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Üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedeflerimiz doğrultusunda
birçok çalışmayı bir arada yürütüyoruz. KOBİ KOÇLUĞU ve TEK NOKTA
DANIŞMANLIĞI projesiyle, 2020’nin ilk ayında 204 olan ihracatçı firma
sayımızı 2020 yılının Ağustos ayında 225’e çıkardık.

BAŞKANDAN ÖNSÖZ

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Değerli Üyeleri, Kıymetli
Okurlarımız;
Ülkemiz ve tüm dünya için hem ekonomik hem de sağlık açısından son
derece zorlu geçen 2020 yılını geride bıraktı. Dünya genelinde hem sağlık
krizi hem de bu durumun yarattığı ekonomik krizle mücadele devam
ederken bu durumun uzun vadede ülkelerin politika tercihlerinde ulusal
üretim kapasitelerini artırma yönünde bir dönüşüme neden olacağı
öngörülüyor.
Son 200 yılın iktisat tarihine baktığımızda Türkiye’nin hep krizlerle
mücadele ettiğini ve bu krizleri en sonunda başarıyla aştığını görüyoruz.
Covid-19’un getirdiği sağlık sorunlarını aşabilirsek ekonominin yeniden
ve her zamankinden daha fazla canlanacağını düşünüyorum. Bulunan
aşıları da düşündüğümüzde 2021 yılı için umutlarımız daha fazla artıyor ve
gelecek yılın Türkiye için yeni bir dönem olacağına içtenlikle inanıyorum.
Ülke ve millet olarak geçmişte birçok ekonomik sıkıntı atlatmış, bunların
üstesinden gelmiş bir toplumuz. İçinden geçmekte olduğumuz bu
zorlu süreci de en az hasarla atlatmamız için hepimize büyük görevler
düşmektedir.
Sanayiciler olarak; üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam
yaratma isteklerimizi güçlü biçimde korumalıyız. UTSO olarak, kentimizin
bütün paydaşları ile beraber iş birliği içerisinde yatırım ortamı için
sinerji yaratma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Banaz ilçesinde
kurulması düşünülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için
koordinasyon toplantılarımız hızla devam ederken alt yapı ve fizibilite

İlimizin lokomotif sektörü olan Tekstil Geri Dönüşüm için 3 Milyon
Dolara varan Urge projesi ile sektörün gelişimi ve Uşak ekonomisi için
önemli bir destek sağlamış olacağız. Salgının başladığı Nisan Mayıs
aylarında, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgını yönetmede
dinamik bir yol izledik. Kriz Yönetimi uygulamaları kapsamında, Valiliğimiz
başkanlığında oluşturulan tüm çalışmalarda etkin hizmetler sunduk.
TOBB liderliğinde bütün oda ve borsalarımız gibi Nefes Kredisi hizmeti
uygulamalarını sağladık. Üyelerimize uygun şartlarda sunulan krediler
için banka protokolleri gerçekleştirdik.
Uşak; tekstilden gıda ürünlerine, küçük baş deri sanayiden mermer
ve seramiğe, halıcılıktan kimya ve plastiğe kadar çok geniş bir yelpazede
önemli miktarda üretim ve katma değer sağlamaktadır.
Gerek ülke gerekse Uşak olarak 2021 yılında çalışmamız gereken
en önemli konular; teknolojik dönüşümü sağlayarak dışa bağımlılığı
azaltmak ve verimliliğimizi artırmak olmalıdır. Gelecek, çok hızlı bir
değişim getiriyor. Gerçekten hazır olmayan sanayicilerimiz bir anda ne
olduğunu anlamadan oyun dışında kalabilirler. Bu anlamda UTSO olarak,
ortağı da olduğumuz, Uşak sanayisinin dönüşüme katkı sağlayacak olan
Afyon-Uşak Zafer Teknopark çalışmalarında daha aktif rol alacağız.
2021 yılında bize düşen görev, ülkemizin ve milletimizin refahı,
aydınlık geleceği için her zamankinden fazla çalışmaktır.
2021 yılının tüm insanlık alemi başta olmak üzere ilimiz, ülkemiz,
sanayimiz ve üyelerimiz açısından olumlu gelişmelerin ve iyileşmelerin
yaşanacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, bu düşüncelerle hepinize
işlerinizde kolaylık, kazancınızda bereket diliyorum
Saygı ve Sevgilerimle
S. Selim KANDEMİR
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı

TOPLANTI & LOBİCİLİK

TOBB TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ
BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlık Divanı Seçimi
Toplantısı, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir
ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç
başkanlıklarında video konferans yolu ile gerçekleştirildi. 

www.usaktso.org

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen
toplantıda Meclis Başkanlığına Sanko Holding (Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.)
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğulları Meclis Başkan Yardımcılığına ise Zorlu Holding
(Korteks Mensucat San. Tic. A.Ş.) Yönetim Kurulu Eş Başkanı Zeki Zorlu oybirliği ile seçildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S.Selim Kandemir ise tekstil sektörünün duayeni Abdulkadir
Konukoğlu ile çalışmış olmaktan onur duyduklarını dile getirerek, kendisine tekstil sektörü ve
sektör meclisi için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Kandemir Meclis
Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Zeki Zorlu’yu tebrik ederek, Meclisin
yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

&

TOPLANTI
LOBİCİLİK

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Kıvanç
ve Suat Selim Kandemir, COVID-19 salgın
hastalığı sürecinde TOBB olarak sektör adına
yapılan çalışmalar ve alınan ekonomik önlemler
hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
Toplantıda Meclis Üyeleri, COVID-19 sürecinin
sektöre yansımaları ve sektörün içinde
bulunduğu duruma dair değerlendirmelerde
bulundu.
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TOBB DERİ MECLİSİ YENİ DÖNEM İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu’nun katılımı
ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi
Meclisi toplantısına katıldı.
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UŞAK ÜNİVERSİTESİ
TTO 1. AR-GE VE TASARIM PROJE PAZARI’’ GERÇEKLEŞTİ
Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile düzenlenen, ‘’Uşak Üniversitesi
TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı ‘’ dijital ortamda açılışı yapıldı. Program 14-16 Ekim 2020
tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın açılışını yaptığı programda;  Ar-Ge ve tasarım
alanlarında proje fikirlerine sahip akademisyen ve öğrenciler farklı alanlardan uzman ve yatırımcılarla
bir araya geldi.
Program açılışında konuşma yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; Ar-Ge
faaliyetlerini geliştirerek, ‘’ Bilgiyi Teknolojileştirme; Teknolojiyi Ticarileştirme’’ konusunda hızlı ve
güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda özellikle gençlere çok iş düştüğünü
belirtti. Kandemir; gençlerin, inovasyon ve ar-ge çalışmalarınıza gösterdiği ilgi ve gayretin umut
verici olduğunu ve yapılan çalışmalardan toplum olarak onur duyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Meclis Üyelerinden oluşturulacak bir çalışma grubu ile  “Deri ve Kürk” terimlerinin
koruma altına alınarak suni, vegan vb. malzemelerle “Deri ve Kürk” terimlerinin birlikte
kullanılmamasını sağlanmak üzere bir çalışma yapılmasına ve ilgili Bakanlıklara sunulmasına
karar verildi.
Ayrıca, ham deri fiyatının et fiyatını artırdığı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; cari
fiyatlarla canlı hayvan, elde edilen et ve elde edilen ham deri şeklinde hesaplama yapıldığından
ham derinin payının %1,5 civarlarında olduğu ve bunun da et fiyatlarının yükselmesine etkisinin
olamayacağı belirtildi.
Sektörün ürünlerindeki KDV farklılıkları, üretimde kullanılan makinelerin KDV oranları ve bazı
ürünler ile kimyasallar üzerindeki ÖTV yükü ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu konunun
Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edilmesi karara bağlandı.

Kandemir; ‘’Üniversite ve iş dünyası bu şehrin olmazsa olmazı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak,
her zaman üniversitemiz ve akademisyenlerimizle uyumlu çalışmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda,
şehrimizin endüstriyel dönüşümüne öncülük etmek, katma değerli alanlarda konumlanmasını
sağlamak adına; Uşak Üniversitemiz ile birlikte düzenlediğimiz ‘’Ar-Ge Ve Tasarım Proje Pazarı’’
önemli bir organizasyondur, şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ dedi
Program, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit
Serbest’in sunumu ve proje sunumları ile devam etti.
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BANAZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULUŞ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN
KATILIMIYLA TOBB’DA YAPILDI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında
gerçekleştirilen Banaz Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü imza törenine katıldı.
İlimiz ekonomisine ve işgücü gelişimine katkı sağlayacak 4. Organize Sanayi Bölgesinin hayırlı
olmasını dileriz.

