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Değerli Üyelerimiz,

Ekonomik durgunluk ve yabancı para karşısında Türk 
Lirasının değer kaybıyla mücadelede ederken 
maalesef tüm Dünya ile birlikte Kovid-19 pandemi 
süreciyle yüz yüze geldik. 2020 yılının en önemli 
toplumsal problemi bu salgın hastalık olmuştur. Başta 
sağlık hizmetleri olmak üzere tüm ekonomiyi alt üst 
eden bu salgın nedeniyle özellikle hizmet sektöründe  
bir çok küçük ve orta ölçekli işletme kapanma 
noktasına gelmiştir.   

Elazığ Depremi

24 Ocak 2024 tarihinde Elazığ ve Malatya’da çok 
şiddetli depremler oldu. Acı haberler peş peşe geldi. 
Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın acılarını 
ve sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek, yalnız 
olmadıklarını ifade etmek için Nazilli Ticaret Odası 
olarak ayni yardım kampanyası başlattık. Odanın 
imkanları ile birlikte sizlerden gelen yardım malzemeleri 
ve eşyaları en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırdık. 

Kovid-19 Pandemi Süreci

Ticaret Odası olarak pandemi duyurusunun yapıldığı ilk 
günden itibaren İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayımlanan tedbirleri üyelerimize 
zamanında ve tam olarak duyurduk, duyurmaya 
devam ediyoruz. 
Bakanlıklar tarafından alınan tedbirler özellikle gıda ve 
hizmet sektöründe bulunan işletmelerimizi ister istemez 
zor durumda bırakmıştır. Süreçte bazı işletmelerimiz 
tamamen kapatılmış, bazı işyerlerimiz de asgari 
kapasite ile çalışmaya gayret göstermişlerdir.    
Daha önce hiç karşılaşmadığımız adeta savaş 
koşullarını anımsatan bir ortamda siz üyelerimiz için 
Odanın tüm imkan ve iletişim kanalları kullanılmıştır. 

Kanunen kredi vermeye, para dağıtmaya yetkimiz yok. 
Ancak ekonomik  koşulların siz üyelerimize getirdiği ağır 
yükü hafifletmek amacıyla önce Halk Bankası, 
Vakıfbank ve Ziraat Bankası kaynaklı “İşe Devam 
Kredisi” başlatıldı. Sonra “Denizbank Nefes Kredisi” ile 
“Halk Bankası şahıs işletmeleri için Can suyu kredisi” 
hayata geçirildi. Nazilli Ticaret Odası olarak uzun süredir 
yeni kurulan işletmelerin banka kredilerine başvuru 
yapamadıklarını her platformda dile getiriyorduk. Can 
suyu kredisi ile bir yılını doldurmayan yeni işletmelerin de 
Can suyu kredisinden yararlanması sağlandı. Bu güne 
kadar üyelerimizden gelen taleplerden en çok dile 
getirilen bir yıllık süre şartı da bu kredi ile kaldırılmış oldu. 
Kredi başvurusunda bulunduğu halde olumlu yanıt 
alamayan işletmelerin tamamen mali sebepler ve 
bankacılık sisteminden kaynaklanan olumsuzluklar 
nedeniyle kredilerden faydalanamadıklarını özellikle 
belirtmek istiyorum. Bu tür süreçlerde bilgi ve 
araştırmadan yoksun bazı kişiler tarafından; kredi 
tahsislerinde Odaların yönlendirmesi olduğu, Odanın 
uygun gördüğü işletmelere kredi verildiği gibi tamamen 
yalan ve art niyetli söylemlerde bulunulmaktadır. Keşke 
böyle bir yetkiye sahip olsaydık da gerçekten zor 
durumda bulunan gerçek ihtiyaç sahiplerinin de 
kredilerden faydalanmasını sağlasaydık diye 
düşünüyorum. Ancak ne Odaların ne de başka bir 
kurumun Kredi mekanizmasına müdahil olma yetkisi 
yoktur. Tüm açıklamalara rağmen bunun aksini ifade 
edenleri de ispata davet ediyorum. 
Ülkemizdeki her işyeri bu süreçten etkilendi. Ancak 
pandemi sürecinden en az etkilenen işkollarının ; 
ihracat ağırlıklı çalışan işyerleri ile üretim/imalat yapan 
firmalar olduğunu gördük. Bu da bize şartlar ne olursa 
olsun üretim yapan, imal eden, katma değer yaratan 
girişimlerin her zaman ayakta kaldığını bir kez daha 
ispat etmiştir.  

Imar Affı ile Yapı Kayıt Belgesi Verildiği Halde Tapu 
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Kayıtlarında Tarım ve Orman Arazisi Yazdığı Için Işletme 
Ruhsatı Alamayan Mevcut Tesisler

3194 sayılı İmar Kanunu ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 5.Maddesinde yapılan 
değişiklik ile ; sanayi yapılarının tanımlı olduğu İmar Barışı 
kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce yapılan sanayi 
ve imalat tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi alabilecekleri 
belirtilmiştir. 
Ancak Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş “Tarım Arazisi” 
veya “Orman Arazisi” olarak görünen alanlarda 
bulunan sanayi ve imalat tesislerine, Yapı Kayıt Belgesi 
verildiği halde İşletme Ruhsatı verilmemektedir. Bu 
durumun düzeltilmesi için İşletme sahipleri tarafından 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılan başvurulardan 
da bir sonuç alınamamaktadır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Yapı 
Kayıt Belgesi uygulaması ancak Tarım ve Orman 
Bakanlığınca vasfını yitirmiş bu arazilerin sanayi ve 
ticaret alanı olarak cins tashihi yapılması durumunda 
anlam kazanacaktır. 
Bölgemizde sanayi alanı ihtiyacı varken bir de mevcut 
tesislerin ruhsat sorunu yaşamaları imalatçı ve sanayiciyi 
zor durumda bırakmaktadır.
Bu işletmeler istihdam yaratan, vergi ve prim ödeyen, 
katma değer yaratan, ihracat yapan tesislerdir. Talep 
edilen ise sadece malumun ilanıdır. Bu işletmelerin 
kurulu bulunduğu alanlar tarım ve orman vasfı 
bulunmayan arazilerdir. Yerinde yapılacak keşif ve 
tespitler neticesinde arazilerin tarım ve orman vasfını 
yitirdiği görülecektir. Bu durumun değerli bürokrat ve 
kurum temsilcilerimiz tarafından kısa sürede 
çözülebileceği düşüncesindeyiz.   

Yatırımlarda Devlet Yardımları Uygulamasındaki 
Değişiklikler   

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir kararname ile 
bölgemizdeki altı ilçede yapılacak yatırımların bir alt 
bölge desteğinden yararlanabileceği ilan edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Aydın ili için 11 ilçe 
belirlenmiş olup bu ilçeler içinde Nazilli Ticaret Odası 
yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan Kuyucak, 
Karacasu, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve 
Buharkent  ilçelerinde yapılacak yatırımlarda devlet 
desteklerinin 3.bölge desteğinden, bölgedeki Organize 
Sanayi Alanlarında yapılacak yatırımların ise 4.bölge 
desteklerinden faydalanacağı ifade edilmiştir. Bilindiği 
üzere bölgesel gelişmişlik düzeyini ifade eden 
sıralamada Aydın ili 2.bölge iller içinde yer alıyordu. 
Ancak 3.bölge gelişmişlik düzeyinde olan bir çok İl’den 
daha düşük kişisel gelire ve imkana sahip olması 
nedeniyle Aydın’ın bu durumunun değiştirilmesi Nazilli 
Ticaret Odası olarak uzun yıllardır ifade ettiğimiz bir 
konuydu. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kuyucak, 
Karacasu, Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar ve 
Buharkent  ilçelerinde yapılacak yatırımların diğer 
ilçelere göre teşvik desteklerinden daha fazla 
yararlanacak olması memnuniyet vericidir. Bu anlamda 
kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak 
düzenlemede; Nazilli’ye yer verilmemesininin, alt bölge 
desteklerinden yararlanmayacak olmasının anlaşılabilir 
bir nedeni bulunamamıştır. Bakanlık yetkilileri tarafından 
bu ayrım ile ilgili bir açıklamada bulunulmaması yapılan 
değişikliği tartışmaya açık hale getirmektedir. 
Aydın’daki 17 ilçeden 11’nin 3.bölge desteğine ihtiyaç 
duyduğunun tespiti bölgenin tamamının 3.bölge 

gelişmişlik düzeyinde olduğunu göstermektedir diye 
düşünüyor, bu konudaki hatanın en kısa sürede 
düzeltileceğine inanıyoruz. 

