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Değerli Okuyucularımız;
UTSO Bülten’in 10. sayısı aracılığıyla sizlere ulaştığımız için büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak 128 yıla ulaşan köklü geçmişimizle, sayısı 5 bine yaklaşan üyemizle şehrimizin ve ülkemizin geleceği için
çalışıyoruz.2019 yılında da yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı teşvik edici çalışmalara imza attık. 2019 yılı ekonomik anlamda iş dünyamız
için gerçekten sıkıntılı bir yıl oldu. Biz Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak üst çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da destekleriyle sorunların çözümünde aktif rol oynadık.
Üyelerimizden gelen her şikayetin, her talebin takipçisi olduk. Birçoğunda somut çözümlere ulaştık. TOBB Türkiye 9. Sektörel Ekonomi Şurası,
TOBB 10. Ekonomi Şurası Bölgesel İstişare ve Sektör Meclis toplantılarında ilimizin ve bölgemizin sorunlarını dile getirdik, çözüm önerilerimizi
ilettik.
Bu toplantılarda, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, özellikle her zaman yanımızda olan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve Uşak Vekillerimiz, ilimiz kanaat önderleri ile Uşak’ımızın ekonomik sorunlarını masaya yatırabilme fırsatı yakaladık. Eksiklerimiz var ama yapabildiklerimizi
de küçümsemeden, yapılanlar adına emek veren herkese teşekkür ediyoruz.
Biz sadece şunu söylüyoruz. Uşak sanayisi gelişmekte olan bir dış ticaret merkezidir. Bu anlamda Uşak iş dünyasının talepleri bir kentin özel talebi
gibi algılanmamalıdır. Çünkü bugüne kadar Uşak’a yapılan her yatırım ülkenin zenginliği olmuştur. Atılan her adımda birkaç yıl değil, birkaç on yıl
düşünülmelidir.
UTSO olarak, 2019’u dolu dolu programlar ve ticaret hacmini artıracak projelerle geçirdik.
Uygulamalı dış ticaret eğitimlerine önem verdiğimiz bu dönemde, genç girişimcilerimiz için de online olarak uygulamalı iş geliştirme eğitimleri
verdik. KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu Projesiyle yeni ihracat kapılarını aralarken, TEK NOKTA ofisimizle de bir işletmenin dış ticaretten kurumsallaşmaya kadar her alanda hizmet almasını sağladık.
KOBİ’lerin büyümelerine destek olacak, ‘’Tek Nokta Danışmanlık Bürosu’’ ile şirket kuruluşundan yatırım teşviklerine, firmaların kurumsal gelişimlerinden, pazar ve ürün yelpazesini genişleterek uluslararası ticarete yönelmelerini sağlamayı hedefledik.
2019’da istihdama destek için hazırladığımız ve kayıtdışılıkla mücadeleyi öngören KADİM projemiz, ilk 5’e girdi ve TOBB Başkanımız ve devlet
büyüklerimiz tarafından ödüle layık görüldü.
İnternet teknolojisiyle gelişen e-ticarete en fazla önem veren odalardan biriyiz ve çok sayıda bire bir toplantı, eğitimler ve büyük bir buluşmaya
imza atarak, yaptığımız çalışmaları taçlandırdık.
e-ticaretin meyvelerini alacağımız 2020 yılında da; online ticaretin yanı sıra e-ihracata da ağırlık vereceğiz ve ilimizdeki tüm üreticilerimizin dış
ticaretle hem iş hacmini geliştirmesine, hem de istihdama destek olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasına aracı olacağız.
Yöresel değerlerimize de ayrı bir önem verdiğimiz bu dönemde, Avrupa’da sarayları süsleyen ve dünya çapında tanınan Uşak halılarının orijinalliğinin bozulmaması için gerekli girişimlerde bulunduk ve denetimlerimizi eksik etmedik.
Bir yandan şehrimizin ekonomisine değer katmak için gayret gösterirken bir yandan da üyelerimizin sorunları ve talepleri için yoğun mesai
harcıyoruz. Meslek komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla irtibata geçiyor, gerek yazılı taleplerle gerekse resmi
ziyaretlerle siz üyelerimizin beklenti ve isteklerini iletiyoruz.
Düzenlediğimiz seminerler ve eğitimlerle siz üyelerimize ve çalışanlarına yeni ufuklar açıyor; gerçekleştirdiğimiz yurt içi fuar ziyaretleriyle de
sektörünüzdeki yenilikleri takip etmenize destek oluyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim ve seminerlere, fuar organizasyonların katılan
üye sayımız 1500’ü aştı.
Desteklerimizle, faaliyetlerimizle, projelerimizle odamızın hizmet kalitesini artırmayı, tüccar ve sanayicimize öncülük etmeyi sürdürüyoruz
Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl var ve bizler 2020’ye umutla bakan, üretim-yatırım-istihdama azami önem veren anlayışımızla faaliyetlerimizi
sürdüreceğiz.
Siz değerli üyelerimizden aldığımız destekle gelişen Uşak’ın Büyüyen Ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz.
Saygı ve Sevgilerimle
S. Selim KANDEMİR
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı

TOPLANTI
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SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VE İSTİHDAM SEFERBERLİK TOPLANTISI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen 9. Sektörel Ekonomi Şurası ve İstihdam Seferberliği Toplantısı’na katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TOBB
Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu İstihdam
2019 Seferberliği hakkında haziruna hitap etti.
Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019
İstihdam destekleri hakkında bilgiler aktardı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan
Sektörel Ekonomi Şurası’nda ise UTSO Yönetim Kurulu
Başkanı S. Selim Kandemir’in de Uşak’ın sorunlarını ve
çözüm önerilerini ilettiği dosya ile birlikte çeşitli sektörlerde yaşanan sorun ve çözüm önerileri Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a
arz edildi.

TOBB 10. EKONOMİ ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
TOBB 10. Ekonomi Şurasına Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı S. Selim Kandemir ve Meclis Başkanı İsmail Karaman da katıldı.
Tolantıda, TOBB Konsey Başkanları ve 7 bölge temsilcileri iş dünyasının
sorunlarını dile getirdi, taleplerini iletti.

Tolantıda, TOBB Konsey Başkanları ve 7 bölge temsilcileri iş dünyasının
sorunlarını dile getirdi, taleplerini iletti.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim
Kandemir başkanlığında Uşak’ın sorunları ve çözüm önerileri hakkında hazırlanan dosya
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sunuldu.

2019 YILI TİCARET BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizli
İhracatçılar Birliği (DENİB)’nin organizasyonuyla her yıl düzenlenen
‘’Ticaret Bakanlığı Bilgilendirme Toplantısı’’, Uşak Ticaret ve Sanayi
Odası’nda gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı her yıl ülke genelinde firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları
hakkında bilgilendirme amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonuyla toplantılar düzenlemektedir.
Bu yıl UTSO ‘da gerçekleştirilen toplantıda,Çin Halk Cumhuriyeti Pazarına
İhraç İmkanları, Rusya Pazarına İhraç İmkanları, Ticaret Bakanlığı tarafından
İhracatta Uygulanan Destek Programları ve Türk Eximbank İhracat kredi
Sigorta ve Garanti Programları konularına değinildi.
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2019 YILI İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
S. Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ve Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Ercan ortaklaşa düzenledikleri
basın açıklamasında, tüm işverenleri ‘İstihdam Seferberliği
2019’ kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya
davet etti.
Kandemir, 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev
sahipliğinde; Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanımız, Oda ve Borsa Başkanlarımızın
katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam
Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu
tarihi destekler. İstihdam Seferberliği desteklerinden yararlanan işverenimiz, girişimcimiz hem il ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak, hem de Türkiye geleceğine yatırım
yaparak kazanan olacak’’ dedi.

E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Defterdarlığı ve Uşak Vergi
Dairesi Müdürlüğünce ‘’e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter”
uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
UTSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya mali müşavirler, firma yetkilileri yoğun ilgi gösterdi.
Uşak Defterdarı Birsen Tokaç uzun zamandan bu yana e-fatura ve
e-defter uygulamasının alt yapısı üzerinde çalışıldığını ifade ederek,
bugün düzenlenen toplantı ile sistemin uygulayıcısı olan mali müşavir ve muhasebe uzmanlarından gelen talep ve beklentileri Bakanlığa
ileteceklerini dile getirdi.Toplantı, Ticaret Bakanlığı desteklerinin anlatıldığı sunumun ardından UTSO üyelerinin bakanlık uzmanlarına ilettikleri soru ve öneriler bölümüyle son buldu.
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EGE EKONOMİK FORUM
İş ve ekonomi dünyasını 3. kez buluşturan Ege Ekonomik Forum’u ‘’Yarın İçin
Hayal Et’’ ana teması ile 13-14 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti.
UTSO Meclis Başkanı ve EGEV Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaman’ında katıldığı forumun kapanış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve son
Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirdi.
Alanında uzman 70’e yakın yerli ve yabancı fikir önderinin konuşmacı olarak
yer aldığı forumda; ‘Teknolojinin Değiştirdiği Dünya, Yarının Kodları’, ‘Globalin
Anahtarı: Ar-Ge, Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma’, ‘Dijital Dönüşüm ile Üretimin
Dönüşmesi’, ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege Nasıl Konumlanacak?’, ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’, ‘Tarımda İnovatif Gelecek’,
‘Küresel Aktörler Olarak Kooperatifler’, ‘Ege’de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel
Dönüşüm’ konuları tartışıldı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 DESTEKLERİ TANITIM TOPLANTISI UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ
İstihdam Seferberliği 2019 Destekleri kapsamında tüm Türkiye’de
başlayan çalışmalar çerçevesinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda
tanıtım toplantısı düzenlendi.
UTSO ev sahipliğinde, Uşak Valisi Sayın Funda Kocabıyık’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya il kurum müdürleri, sivil toplum kurumları
temsilcileri ve UTSO üyeleri katıldı.
Program açılış konuşmasını gerçekleştiren UTSO Yönetim Kurulu
Başkanı S. Selim Kandemir; ‘’Biz iş insanları, Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin ve ülkedeki istihdamın artmasının önemini
biliyor ve bu konudaki sorumluluklarımızı her daim gururla taşıyoruz.
Ben bu çağrıya Uşaklı işverenlerimizin tüm imkanlarıyla katılacağınıza
yürekten inanıyor, yeni istihdam seferberliğinin ve işletmelere sağlanacak teşviklerin, işverenlere, çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum’’ dedi.

İstihdam Seferberliği 2019 Destekleri kapsamında tüm Türkiye’de
başlayan çalışmalar çerçevesinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda
tanıtım toplantısı düzenlendi.
UTSO ev sahipliğinde, Uşak Valisi Sayın Funda Kocabıyık’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya il kurum müdürleri, sivil toplum kurumları
temsilcileri ve UTSO üyeleri katıldı.
Program açılış konuşmasını gerçekleştiren UTSO Yönetim Kurulu
Başkanı S. Selim Kandemir; ‘’Biz iş insanları, Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin ve ülkedeki istihdamın artmasının önemini
biliyor ve bu konudaki sorumluluklarımızı her daim gururla taşıyoruz.
Ben bu çağrıya Uşaklı işverenlerimizin tüm imkanlarıyla katılacağınıza
yürekten inanıyor, yeni istihdam seferberliğinin ve işletmelere sağlanacak teşviklerin, işverenlere, çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum’’ dedi.
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E-TİCARET EĞİTİMLERİ UTSO’DA BAŞLADI
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO) Zafer Kalkınma Ajansı destekli ‘‘Uşak’ta E-Ticaretin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında
e-ticeret eğitimleri düzenledi.
E-ticaret pazarı her geçen yıl yüzde 30’un üzerinde büyüyor ve ticaretin şekli gelenekselden dijitale doğru yöneldi. KOBİ’ler ve girişimciler e-ticaret ile rekabet güçlerini arttırırken, büyük firmalar da
e-ihracat ile küresel pazarlarda söz sahibi olmaya başladı.

Proje danışmanı ve eğitmeni Mehmet Özkan tarafından gerçekleştirilecek
eğitimler, 20 ve 21 Eylül 2019 tarihlerinde UTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.
Uşak’ta ki işletmelerin işlerini e-ticarete taşıyarak daha da büyütmeleri ve
e-ticaret ekosisteminde gerekli adımları atabilmeleri amacı hedeflenen
eğitimlere 60 farklı firmadan temsilci katıldı.
E- ticaret işlemi gerçekleştirmek isteyen sektör temsilcilerine konunun püf
noktaları ve izleyecekleri yollar adım adım anlatılırken, eğitim sonunda
e-ticaret uzmanı sertifikası almaya hak kazandılar.