UTSO MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ VE EKİM AYI OLAĞAN
MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Müşterek Meslek Komitesi ve aylık meclis toplantısı, UTSO
Meclis Ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı İsmail Karaman başkanlığında online
olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda;   Covid-19 döneminin Uşak ekonomisine etkileri ve sektörel sorunlar ele alınırken,
Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir Oda’nın faaliyetleri ve genel gündem değerlendirmesini
içeren bir konuşma gerçekleştirdi.
Toplantının son kısmında ise meslek komitesi üyeleri söz alarak, sektörleriyle ilgili beklentilerini ve
sıkıntılarını dile getirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir,  TOBB Başkanı
Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın teşrifleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Bakanlarımızın katılımıyla
ile gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katılım sağladı.

TOPLANTI & LOBİCİLİK

TOPLANTI & LOBİCİLİK

BANAZ TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Uşak Valisi Sayın Funda Kocabıyık başkanlığında, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S.Selim Kandemir,
Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Dinç, İl Tarım ve Orman Müdürü
Ertan Keleş’in katılımlarıyla ilimize yeni yatırım alanları yaratmak amacıyla Banaz ilçesinde kurulması
düşünülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için koordinasyon toplantısı düzenlendi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans
Salonu’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sera ve sanayi parselleri, lise, Üniversite Araştırma Merkezi Alanı Bölge Müdürlüğü,
muhtelif iş yerleri ve hizmet alanları, lojistik merkezi ve nakliye firmalarının park alanları, sosyal
tesis, atık yönetim alanı, bitki ve diğer atıkları toplama alanı ile biyogaz tesisi alanı yapılmasını
planlanıyor. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile modern teknikler kullanarak sanayi
ve tarımı geliştirmek; bu alanların farklı kurumlarla iş birliğini artırarak ekonomik kalkınmaya katkı
sağlamak amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ TOPLANDI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; ‘’ Şurayı 81 il ve 160 ilçeden,
bölgelerinin kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç
girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izlemektedir. Pandemi sürecinde
hepsi yoğun bir mesai harcadılar. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler hazırladılar. Yerelde
hangi ekonomik sıkıntılar yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına kadar üyeleriyle istişare
ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz de, acil yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun Bakanlarımıza
ilettik. Tabandan tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk. Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın konuşmalarının ardından 365 oda ve borsa
başkanlarının ilettiği reel sektörün talep ve önerileri görüşüldü.

UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısına katıldı.
Toplantıda Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri
Daire Başkanı Sanem Yıldız “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ”
hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Ayrıca, sektörün kapasite kriterlerinin sektörün tümünü kapsayacak nitelikle günümüz koşullarına
uyarlanmasının deri sektörü için gerekliliğini vurgulanarak, tabakhane, saraciye ve ayakkabı sektörleri
kapasite kriterlerinin değişimine yönelik çalışmalar meclis üyeleri tarafından değerlendirildi.

TOPLANTI & LOBİCİLİK

KANDEMİR, ‘’İŞ DÜNYASI GÖRÜŞMELERİ’’
TOPLANTISINA KATILDI

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S.Selim Kandemir, Hazine ve
Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ile iş dünyası görüşmeleri
kapsamında, TOBB Yönetim Kurulu’nun da yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma
Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu yer aldı.
Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu yer aldı.
İlk oturumda, ekonomi ve reform gündemini
değerlendirirken, ikinci bölümde 60 TOBB Sektör
Meclisi ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Valisi Sayın Funda Kocabıyık başkanlığında
gerçekleştirilen, Uşak Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu
toplantısına katıldı. Toplantıda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelip, eşgüdüm
ile hareket ederek, il sanayisi ve ekonomisinin geliştirilmesi için yapılacak 2021 çalışmalarının
planlaması hakkında görüşüldü.

www.usaktso.org

UŞAK KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) PLANLAMA VE
GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI

DESTEKLER
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TOBB VE ZİRAAT BANKASI ARASINDA BANKKART TEDARİK ZİNCİRİ
FİNANSMAN PROJESİ İMZALANDI

DESTEKLER

UTSO ÜYELERİ, BANKKART BAŞAK’LA GÜVENLİ BİR ZEMİNDE
TİCARET YAPMA İMKANI BULACAKLAR

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerinin güvenli bir ticari zeminde faaliyet göstermesi
için Ziraat Bankası’yla, “Bankkart Başak” uygulaması protokolünü imzaladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın’ın imzaladığı protokol törenine UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim
Kandemir’de videokonferans yöntemiyle katıldı.
Protokol ile 81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsalar ile 61 Sektör Meclisinin tüm üyeleri ticari mal
alım-satımlarında kolay finansman imkânından yararlanabilecek.
“Bankkart Başak” ile alıcı ve satıcı arasında ödeme köprüsü oluşturularak, çek-senet gibi evrak
takibi gerektiren işlemlere yer vermeksizin istenilen vadede ödeme tarihi girilmek suretiyle;
ister taksitli, ister tek seferde ödeme yapılabilmekte. Alıcı ‘’Vade Takibi’’, satıcı ‘’Alacak Takibi’’
işlemleri ile uğraşmadan ticaretini gerçekleştirebilmektedir.
Sistem İşleyişi: Alıcı, satıcının Bankkart POS’undan kapalı devre tanımlanmış limiti dahilinde
Bankkartını geçerek ödeme vadesini ve tutarlarını girer ve alış işlemini gerçekleştirir.
Satıcı, alıcı ile anlaşmış olduğu tutar ve vadeye göre Bankkart POS’undan geçilmiş olan tutarı
ister ödemenin vade tarihi ve taksit sayısına göre değişkenlik gösteren oranlar üzerinden erken
ödeme faiz/komisyon ödeyerek hesabına geçebilir.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı S. Selim Kandemir’in makamında imzalanan
protokol törenine;  Ziraat Bankası Afyonkarahisar Bölge Yöneticisi Emin Turan, Ziraat Bankası
Afyonkarahisar Bölge Satış Müdürü Özden Güven ve Ziraat Bankası Uşak 1 Eylül Şube Müdürü
Kıvanç Akar katıldı.
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir’in oda adına imzaladığı protokole göre; Uşak
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyeler, Ziraat Bankası’nın “Bankkart Başak” uygulamasının
sağladığı imkanlardan yararlanabilecek.
UTSO üyeleri, protokolle kurulan Güvenli Ticaret Sistemi sayesinde, alım ve satımlarda 540
güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından faydalanacak.
Çek ve senet gibi evrak takibini gerektiren işlemleri ortadan kaldıran uygulama, tek seferde ve
taksitli ödeme imkanları da beraberinde getiriyor. Alıcı ve satıcılar vade ve alacak takibi gibi
konulara takılmadan, tüm takip işlemlerini Bankkart POS’yla çözümleyebiliyorlar.
Bankkart Başak uygulamasının Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için önemli bir avantaj
olacağını belirten UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, “Ziraat Bankası’yla
önemli bir protokol imzaladık. Bankkart Başak uygulaması, odamız ve ilimiz için önemli
yararları beraberinde getirecektir. Protokolün hazırlanmasında ve bu aşamaya gelmesinde
emeği olanlara teşekkür ediyorum. Uygulamanın odamız ve ilimiz için hayırlı ve uğurla olmasını
temenni ediyorum” dedi.