Yerli ve Milli Enerjinin Önemi 

Karadenizde bulunan Doğalgaz; 2020 yılının en büyük 
müjdesi olmuştur. Enerjide dışa bağımlı olduğumuz 
sürece özellikle ekonomide bağımsız olamayacağımızı 
idrak etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle Karadeniz Sakarya 
Bölgesinde Tuna-1 adı verilen kuyuda bulunan 
doğalgazı, maddi değeri kadar özgüvenimizi sağlaması 
açısından manevi anlamda da değerli buluyorum. 
Aynı kararlılıkla Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan 
sınırlarımızda yapılan arama çalışmalarının bazı 
devletlerin engelleme çabalarına rağmen başarıyla 
sonuçlanacağına inanıyorum. Dosta güven, düşmana 
korku salan milli teknoloji ürünü siha ve ihalarımız başta 
Kıbrıs hava sahası olmak üzere Doğu Akdeniz’de de 
büyük bir başarı ile ülkemize üstünlük sağlamaktadır. Bu 
bölgeden gelecek müjdeli haberler ülkemizin kalkınma 
hamlesine hız katacak, moral verecek diye 
düşünüyorum. 

Değerli Üyelerimiz, 

2020 yılında başta kovid-19 salgın hastalığı  olmak üzere 
deprem ve sel gibi doğal felaketleri de yaşadık. Ayrıca 
ülkemizin kalkınmasını ve  bağımsızlığını engellemeye 
çalışan, uluslararası haklarımızı görmezden gelen bir 
takım global güç odakları ile de mücadele ettik. Başka 
bir ulusun baş edemeyeceği tüm olumsuzlukları 1 yıl gibi 
bir sürede yaşadık. Bu anlamda 2021 yılının milletimize 
ve devletimize hayırlar getirmesini, pandemiden 
kaynaklanan can kayıplarının son bulmasını,  ülkemizin 
hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaşmasını temenni 
ediyorum. 

Pandemi sürecinde en önemli zenginliğimizin sağlık 
olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. Ekonomik 
kayıplarımızı telafi edebiliriz. Ancak kaybettiğimiz 
sağlığın telafisi maalesef bulunmamaktadır. Kovid-19 
salgınının hala tehlikeli seviyede olduğu göz önüne 
alınarak; uygulanmakta olan tedbirlerden ödün 
verilmemesini, önce kendi sağlığımız sonra da 
sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli davranmaya 
özen göstermemiz gerektiğini  ifade etmek istiyorum.   

Nazilli Ticaret Odası yetki ve imkanları dahilinde 
üyelerinin daha verimli çalışması, daha fazla kazanç 
elde etmesi için çalışmaya devam edecektir. Bundan 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Mümkün olan en kısa sürede ekonomimizin büyümeye 
geçmesini, sanayici ve tüccarımızın maksimum 
kapasiteyle çalışmaya başlamasını temenni ediyor, 
Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi adına sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
 
               

Nuri ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı 

(TOBB Konsey Üyesi) 
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Sakarya
Yapı Market Açılışına Katıldık

02.09.2020

09.09.2020

Nazilli Ticaret Odası olarak yürütülen projelerin 
başında gelen  Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi  
için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu 
kapsamda  Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
Arslan , Genel Koordinatörümüz Eray Rüştü Taka, 
Milli Emlak Şefi Necdet Tozludaş ve Milli Emlak 
Personelleri ile biraraya geldi. Yapılan toplantıda 
Nazilli Ticaret Odası olarak Uzun Yaşam Köyü 
kurulması için talep ettiğimiz parsel 
başvurumuzda revizeye gidildi. Uzun Yaşam 
Köyü kurulması amacıyla yapmış olduğumuz  
alan talebimiz 1 parselden 2 parsele çıkartıldı. 
Böylece toplam talep ettiğimiz alan 20.340,76 M² 
oldu. 

NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ 
KURULMASI ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDIYORUZ
03.09.2020

11. Meslek komitesi üyeleri ile 11. meslek komitesine 
kayıtlı olan fırıncı üyelerimiz ile bir araya gelerek 
sektörel sorunlar görüşüldü.

11. Grup Genişletilmiş Komite
Toplantısı Yapıldı

Doğu Ege Yapı Market (Oktay Tufan&
Sedat Özbek) Açılışına Katıldık

18.09.2020

10.09.2020

Güneşin Kadınları Kooperatifinin 
Açılışına Katıldık
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Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim 
ile odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan  Nazilli Ticaret Odasında 
toplantı için bir araya geldi. Yapılan 
toplantıda üyelerden gelen sorunlar 
hakkında istişare edildi. Toplantıda 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, üyelerden gelecek farklı 
sorun ve çözüm önerilerini de 
olduğunu belirtti. Sayın Arslan Nazilli 
Ticaret Odası Komite üyeleri ve 
Sayın Erim’in katılımıyla bir toplantı 
gerçekleştirilmesi yönündeki talebini 
sayın vekile iletti. Buna istinaden 
16 Eylülde Nazilli Ticaret Odasında 
toplantı düzenlenmesine karar 
verildi.

AYDIN MILLETVEKILI BEKIR KUVVET ERIM ILE YAPILAN TOPLANTI

14.09.2020

Nazilli Ticaret Odasının verdiği danışmanlık hizmeti 
kapsamında KOSGEB Uzmanı Yaşar EFE davet edilerek 
Kosgeb Kobigel Gelişim Destek Programı hakkkında 
üyeler bilgilendirildi. Danışman tarafından üyelerden 
gelen sorular cevaplandırıldı.

KOSGEB KOBIGEL 
GELIŞIM DESTEK 
PROGRAMI

15.09.2020
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Sayın Erim' e yerel ürünleri işleyen odamıza kayıtlı gıda firmalarının toptan gıda 
çarşısı yada OSB gibi  toplu olarak aynı alanda faaliyetlerine devam etmesi 

için talep ettiğimiz alan tahsisi hakkında yöneltilen soruya “Mergen Çayı doğusun-
da ve batısında ıslah projesi yapılmış. Islah edilen bölgelerde kalan 400-500 
dönüm yerin incir sektörüne tahsis edilmesi görüşülmektedir. Islah çalışmalarının ne 
kadar yeterli olduğu araştırılıyor” dedi.

OSB genişleme çalışmalarını sıkı bir şekilde takip ettiğini belirten Sayın Erim, 
“OSB genişleme çalışmaları ile ilgili süreç Tarım Bakanı değil Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ile devam ediyor. Bu süreç devam etmektedir. Hatta talep üzerine 
Karacasu’nun eski sanayisinin dışarı alınması ve genişletilmesi ile ilgili çalışma vardır”

Üniversitelerin açılıp açılmaması ile ilgili belirsizliğin devam ettiği sorusuna karşın 
Sayın Erim” ADÜ rektörü ile yaptığımız görüşmede Güz döneminde onlıne 

eğitim yapılacak olup, tekrar değerlendirme yapılacaktır. İsteyen online isteyen yüz 
yüze eğitim almalı. Ayrıca üniversite öğrenci sayısında herhangi bir azalma olma-
yıp, daha da artırma yoluna gidilecektir” yanıtını verdi.

ADÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması ile ilgili çalışmaların başladığını, gelişmeler 
hakkında ADÜ yetkilileri ile görüşeceğini sözlerine ekledi.

AYDIN MİLLETVEKİLİ SAYIN BEKİR KUVVET ERİM 
BÖLGENİN SORUNLARI ve YAPILMASI GEREKEN 
ÇALIŞMALAR KONUSUNDA YAPILAN İSTİŞARE 
TOPLANTISINDA NAZİLLİ TİCARET ODASI
KOMİTE ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

16.09.2020

Gıda İşletmeleri Üretim/İşleme Alanı Sorunu

Nazilli OSB Genişleme Çalışmaları 

Üniversitelerin yeni eğitim dönemindeki belirsizlikleri

Nazilli Ticaret
Odasında yapılan 
toplantıya Aydın

Milletvekili B. Kuvvet 
Erim ile Odamız

Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, Ak Parti 
Nazilli Ilçe Başkanı 
Mustafa Abak ve 
komite üyelerimiz 

katıldı. 

Toplantıda üyelerden 
gelen sorunlar ve 
çözüm önerileri

milletvekiline sunuldu. 

Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, üyelerden 

gelen sorun ve
talepleri Milletvekili 

Sayın Erim’e yöneltti.
Milletvekili ERİM,

Nazilli, Bozdoğan, 
Buharkent, Karacasu, 
Kuyucak, Sultanhisar 

ve Yenipazar ilçelerine 
ait sorunlar ile ilgili 

konularda
açıklamalarda

bulundu. 

p

p

p
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Sümerbank’ın Tekrar Canlandırılması

Pandemi Sürecinde Çıkan Kredi Ödemelerinin 
Ötelenmesi

“Üniversitenin içinde bulunduğu binalarıncanlandırılması 
için çalışmalarımız devam ediyor, hatta bu

konuda bir tekstil firması ile görüşüyoruz” dedi
p

“Avantajlı sektörlerin kredilerini ertelemeye gerek yok. 
Ama dezavantajlı sektörlerin ödemelerinin ertelenmesi 

için çalışacağım. Düşündükçe benim uykularım kaçıyor. 
Benim elimden ne geliyorsa yapacağım”

p

Âtıl Durumda Bulunan Eski Devlet Hastanelerinin 
Değerlendirilmesi

Âtıl durumda bulunan Eski SGK ve Devlet Hastaneleri-
nin kamu hizmetine ne zaman geçileceği ile ilgili 

yöneltilen soruya Sayın Erim “Devlet Hastanesinin olduğu 
yere 32 derslikli okul yapılması için karar alınmış olup, 
Bakanlıkla da görüştüm. Bakana -Olmazsa ben Nazilli’ye 
dönemem, bu okul olana dek Bakanlığın önünde yata-
rım-dedim. “Yanıtını verdi.