UTSO’NUN E-TİCARET ZİRVESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), 20 ve 21 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan, ‘E-Ticaret Zirvesi’ ile, Türkiye’nin ve dünyanın saygın e-ticaret platformu yöneticileri, sistem
uzmanları ve lojistik süreci yöneten profesyonellerin kentteki iş insanları, sanayiciler
ve esnafla buluşturarak, yeni ticaret kapılarının açılmasına aracı oldu.
Programın açılış konuşmasını yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, “Geçmiş tecrübelerimizi teknoloji ile birleştirmemiz gerekiyor.
Biz büyük ihracat hedefleri olan bir ülke ve şehir olarak dijitalleşme alanında daha çok
ilerleme kaydetmeliyiz” dedi.
Kandemir’in açılış konuşmasının ardından 1. Günün programında yer alan T-Soft, n11.
com, e-PTT AVM, hepsiburada.com, AliExpress, sefamerve.com, battaniye.com.tr, EG
Bilişim, Profaj firmaları e-ticaret üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumlarda, e-ticaret platformlarında nasıl yer alınacağı, kendi internet
sitesini kurmak isteyen girişimci ve iş insanlarının nasıl bir yol izleyecekleri, sosyal medya ile entegrasyon ve sektörel başarı hikayelerine yer
verildi.
2. günün programı ise; saat 10:00’da Ömer Karapınar’ın “E-Ticarette
Reklam ve Sosyal Medya Uygulamaları” konusunda keyifli anlatımıyla
başladı.
Sonrasında Akakçe “E-Ticarette Kolay Sipariş” yollarını ve MNG Kargo’da
e-ticaretin son aşaması olan kargo ve teslimat seçenekleri anlattığı
bölümle son buldu.
İki günlük zirvede sektörün önde gelen profesyonelleri, UTSO E-Ticaret
Zirvesi’nde, ticaretin online hali ile ilgili merak edilenleri cevaplayarak,
e-ticarete atılmak isteyen Uşak’lı firma sahiplerine yol gösterici oldu.

2019 / UTSO E-Bülten

MESLEKİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında imzalanan, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında”, Uşak
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu, Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) bir toplantı yaptı.
Söz konusu protokol gereğince, 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı il teşkilatı
ve oda-borsa temsilcilerinin katılımıyla Protokol Yürütme Kurulları (PYK)
oluşturuldu ve kurulun yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapması planlandı.

Çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili yapılan toplantıya; Uşak Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Coşkun Güngör, Meslek Komite Üyesi Basri Yıldırım, İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Hilmi Suat Yılmaz ve Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Okul Müdürü Seçkin Şentürk katıldı.
Burada bir değerlendirme yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, “Proje kapsamındaki okullarda, mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. İlimizde de
Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamına alındı.
Amacımız öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci olmalarıdır. TOBB ve bağlı
oda ve borsalar tarafından okullarda AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulması, başarılı öğrencilere burs verilmesi,öğrencilere, TOBB’a
bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkanı da yapacağımız
çalışmalar arasındadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Seçkin Şentürk, Uşak TOBB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında genel bilgiler verdi. Öte yandan toplantının ardından, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir ve
Protokol Yürütme Kurulu okul ziyareti gerçekleştirdiler.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda tekstil geri dönüşümün Uşak ve dünyadaki
mevcut durumu ve sektör sorunları görüşüldü.
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (UTTO) düzenlediği 1. Sürdürülebilir Üretim Teknolojileri
Çalıştayı, ‘’Tekstil Geri Dönüşüm Sektöründe Belgelendirme ve Sertifikasyon Süreçleri “ konu başlığında
gerçekleşti.
Koordinatörlüğünü Doç Dr. Yılmaz Bayar’ın yaptığı çalıştaya Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Metin Gümüş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis
Başkanı İsmail Karaman ve çok sayıda firma temsilcileri katıldı.
Çalıştay, tekstil geri dönüşüm sektörünün Uşak’taki önemi ve UTTO’nun sektörde gerçekleştirdiği faaliyetleri
özetleyen sunumu ile başladı.
Sonrasında UTSO Genel Sekreteri Caner Urhan’ın Uşak’da tekstil geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren
firmaların mevcut sertifikasyon, belgelendirme süreçleri hakkında sayısal verilerin paylaşılması ve firmaların
sertifikasyon, belgelendirme eksikliğinden mevcut pazarda yaşadığı sorunlar sunumuyla devam etti.
Çalıştayda;Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Eren Öner,
‘’Dünyada Tekstil Geri Dönüşüm Sektöründe Yeni Teknolojiler, Avrupa/Dünya Pazarındaki Önemi’’, Etko
Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Ltd. Şti. Genel Müdürü Dr. Mustafa Akyüz, ‘’ Tekstil Sektörüründe
Geri Dönüşüm Standartları (GOTS, OCS, GRS, RCS) Hakkında Belgelendirme ve Sertifikasyon Süreçleri’’,
Simurg Tasarım Dan. Rek. Tekstil San. Tic. Ltd. Şti Firma Yetkilisi Mukadder Özden, ‘’Geri Dönüşüm Sertifikasyonlarının Firmanın Ürün Pazarlama ve Satışı Konusundaki Olumlu Katkıları ve Deneyim Paylaşımı’’
sunumları ile devam etti.
Çalıştayın son bölümümde ise katılımcıların sorularına cevap verildi.
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TİCARET BAKANLIĞI HEYETİ UTSO ÜYELERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Daire Başkanları ve Uzmanları
heyet halinde Uşak’a gelerek, Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında iş adamları ve sanayiciler ile birlikte bir toplantı yaptı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Ticaret
Bakanlığı Daire Başkanları Sıddık Kaya ve Ali Fuat Bozkaya
Şube Müdürü ve uzmanların katılımıyla, bakanlığın görev
ve hizmetleri ile sağlamış olduğu teşvik ve desteklere yönelik güncel düzenlemeler hakkında bilgilendirme ve istişare
toplantısı gerçekleştirildi.
Uşak iş dünyasının yoğun bir ilgi gösterdiği toplantıda
katılımcılar, ihracatta yaşadıkları sorunları yetkililere direk
aktarma fırsatı bulurken, devletin ihracatta sağlamış olduğu destek ve teşvikler konusunda da detaylı bilgilere sahip
oldu.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S.
Selim Kandemir toplantının açılış konuşmasında, Uşak’ın
deri, tekstil, seramik, gıda ve geri dönüşüm sektörlerinin
yoğun olarak faaliyet gösterdiğini, kaliteli ara mamulün
yanı sıra, nihai ürün elde edilmesi ve ihracata artı değer
sağlanması için oda olarak çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Kandemir ayrıca; ‘’Uşak ürettiklerini ihraç ederek,
dış ticaret fazlası veren ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir ildir. Ocak 2018’de 17 milyon 338 bin dolar
olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 19 milyon 566 bin
dolara çıkmıştır. Üyelerimize eğitimlerle, pazar araştırmalarıyla ihracat koçluğu yapıyoruz. Artık il olarak ne kadar
ürettiğimize değil ne kadar katma değer ürettiğimize odaklanmalıyız.

Bakanlık çalışanlarımızın, saha çalışmaları ile sorunları yerinde görmesi, çözüm önerilerini bizzat ilgililerden dinlemesi oldukça önemli. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan
nezdinde ilimize gelen tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirilecek ziyaretler ve toplantılar
ışığında ortaya çıkacak çalışmaların ilimizin sanayisine, geleceğine ışık tutacağına inanıyorum’’ dedi.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Sıddık Kaya, ise, “Sanayicimizin sorunlarını yerinde görmek ve yaşadıkları sorunları dinlemek için Uşak’ta
iki günlük ziyaret ve toplantı programımız var. Uşak merkez
ve ilçelerinde heyetimizle birlikte sahada sanayicilerimizle
buluşacağız, yaşanan sorunları yerinde görme ve dinleme
fırsatını bulacağız. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda ki toplantımızla bakanlığımız destekleri ve teşvikleri konusunda
bilgilendirmelerde bulunacağız. Bu toplantıda sizlerden gelecek olan sorunlar ve öneriler bizlere ışık tutacaktır.” şeklinde konuştu.
Toplantı, Ticaret Bakanlığı desteklerinin anlatıldığı sunumun ardından UTSO üyelerinin bakanlık uzmanlarına ilettikleri soru ve öneriler bölümüyle son buldu.
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UŞAK İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI’NA DESTEK

Uşak Sivil Toplum Ve İş Dünyası, Barış Pınarı Harekâtı’na Destek İçin Tek Vücut, Tek Ses Oldu...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Oda ve Borsalar öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Suriye’deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek üzere Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması
yapıldı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen basın açıklamasına; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Barosu, Uşak
Ticaret Borsası, Karahallı Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Uşak Şube Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Uşak Şube Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye Emekliler Derneği Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Uşak Şube Başkanlığı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Uşak Şube Başkanlığı temsilcileri katıldı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’in ortak bildiriyi okuduğu toplantıda; birlik ve beraberlik
çerçevesinde Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere güçlü bir şekilde cevap verileceği ifade edildi.
Türkiye’nin başlattığı her harekâtın, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini ifade
eden Kandemir; “Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak
en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok
üretecektir” şeklinde konuştu.
Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmaya çağıran Kandemir; ‘’ Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın
mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi
birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız” dedi.
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UTSO HEYETİ 75.TOBB GENEL KURULUNA KATILDI

TOBB 75. Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Uşak delegelerinin katıldığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Genel kurul TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıyla devam etti.
Genel Kurul; “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi”, “İstiklâl ve istikrar birlikten doğar”, “Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir” mesajları
ile gerçekleşti.

UTSO’DA ‘’YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ
TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği
‘’Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Bilgilendirme Toplantısı’’ UTSO’da
gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ilgili sektörde faaliyet gösteren firmaların son üç yıldaki bilançolarına
bakılacağını belirtilirken, yapılan düzenleme ile yapım işlerini yüklenecek müteahhitlere mali, mesleki ve teknik yeterlilik noktasında
getirilen koşullar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
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UTSO TARAFINDAN YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası yolcu ve yük taşımacılığı yapan üyelerine
yeni yıl itibariyle devreye girecek olan uygulamalar hakkında ‘’Elektronik
Takip ve Denetleme Sistemi, Sayısal Takoğraf Veri Toplama ve Analiz Sistemi ‘’ hakkında bilgi verildi.
Sayısal Takograf ve K Belgesi Bölüm Sorumlusu Ertan Çınar Elektronik
Takip ve Denetleme Sistemi ile Veri Toplama ve Analiz Sistemi sayesinde
firmaların taşıdıkları yük, yolcu hakkında bilgi sahibi olabileceklerini,
taşımacılığın daha kontrollü hale geleceğini ve istatistik tutabileceklerini
söyledi.
Toplantıda yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmalara getirilen yükümlülükler, Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi, Sayısal Takoğraf Veri
Toplama ve Analiz Sistemi’nin işleyişi hakkında detaylı olarak bilgi verildi.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde; Adlarına C2, C3, K1, K3, L1,
L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve / veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) elektronik olarak
göndermeleri/iletmeleri zorunluğu 31.12.2019 tarihinde başlayacaktır.
Yetki belgesi sahipleri sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf
ünitelerinde verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık
dönemler halinde elektronik olarak arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa
kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu ise 01.01.2020 tarihinde
başlayacaktır.
Soru-cevap bölümünün yapılması ile bilgilendirme semineri sona erdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UŞAK’TA

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Uşak ziyaretinde, TOBB öncülüğünde başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 destekleri
kapsamında Uşak’taki oda ve borsalar olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgi aktardık, desteklerinden dolayı teşekkür ettik.
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TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ’DEN UŞAK’A SERA OSB MÜJDESİ
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uşak Ticaret ve Sanayi
Odası’nda, kentteki tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluş yetkilileri ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda tarım ve hayvancılıkla ilgili gelişmeler ve gıda sektörü hakkında
açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Uşak’a sera OSB kurulması için gerekli
destekleri sağlayacaklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli’nin yönettiği toplantıda bir konuşma yapan UTSO Yönetim
Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, tekstil, deri ve seramik sektörleri yanı
sıra tarım ve tarıma dayalı sanayinin de ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığını
belirtti.
Cumhuriyetin ilk yıllarında tarıma dayalı sanayi adına önemli ilk adımların
Uşak’ta atıldığına değinen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, Bakan
Pakdemirli’den ve diğer devlet büyüklerinden, tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi adına yapılacak çalışmalar için destek beklediklerini kaydetti.

Kandemir, “Uşak ili jeotermal sera organize sanayi bölgesi kurulumu için
uygun pozisyondadır. Jeotermal kuyusu bulunan ve sıcak su çıkarılmış
olan hazır durumda üç alan mevcuttur.
Söz konusu alanlarda organize sera bölgesi kurulmasını ve altyapı
geliştirme ve yatırım projelerinin bakanlık tarafından desteklenmesini
talep ediyoruz. Bu proje hayata geçerse, ilimizde tarıma dayalı sanayi
de gelişecek ve nihai ürün ve bununla birlikte tanınırlık noktasında çok
önemli adımlar atılacak. İstihdama ciddi katkılar sağlanacağı gibi, çiftçi
ve sanayici arasında verimli ve ekonomik olarak kalkınmayı öngören bir
dayanışma da sağlanacaktır’’ dedi.
Talep ve beklentilerini dinleyen Bakan Pakdemirli, Uşak’ta kurulması
istenen sera OSB için destek vereceklerini dile getirdi.

UTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI S. SELİM KANDEMİR
TOBB TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI’NA KATILDI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir’in katıldığı TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi toplantısı, Meclis
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu başkanlığında sivil toplum kuruluşları (STK) ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla sektördeki son
gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul’da gerçekleştirildi.
Sektörel güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunarak Meclis toplantısının açılışını yapan TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclis Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu, meclis üyeleri ile gündem maddeleri üzerinden görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu
Üyeleri Zeki Kıvanç ve Suat Selim Kandemir TOBB olarak Türk Sanayi ve Ticaretinin kalkınması amacıyla ülke çıkarlarını gözeterek her zaman
sektörün yanında olduklarını belirterek, sektörün yaşadığı tüm sıkıntıları Birlik yönetimi olarak ilgili makamlara ilettiklerini dile getirdiler.
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Eurochambres AB Üyesİ Olmayan Ülkeler Komİtesİ TOPLANTISI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen “Eurochambres AB Üyesi Olmayan Ülkeler Komitesi” toplantısına katıldı.

JAPON BÜYÜKELÇİ MİYAJİMA UTSO’YU ZİYARET ETTİ

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir,
Meclis Başkanı İsmail Karaman ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı görüşmede Japonya ve Uşak arasındaki ilişkiler üzerine
görüş alışverişinde bulunuldu.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, Türkiye ile Japonya arasındaki asırlardır süre gelen bir sempati ve dostluk ortamı bulunduğunu, bu
ilişkileri daha da geliştirmek ve Uşak ile Japonya arasındaki ticaret ve turizm bağlarının kuvvetlendirilmesi için Oda olarak her türlü desteğe
hazır olduklarını ifade etti.
Uşak ekonomisi hakkında Büyükelçi Miyajima’ya bilgi veren Başkan Kandemir, Uşak’ın bir sanayi ve üretim kenti olduğunu, tekstil, deri, seramik ve gıda başta olmak üzere son derece önemli sektörlere ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Uşak ili olarak en fazla ihracatı Almanya, ABD,
İtalya ve İngiltere yaptıklarını belirten Kandemir, özellikle halı, ham post deri ve kösele, dokumaya dayalı yer kaplaması ihraç ettikleri Japonya
ile dış ticareti arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Uşak’ın aynı zamanda doğal ve tarihi güzellikleri ile Japon turistlerin ilgisini çekebileceğini
belirten Kandemir, Japon yatırımcıları termal bölgelerdeki tesislere yatırım yapmaya davet ederek, Miyajima’dan da bu anlamda destek
beklediklerini ifade etti.
Uşak ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Büyükelçi Miyajima, Başkan Kandemir ve Yönetim Kuruluna gösterdikleri misafirperverlik için
teşekkür etti. Japonya’nın Türkiye’de önemli yatırımları bulunduğunu ve şu an 200’den fazla Japon firmanın Türkiye’de faaliyet gösterdiğini
belirtti. Doğru yatırım ve doğru ortaklarla her konuda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Büyükelçi Miyajima, Kandemir ve
heyetiyle somut işbirliği alanlarını istişare etti.
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UTSO YÖNETİMİNDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA ZİYARET

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Başkan Yardımcıları Osman Çalıkuş
ve Coşkun Güngör ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Uşak ili sorunlarını dile getiren Kandemir ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Bakan Kurum ile
birlikte genel gündem değerlendirmesinde de bulundu.
Kandemir, UTSO hizmet binası arsasının hazineden alımı konusunda Bakan Kurum ile görüş alışverişinde
bulunarak, konu hakkında destek istediklerini dile getirdi.

TOBB MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri TOBB Oda Ve Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine
Katıldı
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UTSO’DAN BOLVADİN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Selim Kandemir, Bolvadin Ticaret Borsa’sına ziyarette bulundu.
Başkan Kandemir’i Bolvadin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boyar ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Ziyarette, güncel ekonomik ve sosyal konularda görüş alışverişinde bulunularak, tarım ve gıda sektörüne ilişkin müzakere yapıldı

KANDERMİr’DEN EMİRDAĞ TSO’YA ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Selim Kandemir, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Aktepe’yi ziyaret
etti.
Ziyarette bölge sorunları ve çözüm önerileri hakkında konuşuldu. Başkan Kandemir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak bölge sorunlarının TOBB’a aktarılması hususunda söz sahibi olduğunu ve takipçisi olacağını ifade etti.
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UŞAK SMMM YÖNETİMİNE ZİYARET

UTSO’DAN İL EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Uşak Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına Seçilen
Mustafa Mıdık ve Yönetimine Ziyarette Bulundu.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, yeni
seçilen Uşak SMMMO Başkanı Mustafa Mıdık ve Yönetim
Kurulu’nu tebrik etti. STK’larda görev almanın gönüllülük esasıyla yapıldığına ve fedakarlıkla sürdürülmesi gereken bir
sorumluluk olduğuna dikkat çeken Kandemir, bugüne kadar
iki kurum arasındaki kuvvetli işbirliğinin önümüzdeki süreçte
de devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mıdık
ise, Ticaret ve Sanayi Odaları hem sosyal hem de ekonomik
anlamda ülkemizin ve şehirlerin gelişmesine önemli katkıda bulunan kurumların başında geldiğini, UTSO’nun doğal
çözüm ortakları olduğunu, önümüzdeki dönemlerde bu ortaklığı arttırarak devam ettireceklerini söyleyerek ziyaretlerinden dolayı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu S.
Selim Kandemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
S. Selim Kandemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilimize yeni
atanan Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Uşak ekonomisi ve UTSO faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Başkan Kandemir, “Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
olarak bizlere ihtiyaç duyduğunuz her noktada devletimizin
ve emniyet güçlerimizin yanında olmaya hazırız. Şehrimize
hoş geldiniz diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
UTSO heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden İl
Emniyet Müdürü Mesut Gezer, halkın huzur ve güveni için
emniyet teşkilatı olarak gece gündüz demeden hizmet edeceklerini belirtti.

UŞAK SMMM’DEN UTSO’YA ZİYARET
Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Uşak
SMMM) Yönetimi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetimini ziyaret etti.
Uşak SMMMO Başkanı Mustafa Mıdık, STK’larda görev almanın
gönüllülük esasıyla yapıldığına ve fedakarlıkla sürdürülmesi
gereken bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, ortaklaşa
pek çok faaliyetler düzenlediklerini, bu çalışmaları arttırarak
devam ettirme temennisinde olduklarını belirtti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ise; “Mali
müşavirler, üyelerimiz ile aramızdaki en güçlü köprülerden
biridir. Sizlerle kurulan iyi iletişim üyelerimize daha kaliteli ve
nitelikli hizmet sunmamızı sağlayacak. Bugün gerçekleştireceğimiz fikir alışverişi, Uşak esnafı ve sanayicisi adına yapabileceğimiz pek çok çalışmaya zemin hazırlayacaktır’’ dedi.
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UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN’DAN UTSO’YA İADEYİ ZİYARET

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı
İsmail Karaman ve UTSO yönetimine iade-i ziyarette bulundu.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kısa ve orta vadeli dönemde, Uşak’ın gelişmesine katkı sağlamak üzere hayata geçirilmesi
gereken projeler ve yatırım planları hakkında bilgi verdi. Çakın, Uşak’ın sanayi, ticaret ve sosyal bazda gelişmesi için el birliği ile
çalışılması gerektiğini ifade etti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ise, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a iade-i ziyaretinden dolayı teşekkür
etti ve planlanan çalışmalarda kendisine ve yönetimine başarılar diledi. Kandemir, UTSO olarak şehrin ve bölgenin gelişimine katkı
sağlayacak her çalışmaya destek vereceklerini belirtti.
Ziyaret, 64 Selim Kandemir Uşakspor formasının takdim edilmesiyle sona erdi.

UŞAK DEFTERDARLIĞI UTSO’YU ZİYARET ETTİ

Uşak İl Defterdarı Birsen Tokaç, Uşak Vergi Dairesi Müdürü Şaban Özsoy, Uşak Vergi Dairesi Gelir Müdür Vekili Metin Kısa Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’i ziyaret etti.
Vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası
kutlanan Vergi Haftası programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Defterdar Birsen Tokaç Vergi Haftası kapsamındaki etkinlikler hakkında bilgiler aktardı.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vergi vermenin kutsal bir görev
olduğunu, herkesin vergi verme yükümlülüğü olduğunu ve bu bilinç ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kandemir, ülke
ekonomisinin büyümesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için vergiyi doğru ve zamanında ödemenin önemli olduğunu belirtti.
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İNEGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN UTSO’YA ZİYARET
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve mobilya sektörü temsilcileri, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) mobilya sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
Toplantıda; UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir,
yönetim kurulu üyeleri, 14. grup Meslek Komitesi (Beyaz Eşya
ve Mobilya Sektörleri) temsilcileri ve üyeleri, İnegöl TSO Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleri ve mobilya sektörü temsilcileri yer aldı.

Bu ve benzeri toplantılar, tanıtım seminerleri, ikili iş görüşmeleri, ticaretimizi karşılıklı denge içerisinde arttıracağımız önemli buluşmalardır.
Türkiye’nin mobilya üretim üssü İnegöl’den ilimize gelen değerli temsilcilerle bugün burada ortaya konacak her fikrin çok değerli olduğunu ve bunları
ülkemiz ekonomisi adına atılacak önemli bir adım olarak gördüğümü ifade
etmek istiyorum’’ dedi.

İnegöl heyetini Uşak’ta ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk
duyduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, odalar arasında gerçekleşen bu
tür ziyaretlerin TOBB camiasının kenetlenmesine, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Kandemir; “İlimizin, ilçelerimizin tüccar ve sanayicilerle bir
araya gelmelerine vesile olmak, karşılıklı diyaloglar kurmalarını
sağlamak ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin temelini atmak ticaret odaları olarak bizlerin görevlerindendir.

İnegöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise; sektörlerin
sorunlarının tartışılması ve çözüm yolları bulunması amacıyla özellikle
aynı bölgedeki illerin bir araya gelerek çözümler üretmesinin ekonomiye
olumlu yansıyacağını düşündüğünü ifade ederek; ‘’ Uşak Ticaret ve Sanayi
Odası’nın değerli başkanına ve üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
UTSO ile her türlü fikir alışverişine açığız.’’ diye konuştu.
Toplantı sektör temsilcilerinin, sektöre ilişkin gelişmeler ve sorunları
tartıştığı, ARGE-inovasyon bazlı yakın ve uzun vadede yapılabilecek
çalışmaların değerlendirildiği bölüm ile son buldu.

UTSO’DAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası(UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail
Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Uşak İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay
Murat Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Uşak’ın genel yapısı, ticaret ve sanayisi hakkında değerlendirme yapan
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, ‘’Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak önümüzdeki süreçte, Jandarma Alay
Komutanlığımızın gerçekleştireceği faaliyetlerde, Uşak’taki kurumlar arası dayanışmanın bir parçası olarak üzerimize
düşen bir görev olursa yerine getireceğiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Albay Murat Kılıç, Uşak’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası’na il ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
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UŞAK SİVİL TOPLUM PLATFORMU UTSO’DA TOPLANDI

Uşak’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için ortak hareketle çözüm yolları bulmak için bir araya gelen Uşak Sivil Toplum Platformu
Yöneticileri Uşak Valisi Funda Kocabıyık Başkanlığında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya geldi.
Toplantıya; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz Belediye
Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Osman Çalıkuş, Coşkun Güngör, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Ağaoğlu, Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Karahallı, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer Özden, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık katıldı.
Toplantıda; Uşak-İstanbul uçuş seferleri, Gediz-Uşak ve çevre yolu, Organize Sanayi Bölgelerinin genişleme alanları ve atık sorunları, Banaz Organize Sanayi Bölgesi ve Sera Organize Sanayi Bölgesi durumu ve kentsel dönüşüm alanının hareketlendirilmesi için
yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi konu başlıkları, ilgili birimlerin gerçekleştirdikleri sunumlar ile görüşüldü.