!
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UTSO’DA ONLİNE İHRACAT DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

UTSO ÜYELERİ, ALMANYA VE İTALYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ
İLE ELEKTRONİK SOHBET ORTAMINDA BULUŞTU

Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler
İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara
açılmasını ve ihracat kapasitelerini geliştirmesini
sağlayacak Ticaret Bakanlığının ihracat destekleri
ve teşvikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Akkız; ‘’Ticaret Bakanlığı olarak, İhracat
yapmayı hedefleyen tüm girişimcilere ve ihracat
yapmış ancak yeni pazarlara açılmak isteyen
işletmecilere; uluslararası sanal pazarlarda
satış yöntemleri, online ödeme yöntemleri,
lojistik çözümler, dijital pazarlama ve gümrük
mevzuatı dahil birçok alanda eğitim vererek,
onları ihracata yönlendirmeyi ve yeni pazarlara
ulaşabilmelerine destek olmayı hedeflediklerini
belirtti. KOBİ’lere ihracatçı kimliği kazandırmaya
özel bir önem verdiklerinin altını çizen Akkız, son
bölümde katılımcıların sorularına cevap verdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), pandemi sürecinde de üyelerinin iş hacimlerini ve iş fırsatlarını
geliştirebilmesi adına çalışmalarına devam ediyor.
Uşak’ın ihracat yaptığı ülkelerle sanayi ve ticaret alanlarında güçlü bağların kurulması ve yeni iş
birliklerinin sağlanması amacıyla UTSO Dış Ticaret Sohbetleri’nin ilk bölümü Almanya ve İtalya ile
gerçekleştirildi.
Programın ilk bölümünde, T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil ve T.C.
Roma Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Malik Belhan tarafından ülke sunumları gerçekleştirildi. Ticaret
Müşavirleri sunumlarında iki ülke arasındaki genel dış ticaret verilerini aktarttıktan sonra Covid-19
salgınından dolayı özellikle iş hayatında alınan tedbirler ve yeni düzenlemelerle pazara girişte önem
verilen hususlara değindi.
Programın ikinci bölümünde ise,   Ticaret Müşavirleri UTSO üyelerinin sorularına cevaplayarak
firmalara önerilerde bulundular.
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E-TİCARET GİRİŞİMCİLİĞİNE UTSO’DAN BÜYÜK DESTEK

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ONLİNE EĞİTİMLE ANLATILDI

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Zafer Kalkınma Ajansı
ile ortaklaşa Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve
Uşak’ı kapsayan (TR-33 Bölgesi) e-ticaret programı
gerçekleştirdi.
Dijital ortamda online olarak gerçekleştirilen
programda ‘’Pandemi Sürecinde Gelişen E-Ticaret
Piyasası ve Geleceği’’,   sektörün önde gelen
e-ticaret platformu yöneticilerinin katılımıyla ele
alındı.
Programın açılış konuşmasını Uşak Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Osman Çalıkuş ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Veli Oğuz gerçekleştirdi.
Trendyol Satış Müdürü Özkan Çokaygil  ‘’E-Ticarette Başarının İp Uçları’’, Hepsiburada Ege Bölge
Müdürü Cem Ünal ‘’E-Pazaryerlerinin Avantajları’’, E PTT Avm Proje Ve Raporlama Uzmanı Mertcan
Cengiz ‘’E-İhracat’’, n11 .Com İş Ortağı Eğitim Müdürü Aykut Baskın ‘’ İnternet Üzerinden Satış
Arttırma Teknikleri’’, n11.Com Ege Bölge Müdürü E-Ticaret Çözümleri Burak Boran ‘’E-Ticaret
Çözümleri’’, Yemek Sepeti Satış Direktörü Sertaç Şener ‘’Covid-19 Dönemi E-Ticaret’’ konularında
sunumlar gerçekleştirerek, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) üyelerini,yeni dünya düzenine hazırlamak ve yeni küresel
rekabete kanalize etmek için online eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. UTSO
ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi işbirliği ile dijital dönüşüm için temel kuralların
ve sistemin güçlü - zayıf yanlarının konuşulduğu Dijitalleşmenin Rotası Söyleyişi Programı
gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Meltem Onay’ın zoom programı
üzerinden online gerçekleştirdiği söyleşide;
işletmeler için dijital dönüşümün neden önemli
olduğu, kurum kültürüne yönelik dijitalleşmenin
ipuçlarına değinildi. Onay konuşmasında;
küçük veya büyük her işletmenin dijital
dönüşüme başlaması, teknolojiyi stratejileri
ile birleştirmeleri, işletmenin tüm alanlarına
entegre etmeleri ve dijital kültür oluşturulmaları
temaları üzerine vurgu yaptı.
Prof. Dr. Meltem Onay programın son
bölümünde katılımcıların sorularına cevap
vererek, ‘’Dijitalleşmeyi; Fırtınada Ayakta
Kalma Sanatı ‘’olarak nitelendirdiğini bir kez
daha hatırlattı.
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UTSO’DA KVKK ve VERBİS BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

FARK YARATAN YÖNETİCİ NASIL OLUNUR?
KONULU EĞİTİM ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, son kayıt tarihi 30 Eylül olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. COViD-19 tedbirleri
kapsamında video konferans sistemiyle düzenlenen eğitim, Av. Ali Cem Bilgili tarafından gerçekleştirildi.
Av. Ali Cem Bilgili, 6698 sayılı kanun kapsamında neler kişisel veridir, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi
ve muhafaza edilmesi hususunda bilgiler aktararak, VERBİS kayıt sistemine nasıl kayıt olunması gerekliliğini
uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimde, alınan verilerin ölçülülük ilkesine uygunluğu, kişisel verilerin yönetilmesiyle alakalı politika,
protokoller, sözleşmeler ve VERBİS sistemine veri giriş hakkında açıklamalarda bulunan Bilgili, 50 kişiden
fazla çalışanı olan ve toplam bilançosu 25 milyon TL’yi aşan firmaların 2020 eylül ayı sonuna kadar VERBİS’e
kaydolmaları gerektiğini söyledi. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den
az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları ile Kamu
kurum ve kuruluşlarının ise 2021 yılı mart ayı sonuna kadar sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için süre verildiğini dile getirdi.
COVİD-19’un etkileri nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığını belirten Bilgili, “VERBİS sistemine kaydolmakla
ilgili yükümlülükler aslında başladı ve halen devam ediyor. Bu nedenle sisteme başvuru süresinin 30 Eylül’e
kadar uzatılması kişisel verilerin korunması konusunda herhangi bir mükellefiyetimiz olmadığı anlamına
gelmiyor. Bununla alakalı çeşitli cezai işlemler uygulanıyor ve bu kapsamda kişisel verinin sahibi tarafından
da şikâyet edilme durumu söz konusu” dedi. Eğitim programı, katılımcılardan gelen soruları yanıtlanması ile
sona erdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) akademi işbirliği ile ‘Fark Oluşturan
Yönetici, Etkin Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi’ zoom programı üzerinden online olarak
gerçekleştirildi.

Firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programında, Rönesans
Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü’nden Sevtap Yasin; Yönetim ve Yöneticilik, Organize Etme,
Koordinasyon, Etkinlik, Verimlilik ve Başarı İlişkisi, Hedeflerle Yönetim gibi konu başlıklarında bilgiler
aktardı. Yasin; “Günümüz dünyasında yönetim, sanattır.
Yönetimde en önemli kazanım yöneticinin kurumu ve kendi adına güven köprüsünü kurması, sürekliğini
sağlamasıdır. İnsanlar sadece güven duydukları ortamlarda, güven duydukları lider yöneticilere bağlılık
duyarak çalışırlar. Zamanı iyi yöneten yaşamını doğru katkılarla etkili yönetir” diyerek, 21. Yüzyılda
Yöneticilik ve Kuşak Farklılıklarında Yöneticilik konularında da örneklerle sunumunu gerçekleştirdi.
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İŞ DÜNYASININ GELECEĞİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
SÖYLEŞİSİ ONLİNE GERÇEKLEŞTİ
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YENİDÜNYA DÜZENİNDE MÜŞTERİ, SATIŞ VE PAZARLAMA
YÖNETİMİ UTSO’DA ONLİNE SEMİNERDE KONUŞULDU

İş dünyası ile ilgili kitapları da olan eğitmen Canan Duman, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile
videokonferans aracılığıyla ‘’İş Dünyasının Geleceği ve Dijital Dönüşüm’’ üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
İş dünyasında aynı kalan tek şey hiçbir şeyin aynı kalmayacağı gerçeğidir diyen Duman, yeni nesil içeriklerle,
dünya trendleriyle katılımcılara dijitalleşmenin ana temalarıyla ile ilgili bilgiler aktardı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin kurumsal gelişimlerine, vizyonlarına katkıda bulunacak eğitimlere
online olarak devam ediyor. Yeni Dönemde Satışın Temel Yetkinlikleri Neler Olacak? konulu eğitim, Değişim
Yüzyılında Yeni Normal, Müşteri Kimdir ve Ne İster?, Satışın Yeni Psikolojisi gibi başlıklarla Barbaros Kon
tarafından gerçekleştirildi.
“Yeni Dünya Düzeninde Çevik Liderlerin Olduğu Çevik Kurumlar Kazanacak” sözleri ile sunumuna başlayan
eğitmen Barbaros Kon, firmaların kriz senaryolarına hazırlıklı olmalarını ve strateji ve planlamalarını buna
göre belirlemelerinin önemine değindi.