Toplantıda konuşan Odamız yönetim kurulu başkanı Sayın 
Nuri Arslan ''Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; 
2. Derece Bölgeler arasındaki Aydın İlinin  Bozdoğan, 
Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent 
ilçelerinde yapılacak yatırımlar için  3.bölge destekleri 
uygulanacağı ilan edilmiş ve bu değişiklik olumlu karşılan-
mıştır. Ancak aynı bölge içinde yer alan Nazilli’nin kapsam 
dışı bırakılması, eskisi gibi 2.bölge desteklerinden faydala-
nacak olması bölgedeki yatırımcılar tarafından anlaşıla-
mamıştır. Nazilli’nin de 3.bölge desteklerinden faydalan-
ması gerektiği, aynı bölgenin ilçeleri arasında  ayrım 
yapılmaması gerektiğini Nazilli'nin 3. bölge olması duru-
munda ekonomik gelişmesine katkı sağlayacağını burada  
tekrar dile getirmek istiyorum.

Odamızın faaliyetlerinde ve üyelerimiz ile ilgili toplantılar-
da bizi yalnız bırakmadığı, davetlerimize icabet ettiği için 
Sayın Erim’ e teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

p
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SULTANHISAR BELEDIYE 
BAŞKANI ILE YAPILAN 
TOPLANTI

YENI ATANAN SULTANHISAR KAYMAKAMI
MUSA AYDEMIR’E HAYIRLI OLSUN ZIYARETI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis 
Başkan Yardımcısı M. Naci Maden, Sultanhisar 
Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’yı maka-
mında ziyaret etti. Yapılan ziyarette sorumluluk 
sahamızda bulunan Sultanhisar’ın sorunları 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Yıldırımkaya, Odamız temsilcilerine 
teşekkür etti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler ve Meclis Başkan Yardımcısı M. Naci 
Maden, Sultanhisar İlçesine yeni atanan Kaymakam Musa 
Aydemir’i makamında ziyaret etti. 
Siirt’in Pervari ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan 
Musa Aydemir Sultanhisar Kaymakamı olarak atandı. 
Yapılan ziyarette Sayın Aydemir’e, bölge sorunlarımız ve 
çözüm önerilerimizin yanı sıra Odamız projesi olan Uzun 
Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca 
bölgemiz için stratejik öneme sahip yerel ürünler ve 
ekonomimize etkileri aktarıldı.  Tarım alanları ve sanayi 
alanlarının yeniden planlanması gerektiği, yatırım yapmak 
isteyen yatırımcı olmasına karşın yer tahsisi yapılmamasının 
yanı sıra bürokratik engellerle karşılanması sonucu bölge 
ekonomisinde istenilen düzeyde yükselme sağlanamadığı 
belirtildi.  Bilgilendirme için NTO yönetimine teşekkür eden 
Kaymakam Musa Aydemir, Sultanhisar ilçesini bir adım 
daha ileriye taşımak için yapılacak çalışmalara yetkileri 
dahilinde destek olacağını belirtti.
Yeni görev yerinde başarılar dileyen Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, Sayın Aydemir’e uzun yaşam sepeti 
hediye etti. 

21.09.2020

21.09.2020
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  ■ Her iki Odanın Yönetim Kurulu seviyesinde 
yapılan toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN, Yönetim kurulu üyeleri Gökhan YILDIZ 
ve Ali AYDIN, Meclis üyesi Süleyman GÜRBÜZ ile G.
Koordinatör Eray Rüştü TAKA katıldı. İtalyan Ticaret 
Odasını ise Başkan Pıetro ALBA yönetim kurulu 
üyeleri Şahika AŞKINER, Enrıco Riccardo ALIBERTI, 
Buket KASALI, Erdal KARDAŞ ve Genel Sekreter Eren 
ALPAR temsil ettiler 

  ■ Açılış konuşmasını yapan Başkan Pıetro ALBA 
öncelikle bu ziyaretten duydukları memnuniyeti 
belirterek Nazilli Ticaret Odası ile üyelerinin karşılıklı 
ticaretine yardımcı olma noktasında iş birliğine açık 
olduklarını ifade ederek, Nazilli Bölgesinden İtal-
ya’ya İtalya’dan Nazilli’ye yapılacak ihracat ve 
ithalat imkanlarının arttırılması için NTO ile birlikte 
çalışmak isteriz. İtalyan Ticaret Odası olarak biz de 
NTO ile aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteriyo-
ruz. Bölgesinin en büyük meslek kuruluşlarından biri 
olan NTO ile iş birliği yapmak bizim için de önemli bir 
tecrübe olacaktır. Pandemi süreci global ekonomi-
nin faaliyetlerini kısıtladı. Mevcut şartlar altında 
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu tür ortak çalışmalar 
bizim içinde motive edicidir -dedi.

NAZİLLİ TİCARET ODASINDAN
İZMİR İTALYAN TİCARET ODASINA
İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamıza kayıtlı üyelerin uluslararası 
ticaret konusundaki deneyimlerini 
arttırmak, yeni pazarlar bulmak ve ikili 
işbirliği imkanlarını geliştirmek için 
Italyan Ticaret Odası’na ziyarette 
bulunuldu.

Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi beğenildi. 

  ■ Odamız tarafından bölgeyle ilgili yapılan görsel sunum 
ilgi görürken, İtalyan Ticaret Odası yönetim kurulu özellikle 
Nazilli uzun Yaşam Köyü projesini çok önemli bulduklarını, 
mutlaka hayata geçirilmesi gereken bir çalışma olarak 
gördüklerini ifade ettiler. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı konuşma-
da; İtalyan Ticaret Odası yönetim kuruluna gösterdikleri 
misafirperverlik için teşekkür ederek, bugün pandemi nede-
niyle gecikmiş bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Nazilli Bölgesi 
yerleşik tarih geçmişi çok eskilere dayanan, Pamukkale, 
Nysa, Afrodisias antik kentlerinin ortasında yer alan Ege 
bölgesinin en büyük ilçelerinden birisidir. Antik kentlerinin 
yanında özellikle incir, kestane ve çilek gibi stratejik ürünlerin 
başkentiyiz. Sarı Lop olarak bilinen yüksek ticari değere sahip 
incir bölgemizde yetişmektedir. Bunun yanı sıra üretim 
miktarına göre bakıldığında 2018 yılında incir üretiminde 
Türkiye 306 bin ton ve %27 oran ile 1. sırada yer almaktadır. 
Türkiye’yi Mısır (%17), Fas (%11), Cezayir (%10) ve İran (%5) 

takip etmektedir.2019 yılı dünya incir ihracat miktarı 
155 bin ton, ihracat değeri ise 580 milyon dolar 
olup Türkiye’nin ihracat değeri 284 milyon dolardır. 
Bu ihracatın ise %60’ı bölgemizde üretilmektedir. 
Veriler gösteriyor ki incir üretiminde bölgemiz hem 
Türkiye hem Dünya genelinde birinci sıradadır. Bu 
değerimizi ekonomik olarak daha üst seviyelere 
taşımak için Nazilli Ticaret Odası olarak üzerimize 
düşeni yapmaya devam edeceğiz.
Kestane üretiminde söz sahibiyiz. Çilek önemli 
ihraç ürünlerimizden birisidir. Amacımız bölgemiz-
de yetişen ve üretilen ürünlerimize ihracat imkânı 
yaratmak, gerekli ortamı ve şartları sağlamaktır. İş 
birliği imkanlarını araştırmak, ortak bir paydada 
buluşabilir miyiz sorusuna cevap bulmak için 
buradayız. Kendilerinin de konuya yaklaşımını 
olumlu buluyorum. Bundan sonraki süreçte İtalyan 
Ticaret Odası ile iş birliği yapabileceğimizi ve 
üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışabile-
ceğimizi temenni ediyorum-dedi

23.09.2020
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Izmir TO Meclis Üyesine Ziyaretimiz
(Abdurarrahman Aydoğan)

Academi 22 Tarafından Drone
(IHA) Eğitimi

23.09.2020 24.09.2020

OSB FIZIBILITE RAPORU TOPLANTISI
24.09.2020

28.09.2020

EYLÜL AYI MECLIS TOPLANTISINA
NAZILLI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ SUNAY GÜLER KATILDI
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29.09.2020

29.09.2020

Aydın Valisi Sayın Aksoy Başkanlığında ve Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 
Nazilli Kaymakamı S. Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan ve Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı. Yapılan toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Sayın 
Aksoy, çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

NAZİLLİ MAHALLE MUHTARLARI İLE TOPLANTI YAPILDI

Aydın Valisi Hüseyin 
Aksoy, Nazilli Mahalle 
Muhtarları ile toplantı 
düzenledi. 

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler’i iade-i ziyaret 
kapsamında makamında ziyaret etti. 