UŞAK SİVİL TOPLUM PLATFORMU ŞUBAT TOPLANTISINI
TİCARET BORSASINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Uşak’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için ortak hareketle çözüm yolları bulmak için her ay bir araya gelen Uşak Sivil Toplum Platformu Yöneticileri Uşak Ticaret Borsası ev sahipliğinde bir araya geldi.
Genel gündem değerlendirmesi ile başlayan toplantıda, İstanbul-Uşak uçuşlarının doluluk oranları ve Cumhurbaşkanı himayesinde
gerçekleştirilen ‘’TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’’nda değerlendirilen konu başlıkları hakkında bilgiler verildi.
Toplantı, Uşak ile ilgili konu başlıklarının karşılıklı istişare edilebilmesi adına, il kanaat önderlerinin de daha sonraki toplantılara
davet edilmesi kararı ile son buldu.
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UŞAK SİVİL TOPLUM PLATFORMU ESNAF ODASINDA BİR ARAYA GELDİ

Uşak’ın sorunlarını ortak hareketle dile getirmek ve çözüm yolları bulmak için her ay bir araya gelen Uşak Sivil Toplum Platformu yöneticileri Uşak Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde bir araya geldi.
Toplantıda genel gündem değerlendirmesinin ardından, her kurum Uşak Hava alanından gerçekleştirilecek İstanbul – Uşak
uçuşlarının aktifliği ve devamlılığı için yaptıkları ve yapabilecekleri faaliyetleri özetledi.
Toplantının son bölümünde bu yıl 10.’su düzenlenen Cumhurbaşkanı ve ekonomiden sorumlu Bakanların katılımıyla
gerçekleşecek ‘’TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’’nda görüşülmek üzere Uşak ile ilgili konu başlıkları istişare edildi

SANDIKLI TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Selim Kandemir, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer ve yönetimini ziyaret
etti.
Ziyarette, güncel ekonomik ve sosyal konularda görüş alışverişinde bulunularak, oda talepleri hakkında görüşüldü
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GAZİANTEP SANAYİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S.
Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki
heyet Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.
Ziyarette iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S.Selim Kandemir de ev sahipliği
için GSO Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, “Hem Uşak hem
de Gaziantep ülkemizin önemli tekstil merkezleridir. Uşak, geri
dönüşüm konusunda söz sahibi bir kent. İki şehrinde birbirlerinin tecrübelerinden faydalanarak, güç birliği içerisinde önemli
çalışmalar yapacağına inanıyorum. Ayrıca GSO Mesleki Eğitim
Merkezi’nizi gelip yerinde görmek istedik. Örnek bir proje
gerçekleştirmişsiniz.
Böylesi bir merkezi ülkemize kazandırdığınız için teşekkür
ediyorum. Sizleri emeklerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı
tebrik ediyorum” dedi.
UTSO heyetini Gaziantep’te ağırlamaktan memnun olduklarını
dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “
İmzaladığımız işbirliği protokolü iki şehrin ikili ticari ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır’’ dedi.

UŞAK TSO HEYETİ, GAZİANTEP TİCARET ODASI’NI ZİYARET ETTİ
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis
Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki heyet, Gaziantep
Ticaret Odasını ziyaret etti.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Tuncay Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin ağırladığı
Uşak heyeti, geçmişten günümüze gelen ticaretin gelişmesi
ve devamlılığı için görüş ve düşüncelerini aktardı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ağırladığı
için memnuniyet duyduğunu ifade eden Gaziantep Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım,
karşılıklı diyalogla ticari ve sosyal ilişkilerin daha da
gelişeceğini belirtti.
Gaziantep’in ve Uşak’ın Türkiye’nin 2 güzide üretim kenti
olduğunu dile getiren Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, “İllerin kalkınması ve
büyümesi için ticaretin ve sosyal etkileşimin gelişmesinden
yanayız.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bugün Gaziantep’te çok
olumlu temaslarda bulunduk. Gaziantep Ticaret veGaziantep
Sanayi Odalarımızın değerli yöneticileriyle karşılıklı ticaretin
ve diyalogun gelişmesi için neler yapacağımızı görüştük. Uşak
ve Gaziantep adına olumlu adımlar atıyoruz ve ilerisi için
olumlu sonuçlar alacağız” dedi.
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İL JANDARMA KOMUTANI ve EMNİYET MÜDÜRÜNDEN UTSO’YA ZİYARET

Geçtiğimiz aylarda ilimizde göreve başlayan Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç ve Uşak İl Emniyet Müdürü
Mesut Gezer, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetimine iadeyi ziyarette bulundu.
Ziyarette UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve UTSO Yönetim Kurulu Üyeleri
yer aldı.
Uşak’ın sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler ile güncel konular hakkında mütalaa yapılan ziyarette, UTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir; UTSO’nun kurumsal yapısı, sunduğu hizmetler ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi
vererek, göreve ve işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. İlin ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda, UTSO’nun
paydaşlarıyla iletişime önem verdiğini vurgulayarak, eğitim faaliyetleri, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları, istihdam, ihracat, yatırımlar, organize sanayi bölgeleri gibi konularda bilgi paylaştı.Karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla ziyaretler sona erdi.

UTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Selim Kandemir, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler’i ziyaret etti.
Ziyarette, TOBB camiasının illerin oda ve borsa başkanlarını aynı çatı altında toplayarak, ticari faaliyetlerinde birleştirici güç
ve birlik ruhunu pekiştirmesinde önemli katkısı olduğuna değinildi.
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KANDEMİR’İN, 29 EKİM ZİYARETLERİ

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümü kutlamaları
çerçevesinde TOBB Yönetim Kurulu ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’i ziyaret
etti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katıldı.

KANDEMİR, AĞAOĞLU TEKSTİL ARGE AÇILIŞINA KATILDI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir Ağaoğlu Tekstil San.ve Tic. A.Ş. ARGE Merkezinin açılış törenine katıldı.
Merkezin hayırlı olmasını dileyen Kandemir, ARGE faaliyetlerinin ürün çeşitliliği için önemli olduğunu ve inovatik çalışmaların ekonomiye büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi.
Kandemir, ARGE’ye verdiği önemden dolayı, Ağaoğlu Tekstil’in
yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.
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ÖZEL MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE (MOSTEM) ZİYARET
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir
ve beraberindeki heyet Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinden sonra, ildeki
mesleki eğitimde önemli bir söz sahibi olan, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (MOSTEM) ziyarette bulundu.

UTSO ‘DAN MANİSA TSO’ YA ZİYARET

Mesleki eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve sanayi ile adaptasyonu amacıyla
düzenlenen ziyarette; Kandemir ile birlikte Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent
Şahin, UTSO Meclis Başkanı İsmail Karaman, Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seçkin Şentürk, UTSO Yönetim
Kurulu üyeleri bulundu.
Heyet, MOSTEM Yönetiminden gerçekleştirdikleri faaliyetler ve projeler hakkında
bilgi alırken, kalifiye eleman yetiştirilmesinde büyük katkı sağlayan mesleki
eğitim sisteminde Uşak özelinde neler yapılabilir konusunu karşılıklı istişarelerde
bulundu.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim
Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve UTSO Yönetim
Kurulu üyeleri Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ‘nı ziyaret etti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir ziyaretlerinin
amaçlarının iki oda arasındaki işbirliği çalışmalarını pekiştirmek
ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak projelerde ortak
hareket etmek olduğunu belirterek, misafirperverliklerinden
dolayı Sayın Yılmaz ‘a teşekkür etti.

UTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KANDEMİR’İN
İZMİR ZİYARETLERİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu üyeleri
olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’i makamlarında ziyaret etti.
Kandemir ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca, İzmir Ticaret
Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesini ziyaret ederek, yönetimleri ile bir araya geldiler.

İki oda yönetiminin yaratacakları sinerji ile bölge kalkınmasına yönelik
çalışmalar yapmak için en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek temennisinde
bulundu.
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’da; ziyaretlerinden dolayı
UTSO Yönetimine teşekkür ederek, bölge kalkınmasına yönelik projelerde
ortak haraket etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
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Manisa’daki gerçekleştirilen Bölgesel İstişare ToplantısI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
teşrifleriyle Manisa’daki gerçekleştirilen Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı.
Kandemir toplantıda, Uşak sanayisinin ve reel sektörün sıkıntıları dile getirdi ve isteklerini ve çözüm önerilerini içeren raporu sundu.

mersİN’DE gerçekleştİRİlen Bölgesel İstİşare ToplantısI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Mersin’de bir takım ziyaretlerde bulundu.
Kandemir ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Mersin Deniz Ticaret Odasının 30. kuruluş yıldönümü
kutlamalarına, Mersin TSO’nun da düzenleyicileri arasında olduğu ‘’ Türkiye Tarım Politikaları ve Geleceği Konferansı’’ na
katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu olarak Mersin Valisi Sn. Ali İhsan Su’yu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Vahap Seçer’i
makamında ziyaret etti.
Mersin Ticaret Borsası meclis üyeleri, Mersin Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
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BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN’A HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ

SANDIKLI TİCARET BORSASI’NA ZİYARET
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat
Selim Kandemir, Sandıklı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Hidayet Şahin’i ziyaret etti.
Bölge sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşülen ziyarette
Kandemir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak bölge sorunlarını
TOBB’a aktaracaklarını ve takipçisi olacağını ifade etti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Meclis Başkanı
İsmail Karaman ve UTSO Yönetim Kurulu üyeleri Uşak Belediye
Başkanı Mehmet Çakın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Uşak’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasının ortak hedefleri
olduğunu, birlikte projeler geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını
ifade ettiler.

UTSO’DAN DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim
Kandemir, kardeş oda protokolü imzaladıkları Dinar Ticaret ve Sanayi
Odası’nı (DİTSO) ziyaret etti.
Kandemir’i, DİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan, Meclis
Başkanı Ahmet Acar ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette,
kardeş oda protokolü imzalayan iki odanın ortak sinerji ve işbirliği ile
yapabilecekleri projeler hakkında görüşüldü.
Kandemir; birlikte uzun vadeli projelere imza atmayı ve odalar arası
olan birlikteliğin üyeler arası işbirliğine dönüşmesini dilerken, Bağırkan;
ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki odanın
üyeleri menfaatine ortak gerçekleştirebilecekleri projelerde beraber
hareket etmekten duyacağı memnuniyeti ifade etti.
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AHİLİK, TÜRKİYE’NİN MANEVİ MUHAFIZI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin
organize ettiği Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.
Etkinliğe, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Milletvekilleri Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, kamu kurumu ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Burada bir konuşma yapan UTSO Başkanı Selim Kandemir, ahiliğin önemli bir kültür olduğunu belirterek, “Şimdilerde yabancıların bizlere öğretmeye kalktığı iş ahlakı, meslek standartları, mesleki eğitim, sınai mülkiyet hakları gibi kavramları, dünyaya öğreten, bu topraklarda doğan Ahilik kültürüdür. Ahilik, Cumhuriyet döneminin ve toplumsal yapımızın sarsılmaz muhafızıdır. 1000
yıl öncesinden bugüne uzanan Ahilik, bugün de yarın da Türkiye’nin manevi muhafızı olmaya devam edecektir. Günümüzde
gerek esnaf odaları gerekse sanayi ve ticaret odaları olarak bu kültürü bizler devam ettiriyoruz. Bu değerli mirasa sahip çıkmalı,
onun taşıdığı evrensel değerleri yaygınlaştırmalıyız. Gerek esnafımız gerek sanayicimiz üretmekten vazgeçmemeli, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmelidir” dedi.
Programda yılın ahisi Muhammet Akşehirli’ye, yılın kalfası Mehmet Kaya’ya, yılın çırağı Mehmet Ali Tekin’e ve meslekte 40 yılını
doldurmuş esnaflara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

UTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI KANDEMİR, ATSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERTESER’İ ZİYARET ETTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi
ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser’i ziyaret etti.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ziyaretten
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki oda başkanı,
Ege’nin iki güzide kenti olarak bölge ekonomisi ve ihtiyaçları
için yapacakları çalışmaları istişare ettiler. Kandemir bölgeyi
TOBB Yönetiminde temsil etmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirterek, bölgeyi farklı ve cazip kılacak her türlü projede
ortak hareket etmekten duyacakları memnuniyeti dile getirdi.
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UTSO’DAN DİNAR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Suat Selim Kandemir, Çay Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette, Çay Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız ve Çay TSO Yönetim Kurulu Üyeleri bulundu. Bölge
ekonomisi, sanayisi ve turizmi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Çay TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaygısız, TOBB yönetiminde görev alarak bölgeyi temsil eden Kandemir’e çalışmalarında başarılar diledi

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ZİYARETLERİ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR uzmanlarından oluşan heyetler firmaları ziyaret ederek,
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki destekler hakkında
bilgilendirmede bulundu.
Burası Türkiye Burada İş Var sloganıyla başlatılan ‘’İstihdam
Seferberliği 2019’’ destekleri kapsamında istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında
sağlanan destek ve teşvikler bu ziyaretlerde Uşak iş dünyasına
anlatıldı.
250 yakın firma ziyareti gerçekleştirilerek; Yeni İstihdama SGK,
Vergi ve Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret
Desteği, Düzenli Ödemeye Devamlı Destek, Kalkınmaya İlave
Destek, İşbaşı Eğitim Desteği konularında bilgiler aktarıldı.

FUAR
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UTSO, 10.YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI’NDA

10.Yörex Yöresel Ürünler Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılışı töreni
ile başladı.
23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, Uşak yöresel ürünleri, Zafer Kalkınma Ajansı’nın TR 33 Bölgesinin ortak
ürünlerinin sergilendiği stantta yer aldı. UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Meclis Başkanı İsmail Karaman’da açılış
töreninde yer aldığı fuar kapsamında profesyonel yöneticilerle, ilin potansiyeli ve iş imkanları değerlendirildi.