Duman konuşmasında; ‘’Dijital dönüşüme fabrikadan değil, insandan başlanmalıdır. Önce “insanın
dönüşümü” sağlanmalıdır. Nitelikli iş gücü ihtiyacının kazanımı ise eğitim sistemindeki reformlar ile mesleki
ve teknik eğitimlerin verilmesiyle, beşeri becerilerin kazandırılmasıyla uzun vadede çözüme kavuşabilecek
bir sorundur. Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu olup, çalışma
şeklini değiştiren; ticari faaliyetlerin, yetkinliklerin ve iş modellerinin derin bir dönüşümüdür. Tamamen
dijital olmak, organizasyon çeşitli aşamalardan geçerken zaman, çaba ve kaynak gerektirir’’ dedi.
Örnek uygulamalar ve ulusal şirketlerin izledikleri politikaları anlatarak sunumunu gerçekleştiren Duman,
programın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kon sunumunda; Koronavirüs sonrası yaşanabilecek
gelişmeler ve olası etkilerine değinerek, fırsatlar
ve trend alanları ile ilgili değinerek, şirketlerin
dönüşümde izleyecekleri örnek yol haritası paylaştı.
Yeni düzende müşteri verilerini yönetmenin en önemli
gelişim olduğunu vurgulayarak ‘’Veriyi kullanabilmek,
onu anlayabilmek, işleyebilmek, veriden bir değer
çıkarabilmek, onu görselleştirebilmek ve başkalarına
anlatabilmek gelecekte çok önemli bir yetkinlik olacak.
Büyük veri üzerinden trendleri ve eğilimleri analiz edip, mevcut müşteri bilgileriyle harmanlayanlar; özele
indirgeyip, duygusal analiz yaparak değerlendirenler mutlaka kazanacak. Özetle, müşteri İlişkilerini duygu
ve veri bazlı yönetin. Yeni dönemde kazanmanın ve hayatta kalmanın anahtarı bu…’’ sözleri ile sunumunu
bitirerek, katılımcıların sorularına cevap verdi.

PROJELER

UŞAK TEKSTİL SEKTÖRÜNE YENİ URGE HAMLESİ
’Uşak Tekstil Geri Dönüşüm İhracat Odaklı Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi’ Başladı

Tekstil Geri Dönüşümün Merkezi Olan Uşak, UTSO İle Uluslararası Rekabeti Güçlendiriyor. Uşak Ticaret ve
Sanayi Odası’nın, Uşak’taki tekstil sektöründeki firmaların sürdürülebilir bir ihracat yapısına sahip olmaları ve
uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmalarını hedefleyen, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen
“Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında, ‘’Uşak
Tekstil Geri Dönüşüm İhracat Odaklı Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi” başladı.
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3 yıl sürecek, 17 firmanın katıldığı projede, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası; sektör ihtiyaç analizi, ihtiyaç
analizine yönelik olarak eğitimler, yurtdışı pazar araştırması, yurt içi alım heyetleri ve şirketler için bireysel
danışmanlık gibi faaliyetler ile proje kapsamındaki firmalara destek olacak.
Tekstil Sektöründe döngüsel ekonomi ve geri dönüşümün dünyada elzem olarak görüldüğü günümüzde, Uşak
ili tekstil geri dönüşümü konusundaki mevcut altyapısıyla, karşılaştırmalı üstünlük ve önemli bir potansiyel
sahiptir. Proje ile, Uşak ilinin tekstil dönüşümü konusundaki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi
ve mevcut altyapının yenilikçi uygulamalar ve yeni teknolojiyle desteklenmesi sağlanarak, dünyadaki diğer
rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanması hedeflenmektedir.
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LÖSEV’DEN UTSO’YA ZİYARET

Lösev İzmir Şubesi Aktif İletişim Sorumlusu Deniz Elmalı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
(UTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör’ü ziyaret etti.
Çalışmaları hakkında bilgi aktaran Elmalı, Uşak’ta gerçekleştirdikleri organizasyon
detaylarını paylaştı.
Coşkun Güngör ise ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, örnek projelere imza atan
kurum yetkililerini tebrik ederek, başarılar diledi.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

www.usaktso.org

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, bir süre önce PTT Genel Müdürü görevine
atanan Uşak’lı hemşerimiz Hakan Gülten’i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Z İ YA R E T L E R

ZİYARETLER

BÜLENT ÖZCAN’A ZİYARET

ZİYARETLER

REKTÖR SAVAŞ’A ZİYARET

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Güngör, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ı ziyaret etti.

TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Savaş’ı ziyaret etti.
Ziyarette; sanayi ve üniversite işbirliği ile ilgili projeler değerlendirilerek, yeni öğretim yılında yüz yüze eğitim
konusu istişare edildi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Coşkun Güngör, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

KGK

KADIN GİRİŞİMCİLERE İHRACAT DESTEKLERİ ANLATILDI

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın Girişimci Fiziki Network Programı kapsamında, Uşak
Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine ‘Kadın Girişimciler İçin İhracat Semineri’
düzenlendi.
Video konferans aracılığı ile gerçekleştirilen seminerde Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler İhracat
Daire Başkanı Özge Akkız, programda ‘İhracat Destekleri’ hakkında bilgiler paylaştı. Kadın girişimcilerin
ihracata katkısını artırmak adına yola çıktıklarını ifade eden Akkız, il il kadın girişimcilerle tanıştıklarını, yol
haritası çıkarmaları için yardımcı olduklarını, iletişim bilgilerini aldıklarını söyledi.
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Akkız, “Kadın girişimcilerimizin sadece yüzde 15’i ihracatçı. Kadın girişimciliğine ne kadar önem verirsek,
sadece kadınlarımızın değil, toplumun gelişimine de ciddi katkı sağlarız. Ülkemizin yeni kadın ihracatçılara
ihtiyacı var. Bakanlığımızın ihracatçılar için ciddi destekleri var. Kadın girişimcilerimizin bakanlığımızın
sunduğu bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını istiyoruz” diyerek Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerini
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

KGK
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DUYURULAR

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YAYIN SÜRESİ
2 GÜNDEN 2 SAATE İNDİRİLDİ

Ticaret Sicili tescil işlemleri aynı gün yayınlanmaya başladı. Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün MERSİS
programı üzerinden yapılan tescil işlemleri, TOBB’nin hazırlamış olduğu HTS programı aracılığıyla
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik ortamda gönderilerek aynı gün içerisinde Ticaret Sicili
Gazetesinde yayınlanmaya başladı.
Üyelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diler, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na
teşekkürlerimizi sunarız.
Türk iş dünyasına hayırlı olsun.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN’DA ERTELEME
6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanununun, kamu kurumları
ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri
için yürülüğe girmesi, 31.12.2021 tarihine kadar ertelendi.

ALACAK SİGORTASINDA CİRO DÜZENLEMESİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimatında, KOBİ’lere
sunulan alacak sigortası kriterleri yeniden düzenlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, KOBİ tanımı, nitelikleri
ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı
dikkate alınarak belirlenecek. Daha önce KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan ve “bir
önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı” olarak belirlenen kriter, “bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan
elde edilen ciro” olarak değiştirildi. Buna göre, alacak sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yılda
yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon liradan az olması gerekiyor.
Düzenleme kapsamında, Tarife ve talimat tebliğinin prim
hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen
tabloya iki dipnot eklendi. Buna göre, cironun, yukarıda
belirlenen madde kapsamında artırılması durumunda,
net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı
kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına 750 bin TL azami
kredi limiti sağlanacak.
Sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler
düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak
komisyon oranı %12’den %15’e, sigorta aracısına sigorta
şirketi tarafından prim tutarının %9’u olarak belirlenen tutar
%12’ye çıkarıldı.