Yapılan ziyarete, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı. Toplantı Salo-
nunda gerçekleşen görüşmede konuşan Odamız Başkanı Arslan, 
sorumluluk sahamızdaki ilçelerin sorunları ve çözüm önerileri ile 
odamız projelerini sunum eşliğinde anlattı. Uzun Yaşam Köyü 
Projesi çalışmaları kapsamında gelinen süreç ve detayları 
hakkında da bilgi verdi. Toplantı sonunda konuşan Vali Aksoy” 
Uzun Yaşam Köyü projesi , Nazilli Ticaret Odası’nın sorumluluk 
sahasının gelişmesine hatta Aydın geneline olumlu yansımaları-
nın görüleceği  bölgenin kalkınmasını sağlayacak çok güzel bir 
proje. Uzun Yaşam Köyü projesi için oda yönetimini tebrik ediyo-
rum” dedi. 

AYDIN VALISI SAYIN AKSOY
NAZILLI TICARET ODASINA
IADE-I ZIYARETTE BULUNDU
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan Nazilli 
OSB Müteşebbis Heyeti toplantısına Nazilli Kaymakamı 
Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan ile Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler katıldı. Toplantıda, 
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışmaları, sorunları 
ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

OSB MÜTEŞEBBIS HEYETI TOPLANTISINA KATILDIK
29.09.2020

TOBB ODA ve BORSA BAŞKANLARI SANAYİ
ve TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK İLE
YAPILAN ONLINE TOPLANTIDA BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank video 
konferans aracılığıyla TOBB İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. Yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
‘a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanları ile birlikte bölgeyi 
temsilen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
katıldı.

Yapılan toplantıda teşvikler ve gündemdeki konulara ilişkin 
istişarede bulunuldu.

  ■ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıl sonuna 
kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının 
mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını 
bildirdi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nden video konferans 
yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda, özel sektör öncülüğünde büyümenin 
önemine işaret ederek, Covid-19 ile mücadele döneminde 
iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini 
söyledi.

  ■ Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini 
hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin 
şu bilgileri verdi:”Sahadan bu yönde yoğun talepler 
alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler 
içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. “

  ■ TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise toplantıda 
yaptığı konuşmada, son dönemde yatırım teşvik sisteminde 
çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, 
“Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe 
bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç 
alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi 
bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı” dedi.

  ■ Konuşmalarından ardından oda başkanları Bakan 
Varank’a gündemdeki konular ile ilgili sorularını iletti. 

Başkan Arslan, Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında 
bulunan üye sorunlarına değindi. Organize Sanayi 
alanlarının genişlemesinin önündeki bürokratik engellerin 
kaldırılması, imar barışından yararlanarak yapı ruhsatı alan 
işletmelere İşletme Ruhsatının da verilmesi ve Nazilli’nin de 
sorumluluk sahasındaki diğer ilçeler gibi 3. Bölge teşvik 
kapsamına alınması hakkındaki sorunları sundu. 3. Bölge 
teşvik kapsamına girmeyen ilçelerle ilgili açıklama yapan 
Bakan Varank, 2. Bölge kapsamına alınan ilçelerin tekrar 
gözden geçirileceğini belirtti. 

02.10.2020
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Bundan bir süre önce Odamız tarafından 
dosyası hazırlanarak Türk Patent Enstitüsüne 
başvurusu yapılan “Karacasu Çömleği 
Coğrafi İşaret Başvurusu” işlemleri bundan 
böyle Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
ile birlikte yapılacak. Böylelikle geçmişi 
yüzyıllar öncesine dayanan Karacasu 
Çömleği nin kayıt altına alınması ve 
denetlenmesi işlemleri Karacasu 
Belediyesinin de desteği ile İki meslek 
kuruluşunun ortak gayretleriyle yürütülecek.  
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
tarafından yapılan açıklamada; Ticaret 
Odası Yönetimi olarak göreve geldiğimiz 
2013 yılından beri bölgemizdeki yöresel 
ürünlerin kayıt altına alınması ve özelliklerinin 
bozulmadan gelecek nesillere aktarılması 
için Coğrafi İşaret çalışmaları yürütüyoruz. 
Karacasu Çömleği de ismini aldığı yöreye 
özgü kırmızı toprak ile geleneksel yöntemler 
ile Karacasu aileler tarafından yapılagelen 
önemli bir ürünümüz. Bu ürünün geleneksel 
yapılış usullerini ve hammaddesini kayıt 
altına aldık ve bunları belgeledik. Ancak 
gelen talep üzerine; bir istişare toplantısı 
yaptık ve çalışmaların bundan böyle  
Karacasu Belediyesi, Karacasu Esnaf Odası 
ve Karacasu MYO ile birlikte yapılması 
ilkesinde ortak görüş birliğine vardık. İşin 
teknik kısmı Odamız ile Mehmet TAŞDELEN 
hocamız arasında yürütülecektir. Nazilli 
Ticaret Odası sorumluluk sahasındaki tüm 
kurum ve kuruluşlar ile ortak hareket etme, 
işbirliği yapma düşüncesindedir. NTO olarak 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 
güçbirliğinin Karacasu ve bölge için hayırlı 
olmasını diliyorum-dedi.

2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Akreditasyon 
Belgelendirme Denetimleri öncesinde, Nazilli Ticaret 
Odasına zoom uygulaması kullanılarak uzaktan bağlantı 
yöntemiyle Akreditasyon geliştirme ziyareti düzenlendi.
Söz konusu ziyarette Akreditasyon Standardı 
kapsamında yapılan oda çalışmaları değerlendirildi, 
iyileştirme fırsatları tespit edildi

NAZİLLİ TİCARET ODASI TARAFINDAN BAŞVURUSU YAPILAN
KARACASU ÇÖMLEĞİ COĞRAFİ İŞARET TESCİL BAŞVURU İŞLEMLERİ 
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ İLKEMİZ DOĞRULTUSUNDA KARACASU 
ESNAF ve SANATKARLAR ODASI İLE BİRLİKTE YAPILACAK 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Karacasu Belediye başkanı 
Zeki İnal, Karacasu Esnaf Odası Temsilcileri, Karacasu MYO 

Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen ile bölgedeki seramik üreticilerinin 
katıldığı toplantıda güç birliği kararı alındı.

02.10.2020

AKREDITASYON GELIŞTIRME ZIYARETI 
GERÇEKLEŞTIRILDI

09.10.2020

Vivala Restaurant Açılışına Katıldık

09.10.2020
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Video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya Odamızı 
temsilen Konsey üyesi ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ile Ticaret Odası 
Konsey üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarına 
hitaben yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin başından 
bu yana yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha 
sonra oda başkanları söz alarak sektörel sorunları ve çözüm 
önerilerini aktardı.

Toplantıda konuşan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda 
yapılan değişiklik ile Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahası 
içinde yer alan altı ilçenin 3.bölge destekleri kapsamına 
alındığı halde Nazilli’nin uygulama dışı bırakılması (Nazilli için 
2.bölge destekleri uygulaması devam ettirilmektedir) ve 
sanayi yatırım alanlarının yetersizliği hakkında görüş bildirdi. 
Konu hakkında yaptığı açıklamada” Pandemi sürecinin 
devam ettiği bu günlerde gerek yazılı gerekse sözlü olarak 
üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerini aktarmak 
istiyoruz.

Nazilli’nin 3.bölge destekleri kapsamına alınmaması

Resmî Gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yar-
dımları hakkında kararda yapılan değişiklik ile; bölgemiz-

deki Bozdoğan, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Karacasu 
ve Buharkent ilçelerinde yapılacak yatırımlar için 3.bölge 
destekleri uygulanacağı ilan edilmiştir. Sorumluluk sahamız-
da bulunan ilçelerde yapılacak yatırımların bundan böyle 
daha fazla teşvik alacak olmasından memnuniyet duyduk. 
Ancak aynı bölge içinde bulunan Nazilli’nin kapsam dışı 
bırakılmasının nedeni anlaşılamamıştır. Nazilli ilçesindeki 
yatırımlar 2.bölge destekleri kapsamında değerlendirilmeye 
devam etmektedir. Coğrafi konumu ve genel ekonomik 
yapısı itibariyle birbirlerinin benzeri olan ilçeler ile birlikte 
Nazilli’nin de 3.bölge desteklerinden faydalanması için 
kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Sanayi ve Yatırım Alanı Yetersizliği