UTSO, DÜNYA TEKSTİLİNİN NABZINI TUTAN FUARI ORGANİZE EDEN 5 TÜRK KURUMDAN BİRİ OLDU
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), dünyanın en büyük tekstil
ve giyim teknolojisi buluşması olan ve aynı zamanda “2019 Destekleyici Organizasyon Kuruluşu” olduğu, Uluslararası Tekstil ve
Konfeksiyon Makineleri Fuarı’na (ITMA) iş gezisi düzenledi.
UTSO’nun ITMA 2019 ‘da, “Destekleyici Organizasyon Kuruluşu’’
statüsünde yer alması ile dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren pek çok firma, fuarın uluslararası haberleşme ağları sayesinde ulaşım imkânı buldu. 155 destekleyici
dernek ve kuruluş bulunduğu ITMA 2019’daki, 5 Türk kurumdan biri Uşak Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ITMA 2019 Fuarı’na
katılan Türk şirketleri, global sektörün önde gelen firmaları ile
bir araya gelerek, görüşmeler yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, her dönemde, üyelerinin
büyümede sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü destekleyecek çözümler aradıklarını söyledi. Kandemir, “ITMA, tekstil makineleri
üreticileri için sadece bir satın alma ve satma platformu sağlama hedefinin ötesine geçti.
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Tüm sektör paydaşlarının yeni atılımları, beyin fırtınası çözümlerini paylaşmaları için anlamlı bir platform. ITMA forumları, kilit sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlenmektedir. ITMA 2O19, küresel tekstil ve hazır giyim endüstrisi üyeleri arasında paylaşım ve
işbirliğini kolaylaştırmak için önemli bir platform. ITMA 2019’a Destekleyici Organizasyon Kuruluşu olmak, Uşak’ımız için önemli bir
adım. Böyle bir sıfatla fuar organizasyonunda yer almak uluslararası organizatörlerin bize gösterdikleri güveni yansıtmakla beraber
profesyonel yaklaşım ve kaliteli hizmetimizin bir kanıtıdır.
Üyelerimiz, ITMA 2019 Fuarı’nda sektörlerindeki yenilikleri yakından görme fırsatı ve yeni iş bağlantıları kurabilme imkanı buldu.
Ayrıca Barcelona Başkonsolosu Sayın Güçlü Kalafat ve Barselona Ticari Ataşesi Sayın Elif Berrak Taşyürek ile fuar kapsamında bir
araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Yeni pazarların ve güçlü işbirliklerinin yollarını açan çalışmalarımıza devam ediyoruz”
dedi.
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YÖRESEL LEZZETLERİMİZ “TOBB YÖRESEL ÜRÜNLER” STANDINDA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu programı
çerçevesinde illerin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlar açıldı.
Türkiye’nin her yerinden 2500 delegenin katıldığı genel kurulda odamız, ilimiz coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerinin ve
geleneksel lezzetlerinin sergilediği stantla yer aldı.
UTSO’nun açtığı stantta destek veren firmalara teşekkür eden, Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir,
‘’Standımızda, Uşak’ımızı kendine özgü doğal
yöntemlerle yapılan ve Türk halkının damak zevkine uyum sağlayan
tarhanası, helvası, baklavası ve sucuğu yer aldı.
İlimizin bu değerlerini fırsat buldukça tanıtmaya ve ekonomik değer
elde etmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz’’ dedi.

UTSO TTFEST’DE
Uşak Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Tasarım ve Teknoloji Festivali (TTFEST) yerel ürünlere değer katacak.Bu yıl ilk kez, Uşak
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve kentteki kurum ve kuruluşların
destekleriyle düzenlenen Tasırım ve Teknoloji Festivali (TTFEST), Bir
Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreni ile başladı.
Festival kapsamında, ilimizde üretilen sanayi ve teknoloji ürünlerinin
sergilendi, akademisyenlerin ve öğrencilerin projeleri tanıtıldı, Ar-Ge
ve proje pazarı etkinlikler gerçekleştirildi.
Festival boyunca, tasarım ve teknoloji konferansları, çalıştayları ve
defile gibi etkinliklerde yer aldı.

TTFEST’in açılış törenine katılan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Suat Selim Kandemir, “İçinde bulunduğumuz çağ, yükte hafif ve pahada ağır, katma değeri yüksek ürünlerin revaçta
olduğu bir dönem. Bu nedenle Tasarıma ve teknolojiye yatırım
yapan ülkeler ve kentler, ticaret yarışına her zaman önde başlar. Bu nedenle TTFEST, ilimizdeki sektörlere önemli katkılar
sağlayacaktır. Deri, tekstil, seramik, gıda ve diğer sektörlerde
iyi bir noktada olan ilimiz, bu tip çalışmalarla üretim ve kalite
çitasını daha yukarılara çekecektir ” dedi.
Festivalde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın açtığı ve kentin tanıtımının yapıldığı stantta, öğrencilere ve ziyaretçilere çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
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UTSO ÜYELERİ DUBAİ GULFOOD FUARI’NA KATILDI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) firmalarının yurt dışı pazarlara açılmasını teşvik amacıyla hayata geçirdiği Gıda Kümesi UR-GE
Projesi tüm hızıyla sürüyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE teşvikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘’Gıda Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi’’ kapsamında ki UTSO gıda imalatçısı firmalar Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen sektörün önde gelen fuarlarından
Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı.
UTSO üyeleri, dünyanın dört bir yanından sektörün önde gelen firmaların, tedarikçilerin ve satın alma temsilcilerinin buluştuğu önemli
bir adres olan Dubai Gulf Food Fuarı kapsamında, işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere ikili görüşmeler ve ataşelik ziyareti gerçekleştirecek.

UTSO VE İZTO ÜYELERİ 2019 BAU İNŞAAT VE YAPI FUARINDA
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde
düzenlenen BAU 2019 - Münih İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarına ortaklaşa iş gezi düzenledi.
KOSGEB’in de desteği ile düzenlenen geziye UTSO ve İZTO ‘nun inşaat ve bağlı sektörlerinde faaliyet gösteren üyeleri katıldı. Sektörün
en yeni teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı bulan üyeler, MÜSİAD’ın düzenlediği B2B görüşmelerinde yabancı firmalarla bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.
Özellikle yeni ürün ve uygulamaların sergilendiği fuarda UTSO ve İZTO üyeleri görüşmeler esnasında çeşitli bağlantılar kurarak ticari
ilişkiler gerçekleştirilmesi noktasında adımlar attı

PANEL &
EĞİTİM

2019 / UTSO E-Bülten

Türkiye GİRİŞİMCİ Kadınlar Buluşması

İHRACAT FİNANSMANI UTSO’DA ANLATILDI

Uşak Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Sayın Emine Erdoğan himayelerinde, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Sayın M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımları ile gerçekleştirilen ‘’Türkiye Girişimci Kadınlar Buluşması’’ na katıldı.

STRESLE BAŞ ETMENİN İPUÇLARI UTSO’DA ANLATILDI
‘’Stres Siz Misiniz?’’ başlıklı eğitimde; eğitmen Teyfik Bıyıklı, stres süreci, iş yaşamında ve sosyal yaşamda stresin etkileri, gereksiz stresi
yaşamdan çıkarma yöntemleri gibi konularda bilgiler paylaştı. Bıyıklı,
fiziksel ve zihinsel stresten korunma tavsiyeleri ile stresin yönetilmesine ilişkin ipuçları verdi.
Bıyıklı, interaktif sunumu ve iş, aile yaşamından örnekleri paylaşarak
renk kattığı seminerde katılımcıların sorularını yanıtladı. Bıyıklı, doğru beslenmenin, bol su tüketiminin, yeterince ve düzenli uykunun
stresin önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek; ‘’Mutlu ve
sağlıklı bir yaşam sizi bekliyor. Vazgeçmeyin!’’ sözleriyle sunumunu
tamamladı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi iş birliği ile ‘’İhracatta Finansal Okuryazarlık’’ eğitiminde; katılımcıların özellikle ulusal ve uluslararası alanlardaki hedeflerine ulaşmalarına önemli katkı sağlayacak temel bilgiler aktarıldı.
Eğitmen Ümit Osman YILMAZ; ‘’İhracat yapmak yurtiçinde ticaret
yapmaktan farklıdır. Yurtiçinde satış yaparken fatura ve irsaliye keser, ürünü gönderir, anlaştığınız vadede paranızı alırsınız. İhracatta ise bazı uluslararası kuralların olması konuya hakimiyeti ve üst
düzey bilgiyi gerektirir ki, yapılan anlaşmaların yanlış anlaşılmasına
veya esnetilmesine sebep olmasın’’ dedi.
Eğitimde, ihracat yapan firmaların banka seçiminde dikkat etmeleri
gereken hususlar, bankaların ihracatçı firmadan alabileceği masraflar, ihracat taahhütleri, banka ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar,
alınabilecek masraflar, ödeme yöntemlerinin ihracatçı açısından risk
ve avantajları, ihracatçı için avantajlı ödeme ve teslim şekilleri başlıklarında bilgiler iletildi.
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N-11 UŞAK İLE BULUŞDU ‘’E-TİCARET AVANTAJLARI VE YENİLİKLERİ UTSO’DA ANLATILDI’’
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), KOBİ’lere ve işletmelere
e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerel markaları büyütecek
e-ticaret eğitimleri dizisine 2019 yılında da devam etti.
n11.com ile ortaklaşa düzenlenen eğitimde, e-ticaret verileri,
sistemde yaşanan yenilikler ve n11pro Toptan Alışveriş Platformu sistemi anlatıldı.

‘Uşaklı KOBİ’ler n11.Com’la Dijitalleşecek’
Program açılış konuşmasını gerçekleştiren UTSO Yönetim Kurulu
Başkanı S. Selim Kandemir; Özellikle KOBİ’lerin, genç girişimlerin,
yöresel ürün üreticilerin rekabet güçlerini, pazar paylarını ve kurumlaşma düzeylerini artırma noktasın e-ticaretin büyük bir fırsat
olduğunu belirtti.
Kandemir, çatı kuruluşları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 2016 yılı itibariyle e-ticaretin önemine işaret ederken, bu
yönde çalışmalarını ve faaliyetlerini arttırdıklarını belirterek; ‘’Dünyanın hızla yol aldığı e-ticaret yarışında Türkiye ve Uşak olarak geride kalmamız gerekir. Hızla büyüyen bu pazarda, ürünleri ile olsun,
yenilikçi fikirleri ile olsun yerini almak isteyen tüm firmalara yol gösterici ve destek olmaya
devam ediyoruz’’ dedi.
Kandemir’in açılış konuşmasının ardından n11.com Ege Bölge
Müdürü Burak Boran dünya ve ülkemizde ki e-ticaret verilerine değinirken n11pro Satış Yöneticisi Kubilay Gençkan, toptan
alışveriş e-ticaret kanalı olan n11pro Toptan Alışveriş Platformu avantajları ve işleyişi hakkında bilgiler aktardı.
n11.com iş ortağı eğitmeni Aykut Baskın ise, ürün yükleme ve
satış arttırma taktikleri, muhasebe süreçleri, e-ticarette entegrasyon, kargo süreçleri, kargo kampanyaları, iptal, iade ve değişim süreçleri gibi konularda sunum gerçekleştirdi.
Programın son bölümünde hali hazırda n11.com üzerinde
mağazaları bulunan kullanıcıların ve sisteme yeni dahil olmak
isteyen UTSO üyelerinin soruları yanıtlandı.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ÇÖZÜM: ARABULUCULUK
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Barosu ve Uşak Arabuluculuk Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği, ‘’Ticari ve İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Paneli’’, UTSO konferans salonunda yapıldı. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ve Uşak Baro Başkanı Emin Coşkun’un
açılış konuşmaları ile başlayan panelin moderatörlüğünü Avukat Özkan Saruhan gerçekleştirdi.
Yargıtay 19’uncu Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Hakim Şükrü Saraç, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Umut İlhan Durmuşoğlu, Bağımsız
Arabulucular Derneği Başkanı Dursun Yassıkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı panelde, arabuluculuk çözüm yolunun sunduğu fırsatlara
dikkat çekilerek iş insanlarının, ticaret odalarının, STK´ların, hukukçuların ve arabuluculuk merkezlerinin birlikte hareket ettiğini görmenin en
büyük hedef olduğu ifade edildi. Soru ve cevap şeklinde devam eden panelin sonunda, katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

2019 / UTSO E-Bülten

ULUSLARARASI PAZARLARDA MÜŞTERİ BULMA EĞİTİMİ UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ
Günümüzde hemen hemen her firmanın gündeminde olan yeni pazar, doğru müşteri bulma yolları ve hangi kurumdan nasıl destek alına bilinir? konularını kapsayan ‘’İhracatta Müşteri Bulma, Hedef Pazar Seçimi ve Pazar Geliştirme Yöntemleri’’ eğitimi Denizli İhracatçılar
Birliği (DENİB) ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ortaklaşa programı ile gerçekleştirildi.
UTSO’ya kayıtlı ihracatçı firmaların yanı sıra dış ticaret yaparak iş hacimlerini geliştirmek isteyen UTSO üyelerinin de katıldığı eğitim
Murat Odacı tarafından gerçekleştirildi. Dış ticarette pazar payının öneminde dikkat çeken Odacı, Uşak’ın ekonomik yapısı itibari ile
önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek; “Gerek bölgesel gerekse ülke genelinde pazar araştırması rekabet analizi, ürünlerin ithalat ve ihracatında önemli yer tutmaktadır.