TİCARET BAKANLIĞI KOLAY İHRACAT PLATFORMU İLE
İHRACAT ARTIK ÇOK KOLAY

Ticaret Bakanlığı ‘’Kolay İhracat Platformu’’ ihracatçıların hizmetine açıldı.
İhracatçı firmalar yada yeni ihracat yapmak isteyen firmalar, tek tıkla ihracatta güncel veri analizlerine
ulaşarak, uygun pazarları keşfedebilecek.
Kolay İhracat Platformu, yurtdışı pazarlara girişte gereksinim duyulan, pazarlama stratejilerine yön veren
bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ve hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması
sunulması amacıyla hazırlanmıştır.
Kolay İhracat Platformu’nda ülkeler/sektörler, dış ticaret mevzuatı, pazara giriş haritası, akıllı ihracat robotu
modülleri yer almakta olup, bu modüller aracılığıyla tüm veri kaynaklarından derlenen bir çok veri işlenip
ihracatçıların kullanımına sunulmaktadır.
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli ve en kapsamlı veri tabanlarından sağlanan canlı ve güncel veri, makine
öğrenmesi tabanlı Akıllı İhracat Robotu tarafından işlenerek firmalara özel sonuçlar üretiyor.
Doğru ürün, doğru sektör, doğru ülke tercihi için en akıllı destek https://www.kolayihracat.gov.tr/

‘’Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN) İzin Belgesi” alınması için Son Süre 31 Aralık 2020
• Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının,
• Tamirhanelerin, servislerin,
• Kamu kurum/kuruluşlarının,
• Belediyelerin,
• Madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve
• diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin;
Resmi Gazete ’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi alması
gerekmektedir. 1 Ocak 2021 tarih itibariyle izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor
yağı değişimi yapmasının mümkün olmayacağı bildirilmiştir.
Ayrıntılı bilgi: https://usaktso.org/index.php?sayfa=haberler&id=821

ÖNEMLİ
DUYURU
AİDATBORÇYAPILANDIRMASI
30Aralık2020tarih,31350sayılıResmiGazete’de
yayımlanan,CumhurbaşkanlığıKararı’nagöre,Oda
aidatyapılandırmabaşvuruveilktaksitödeme
süreleriuzatılmıştır...
Odamızaolanaidatborçlarıiçinyapılandırmason
başvurutarihi28Şubat2021’euzatılmıştır.
7256sayılıkanunilebirlikte;geçmişdönemve
20201.Dönemaidatlarıdadahil,ödenmemişyıllık
vemunzamaidatborçlarınayapılandırmaimkanı
tanınmıştır.

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ SERBEST
TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI
1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve tüm sanayi ve tarım ürünlerini Anlaşma, Gümrük Birliği’nin 25 yıl
boyunca getirdiği kazanımları korurken;
- Sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanırken, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile mevcut
tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkilere yansıtıldı.
- İhracatçıların, en önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık’ta mevcut pazara giriş koşullarının
korunması ve bu ülkenin diğer STA ortakları karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.
”Mal Ticaretinde Pazara Giriş ve Menşe Kurallarına” ilişkin hükümlerin yanı sıra “Gümrükler ve Ticaretin
Kolaylaştırılması, Ticarette Teknik Engeller, Ticaret Politikası Önlemleri, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri,
Rekabet, Kamu Alımları, Fikri ve Mülkiyet Hakları, İdari ve Kurumsal Hükümler ile Anlaşmazlıkların Halli”
fasıllarına yer verilirken, gümrük alanında karşılıklı iş birliği hususları da yer aldı.
Anlaşman kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda
genişletilmesi üzerinde de mutabık kalındı.

Değerli Üyelerimiz….
Zor ve çetin bir 2020 yılını geride bıraktık…
Hiç hesapta olmayan bir hastalık, 2020 yılına damgasını vurdu. Koronavirüs
salgını nedeniyle yaşam tarzımızdan, eğitime, sanayiye, ticarete, seyahate
ve insana dair akla gelen her alanda düzen değişti. Ekonomi alanında da
ezberleri bozan bir yıl geçirdik.
Salgın, ekonomik ve ticari hayatı etkilese de global düzeyde, ikinci ve üçüncü
çeyrekte alınan tedbirler sayesinde hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde
başlayan toparlanmanın devam edeceğini ümit ediyorum.
Küresel salgın nedeniyle dünya ekonomisi bu yıl 4.4 oranında küçüldü. Bizde
ise önümüzdeki ay ortaya çıkacak son çeyrek rakamları ile birlikte yüzde 0.5,
yani yarım puanlık bir büyüme bekleniyor.

www.usaktso.org

Ülkemiz ilk çeyreği 4.5 büyüme ile tamamladı. İkinci çeyrekte ekonominin
çarkları durmuştu. İkinci çeyrek sonunda 9.9 küçüldük. Bildiğiniz gibi bu
yılın üçüncü çeyreğinde de özellikle imalat sanayindeki büyümeye paralel
olarak 6.7 oranında bir büyüme gerçekleşti. Türkiye’nin 2020’yi yüzde yarım
puanlık bir büyüme ile kapatması bekleniyor.
Önümüzdeki yıl için ise IMF Türkiye’de büyüme oranını yüzde 5, Merkez
Bankamız ise yüzde 5.8 olarak öngörüyor.
2021 yılının ilk çeyreğinde aşılama çalışmaları ile pandeminin etkilerinden
kurtularak ekonomilerin büyümeye odaklanacağına eminim.
Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 virüsünün etkileri ilimize de yansıdı.
2020 yılı 12 aylık ihracat performansımız 239,9 milyon dolar.
Şubat ayında 2019’a göre %8 azalmayla başlayan ihracat düşüş eğilimi Mayıs
ayındaki %52’lik azalma ile pik noktasına ulaştı.

2020YILI

DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Üyelerimiz;

Yılın geri kalanındaki rekor düzeydeki aylık ihracatlar sayesinde bu açığı
kapatmaya çok yaklaştık.
Rakamlardan da görüldüğü gibi ihracattaki azalmanın temel sebebi, pandemi
koşullarıdır ve yaşanan zorlu döneme rağmen kaybımızın yüksek olmaması,
işlerimizin en az kayıpla devamının bir göstergesidir.
2020’de, en fazla ihracat ettiğimiz ürünümüz;
• Halı ve bu üründen elde ettiğimiz gelir, 57,9 milyon dolardır.
• İkinci sırada yer alan tekstil ve hammaddelerinden 52,5 milyon
dolar,
• Üçüncü sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyondan da 42 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdik.
• Su ürünleri ve hayvansal mamullerden de 21,9 milyon dolarlık
ihracatımız oldu.
İlimizin diğer lokomotif sektörleri olan seramik ve deride ise belli oranlarda
azalmalar söz konusu oldu. Seramik sektörü %10 azalmayla 18,2 milyon dolar,
deri sektörü de %13 azalma ile16,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
İhracat yaptığımız ülkelere bakıldığında;
				
				
				

• 32.6 milyon dolarla Almanya ve
• 31.5 milyon dolarla ABD öne çıkıyor.
• 3. Ülkemiz ise İspanya oldu.

İhracat yaptığımız ilk 10 ülkeye bakıldığında, %97,5 artışla Hindistan dikkat
çekiyor. Bretix sürecinden dolayı Birleşik Krallık ihracatımız ise %23,2 azalma

Bu yıl hedeflerimiz büyük ve yaptığımız ihracatın daha fazlasını gerçekleştirmek
için daha fazla çaba harcayacağız. UTSO olarak firmalarımıza danışmanlık ve
benzeri hizmetlerimizi her zaman veriyoruz.
İlimizin dış ticaret hacminin büyümesi için hayata geçirdiğimiz ve halen devam
eden KOBİ KOÇLUĞU ve TEK NOKTA DANIŞMANLIĞI projesiyle, 2019 yılı
başında 181 olan ihracatçı firma sayımızı 2020’nin ilk ayında 204’e 2020
yılının Ağustos ayında 225’e çıkardık. Pandemiye rağmen iki sene içinde
%23’lük bir artış sağlamış olduk. Bu sene yeni bir oluşumla ihracat yapan ve
potansiyeli olan üyelerimize farklı destekler sunarak bu performansların çok
üstünde bir ihracatçı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Pandemi döneminde üyelerimizin
yanında yer alabilmek için birçok faaliyete ve yeni projelere imza attık.
•Başta Cumhurbaşkanımız
ve
Bakanlarımızın
katılımıyla
gerçekleştirilen 2020 Ekonomi Şurası olmak üzere, sektörlerimize yönelik
hazırladığımız raporları katıldığımız toplantılarda dile getirme fırsatı bulduk.
•TOBB, ilgili bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunarak karar
alma süreçlerinde hızlı ve etkin rol oynadık.
• Taleplerimiz %80’ne cevap bulduk. Bunda TOBB yönetim kurulunda
bulunmamızın da önemli etkisi olduğunu söyleyebilirim.
• Ayrıca Covid-19 dönemini fırsata çevirmek için lobi çalışmalarımızın
sayısını artırdık. Bakanlık düzeyinde 2’si fiziki ortamda olmak üzere 8 bakanla
görüşmeler yaptık.
• Bu çalışmalarımızın başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen 2020 Ekonomi Şûrası gelmektedir.