Belediyeler tarafından imara açılması planlanan ya da 
imara açılan sanayi alanları maalesef yatırım yapmak 

isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelere rayiç değerinin çok 
üzerinde fiyatlar ile satılmakta ve bu alanda rant ekonomisi 
oluşmaktadır. Nazilli başta olmak üzere sorumluluk bölgemiz-
de bulunan özellikle Kuyucak, Karacasu ve Bozdoğan 
ilçelerinde sanayi alanı ihtiyacı had safhadadır. Bir arazinin 
sanayi alanı içine alınması halinde değeri 10 kat artmakta-
dır. Sanayi alanı ihtiyacı için organize sanayi alanları (OSB) 
dışında bugüne kadar bir çözüm üretilememiştir. Küçük 
ölçekli bir işletmelerin OSB alanında yer almaması nedeni ile 
OSB dışında sanayi alanı ihtiyacı bulunmaktadır. Yatırım 
yapmak isteyen kişiler bedelini ödemek şartıyla bile uygun 
alan bulamamakta ya da arsa simsarları tarafından rayicin 
çok üzerinde satış fiyatı belirlenmektedir. İşletme sahibi 
kuruluş aşamasında çok değerli olan sermayesini araziye 
yatırmak zorunda kalmaktadır. Özellikle Nazilli bölgesi gibi; 
arazilerinin yarısından fazlasının tarım arazisi olarak kabul 
edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sorunun çözümünün TOKİ marifetiyle yatırım

cıya bedeli karşılığında verilecek sanayi alanları olduğunu 
düşünüyoruz. Sanayi-imalat parseli yapılması uygun olan 
araziler TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek 
başka bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli 
altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir 
kâr marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya (sanayi 
parseli vasfıyla) ve belirlenen sürede yatırımı bitirmek şartıyla 
satılması halinde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahala-
rı daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır. 
Örneğin bölgemizde arazi fiyatları 20-40 tl/m2 arasındadır. 
Bu arazi 50 tl/m2 olan arazi 30 tl/m2 bile satın alınsa bu 
arazinin altyapısı ve imar durumu tamamlanmış, sanayi alanı 
haline gelmiş halinin maliyeti 90-100 tl/m2 olacaktır. Sanayi-
ciye çok düşük bir kar marjıyla veya gerektiğinde hiç kar 
ilave edilmeden bu bedeller üzerinden satılması halinde 
hem arazi sahibi yerini değerinde sattığı için mağdur olma-
yacak hem de gerçek sanayici uygun maliyetle sanayi 
alanına kavuşmuş olacaktır. Böylelikle sadece üretim ve 
istihdam amacıyla hareket eden gerçek müteşebbisin önün-
deki engellerin önemli bir kısmı bertaraf edilecektir. TOKİ 
veya geçmişteki arsa ofisi benzeri bir kurumun bu konuda 
görevlendirilmesi ve gerekiyorsa mevzuat değişikliği için 
konunun ilgili makamlara iletilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin açılmamasının ekonomik etkileri

Pandemi sürecinin devam etmesi ve olası riskin önlen-
mesi amacı ile üniversitede eğitimler onlıne olarak 

devam etmektedir. Üniversitelerin açılmaması sonucu başta 
özel yurt işletmecileri, emlak sektörü, özel eğitim kurumları 
olmak üzere tedarikçi firmalar ve dolasıyla tüm bölge 
ekonomik olarak olumsuz etkilenmektedir. Üniversitedeki 
bölümlerin yüz yüze eğitime açılmaması nedeniyle üyeleri-
mizin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile gerekli önlemle-
rin alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Odamız Meclis Başkanı Gürdal Yüzügü-
ler ise Pandemi sürecinde çıkan kredilerin ötelenmesini ve 
indirimli KDV uygulamasının 2021 yılında da devam etmesini 
belirtti. Bu sorunların detayları hakkında açıklamada bulun-
du;

NAZİLLİ TİCARET ODASI,
TİCARET ODALARI KONSEY TOPLANTISINA KATILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Konsey 
Toplantısı yapıldı.

p

p
p

14.10.2020
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Pandemi Döneminde Tahsis Edilip Ödemeleri Başlayacak 
Kredi Taksitlerinin Ötelenmesi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi pandemi tedbirleri 
sürecinde desteklemek amacıyla uygulamaya konan 

Nefes, Cansuyu ve işe devam kredilerinden birçok üyemiz 
yararlanmış ve genel olarak kredi tahsisleri amacına ulaşmış-
tır. Geçen süre zarfında kredilerin ödemesiz dönemleri sona 
ermiştir. Daha sonra açıklanan kredilerde ise bir-iki ay içinde 
taksit ödemeleri başlayacaktır.  Ancak ülkemizde mart 
ayında başlayan ekonomik darboğazın etkileri henüz 
geçmiş değildir. Geçen sekiz ayda piyasaların eski haline 
döndüğünü, ödeme gücünün arttığını söyleyemeyiz. Bu 
nedenle; üyelerimizden yoğun olarak kredi taksitlerinin 
ötelenmesiyle ilgili talepler almaktayız.   Aksi takdirde küçük 
ve orta ölçekli birçok işletmemiz bu defa da ödeyemedikleri 
krediler nedeniyle zor duruma düşeceklerini ifade etmekte-
dirler. Bu talebin dikkate alınmasını talep ediyoruz.

31.12.2020 tarihine kadar uygulanacak Işyeri Kira Stopajı 
Indirimi ile çeşitli sektörlerde yıl sonuna kadar yapılacak 
Indirimli KDV Uygulamasının 2021 Yılı Için de devam ettiril-
mesi.   

Tüm dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle bozulan 
ekonomik dengeler ülkemizdeki işletmelerin neredeyse 
tamamını olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomik kriz nedeniyle 
alınan önlemler arasında yıl sonuna kadar uygulanacak 
olan işyeri kira stopajı indiriminin 2021 yılında da sürdürülmesi 
istenmektedir. Ayrıca üyelerimiz, pandemi sürecinin önü-
müzdeki zaman diliminde de devam edeceği göz önünde 
bulundurularak bu yıl içerisinde verilen kredi, destek, vergi 
indirimleri gibi üye menfaatine yönelik tüm uygulamaların 
2021 yılında da devam etmesini talep etmektedir” Dedi.

p

 CEMALBEY MOBILYA MAĞAZA AÇILIŞINA KATILDIK
16.10.2020

CHP Parti Meclis Üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli 
Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı odamızı ziyaret etti. Yapılan ziyarette üyeleri-
mizin salgın sürecinde yaşamış oldukları sorunların tespiti ve çözümü noktasındaki beklentileri ile çözüm önerilerini aktardık

CHP AYDIN MILLETVEKILLERI ILE TOPLANTI

17.10.2020
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EMLAKÇILIK SERTIFIKALARI SAHIPLERINE TESLIM EDILDI

ÜYEMIZ NAZILLI KÜÇÜK SANAYI SITESI YAPI KOOPERATIFI
TARAFINDAN YAPTIRILACAK 18 ADET DÜKKANIN
TEMEL ATMA TÖRENI YAPILDI 

 Ticaret Bakanlığı tarafından 05/06/2018 tarihinde yayımla-
nan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
01/09/2020 tarihinden itibaren İşyeri Yetki Belgesi olmayan 
Emlakçılar gayrimenkul alım satımı veya kiralama işi yapamı-
yorlar.  
Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetki Belgesi için işletme 
sahibinin ve çalışanların öncelikle Mesleki Yeterlilik Belgesi 
(MYB) alması gerekiyor. Bölgemizde kesintisiz olarak bu 
hizmeti veren tek kurum olan Nazilli Ticaret Odası’nın Meclis 
Toplantısında; Seviye (5) Emlakçılık Mesleki Yeterlilik Belgeleri 
sınavlarını kazanan meslek mensuplarına teslim edildi. 
Yeterlilik Belgeleri Odamız Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER 
tarafından verildi. Gürdal YÜZÜGÜLER yaptığı konuşmada; 

- Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesini almaya hak kazanan 
meslek mensuplarını kutluyorum. Esasen bu mesleği yapan 
Emlak Sorumluları lokomotif sektör olarak gördüğümüz İnşaat 
sektörünün de bence en önemli unsurlarıdır. Gayrimenkulun 
ticari değerini belirleyen, pazara sunan, binalarımıza ekono-
mik değer kazandıran kişiler emlakçılardır. Bu anlamda 
Emlakçılık mesleğinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Oda olarak mesleğin hizmet kalitesini yükseltmeye çalışan 
çalışmaları destekliyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak bölge-
mizdeki emlakçıların sorunlarına sahip çıkıyor ve çözüm 
odağı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Sorumlu 
Emlak Danışmanlığı belgelerinin hayırlı olmasını diliyor, 
kendilerine başarılar diliyorum-dedi. 

Yapılan törende aynı zamanda Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı nı da yürüten Nazilli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu  Başkanı  Nuri ARSLAN Mevcut sanayi ve 
ticaret alanlarının yeterli olmadığı, girişimcilere yeni yatırım ve 
işletme alanlarının tahsis edilemediği günümüzde; sanayi 
kooperatifinin kendi imkanlarıyla yaptığı bu girişimin oldukça 
önemli ve anlamlı olduğunu Onsekiz dükkanın tamamı işletmeye 
açıldığında yaklaşık 500 kişiye istihdam imkanı yaratılacağını, 
yapılan yatırımın Nazilli’nin sanayileşme ve yatırım hamlesine ivme 
kazandırmasını temenni ettiğini dile getirdi.