Hedef Pazar tespit edilmesi ile o pazarlara yönelen firmalar da Dış Ticarette ithalat ve ihracat kapasitelerini arttırabilirler. Doğru zamanda, doğru kişilerle ve doğru pazarlara yönelen firmalarımız cirolarını da bu şekilde arttırmaktadır. Ürünlerin pazarlanmasında Gümrük
Vergi oranlarının bilinmesinde de etken rol oynar’’ dedi. Murat Odacı’nın bazı bölümlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiği eğitimde;
Pazar araştırmasında önemli bilgi kaynakları nelerdir, Ürünlerin ithalat / ihracat istatistiklerine ulaşma uygulaması, İhracatta başarılı
olunabilecek pazarların tespitinde ipuçları, Farklı hedef pazarların karşılaştırılmalı değerlendirilmesi uygulaması gibi konu başlıklarına
değinildi.
Doğru bilginin ve eğitimin Türkiye’nin ihracat hedefine ulaşmada en önemli adımlardan olduğunu vurgulayan Odacı, son bölümde katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi.

ETKİN DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ
M. Serhat Öztürk tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bir depo
inşasından operasyonuna kadar ki her aşamada gerekli olacak
temel bilgiler aktarıldı. Bu kapsamda depo yeri secimi, depo
ebatları, raf sistemleri, istif makineleri (forklift, reachtrucks), barkod otomasyon sistemleri RFİD, depo yönetimi kapsamında depolamadaki süreçler, mal toplama modelleri, envanter yönetimi,
sektörel bazda depo modelleri gibi bilgiler katılımcıları aktarıldı.
Eğitmen Öztürk; ‘’Stok yönetimi üretim ve arz sürecini doğrudan
etkilemektedir. Bir işletmenin devamlılığı ve karlılığı için hayati
önem taşımaktadır. Günümüzün ekonomik koşulları stokları her
düzeyden yöneticiyi ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. Stoklar bütün departmanların karar alma sürecini etkileyen unsurlardır. Ekin bir stok sisteminde her departmanın, özellikle de üretim
planlama ve satış departmanlarının rolü vardır. İşletme yöneticisinin ana amacı stokları katlanılması gereken maliyetler olarak
görmek ve bu maliyetleri minimize etmek olmalıdır’’ dedi.Eğitim
soru cevap bölümümün ardında sertifikaların takdim edilmesi ile
son buldu.
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İKİNCİ EL ARAÇ ALIM VE SATIMINDA YETKİ BELGESİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı’’ yapıldı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda, ikinci el araç ticareti yapan işletme sahiplerine yeni düzenleme hakkına bilgiler
verildi. Buna göre ikinci el oto alım satımı yapan işletmeler, 13
Ağustos 2019’dan itibaren yetki belgesi olmadan noterden alım
satım işlemleri yapamamakta.

Konuyla ilgili bir sunum yapan Uşak Ticaret İl Müdürü Abdulhafiz
Bozdağ, yetki belgesinin alım şartları ve sürecin nasıl işleyeceği
hakkında bilgi verdi. Bozdağ, “İkinci el araç ticaretinde yeni bir döneme girildi.
Hem kurumsal anlamda, hem de diğer konularda gelişmeler oldu.
Bundan sonra yetki belgesi almayan kurumlar, bu işi artık yapamayacaklar. 5 yıl süreyle verilecek olan yetki belgesi, İl Ticaret Müdürlükleri tarafından verilecek” dedi.

İŞ DÜNYASINI NELER BEKLİYOR UTSO’DA KONUŞULDU
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin kurumsal yönetim anlayışı ile gelecekteki iş fırsatlarını, tehditlerini ve trendlerini yakalayarak faaliyetlerini sürdürebilmelerine ve kurum
içinde hedef odaklı çalışabilmelerine destek olacak kurumsal
eğitim hizmetlerine devam ediyor.
Memet Özkan sunumu ve moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, Küresel iklim değişikliği gıda sektörünü nasıl etkileyecek? Robotların işsiz bırakacağı çalışanlar, hangi ülkelerde çalışıyorlar?, Bugünün gençlerini emekliliklerinde nasıl
bir yaşam bekliyor?

, 2020’de işverenlerin çalışanlardan beklediği yetenekler neler
olacak? gibi sorulara hep beraber fikir alışverişi yaparak cevap
aradılar.
Mehmet Özkan; ‘’ Geleneksel-dar kapsamlı düşünme yöntemleri yerine, yaratıcı-çok boyutlu düşünme yöntemlerini kullanarak, inovasyon yapma ve iş geliştirme yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Geleceğe yönelik rekabetçi ve sürdürülebilir avantajlar
elde etmek isteyen şirket sahipleri, yöneticiler ve girişimciler
iş dünyasının geleceğine yönelik beklenmedik öngörüleri, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ve beyin fırtınası yöntemiyle analiz
ederse kazançlı çıkacaktır’’ dedi.

2019 / UTSO E-Bülten

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GEREKLİLİKLERİ UTSO’DA ANLATILDI
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) işbirliği ile düzenlenen
“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Toplantısı ‘’ Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı
Mustafa Şeref İşcan’ın sunumuyla UTSO’da gerçekleşti.
İşcan; veri sorumlusu, veri işleyen, kişisel veri, ilgili kişi gibi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki anahtar kavramlar
hakkında bikgiler aktardı.

KVKK kapsamında kurumların mevzuata uygunluğu ve verilerinin bulunduğu fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
gerektiğine vurgu yapan Uzman Mustafa Şeref İşcan, “Firmalar,
kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması ve uyulması gereken yükümlülükleri
yerine getirmeliler.
Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde karşılaşılacak para ve
hapis cezaları söz konusu. Bu sebeple
firmalarımızın gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşıyor”
dedi.
Toplantı sonundaki soru cevap kısmında katılımcılar, kişisel
veriler ve yasayla ilgili merak ettiği konulara uzmana danışma
fırsatı buldu.
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PAZARLAMA VE SATIŞTA YENİ BAKIŞ AÇISI ‘’NÖRO PAZARLAMA’’ UTSO’DA KONUŞULDU
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve firma çalışanları Ceyhun
Yeşilşerit’in anlatımıyla pazarlama ve satışta duyuların önemi üzerine birçok sorunun yanıtını bulma şansı yakaladı.
Platon’un “Bilmediği halde bilirim sanmak: düşüncelerimizin bütün yanılmalarının ardında yatan sebep budur” ünlü sözü ile eğitime başlayan Ceyhun Yeşilşerit, ürün, fikir ya da hizmet sunumu
yapan satış elemanlarının becerilerinin geliştirilmesi üzerine bilgiler aktardı. Pazarlama Ana Yol Haritasını geçmiş ve günümüz faktörleri ile çeşitlendiren Yeşilşerit; ‘’Tüketicilerin duygularını analiz
ederek, hangi markayı, ürünü, rengi, kokuyu, müziği neden tercih
ettiğini tespit eden pazarlama yöntemine verilen isim Nöro Pazarlamadır. Nöro Pazarlamada, ‘’Biometrik
Ölçümlemeler’’ kullanılır.

Uyarıcının yol açtığı duygusal tepkimeler hesaplanır.
Geleneksel pazarlama araştırmalarında olduğu gibi tüketicilere
herhangi bir anket uygulanmaz. Her bir denek ayrı ayrı uyarıcıyı
izler. Sonrasında neuroscore bazlı görüşler ile desteklenen analizde duygular, sayısal olarak ifade edilip, saniye saniye görüntülerle birlikte raporlanır’’ dedi.
Satınalma duygusunu tetikleyen faktörlere de
değinen Yeşilşerit, Konfiçyus’un ‘’Duyduğumu
unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım’’ sözüyle
sunumunu sonlandırdı.

ZOR İNSANLARLA İLETİŞİM VE KONUŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) ile ortaklaşa üyelerine yönelik, sosyal ve iş hayatında karşılaşılan
iletişim sorunlarının en aza indirilmesi amacıyla ‘’Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi’’düzenledi.
Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim Özcan Toralı rafından gerçelşetirildi. Toralı’nın iş ve aile
yaşamından örnekleri paylaşarak renk kattığı, etkili iletişim ile interaktif hale getirdiği eğitimde; Kendini tanıma ve zoru tanımlama, İletişim ve engeller, Önyargılar ve bilgi eksikliği, Zor insanlarla baş etmede dikkat edilecek hususlar, Zorlayıcı davranışlar karşısında çözüm
odaklı yaklaşım, İkna edici olmanın püf noktaları gibi konulara değinildi.
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UŞAK TSO’DA ETKİLİ SATIŞ TEKNİKLERİ ANLATILDI

Üyelerinin kurumsal gelişimlerine katkıda bulunan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO), satış ve
pazarlama uzmanı Hülya Öztürk tarafından, “Perakende Satış
Teknikleri” konulu eğitim semineri verildi.
Teknoloji ve lojistik bazındaki gelişimin satış ve pazarlama
teknikleri üzerinde yeni bir süreci başlattığını belirten Hülya
Öztürk, pazar ağının kendini sürekli genişlettiğini ve stratejik
bir hal aldığını belirtti.
Pazarlama ve satışta başarının, değişimin farkında olma ve
bunu kendi lehine kullanma becerisi göstermeyle
doğru orantılı olduğunu dile getiren Hülya Öztürk;

“Perakende ve Mağazacılık Nedir?” sorusuna yanıt vererek,
müşteri tipleri, satın alma nedenleri, müşteri ihtiyaçlarını ortaya çıkarmanın satış sürecine etkisi ve gülümsemenin gücü gibi
konularda bilgiler verdi.
Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek, özel ürün ve hizmetlerle farklılaşmak 2019’da da perakendecilerin en önemli
başlıklarından biri olacağını belirten Öztürk, Ghandi’nin “Müşteriye hizmet vererek iyilik yaptığımızı
sanmayalım, asıl o bizi seçerek bize iyilik yapıyor, bunu unutmayalım’’ sözünü son not olarak aktardı.

VERİ KURTARMA VE KVKK GEREKLİLİKLERİ EĞİTİMİ
Eğitimin ilk bölümünde Veri Kurtarma Hizmetleri Genel
Müdürü Serap Günal, veri kurtarma vakalarına
değinerek kurumların veri kaybına uğramaması için alması
gereken önlemleri aktardı.
Günal, veri kaybına uğramamak için yapılması gerekenler için
şunları önerdi;
-Farklı elektronik kaynaklardan beslenen ve hatta farklı mekanlarda yedekleme yapılmalı,
-Sunucu ve yedekleme cihazlarının saklı tutulduğu odaların
klimatize edilmesine ve tozsuz olmasına özen
gösterilmeli,
-Sitem dışarıdan ve içeriden gelecek saldırılara karşı siber
güvenlik cihazlarıyla korunmalı,
-Belli aralıklarla sistem odalarının gözle kontrolü sağlanmalı,
-Sunucular ve depolama aygıtları gibi cihazların sürekli açık
bırakılması halinde içerdikleri disklerin seçimine dikkat edilmeli,
-Herhangi bir anlık veri kaybı durumunda bu konuda tecrübesi olduğunu söylese bile yakınlarımıza, arkadaşlarımıza, sistem
yöneticisine ve servis veren firmalara müdahale ettirmemeli.
Eğitimin ikinci bölümünde Avukat Beliz Özkırım ise Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerin dikkat etmesi gereken hususları anlatırken, Gürsel Tursun siber dünya,
saldırılar ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler aktardı.
Eğitim katılımcıların veri kaybı yaşamamak ve siber güvenlik tedbirlerini arttırmak için neler yapılması gerektiği gibi
hususlardaki sorularının cevaplanması ile son buldu.
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UTSO ÜYELERİ PTT İLE DÜNYAYA AÇILACAK

PTT yetkilileri, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile buluşarak PTT e-ticaret hizmetleri, lojistik hizmetleri, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
Hizmetleri ve e-tebligat hakkında bilgiler aktardı.
Programın açılış konuşmasını yapan UTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Gündağ, UTSO üyelerinin e-ticarette söz sahibi olabilmeleri
adına bugüne kadar birçok seminer ve toplantıya imza attıklarını, bugün milli e-ticaret portalı ePttAVM ile gerçekleştirilen programın
tüm katılımcılara yol gösterici olmasını temenni ettiklerini belirti.

Uşak PTT Başmüdürü İsmail Ertaş ve PTT Pazarlama ve Satış
Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Petek’in tanıtım konuşmalarının ardından, PTT E-Ticaret Daire Başkanlığından Elif Çıtak
PTT E-Ticaret Hizmetleri sunumunu gerçekleştirdi.
Elif Çıtak sunumunda, ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin
tüm dünyaya pazarlanması ve satılmasını sağlayan PttTRade
hakkında bilgiler aktardı.
PttTRade’i; alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-pazar yeri olarak tanımlayan Çıtak;
“Türk postasının e-ticaret sitesiyiz. ePttAVM.com, milli bir e-ticaret ve e-ihracat projesidir. Öncelikle kendi milli projemize sahip
çıkmalı ve yerli ürünleri desteklemeliyiz” dedi.