• Şurada ilimizi üst düzeyde temsil ettik. Video konferans aracılığıyla
gerçekleştirilen bu şurada ilimizin özellikle pandemi döneminde Uşak
ticareti hayatına ve ilimizin lokomotif sektörlerine yönelik 5 ana sorunu
Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza ilettik.
• Ülke ticari hayatına yön veren bir başka toplantıda Maliye Bakanı Lütfi
Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün koordine ettikleri ‘’İş Dünyası
Görüşmeleri’’ oldu.
İş dünyasındaki tüm kesimlerle görüşen bakanlarımız ile birlikte Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın katılmış olduğu iş
dünyası görüşmeleri kapsamında TOBB Yönetim Kurulu olarak istişare imkanı
sağladık.
Bu toplantının
ilk oturumunda ekonomi ve reform gündemini
değerlendirirken, ikinci bölümde 60 TOBB Sektör Meclisi ile kapsamlı
bir toplantı gerçekleştirildi.
• Pandemiden önce dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı
ilimizde ağırlayarak, reel ve finans sektörüne ilişkin değerlendirmelerde
bulunduk.
• Yine bu toplantıda Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Ziraat
Bankası, Halkbank, Vakıfbank Genel Müdürleri üyelerimiz ile konferans
salonumuzda toplantı yapıtılar. Toplantını haricinde üyelerimiz ile bankalar
arasında 56 birebir görüşme gerçekleştirerek üyelerimizin sorunlarını birinci
elden çözümlemelerine çalıştık.

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, kentteki tarım,
hayvancılık ve ormancılık alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş
yetkilileri ve temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptık. Sera
OSB müjdesini bu toplantıda aldık, Bakanımız desteklerini bu toplantıda
açıkladı.
• Bakanlarımızı üyelerle buluşturduğumuz bu iki toplantı esnasında
600’den fazla kişiyi odamızda ağırladık.
• Yine Maliye, Tarım ve Ulaştırma Bakanımızla online toplantı
yapılarak üyelerin ve komitelerin Odamıza bildirdiği 18 konuyu bakanlarımıza
ilettik.
• TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve siz değerli çalışma arkadaşlarımın
katılımıyla, Müşterek Meslek Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.
• Covid -19 döneminde özellikle meslek komite toplantılarına daha fazla
önem verdik. Bu toplantılarda belirlediğiniz sorun ve çözüm önerilerini en üst
mercilere ileterek çözümler bulmaya çalıştık. Önemli bir çoğunluğunda bunu
başardık. Meslek komiteler haricinde Meslek Komite Başkanlarımız ile 5
defa online ortamda bir araya geldik.
• Ayrıca bölgedeki görevimiz nedeniyle çevre il ve ilçelerle de bir dizi
toplantı yaptık ve yatırımlar noktasında önemli temaslarda bulunduk.
• Gerek odamız organ toplantılarından gerekse bölgesel toplantılardan
derlediğimiz 42 üye sorunu ve çözüm önerilerimizi şuralar ve
bakanlıkların yanı sıra 3 Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı,
1 Ege Bölge Odaları ve Borsaları toplantısında dile getirme imkanımız
oldu. Bunların %80’nine çözüm bulduk.

• Yaptığımız toplantılar ve lobi faaliyetlerinin sonunda, ilimizin öncü
sektörü olan geri dönüşüm sektörünün TOBB nezdinde temsili ve sorunlarının
çözümü için 62. Sektör meclisi olarak, “ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖR
MECLİSİ”nin kurulmasında öncü vazifesi gördük.

Yaptığımız tüm lobi çalışmalarımız sonucunda ilimiz adına önemli kazanımlar
elde ettik. Bir yandan pandemi süreciyle boğuşan üyelerimize destek olmaya
çalışırken diğer yandan ilin geleceğine yönelik adımlar attık. Bu kazanımları
kısaca sizlerle paylaşayım.

• İSO ilk 100’de olma şartı ile girilebilen sektör meclisinde Odamız
üyelerinin temsil yetkisi oldu.

• Tarım Bakanımızın Odamızda katıldığı toplantıda müjdesini verdiği
Banaz Sera OSB’nin kurulum izni alındı ve yeni üretim üssünün temelleri
atıldı.

• TOBB nezdinde 6 Sektör Meclisinde görev almaktayız. Bunlar;
				- Geri Dönüşüm Sektör Meclisi,
				
- Tekstil Sanayi Sektör Meclisi,
				
- Seramik ve Refrakter Sanayi Sektör Meclisi,
				
- Deri Sektör Meclisi,
				
- Sivil Havacılık Sektör Meclisi,
				
- Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi.

Bu oluşumla ilimizde yeni üretim sahaları ve iş imkanları oluşacağı gibi ilin
üretim portföyüne yeni bir sektör daha katılmış olacaktır. Şu an Sera OSB ile ilgili
çalışma grubu oluşturuldu. Proje Uşak Valisi Funda KOCABIYIK ile paylaşıldı.
Yönetim Kurulumuzun alacağı karar sonrasında girişimlere başlanarak 1 yıl
içerisinde alt yapı çalışmalarına başlanabilecek.
• BANAZ OSB’nin kuruluş aşamaları tamamlandı.

Oda tarihi boyunca TOBB nezrinde en yüksek temsil sayısına bu dönemde
ulaşmış olduk.

Banaz Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü imzalandı Odamızda. %15
oranında 2 hisse ile OSB’ye ortak oldu.

• Oda bünyesinde Tekstil, Deri, Gıda ve Seramik alanlarında geçen
dönem oluşturduğumuz İhtisas Komisyonlarını bu senede aktif olarak
kullandık. Bu ihtisas komisyonlarımızla sene içinde 6 toplantı gerçekleştirdik.
Komisyonlardaki alınana kararlar gereği bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerle
görüşmeler yaparak bu 4 sektördeki önemli sorunlara çözümler bulabildik.

• OSB’nin çap çıkarma çalışmalarında da son aşamaya gelindi.
Bu aşamadan sonra bakanlıktan destek için girişimler yapılacak ve alt yapı
süreci başlayacak. Bizde elimizden gelen desteği vererek, ilimizde üretim
kapasitesinin artmasının ve yeni yatırımların yapılmasının önünü açmaya
çalışacağız.

• Pandemi süresince üyelerimize nefes aldıran krediler sağladık.
Denizbank ile anlaşma yapılarak, oda imkanları ile üyelere düşük faizli kredi
için 10 Milyon Liralık kaynak oluşturduk.
• Nefes kredilerinin yanı sıra Kamu Bankaları aracılığı ile KGF Kredileri
verilmesi için banka genel müdürlükleri, bölge ve şube müdürlükleri nezdinde
birebir çalışmalar yapılarak üyelere destek olduk.
• Bu dönemden en çok etkilenen küçük ölçekli işletmelerimiz için
Halkbankasıyla anlaşarak ‘’Can Suyu Kredi’’lerinin verilmesini sağladık.
• Sonuçta pandemi sürecinin üyelerimiz üzerindeki etkisini hafifletmek
için gerçekleştirdiğimiz finansal faaliyetler ile 1.444 kişinin 612 Milyon TL
kredi desteği sağlanmasında aktif rol almış olduk.
• Kısa Çalışma Ödeneği tebliğini revize edilmesiyle, ilimizden 2.120
firmada 16.546 kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasında aktif rol
ve danışmanlık hizmeti verdik. Birebir ziyaretler ve aramalarla üyelere destek
olduk.