26.10.2020

06.11.2020
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMINA KATILDIK

10.11.2020

Nazilli Fen Lisesi tarafından hazırlanan 10 
Kasım Atatürk’ü anma etkinliklerine 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, 
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır 
Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Menduh Yalvaç, Aydın Barosu Nazilli 
Temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü 
Korhan Özmenlikan, İlçe Jandarma Komutanı 
J. Binbaşı Hakdan Öztürk, siyasi parti temsilcile-
ri, Türkiye Muharip Gaziler Nazilli Şube Başkanı 
Hasan Karataş, daire müdürleri, STK temsilcileri, 
öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

p
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Yaklaşık 3 Bin kişinin katıldığı 
Ekonomi Şurasında; Tüm dünyanın
yeni bir dönemin arifesinde olduğu, 
Türkiye’ye olan iş ve yatırım 
taleplerinin artacağı, ülkemiz için 
yeni fırsatların doğacağı, Türkiye’nin 
bu yeni döneme her yönüyle hazır 
hale gelmesi gerektiği, kaçan 
fırsatların kazasının olmadığı ifade 
edildi. 

Daha önce yapılan ulusal veya 
bölgesel toplantılarda Odamız 
tarafından dile getirilen bazı 
hususların Ekonomi Şurasında da 
konuşulduğu görüldü. Özellikle 
bölgemizdeki  sanayi ve ticaret 
alanı ihtiyacının çözümü için, TOKİ 
MARİFETİYLE SANAYİ ALANI TAHSİS 
EDİLMESİ konusu Şuranın dikkat 
çeken gündem maddelerinden 
biriydi. 

NAZILLI TICARET ODASI 
CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYIP ERDOĞAN’IN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN 
TÜRKIYE EKONOMI 
ŞURASINA IŞTIRAK ETTI

Nazilli Ticaret Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN’ ın katıldığı Şura 
TOBB BAŞKANI M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 

Organize Sanayi alanlarının dışında 
da sanayi ve imalat işyerlerine 
ihtiyaç bulunduğu, yatırım yapmak 
isteyen kişilerin rayicin çok üzerinde 
bedeller ile satılan yerlerde yatırım 
yapmak durumunda olduğu, 
girişimcinin daha kuruluş 
aşamasında çok değerli olan 
sermayesini araziye yatırmak 
zorunda kaldığı ifade edilmişti. M.
Rifat HİSARCIKLIOĞLU tarafından 
Cumhurbaşkanına sorunun 
çözümünün; TOKİ marifetiyle 
yatırımcıya verilecek sanayi alanları 
olduğu ifade edildi.

Şura’da ayrıca; ORGANİZE SANAYİ 
ALANLARI İLE SANAYİ ALANLARI 
GENİŞLEME ÇALIŞMALARI  ile ilgili 
Bakanlık tarafından yapılması 
istenen işlemler konusunda daha 
esnek olunması istenirken bürokratik 
işlemlerin fazlalığına dikkat çekildi. 
Bununla birlikte; bölgemizin en 
önemli konularından birisinin kendi 
sermayesi ile üretim yapacak olan 
yatırımcıya yer gösterilememesi 
olduğu konuşuldu.

Alınan önlemlere rağmen, pandemi 
tehlikesinin bir süre daha devam 

18.11.2020
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ANKARA’DA TÜRKİYE 
ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ MERKEZİNDE VİDEO 
KONFERANS İLE YAPILAN 
ŞURAYA BAZI BAKANLAR 
İLE ODA VE BORSALARIN 
BAŞKANLARI KATILDI 

edeceği anlaşıldığından; mülkiyeti 
şahıs ve özel teşebbüse ait 
işyerlerinde bulunan işletmeler için 
İŞYERİ KİRA DESTEĞİ talep edildi. 

Küçük ve Orta ölçekli  işletmeler 
için hayati önem taşıyan bu 
konunun önceki toplantılarda 
Odamız tarafından da dile 
getirilmesi NTO adına olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmiştir.

2020 yılı içinde tahsisi yapılan ve 
pandemi kredileri olarak bilinen 
işe devam, cansuyu ve küçük 
ölçekli işletme kredilerinin tekrar 
açılması talep edilirken, ödemeleri 
gelen KREDİ TAKSİTLERİNİN 2021 
YILI SONUNA KADAR ERTELENMESİ 
istenmiştir. Ayrıca pandemi 
nedeniyle; yüzde 20’den yüzde 
10’a indirilen İş yeri kira stopajı 
uygulamasının 2021 yılında da 
uygulanmaya devam edilmesinin 
yanında; yolcu taşımacılığı, 
düğün, nikah organizasyonu, 
konut bakım onarımı, tamir, kuru 
temizleme, terzilik gibi esnaf 
hizmetlerinde % 8’e indirilen KDV 
ile yüzde 1’e indirilen  konaklama, 
yeme-içme hizmetleri, sinema, 

tiyatro, müze giriş ücreti gibi 
kültürel faaliyetler KDV oranının 
aynı şekilde 2021 yılında da 
uygulanması talep edildi. 
Şura’da dile getirilen diğer bir 
konu; daha önce ihracat yaptığı 
halde bir daha bu fırsatı 
yakalayamayan veya çeşitli 
sebeplerden dolayı bu 
düşüncesini gerçekleştiremeyen 
işletmeler için bir çalışma 
yapılması talebi olmuş İHRACAT 
ŞANSI BULUNAN KOBİ’LERİN 
DESTEKLENMESİ gerektiği ifade 
edilmiştir.

Ayrıca YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 
ZAMANINDA YERİNE GETİREN 
İŞLETMELERİN TEŞVİK EDİLMESİ 
gerektiği ifade edilmiştir. 
İşletmelerin ödemekle mükellef 
oldukları vergiler, sosyal güvenlik 
ödemeleri gibi sürekli olarak 
tahakkuk eden ve belirli bir sürede 
ödenmesi gereken yükümlülükler 
piyasa şartlarına bağlı olarak bazı 
işletmeler tarafından zamanında 
ödenememektedir. 

Aynı koşullarda faaliyet 
göstermelerine rağmen yasal 

ödemelerini aksatmayan, finans 
durumu çok iyi olmasa da vergi 
ve sosyal güvenlik borçlarını 
zamanında ödemek için gayret 
gösteren, yeri geldiğinde kredi 
kullanıp ödemelerini yapan 
işletmelerimiz de mevcuttur.
Mükellefiyetini zamanında yerine 
getiren işletmeleri teşvik etmek, 
onurlandırmak  amacıyla 
Cumhurbaşkanlığımız tarafından 
uygun bulunacak konularda bir 
düzenleme yapılması talep 
edilmiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış 
konuşmasında; “Şimdi önümüzde 
yeni bir dönem var. Artık çok 
daha güçlü bir şekilde üretime, 
yatırıma, istihdama ve ihracata 
odaklanmamız gerekiyor. El 
birliğiyle bu sıkıntılı dönemi de tıpkı 
öncekiler gibi geride bırakıp 
inşallah büyük ve güçlü Türkiye 
hedefine ulaşacağız. Sizlerden 
müteşebbisimizin, üreticimizin 
yanında bir Cumhurbaşkanına ve 
yönetime sahip olduğunuzu asla 
unutmadan gayretinizi artırmanızı, 
azminizi güçlendirmenizi 
istiyorum.” diye konuştu.
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TEMELI ATILAN AYDIN-DENIZLI OTOBANI BÖLGEMIZI
KALKINDIRACAK ÖNEMLI BIR YATIRIMDIR

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahamızdaki üyelerin 
menfaati doğrultusunda bölgesel birçok konuda lobi 
faaliyeti çalışmaları yürütmektedir.Aydın Denixzli 
otaban konusu da 2015 tarihinden itibaren sorunlar 
dosyasında yer almış ve kilit karara alıcılarla yapılan 
toplantılarda bu konular her defasında dile getirilmiştir.
Ulaştırma Bakanı Sayn Adil KARAİSMAİLOĞLU nun 
katılımıyla temeli atılan otobanı NTO ve bölge halkı 
uzun zamandır beklemekteydi.

19.11.2020

Konu hakkında basına yazılı bir açıklama yapan 
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN:  - temeli 
atılan Aydın-Denizli otoban geçişi ulusal anlamda; 
Kapıkule sınır kapısından yurda giriş yaparak Ege 
veya Akdeniz bölgesine ulaşacak kişiler için süreyi 
önemli ölçüde azaltan bir geçiş anlamına geliyor. 
Bölgede yaşayan bizler için ise bu yatırım çok daha 
önemli avantajlar içermektedir. Uzun yıllardan beri 
dile getirdiğimiz Aydın-Nazilli-Denizli güzergahındaki 
trafik yoğunluğu, otobanın hizmete açılmasıyla 
birlikte önemli ölçüde ortadan kalkacaktır. Yetkililer 
tarafından 163 km. uzunluğunda olacağı açıklanan 
otobanın; ayrıca trafik yoğunluğu nedeniyle can ve 
mal kaybına neden olan trafik kazalarını da önemli 
ölçüde önleyeceği düşüncesindeyim. 
Bunun yanında bölgemizde yetişen taze sebze ve 

meyvenin çok kısa bir süre içinde yurt dışına gönderilecek olması, yolcu taşımacılığında getireceği kolaylıklar, daha az 
akaryakıt kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak tasarrufun getireceği kazanç ve daha az çevre kirliliği ilk başta akla gelen 
kazançlardır. 
Sadece trafik yoğunluğunu ortadan kaldırması bile bölgemiz için çok önemli bir hizmettir. 
Ülkelerin ve bölgelerin gelişmesinde ulaşım imkanları büyük rol oynamaktadır. Girişimciler yatırım kararı alırken önem 
verdikleri konuların başında; ürünleri için havaalanı, gümrük ve limanlara ulaşım kolaylığı olup olmadığı gelmektedir. Bu 
anlamda bölgemizin kalkınması için istediğimiz yatırım ve işletmeler daha kısa sürede hayata geçecektir.    
Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin sorunlarını tespit ederken Aydın-Denizli Otobanının bir an önce yapılmasının önemine 
dikkat çekmiştik. Çünkü yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere bu yatırım tüccarımız, sanayicimiz ve bölgede yaşayan 
insanımız için çok büyük avantajlar içermektedir. Aydın-Denizli Otobanın zaman içinde özellikle Nazilli bölgesi için önemi 
daha iyi anlaşılacaktır. 
Bu cümleden olarak; başta Aydın Milletvekillerimiz olmak üzere Bakanlık yetkilileri ile bu önemli yatırımda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, bölgemiz ve insanımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 
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KOSGEB BILGILENDIRMESI GERÇEKŞELTIRILDI
26.09.2020