Programın ikinci bölümünde PTT Lojistik Daire Başkanlığı Şube
Müdürü Erdem Ercan Lojistik Hizmetleri, Fahri Erkanlı KEP (Kayıtlı
Elektronik Posta)Hizmetleri ve Ahmet Özkan e-tebligat hizmetleri
konularında sunumlarını gerçekleştirdi.
Program, katılımcıların PTT yetkililerine sorularını ilettikleri bölümle son buldu.
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UTSO ÜYELERİNE E-DÖNÜŞÜMÜN ARTILARI ANLATILDI
E-Dönüşüm konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜRKEP işbirliği ile ‘’E-Dönüşüm
Uygulamaları ve KVKK Yol Haritası’’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
UTSO’da gerçekleştirilen toplantıya UTSO üyeleri ve mali müşavirler katıldı.
Toplantıda konuşma yapan TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, “Tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm ile
birlikte teknolojinin hayatımızdaki etkisi her geçen gün artıyor ve
hayatımızın her adımını kolaylaştırıyor. Özellikle şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayan ve devlet politikasıyla da desteklenen
adımlar ile e-dönüşüm’ün yaygınlaştırılması planlanıyor.
Bugün düzenlediğimiz toplantımızla UTSO üye firmalarının elektrik
dönüşümlerine katkı sağlamayı, yapacakları işlemlerde yol gösterici olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

TÜRKEP Ege Bölge Müdürü Murat Kaya e-tebligat, e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter gibi uygulamaların avantajları ve süreçleri hakkında
bilgiler aktardı. Kaya bu uygulamaların iş gücünden ve zamandan tasarruf sağladığını ifade ederek bu yönde şirket masraflarını da minimize ettiğini belirtti.
TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven ise Kişisel Verileri Korunma Kanunu (KVKK) kapsamına giren bilgiler, bu bilgilerin işlenmesi, verilerin işleme yükümlülükleri konusunda detaylı bilgiler paylaştı. Ataseven, KVKK hakkında yapılan uluslararası düzenlemeler,
ülkemizdeki duruma ilişkin bilgiler ve KVKK kapsamında uygulanan cezalardan örnekler verdi.
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UTSO ÜYELERİNE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI
Kişisel Verilerin Korunması ve İşyeri Uygulama semineri Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli Genel Müdür Yardımcısı Lütfü
İnciroğlu tarafından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda
gerçekleştirildi.
İnciroğlu, Kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olduğunu
da belirterek, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
m.12/1’de, veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlü
kılınmıştır. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin eder.
Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her
gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde
edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da kişisel verilerin korunması ihtiyacı doğmuştur” dedi.
İnciroğlu, kamu ve özel sektör kuruluşların kanunun uygulanması
konusunda neler yapması gerektiği temel bilgilerini paylaştıktan
sonra, katılımcıların sorularını yanıtladı.

UTSO’DA DİKSİYON, GÜZEL KONUŞMA VE HİTABET EĞİTİMİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Gazeteci-Yazar ve Spiker İrfan Atasoy tarafından verilen eğitimde
diksiyon, güzel konuşma nedir, soluk alıp-verme, jest ve mimik,
akıcı ve net konuşma, telaffuz ve vurgulama, kişilerarası iletişimde
güzel konuşma becerileri, doğaçlama konuşma, dramatik öğeler,
güzel konuşmada beden dilinin etkisi, sahne ve konuşma dili ile
yazı dili arasındaki farklar hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.
Atasoy, “Diksiyon ve hitabet bir yetenek işi değil, çalışmayla edinilebilecek bir şeydir. Bu işin başı da okumaktır, araştırmaktır,
çalışmaktır. Okumazsan yazamazsın, yazamasan konuşamazsın,
konuşamazsan iletişim kuramazsın. Altın kural; okumak ve okuduklarından kendine paylar çıkarabilmektir” diyerek, katılımcılarla birebir uygulamalar gerçekleştirildi.
Programda katılımcılar ile diyafram, güzel ve akıcı konuşma
çalışmaları yapıldı.
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UTSO’DA ‘’KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM AİDİYETİ NASIL OLUŞTURULUR’’ KONUŞULDU
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor. Bu ayki eğitimin konusu, ‘’Şirketlerde
Kurum Kültürü ve Etik Değerler’’ oldu.
Barbaros Kon tarafından verilen eğitim, UTSO üye firmalardan yönetici, genel müdür, mali işler müdürü, insan kaynakları sorumlusu, satın alma müdürleri ,takım lideri gibi pek çok bölümden katılımcı sağlanan eğitim, keyifli ve başarılı olarak tamamlandı.
Katılımcılara, bu eğitimde kurumdaki ilişkilerin önemini ve kurum
kültürünün benimsenmesinin şirket hedef ve stratejileriyle nasıl
ilişkilendiği konusunda bilgiler aktarıldı.

Barbaros Kon,’’ Her şeyden önce şu sorulara cevap vererek, şirket Neredeyiz?, Başarımızı ve Performansımızı Nasıl Sürdürebiliriz?, Nereye
Ulaşmak İstiyoruz?Ulaşmak İstediğimiz Yere Nasıl Gidebiliriz? sorularını kendimize sormamız gerekmektedir.
Paylaşılan bir amaç sistemi yaratmalısınız. Çalışanlar firma hedeflerine ve sürece dahil edilmeli, başarıda başarısızlıkta paylaşılmalıdır.
Eğitime ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim’’ dedi.

UTSO’DA MARKA YÖNETİMİ VE MARKALAŞMADA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONUŞULDU
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO), “Marka Yönetimi Ve Marka Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı eğitim semineri yapıldı.
Vedat Kunt’un sunumuyla gerçekleşen eğitimde; marka, strateji ve marka ilişkisi, marka geliştirme, trendlerin tüketim ve markaya olan etkisi, müşteriler ve çalışanlar açısından marka bilinilirliği oluşturmak ve marka sürecini doğru yönetmek konularında bilgiler verildi.
Çağın çok hızlı değiştiğini ve zorlaşan şartların yeni ihtiyaç ve arzuları doğurduğunu belirten Kunt, “Her işin hedefi değer tasarlamak, üretmek, yaratmak, pazarlamak ve hedef müşterilere ulaştırmaktır. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde, rekabet analizimizi doğru yapmalı,
iş-marka-tüketici arasındaki ilişkileri çok iyi anlayabilmeliyiz. İfade edilmemiş ihtiyaç, oyunu değiştirme ve rekabeti şaşırtma gibi anahtar
sorular ve kararlarla bilgi sağlamak ve atılacak adımların üzerinden geçmek, stratejilerimize fark yaratmada artı değer sağlayacaktır” dedi.
Örnek uygulamalara değinen Kunt’un eğitimin seminerinin son bölümünde interaktif katılım da sağlandı.

PROJELER
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UTSO’NUN PROJESİ ONAYLANAN 19 PROJE ARASINDA

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın hem Uşak’ta hem de TR 33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini artırmak ve firmaların devlet desteklerinden
daha fazla faydalanabilmelerini sağlamak için hazırladığı “Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu” projesi Türkiye’de
onaylanan 19 proje arasında yer aldı.
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri için AB’den, 2,5 milyon Euro hibe desteği sağlandı. Türkiye’den 100 proje için
başvuru yapılırken, Türkiye’den 30, Avrupa Birliği’nden de 28 oda ve borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildi.
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri Lansman Toplantısı, TOBB Başkanı, EUROCHAMBRES Başkan Vekili M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda; Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi’nde hibe kazanan 30 Türk Oda/Borsası ve 28 Avrupa Odasının sunumları yapıldı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkezi finans ihale birimi tarafından onaylanan 192.539 Euroluk projesi kapsamında TR33 Bölgesinde yer
alan odalarda kurulacak tek nokta ofisleri ile KOBİ’lere devlet destekleri ve dış ticaret konularında koçluk hizmeti sağlanırken, 5 dil destekli
hazırlanan web sayfasında ortak ülkeler arasında ikili iş bağlantıları ile ortak odaların üyelerinin ticari kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.
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KOBİ KOÇLUĞU VE ULUSLARARASI TİCARET İÇİN AKDENİZ İŞ DİYALOĞU PROJESİNİN
İLK ULUSLARARASI ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Avrupa Birliği desteğiyle Türkiye-Avrupa İş diyaloğu programı kapsamında, TR33 Bölgesinde dış ticaret potansiyelini geliştirmek ve
şirketlerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için hazırlanan, “Kobi Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyalogu” projesi kapsamında Selanik KOBİ Sanayi Ve Ticaret Odası ev sahipliğinde ilk uluslararası çalışma ziyareti toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Proje sahibi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Proje ortakları Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası,
Caceres Ticaret Odası(İspanya), Viterbo Ticaret Odası(İtalya), Selanik Kobi Sanayi ve Ticaret Odası(Yunanistan) yetkilileri katıldı.
İki günlük çalışma ziyaretinin ilk bölümünde proje amaçları ve hedefleri, şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan aşamalar, ortaklardan
beklenen görevler ve koçlar için yapılacak eğitim modülü görüşüldü. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Yunanistan’da ve
Avrupa Birliği’nde verilmiş olan Kobi Koçluğu programları, devlet
destekleri, yatırım ve ihracat destekleri hakkında bilgiler alındı.
İkinci günün ilk bölümünde Avrupa Birliği destek ve hibelerinden
faydalanmış, Selanik’te bulunan 3 Yunanistanlı firma ziyareti gerçekleştirilirken öğleden sonraki bölümü proje koçlarının eğitimi ile
başarıyla sonlandırıldı.

29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde de İspanya Cáceres Ticaret ve
Sanayi Odası’nda, ardından 1-2 Ağustos 2019 tarihlerinde İtalya
Viterbo Ticaret ve Sanayi Odası’nda, “Uluslarası Toplantılar ve Çalışma Ziyaretleri” programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında; İspanya’da, İtalya’da ve Avrupa Birliği’nde
verilmiş olan Kobi Koçluğu programları, devlet destekleri, yatırım
ve ihracat destekleri hakkında bilgiler alınırken, daha önce çeşitli
devlet ve Avrupa Birliği destek ve hibelerinden faydalanmış, İspanya Cáceres’te bulunan 3 firma ve İtalya Viterbo’da bulunan 3 firma
ziyareti gerçekleştirildi.

İlk toplantısının yurtdışı ortaklarının da online katılımıyla Uşak’ta
yapılan projede, Yunanistan, İspanya ve, İtalya’daki çalışma ziyaretlerinden elde edilen bilgiler ve toplantılarda ortaya çıkan görüş ve
öneriler ile Koçluk eğitim modülü ana hatları belirlendi. Oluşturulan Koçluk eğitim modülüne uygun olarak TR33’teki 6 KOBİ koçu
Uşak’ta 60 saatlik eğitime katıldı.
Eğitimlerin ardından proje B2B, Tek Nokta Danışmanlık Ofisi ve
firmalara birebir danışmanlık aşamaları ile devam edecek. Proje
sonunda ikili iş bağlantıları ile ortak odaların üyelerinin ticari kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.
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BATI ANADOLU HALI SEKTÖRÜ KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ‘’Batı Anadolu
Halı Sektör Kurulu’’ toplantısına katıldı.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği’nin organize ettiği toplantı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’in de konuşmacı olarak katıldığı panelde halıcılık sektörünün bugünkü durumu
ve sürdürülebilirliği için yapılabilecekler konuşuldu. Kandemir
13’üncü yüz yıldan itibaren dünya çapında üne kavuşmuş Uşak
halıların tarihini özetledi. Günümüzde sektörde yaşanan sıkıntılara
değinen Kandemir, “Özel kökboyasıyla, ipliği, el emeği, göz nuru ile
dokunan geleneksel Türk sanatı olan halılarımız için başta tanıtım
olmak üzere daha yapacak çok işimiz var. Tarihimiz başarı hikayeleri ile dolu. Sadece biraz desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle el
dokuma halıcılığında çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Bu toplantımızda sektörün geleceği için doğru adımların atıldığını düşünüyorum’’ dedi.

UTSO’NUN HEDEFİ İHRACAT
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ihracat kapasitesinin arttırılması
amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
UTSO, 2 farklı proje ile ilin ihracat potansiyelini arttırarak yeni
pazarlar yakalamayı hedefliyor.
Zafer Kalkınma Ajansı katkısı ile gerçekleştirilen 50.000-TL.’lik projede 47 firmadan 55 kisiye 80 saatlik eğitim ve firmalarda bire bir
danışmanlık hizmeti verilecekken, 200.000 Euro’luk Avrupa Birliği
projesi ile de İtalya-İspanya ve Yunanistan ile ortaklaşa ülkeler arasında dış ticaret geliştirilecek ve dış ticaret elemanları istihdamı
sağlanacak.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; ‘’Amacımız hiç
ihracat yapmamış ama potansiyeli olan üyelerimizi ihracat ile
tanıştırmak. Verilen eğitimler ardından ekibimiz sahaya inerek
tek tek firmalara danışmanlık yapacak. İhracat departmanımıza
AB projesi finansmanıyla yeni elemanlar alıyoruz. Bundan sonraki
süreçte hedefimiz ihracatçı üye sayımızı artırmak ve ilimizin ihracat
rakamlarını katlamaktır’’ dedi
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KOBİ’LERE TÜM DESTEKLER ‘’UTSO TEK NOKTA OFİSİ’’NDE
TR33 Bölgesinde, KOBİ’lerin ticaret potansiyelini geliştirmek ve devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uşak Ticaret ve Sanayi (UTSO) tarafından yürütülen ‘KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin
Akdeniz İş Diyalogu Projesi’ kapsamında “Tek Nokta Danışmanlık Bürosu’’ hizmete başladı.
‘Tek Nokta Danışmanlık Bürosu’ ile şirket kuruluşundan yatırım teşviklerine, firmaların kurumsal gelişimlerinden, pazar ve ürün yelpazesini genişleterek uluslararası ticarete yönelmelerini sağlamaya kadar pek çok danışmanlık alanlarıyla KOBİ’lerin büyümelerine
destek olunacak.
Kobi Koçluğu programları, devlet destekleri, yatırım ve ihracat destekleri gibi konularda bilgi almak isteyen firma sahipleri Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurabilirler.