• Geri dönüşüm sektörünün ithal hammadde ile ilgili yaşadığı sorunun
çözülmesi için girişimler başlattık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde sektörün
hammadde sıkıntısını aşması için olumlu sonuçlar doğuracak gelişmelerin
olacağını bekliyoruz.
• Pandemi döneminde gümrükte sorun yaşayan firmalarla birebir
ilgilenerek sorunlarının çözümünde aktif rol aldık.
• Tedbir önlemleri boyunca üyelerimizin ticaret ve üretime devam
edebilmeleri için gereken izinlerin genişletilmesi ve 30 bin maske dağıtımı
gibi önemli organizasyonlar gerçekleştirdik.
• İlimizdeki maske sıkıntısını çözmek için girişimlerde bulunduk.
Maskenin en zor bulunduğu, tanesinin 5 TL ‘ye kadar çıktığı bir dönemde,
TOBB Meslek Lisesine maske kumaşı tedariği yapıldı, 40.000 maske üretimi
yapıldı. Ayrıca TOBB Meslek Lisesi’nde kimya bölümü kurulmasını sağladık ve
52 öğrenciyle dezenfektanımızı kendimiz imal edebildik. Bu sayede okul
döner sermayesine 1 Milyon Lira katkı sağlandı.

• Turizm sektöründe bulunan üyelerimiz için istemiş olduğumuz KGF
Turizm Paketi açıklandı.

• Kamu kurum ve kuruluşlarına 2.000 tulumu ücretsiz verdik.
Maddi durumu kötü 512 vatandaşa gıda, 112 acil için 2 çamaşır, 2 kurutma
makinesi ve de BİZBİZE Yeteriz Kampanyası olmak üzere toplamda
196.000 TL yardım gerçekleştirdik.

• En son Halkbank ve Ziraat Bankası ile alım ve satımlarda güvenli
ortam oluşturan ‘’Tedarik Zinciri Finansmanı’’ protokollerini hayata
geçirdik. Üyelerimiz, 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından
faydalanacak.

• TOBB ve Uşak OSB Meslek Okullarının en büyük ihtiyacı olan bilgisayar
eksikleri, Zafer Kalkınma Ajansı üzerinden tamamlandı. Bugün değeri
300.000 TL olan diz üstü bilgisayarlar meslek okullarına hibe edildi.

• Kromlu derinin ihracatında, 2017’de yüzde 40 olarak uygulanmaya
başlanan ve 2019’da yüzde 20’ye düşürülen “Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu’nun, eskisi gibi sıfırlanmasını sağladık.

• Kendi kiracılarımızla pandemi dönemi anlaşmalar yaparak kiracılarımızın
bu dönemi atlatmalarıma yardımcı olurken odamızın da maddi yönden zarar
görmesini engellemiş olduk.

Değerli Üyelerimiz;
Her derdin bir devası mutlaka vardır. Bu bağlamda, bu zorlu günlerde
geçecektir. İlimizin ve ülkemizin geleceği için hiç karamsar olmadık. Doğası,
kültürü ve sanayisiyle birçok değere ev sahipliği yapan Uşak’a katma değer
katmak için oda faaliyetlerimizi pandemiye rağmen sürdürdük.
• Almanya ve İtalya ticari Ateşeleri ile pandemi sürecinde üyelerinin
iş hacimlerini ve iş fırsatlarını geliştirebilmelerine yol gösterici ve bu
ülke uygulamalarına yönelik mevzuatların anlatıldığı online toplantılar
gerçekleştirdik.
• Katar’dan ilimize gelen bir heyeti ağırladık ve yatırım yapmaları
noktasında, ilimizin artı yönlerini anlatan bir sunum yaptık.
• Gıda URGE projesinin kapanışı gerçekleştirildik. Gıda URGE’si içinde
dahil olan firmalarımıza yurtdışı pazarlama faaliyeti haricinde ISO, Helal ve
gıda sektörünün en üst standardı BSI belgelerini almalarına yardımcı
olduk.
• Sene başında Tekstil Geri Dönüşüm Urge projesi onaylandı, şu an
ihtiyaç analizi çalışması bitmek üzere. Analiz çalışmasının bitmesiyle toplam
değeri 3 Milyon Dolara varan projemizde geri dönüşüm sektörüne önemli
bir destek sağlamış olacağız.
• 52.000 Euro Bütçeli 2 Adet Erasmus Projesinin kapanışı gerçekleştirildi.
Projeler sonunda biri üniversite biride Afyon TSO’nun koordinatöründe iki
online eğitim portalı oluşturularak bölgedeki girişimciler ve kobilerin
hizmetine sunuldu.
• 192.000 Euroluk Kobi Koçluğu Projesi bitmiş durumda ancak proje
çıktısı olarak görülen Koçluk Ve Tek Nokta Destek Ofisimizle Üyelere
Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz.

• Uşak’ta ‘’e-ticaretin geliştirilmesi’’ yönünde uyguladığımız projemiz
ile de 427 kişi eğitim aldı, 15 firmamız ilk defa E-ticaret hayatına başladı.
Kendilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.
• E-ticareti uçtan uca tüm yönleriyle ele aldığımız ve firmalarımıza yeni
bir dijitalleşme algısı kattığımız etkinliklerimiz 2021 yılı içerisinde de hızla
devam edecek.
• 2020 yılı içerisinde 1’i coğrafi işaretlere yönelik diğeri de örme sektörü ön
fizibilitesine yönelik 2 adet teknik deste projemize Zafer Kalkınma Ajansından
destek sağladık.
• 3 olan Coğrafi İşaretli ürün sayımızı 8’e çıkarmak için
çalışmalarımızı tamamladık, başvuru aşamasına geldik.
				- Uşak Halısı,
				- Eşme Kilimi ve
				- Uşak Tarhanasından sonra
				- Uşak Helvası,
				- Uşak Cevizli Baklavası,
				
- Uşak Siyah Haşaş Ezmesi,
				
- Uşak Sarı Haşaş Ezmesi ve
				
- Gelin Tatlısı için başvuru sürecini başlattık.
Ayrıca bu dönemde İlimizin önemli bir marka değeri olan, Meslek Komiteleri
tarafından yönetim kuruluna iletilen, Uşak Tarhanası ile ilgili gerekli
denetimlerin yapılamadığı konusunu da Sayın Valimiz ile paylaştık ve takipçisi
olacağız.

•
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun KOBİ’lerin yenilik kapasitelerinin
artırılması amacıyla her yıl farklı şehirlerde ve sektörlerde yürütmekte olduğu
Hezarfen Projesi, bu defa Uşak-Afyonkarahisar-Kütahya’da faaliyet
gösteren KOBİ’lere yönelik olarak uygulanacak.
İmzalanan protokol ile bu bölgede faaliyet gösteren firmaların markalaşma
yolunda ilerlemeleri sağlanarak katma değer kazandırılması hedefleniyor.
Başta sadece Afyon ve Kütahya’yı kapsayan proje yaptığımız girişimler sonucu
3 ili kapsayacak şekilde genişletildi.
•
Geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer ilgili
bakanlıklardan uzmanların ilimize gelişiyle, kentin gelecekteki yol haritasını
belirlemiştik.
Bu dönemde, Uşak Üniversitesi’yle birlikte bir Arama Konferansı yaptık.
-

Sanayi ve ticaret,
Tarım ve hayvancılık,
Turizm,
Ulaşım,
Eğitim ve
Tasarıma kadar çok geniş bir yelpazede,

Uşak’ın 2030’a giden yol haritasını çizilmesi için 185 katılımcıyla 2 ay boyunca
16 arama konferansı gerçekleştirdik.
Bu çalışmada, Uşak’ın dünü, bugünü ve geleceği ele alınmış ve önümüzdeki
10 yılın projeksiyonu ortaya konarak, ilimizin tüm kamu kurum ve kuruluşları
ve özel sektör temsilcileri ile yol haritası oluşturulmasına destek olunmuştur.
Arama konferansları sonucu 160 sayfalık rapor ile Uşak’ın güçlü ve zayıf yönleri
ile her branşta yapılması gereken işlemler konusunda kapsamlı bir çalışma
gerçekleştirilmiştir.