İhracat yapan yada ihracat yapmayı düşünen üyelerimizin faydalanabileceği %70 geri ödemesiz %30 geri ödemeli, 
300.000 TL proje üst limitli "Yurt Dışı Pazar Destek Programı" ile ilgili 26 kasım Perşembe günü KOSGEB Aydın 
Müdürlüğü'nden bir uzman odamıza gelerek birebir bilgilendirme hizmeti sağlanmıştır.

PANDEMI NEDENI ILE ORGAN TOPLANTILARI 
ONLINE OLARAK YAPILMAYA DEVAM ETMEKTEDIR
26.09.2020
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Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ın gündemi 
ve bölge ekonomisini değerlendirdiği Kentte Yaşam 
canlı yayın programı EGE TV'de yayımlandı. Ticaret 
Odası üyelerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları 
sorunlar, işletmelerin yapılmasını istediği 
düzenlemeler ile devlet destekleriyle ilgili taleplerin 
konuşulduğu program, bölgemizin değerli basın 
mensupları ümit özmen ile ali soydemir tarafından 
gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde yapılan 
programda Nuri Arslan; “İSTİYORUZ” başlığı ile 
madde madde yazılan konular hakkında 
açıklamada bulundu ve bu konular üyelerimizden 
gelen talep ve isteklerdir. Ticaret Odası olarak bizim 
görevimizde bu talepleri ilgililerin bilgisine 
sunmaktır. Kabul edilir veya edilmez. Ancak bunları 
duyurmak zorundayız dedi.



NAZİLLİ TİCARET ODASI   Aralık 2020

23

ISTIYORUZ
• Pandeminin kobilere verdiği zararı en aza indirmek 

için, ekonominin can damarı işletmelerimizin 
ülkemizin  2023 hedeflerine ulaşmasına destek 
vermek için istiyoruz

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için “0” faizli 
KOSGEB kredisi istiyoruz

 
• 2020 Yılında pandemi nedeniyle tahsis edilen 

ancak ödeme vadeleri gelen kredi taksitlerinin 
2021 yılı ikinci altı aylık döneme  ertelenmesini 
istiyoruz

• Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya 
asgari kapasite ile çalışan işletmeler için işyeri kira 
desteği istiyoruz

• Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yıl sonuna 
kadar uygulanacak olan % 10 kira stopajı 
indiriminin 2021 yılı içinde devam ettirilmesini 
istiyoruz

• Pandemi nedeniyle açıklanan sosyal güvenlik 
primi desteklerinin 2021 yılı için de uygulanmasını 
istiyoruz

• Yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren 
işletmelerin teşvik edilmesini istiyoruz

• Üretim ve imalat yapan, istihdam yaratmaya 
devam eden fabrika ve işletmeler için elektrik ve 
enerji giderleri desteği istiyoruz

• Kobilere yönelik açıklanan kredilerin tahsisinde 
ticaret odalarına söz hakkı istiyoruz

• Ticaret odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler için 
(esnaf kefalet kredisi türünde)  sürekli olarak tahsis 
edilecek  düşük faizli kredi imkanı istiyoruz

• Ekonomideki sıkıntılara rağmen yatırım yapmak 
isteyen

• Girişimcilere toki marifetiyle uygun maliyetler ile 
sanayi alanı tahsis edilmesini istiyoruz.

NAZILLI TICARET ODASI 
MECLISI VE YÖNETIM KURULU

Çok Değerli
Aydın Milletvekillerimiz;

Sayın
Mustafa Savaş

Bekir Kuvvet Erim
Metin Yavuz
Rıza Posacı

Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız

Süleyman Bülbül
Aydın Adnan Sezgin

NAZILLI,
BOZDOĞAN
SULTANHISAR
YENIPAZAR
KUYUCAK

KARACASU
BUHARKENT 

ilçelerinde yaşayan çok
değerli üyelerimiz adına;

ISTIYORUZ
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Değerli üyemiz COVID-19 pandemisi ile daha güçlü bir şekilde
mücadele edebilmemiz için hayata geçirile ''HES KODU SORGULAMASI''
uygulaması çerçevesinde, sizden hizmet binamıza ''HES KODU'' ile giriş 
yapmanızı rica ediyoruz. Bu kapsamda,lütfen hizmet binamıza gelirken

HES kodunuzu oluşturduğunuzdan emin olunuz.

FORS AVM NAZILLI ŞUBE AÇILIŞI

10.12.2020
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
törende yaptığı konuşmada, Ziraat 
Bankası ile çok önemli bir iş birliği 
başlattıklarını ifade ederek, “Tüm 
üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, 
güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman 
imkânı getiriyoruz. Böylece tedarik 
zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi 
bir katkı sağlıyoruz. Ziraat Bankkart ile 
ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik 
Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve 
satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz” 
dedi. Bu sayede, üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile 
uğraşmadan, güven içinde mallarını satabileceklerine işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, “Sattıkları mal bedelini, alacak riski 
taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli 
alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş 
olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman 
temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 
seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, 
esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını 
rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart 
ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir 

diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını 
bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı.
81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsalar ile 61 Sektör Meclisi’nin tüm 
üyelerinin de, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye 
göre belirlenecek limitler dâhilinde, hem satıcı hem de alıcı 
olarak bu sistemden yararlanabileceklerini ifade eden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, tedarik zincirini güven altına alacak 
bu sistemin, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı 
olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, sonraki aşamadaysa, düşen 
finansman maliyetleri KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik 
edeceğini, KOBİ’nin finansal istikrarı hem tedarik zincirini 
daha istikrarlı hale getireceğini ve tedarik kanallarını garanti 
altına alacağını vurguladı. Bunun da alıcı konumundaki 
büyük firmaların, bu tedarik zinciri finansmanına dâhil 
olmalarını motive edeceğini sözlerine ekledi.

BANKKART TEDARIK ZINCIRI FINANSMANI PROJESI
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Nuri ARSLAN ,TOBB | Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başka-
nımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Sn.Hüseyin Aydın’ın iştirakiyle 
video konferans olarak düzenle-
nen “Bankkart Tedarik Zinciri 
Finansmanı Projesi” Lansman 
Toplantısına katıldı.

10.12.2020
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EGE TV CANLI YAYIN

EGE TV de 
yayınlanan 
Kentte Yaşam 
canlı yayın 
programına 
konuk olan 
yönetim kurulu 
başkanı Nuri 
ARSLAN günde-
mi ve bölge 
ekonomisini 
değerlendirdi.

16.12.2020

SHOWTÜRK CANLI YAYIN
18.12.2020

Showtürk TV de yayınlanan İŞTE ANALİZ canlı yayın programına konuk olan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Nazilli Ticaret 
Odası tarafından yürütülen  NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ projesinin Animasyon tanıtımını gösterdi.Sayın ARSLAN Projenin 
Nazilli'ye ve bölge ekonomisine, turizmine sağlayacağı  katma değerden bahsetti.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
pazartesi günü açıklanan son tedbirler; 
özellikle basit usul deftere tabi işyerleri 
ile küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.

Kira desteği kapsamında açıklanan 
tutarların piyasadaki işyeri kiraları ile 
karşılaştırıldığında çok düşük kaldığı, bir 
çok işletmenin bu yardımdan 
faydalanamayacağı görülmektedir.  

Kira desteği ile ilgili olarak; işletmelerin 
ödediği aylık kira tutarının % 50 sinin 
karşılanması istenmektedir. Pandemi 
süresi içinde kiranın en az yarısının 
destek kapsamına alınması halinde 
işletmeler için önemli bir kaynak 
yaratılmış olacaktır. 

Esnafa üç ay boyunca verileceği 
açıklanan hibe şeklinde aylık 1000 tl 
doğrudan destek ödemesinden yine 
bir çok işletmenin faydalanamayacağı 
görülmektedir. Sadece 

taksi,dolmuş,servis işletmecisi, 
pazarcı,terzi,oto tamircisi, lokantacı gibi 
belirlenen işyerlerine verilecek bu 
destekten diğer işletmeler ve meslekler 
yararlanamayacaktır.     