UTSO’DA UYGULAMALI DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO), Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiği, “UTSO İhracata Katkı Sağlıyor’’ projesinin ilk
ayağı olan uygulamalı dış ticaret uzmanlığı eğitimi düzenlendi.Proje
kapsamında Uşak’ta faaliyet gösteren firmaların dış ticaret departmanlarında çalışan veya kendi işini kurup ihracat, ithalat yapmak
isteyen kişilere teorik ve uygulamalı olarak dış ticaret eğitimleri ve
firmalarında danışmanlık hizmeti verilecek.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve Oda üyesi firmaların katılığı
“Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitim Programı” deneyimli dış
ticaret eğitmeni Recep Heptaş tarafından 80 saat olarak gerçekleştirilecek. Uygulama ve atölye çalışmalarıyla desteklenecek eğitimde;
ihracata giriş ve ihracat stratejisi oluşturmadan uluslararası pazar
ve ürün bilgisi kaynakları oluşturmaya, kültürler arası müzakere tekniklerinden ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulama alanlarına kadar birçok alanda güncel bilgiler aktarıldı.
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UTSO’NUN İSTİHDAMA YÖNELİK YAPMIŞ OLDUĞU PROJE İLK 5’DE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da
katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi.
365 Oda ve Borsanın katıldığı, 8 farklı kategoride düzenlenen proje yarışmasında, Odamız istihdama yönelik yapmış olduğu Kadim Projesi
ile kendi kategorisinde ilk 5 de yer aldı.

İLMEK İLMEK UŞAK HALISI’NIN DENETİMİ YAPILDI
Dünyaca ünlü ressamların eserlerinde yer verdiği, Avrupa’da sarayları süsleyen ve yabancı devlet büyüklerine hediye olarak takdim
edilen Uşak halısının coğrafi işaret tescili ile ilgili bir dizi denetleme
yapıldı.
Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Dokurevi, Nomad Halıcılık San. Ve Tic. A.Ş. ile Günay Tekstil Kimya Gıda
San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uşak halısı için yaptığı üretimlerin incelendiği
denetlemede, metrekare başına düşen ilmek sayısı, dokumada
kullanılan düğüm tarzı, kullanılan iplik ve boya özellikleri, üretilen
halının motif ve desen özelliklerinin yukarıda belirtilen koşullara
uygunluğun sağlanıp sağlanılmadığı incelendi.
Sonuçları Türk Patent Enstitüsü’ne raporlanacak olan denetim
için oluşturulan heyette; Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Naci Utku Yumuşak, Uşak İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden Sevil Arslan, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Akdağ, UTSO
Coğrafi İşaretler Danışmanı Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı
Huriye Özener ve konuyla ilgili diğer yetkililer yer aldı.
Yapılan denetimlerde, 3 işletmenin Uşak halısı üretimi için yeterli
görülürken, yeni kurulacak firmalar ise denetleme heyetine başvurarak, şartları yerine getirmek adına denetim talebinde bulunacak
ve onay alması durumunda üretim yapabilecek

PROTOKOL
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MEB-TOBB-TOBB ETÜ MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde başlatılacak
“Nitelikli İnsan Gücü” yetiştirmeye yönelik projenin ilk adımı atıldı.
Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü programına UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir katılım sağladı.
Proje kapsamında Türkiye genelinde 81 ilden mesleki eğitimde önde gelen 81 okul seçildi. Projeye ilimizden seçilen okul ise Uşak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
İmzalanan protokolle belirlenen okulların öğretmen ve öğrencilerinin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi yanı sıra mesleki bilgi beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor

UŞAK ÖZEL BATI KOLEJİ İLE UTSO ARASINDA EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Uşak Özel Batı Koleji arasında karşılıklı işbirliğini teşvik etmek ve eğitim hizmetlerinde
UTSO üyelerine avantajlar sağlanması amacıyla “İndirim Protokolü” imzalandı.
Her iki kurum yetkilileri de Uşak halkı için fayda sağlayacak projelerde beraber hareket etmekten memnuniyet duyduklarını
ifade ettiler.
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UTSO VE UŞAK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA “İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM”
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, 1 yarıyıllık eğitimlerini (14 hafta) işletmelerde alacağı “İşletmelerde Mesleki Eğitim” işbirliği protokolü Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın makamında imzalandı.
Protokol imza törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
S. Selim Kandemir, UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, UKOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, MÜSİAD Uşak Şubesi
Başkanı Nuri Aslan ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube Başkanı Ali Osman Doruk katıldı.
Proje kapsamında uygulamalı eğitim, Mühendislik Fakültesinde 7+1 (7 yarıyıl üniversitede, bir yarıyıl işletmelerde), Teknik Bilimleri Meslek
Yüksekokulun da 3+1 şeklinde uygulanacak.
Böylece Uşak Üniversitesi öğrencileri işletmelerde bir yarıyıl süreli iş yeri eğitimi ve uygulaması ile mesleki deneyimlerini arttırırken, işletmeler ve sanayi kuruluşları da ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü tanımış ve yetiştirmiş olacak.

GENÇ

GİRİŞİMCİLER
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EGE BÖLGE GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANLARINDAN KANDEMİR’E ZİYARET

Uşak, İzmir, Kütahya, Aydın, Manisa, Afyon Genç Girişimciler Kurulu Başkanları Uşak Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir’i ziyaret etti.
Genç Girişimciler Ege Bölge Temsilcisi ve Uşak Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Yalçındağ başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Genç Girişimciler Kurulu Başkanları yapacakları faaliyetler ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kandemir, Genç Girişimciler Kurulu Başkanlarına çalışmalarında
başarılar dileyerek; ‘’İllerimizde bulunan Genç Girişimciler Kurullarımız genç girişimcilerimizin ticari hayatta daha fazla ve sağlam
adımlarla yer almaları için öncülük edecek çalışmalara imza atarak, yol gösterici olmaları gerekmektedir.
O nedenle de hepsine çok iş ve büyük sorumluluklar düşüyor.
TOBB Genç Girişimciler Kurulu olarak her zaman yanlarındayız,
çalışmalarında başarılar dilerim“ dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uşak Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Cemal Yalçındağ, Genç Girişimciler Ege Bölge Temsilcisi seçildi.

Yalçındağ’ı tebrik eder,çalışmalarında başarılar dileriz.

KADIN

GİRİŞİMCİLER
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‘’EBEVEYN VE BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ’’ UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl ilk olarak proje kapsamına dahil edilen il olan Uşak’ta; Habitat
Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen ‘’Kız Kardeşim’’
projesi kapsamında ‘’Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi’’ UTSO’da
gerçekleştirildi.
UTSO Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonu ile gerçekleştirilen
programın açılış konuşmasında, UTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Karaman, ekonomiye değen kadın elinin güçlenerek büyümesini sağlamak için çalışmalar yürütmekte olduklarını
ve önümüzdeki yeni dönemde daha aktif olarak çeşitli faaliyetler
gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Kız Kardeşim Projesi ve faaliyetleri hakkında genel bilgiler aktarıldı.
Sonrasında, Kız Kardeşim Projesi Operasyon Koordinatörü
Uğurcan Top tarafından, katılımcılara İnternet kavramı, internet
güvenliği nedir, güvenliği tehdit eden unsurlar, sosyal medya
kullanımı, siber zorbalık, siber zorbalıkta ebeveynlik rolü konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

GELECEĞE NEFES
81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11Milyonfidan dikimi etkinliğine TOBB Uşak Kadın Girişimciler Kurulumuzda katıldı.
‘’Geleceğe Nefes’’ olmak için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başlatmış olduğu bu güzel proje ile 11 milyon fidan dikimi hedefleniyor.
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Gıda GİRİŞİMCİLİĞİ Uşak 1.’sİ
Kız Kardeşim Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Uşak 1.’si Belli Oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarının sağlanması amacıyla, Habitat
Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile
Kız Kardeşim Projesi yürütülmektedir. 2018 yılında, 30 ilde 9000 kadına finans, bilişim, iletişim ve girişimcilik eğitimlerine erişim imkanı
sağlayan Kız Kardeşim Projesi, 2019 yılında da devam ediyor.
Proje kapsamında Uşak’ın da içinde olduğu Proje illerinde, ‘Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı’ ile Türkiye’deki yerel lezzetleri
ön plana çıkartarak, bu lezzetleri kendi işletmesinde üreten kadınların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Habitat Derneği, Coca-Cola Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında ‘Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı’nın Uşak il birincisi olan Cafe Bolahenk işletmecisi
Ayşe Peker’i tebrik ederiz. Bütün illerdeki adaylarımıza finallerde başarılar dileriz.

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANDI

TOBB Uşak İl Kadın Girişimciler Kurulu Aysel Karaman başkanlığında toplanarak icra kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda önümüzdeki dönem yapılacak projeler belirlenerek çalışma grupları oluşturuldu.
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“HAYATA DOKUNAN GÜÇLÜ KADINLAR” PROGRAMI UTSO’DA GERÇEKLEŞTİ

Uşak Valiliğince Uşak Üniversitesi katkılarıyla 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen “Hayata Dokunan Güçlü
Kadınlar’’ paneli Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.
Panel Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak
Valisi Funda Kocabıyık’ın açılış konuşmaları ile başladı.
ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı’nin modaretör olduğu panelde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, moda tasarımcısı Zeynep Kartal, İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Sadiye Tutsak ve okul öncesi öğretmeni Nurten Akkuş örnek hayat
hikayeleri ile konuşmacı olarak katıldılar.
Panele Uşak Üniversitesi öğrencileri müzik dinletileri ve halk oyunları ekibiyle renk kattı.
Panel sonrası tüm katılımcılar 8 Mart Kadınlar Günü Sanat ve
Tasarım Buluşma Sergisini gezdiler.
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MUTLULUK, YAŞAM VE BAŞARI ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

‘’SEN DEĞİŞ DÜNYAN DEĞİŞSİN’’

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ve TOBB Uşak Kadın Girişimciler Kurulu’nun organize ettiği Hale Caneroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘’Sen Değiş Dünyan Değişsin’’ söyleşisi yoğun bir katılımla UTSO konferans salonunda gerçekleşti.
Son yıllarda önemli konuşma platformlarında bilgi birikim ve deneyimlerini, örnek teşkil etmesi ve güç vermesi adına insanlarla
paylaşan, düşünce lideri ve mutluluk eğitmeni Hale Caneroğlu,
konuşmasında 3 mesaj verdi: 1- Hepimizin, içi kayıtlarla dolu bir
kara kutusu var 2- Önce mutluluk, sonra başarı 3- İnsan olmayı
hatırlama zamanı!

Caneroğlu; ‘’Mutluluk arkasından koşularak yakalanacak bir hedef olamaz! Mutluluk şu anda sizin yaratacağınız bir ruh halidir!
Bunun için de 2 şeye ihtiyacınız var: Şu anda sahip olduklarınıza
şükür edebilmek ve Gelecekten umutlu olmak! ‘’Mutluluk
Başarıyı Getirir, Başarı Mutluluğu değil ‘’. Hazır olduğun kadarını
görür, hazır olduğun kadarını kabul eder, hazır olduğun kadar
değişirsin Yeter ki değişime ve dönüşüme niyet edin. ‘’Sen Değiş
Dünyan Değişsin!’’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.
Program sonrası katılımcılarla bir araya gelen Hale Caneroğlu
hatıra fotoğrafı çektirerek, sorulara cevap verdi.
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UŞAK KADIN GİRİŞİMCİLER KURULUNDAN VALİ KOCABIYIK’A ZİYARET

Uşak Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Başkanı Özgül Şeker Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri Vali Funda Kocabıyık’ı makamında
ziyaret etti.
Özgül Şeker Çiftçi, yaptıkları faaliyetler hakkında Vali Kocabıyık’a bilgilendirme yaparak, şehirde kadın girişimci olabilecek çok sayıda
kadın olduğunu yaptıkları organizasyonlarla gelişime açık ve girişimci olmak isteyen kadınların iş dünyasında yer almalarına destek
olmaya çalıştıklarını belirterek, Sayın Funda Kocabıyıkı’ı bundan sonraki organizasyonlarında görmekten büyük mutluluk duyacağını
bildirdi.

‘TOBB Kadın GİRİŞİMCİLER Kurulu Toplantısı’

TOBB Uşak Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Karaman, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ‘nun katıldığı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı’na iştirak etti.
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