• Yine Üniversitemizle, Uşak’ta ilk defa yapılan “Uşak Üniversitesi TTO
1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı”nı gerçekleştirdik. Ar-Ge ve tasarım
alanlarında proje fikirlerine sahip akademisyen ve öğrenciler farklı alanlardan
uzman ve yatırımcılarla bir araya geldi.
• Üniversite ve iş dünyası bu şehrin olmazsa olmazı. Uşak Ticaret ve
Sanayi Odası olarak, her zaman üniversitemiz ve akademisyenlerimizle uyumlu
çalışmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar, şehrimizin endüstriyel dönüşümüne
öncülük etmek, katma değerli alanlarda konumlanmasını sağlamak adına
önem arz etmektedir
• İlimizde yetiştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler ile ilgili bir komisyon
oluşturarak, üreticilerimize yol gösterecek “Uşak İli Tıbbi Aromatik Bitkiler
Yetiştiriciliği ve Endüstrisi” üzerine kitapçıklar hazırladık.
• Üyelerimizin kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlayan, güncel
mevzuat ve uygulamalar hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı eğitim ve
bilgilendirme toplantılarımız, Mart ayı itibari ile online ortama taşıyarak
devam ettik.
9 eğitimde 344 kişi katılım sağlarken %86’lık bir memnuniyet oranını
yakaladık.
• Geçen sene başlattığımız odanın dijital dönüşümünün yararını pandemi
döneminde yaşadık. Geçen sene altyapılarını sağladığımız çalışmaları bu sene
fiiliyata dökerek, en çok talep edilen 6 belgenin ve ihracat belgelerinin üyelerin
odamıza gelmeden alabilmesini sağladık. Bunun yanı sıra aidat ödemelerini
de online olarak yapılmasını sağladık. Ayrıca Ticaret sicil müdürlüğümüzde
de 6 belgenin online alına bilmesini sağlarken tescil sonrası ticaret sicil
gazetesinin 2 saat içinde üyelerimizin alabilmesini sağladık.

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM…
Pandemi dönemine rağmen odamız üye sayısını yine yüzde 10 oranında
artırmayı başarmıştır.
- Üye sayımız 2020 sonu itibari ile 4463 olmuştur.
- Ticaret Sicili Müdürlüğünde, 513 Adet Yeni Kayıt yapılırken, 123 Adet
Terkin İşlemi Yapıldı.
- Mükelleflerimizin ihtiyacı olan 7.400 adet belge düzenlemesi
gerçekleştirdik.
- Tüm bu yaptığımız işleri Sosyal Medya, Sms Ve Eposta gibi iletişim
araçlarıyla üyelerimize duyurmaya çalıştık.
o Web sitemizi yıl boyunca 66.804 kişi ziyaret etti.
o Sosyal medyalarımızda 250 paylaşım sağladık. Paylaşımlarımızla aylık
ortalama 51.000 kişiye ulaştık.
o Tüm çalışmalarımız ise 180 kez ulusal ve yerel basında yer aldı.
- Çalışmalarımızın değerlendirmesini ise üyelerimize bıraktık. Sene
içinde yapılan 487 üye anketimizde üye memnuniyet oranımız %85,5
gerçekleşmiştir.
- Üyelerimizden gelen 30 öneri, talep ve şikayet kayıt altına alınmış.
Bunların % 100 çözüme kavuşturulmuştur.
Odamız, ilimizin sanayisi, kültürü ve sosyal gelişimi için hizmetlerini
sürdürecektir. Bu noktada, en büyük destekçimiz sizler ve değerli üyelerimizdir.

2021 YILINDA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR.
Bunları da kısaca şöyle özetlemek istiyorum.
• Ön hazırlığı yapılan GERİ
DÖNÜŞÜM
MASTER PLANININ
tamamlanarak ilimizin lokomotif sektörünün sürdürebilirliğinin sağlanması
• İlimizdeki üretim alanlarının çoğalması için Banaz OSB kurulum
çalışmalarının tamamlanması
• Sektörel çeşitliliği yakalamak için Sera OSB çalışmasının başlanması
• Üyelerimizin ve çalışanlarının uzun süreli ve anlık eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması için Eğitim Vakfı Kuruluş çalışması ve meslek okulu
çalışmalarının hızlandırılması
• Yeni normalde daha fazla hareket alanı yakalayabilmek için online
faaliyetlerin artırılması
• Uşak’tan Al, Uşak Kazansın kampanyası ile ile algı oluşturularak Oda
Kart ile bu faaliyetlerin birleştirilmesini yönünde çalışmalar yapacağız.
Böylelikle hızlı bir lansman ile firmalara ulaşım desteklenecek. Burada özellikle
kargo –kurye desteği ile yerelde bir hareket sağlanacak
• İlimizin AR-GE kapasitesinin arttırılması ve katma değerli ürünler
üretilmesi için Teknopark sürecinde daha aktif olacağız.
• Başka illerde bulunan meslek komitelerle Satın alma Günleri
organizasyonu yapmak
• B2B İkili görüşmelerin online gerçekleştirilerek yurt içi ve yurtdışı
Pazar paylarımızın genişlemesini sağlamak

• Dünyanın özellikle pandemi sürecinde yöneldiği Yurt dışı sanal fuar
organizasyonu gerçekleştirilmesi
• Odanın Yenilenebilir enerji yatırımının gerçekleştirilmesi
• Sektör İhtisas Komisyonlarının aktif olarak çalıştırılması
• Alternatif yatırım ve pazarlar konusunda üyelere bilgilendirmeler
yapılacak, tıbbi aromatik bitkiler vb. gibi yatırımlarda kitapçıklar hazırlanacak
• Odamızın gelişimi için yazılım ve donanım çalışmaları yatırımlarının
gerçekleştirilmesi

Sözlerime son verirken belirtmek isterim ki; Odamız koronavirüsle mücadele
kapsamında proaktif ve sonuç odaklı yoğun bir çaba sergiledi. Pandemi
dönemi; dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemini kavradığımız bir dönem
oldu.

2021’in bu örnek dayanışmanın sürdürüldüğü ve yeni başarılara imza attığımız bir yıl olmasını
temenni ediyorum.
Hepinizi saygı ile selamlıyor ve esenlikler diliyorum.

DIŞ TİCARET İSTATİSLİKLERİ
İhracat Rakamları
Sektörlere Göre İhracat Rakamları
Ülkelere Göre İhracat Rakamları
İthalat Rakamları
İthalatın İhracatı Karşılama Oranı
İhracatta İlk 10

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
İHRACAT RAKAMLARI (YILLIK)
DOLAR

2018

2019

2020

UŞAK

244.766.710

248.677.890

239.872.912

2020 YILI EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER İLK 5 SIRALAMASI
1

ALMANYA

32.606,56

2

ABD

31.503,66

3

İSPANYA

9.330,37

4

ÇİN

9.318,44

5

HİNDİSTAN

8.975,04

2019 YILI EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER İLK 5 SIRALAMASI
1

ALMANYA

35.853,15

2

ABD

29.436,37

3

İTALYA

11.464,96

4

BİRLEŞİK KRALLIK

9.300,82

5

İSPANYA

8.610,85

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İSTATİSTİKLERİ
Uşak’taki İşletme Sayısı
Uşak’taki Sigortalı Sayısı
Uşak’taki Sigortalı Sayısına Göre, İşletme Sayısı

İTHALAT RAKAMLARI (YILLIK)
DOLAR

2018

2019

2020

İTHALAT

208.472.095

165.217.467

180.424.172

İHRACAT

244.766.710

248.677.890

239.872.912

KARŞILAMA ORANI

117,41%

150,52%

132,95%

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İSTATİSTİKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İSTATİSTİKLERİ

UŞAK İŞ YERİ SAYISI
DAİMİ

MEVSİMLİK

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2016

6.954

1.398

349

8.003

8.352

2017

7.754

1.609

288

9.075

9.363

2018

8.098

1.117

337

8.878

9.215

2019

8.542

888

305

9.125

9.430

2020

8.455

785

329

8.911

9.240

(Kasım ayı itibariyle)

İŞKUR İŞSİZLİK ORANLARI

İŞKUR
İSTATİSTİKLERİ
İşsizlik Oranları

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
İSTATİSTİKLERİ

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI
İSTATİSTİKLERİ
Üye Sayısı
2020 Yılı Kayıt Olan Üye Sayısı
2020 Yılı Terk Olan Üye Sayısı

www.usaktso.org
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