İşyeri kiralama hizmetindeki % 18 KDV 
oranının haziran 2021 dönemine kadar 
% 10 uygulanacağı, ayrıca % 20 olan 
işyeri kiraları stopaj oranının yıl sonuna 
kadar % 10 uygulamasının 1 Haziran 
tarihine uzatılması ticaret odası olarak 
beklediğimiz, talep etiğimiz konulardı.

 

KORONOVIRÜS TEDBIRLERI KAPSAMINDA 
AÇIKLANAN TEDBIRLER SANAYI VE TICARET 
IŞLETMELERININ BEKLENTILERINI 
KARŞILAMAMAKTADIR

Ticaret Odası olarak 

“ISTIYORUZ”
başlığı ile gerçekleşmesini 

beklediğimiz konular 
şunlardır;

■ Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için “0” faizli KOSGEB kredisi  

■ 2020 Yılında pandemi nedeniyle tahsis edilen ancak ödeme vadeleri gelen kredi taksitlerinin 2021 yılı ikinci altı aylık 
döneme  ertelenmesi

■ Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya asgari kapasite ile çalışan işletmeler için işyeri kira desteği 

■  Yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelerin   teşvik edilmesi

■ Üretim ve imalat yapan, istihdam yaratmaya devam eden fabrika ve işletmeler için elektrik ve enerji giderleri desteği 

■ Kobilere yönelik açıklanan kredilerin tahsisinde ticaret odalarına söz hakkı 

■ Ticaret Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler için (Esnaf Kefalet Kredisi Türünde) sürekli olarak tahsis edilecek düşük faizli 
kredi imkanı 

■ Ekonomideki sıkıntılara rağmen yatırım yapmak isteyen
Girişimcilere toki aracılığı ve uygun maliyetler ile sanayi/ticaret alanı tahsis edilmesi

Yeni açıklanan desteklerin daha ziyade esnaf odasına kayıtlı işyerlerine yönelik olarak düzenlendiği görülmektedir. Esnafa 
verilen destek doğru ve olumlu bir adım olmakla birlikte ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan işletmelerimize 
de acilen destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu anlamda ticaret odası üyelerinin de destek kapsamına alınması gerekmektedir. Ekonomi ve sağlık yönünden çok zor 
şartları yaşadığımız bu dönemde ülkemiz için hayati önemi bulunan kobilerin küçük/büyük ayrımı olmadan desteklenmesi 
ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır.

16.12.2020
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Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları 
ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır.
Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, 
alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki 
tarafın da riski sıfıra indirilmektedir.

Ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından faydaları:
• Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi
• Esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış yapabilme imkânı

Ürünün alıcılar açısından faydaları:
• Finansmana kolay erişim: Ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkânı
• Kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması
• Artan kredi limitleri

Sistem:
Alım-satım işlemleri POS cihazları üzerinden işlemektedir.
- Tedarikçilerin (Satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir.
- Alıcılara ise, ticari kredi kartı tahsis edilecektir.
Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla iki farklı seçenek 
ile alabilecektir.
o Esnek vade seçeneği
o Eşit taksit seçeneği
• Örnek olarak;
~ Tedarikçi, 100.000 TL’lik bir mal sattığında, pos cihazına 18 aya kadar aylık ya da 3 aylık eşit taksitlerle ödeme alabilecek,
~ Aynı şekilde tedarikçi, 100.000 TL’lik mal satışını, tıpkı bir çek gibi maksimum 540 gün olmak üzere vadeli bir şekilde 
yapabilecektir. Bu durumda 540 gün sonra yapacağı tahsilatta herhangi bir problem yaşamayacaktır çünkü muhatabı 
artık banka olacaktır. Tahsilatı da bankadan yapacaktır.
• Kart limiti tahsisatı bankacılık koşullarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecektir. Herhangi bir üst 
limit bulunmamaktadır.
• Herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Oda ve borsa ile sektör meclisi üyesi firmalarımız bu imkândan faydalanabilecektir.
• Bu sistem sadece tedarik zincirinde birbirine entegre olmuş ticari işletmeler arasında uygulanacak olup, her satış bu 
kapsamda değerlendirilemeyecektir.
• Örnek vermek gerekirse, bir otel işletmesine gıda tedariki sağlayan bir ticari işletme otel işletmesinin sahip olduğu Bankkart 
üzerinde vadeli satış yapabilecektir.
Detaylı bilgi için sektorler@tobb.org.tr ve guvenliticaret@ziraatbank.com.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
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NAZILLI TICARET ODASINDA
AIDAT VE ÜCRET ARTIŞI YAPILMADI

Ticaret Odası 2021 yılı bütçesinin belirlendiği meclis toplan-
tısında Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Meclisin tam ittifakı 
ile 2021 yılında Aidat ve ücretlere zam yapılmaması yönün-
de karar alındı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meclis Başkanı Gürdal 
YÜZÜGÜLER; - 2019 yılında piyasalarda görülen daralma 
daha sona ermeden, 2020 yılının Mart ayından itibaren 
ülkemizi etkisi altına Kovid-19 salgın hastalığı hem sağlığımızı 
hem de işimizi tehdit eder hale gelmiştir. Her sektörden bir 
çok işyeri kapanmış, açık olan işletmelerimiz de asgari 
kapasite ile varlıklarını sürdürmeye gayret etmektedirler. Pan-
demi döneminde üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, üyelerimizin 
taleplerini sürekli olarak başta Cumhurbaşkanlığı makamı 
olmak üzere tüm kurumlara ilettik. Bazı talepler yerine 
getirildi. Gerçekleşmesini beklediğimiz hususların da takibini 
yapmaya devam ediyoruz.
Nazili Ticaret Odası, üyelerinin sıkıntılarını paylaşarak sorunları 
en aza indirme gayretindedir.
 

Bu anlamda 2021 yılı Aidatlarına zam yapmama kararı 
aldık. Asgari ücretin dahi %21 arttığı ülkemizde, fiyatı artma-
yan, zam gelmeyen bir hizmet ya da ürün bulunmazken bir 
nebze de olsa üyelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 
böyle bir karar alınmıştır. 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; 
göreve geldiğimiz günden itibaren Odayla ilgili her konuda 

en az masrafla en fazla hizmeti vermeye azami dikkat 
gösterdik. Hiçbir zaman geleceğimizi ipotek altına alacak 
hesapsız borçlanmalar yapmadık.  Yatırım yaptık ama baha-
ne üretmedik. Kesintisiz hizmet vermeye devam ederken 
hizmet kalitemizi de arttırdık. Nazilli Ticaret Odası; üyelerin-
den asgari düzeyde aidat alıp, azami ölçüde hizmet sunma-
ya devam edecektir. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve 
Oda Meclisi olarak şeffaf, dürüst ve adaletli bir hizmet 
anlayışı ile hareket ediyoruz. Zannedildiği gibi zenginler 
kulübü değiliz, sınırsız bütçe imkanımız da hiçbir zaman olma-
dı. 
En büyük zenginliğin dürüstlük ve hesap verebilirlik olduğunu 
düşünüyoruz.
 Tüm gücümüz üyelerimizdir. 
2021 yılında zam yapmadık. Ancak pandeminin izin verdiği 
ölçüde üyelerimize daha fazla hizmet etmek için , üye 
memnuniyetini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşünceler ile yaşadığımız tüm güçlüklerin 2020 
yılında kalmasını diliyor 2021 yılının sağlık ve bol kazançlar 
getirmesini temenni ediyorum- dedi.  

BÜTÇE GÖRÜŞMELERININ YAPILDIĞI MECLIS TOPLANTISINDA YÖNETIM KURULUNUN TEKLIFI ÜZERINE ODA MECLISI OY BIRLIĞI ILE; 
AIDATLAR ILE HIZMETLERDEN ALINAN ÜCRETLERE ZAM YAPILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALDI.

28.12.2020
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ZIYARETÇILERIMIZ

02.09.2020-NAZILLI HALKBANKASI ŞUBE MÜDÜRÜ ZIYARETI

09.09.2020-TUNÇ YAPI(NEDIM TUNÇ) ZIYARETI

15.09.2020-AYSO GENEL SEKRETER ZIYARETI

04.09.2020-ZERAY INŞAAT ZIYARETI

11.09.2020-IŞKUR MÜDÜRÜ (YAKUP ERGENLIK) ZIYARETI

18.09.2020-AYDIN MHP IL BAŞKANI (HALUK ALICIK) VE NAZILLI MHP 
ILÇE BAŞKANI (H. HÜSEYIN EREN) ZIYARETI
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19.10.2020-ARSLAN PEYNIRCILIK (MEHMET ARSLAN) ZIYARETI 26.10.2020 ADÜ IIBF DOC.DR.ERCAN SEPETÇIOĞLU, CEMIL 
FILIKÇIOĞLU VE ÖĞRETIM GÖREVLILEERIN ZIYARETI

ZIYARETÇILERIMIZ

2020.10.27-SARIYILDIZ AYAKKABICILIK(MEHLIKA& HASAN 
SARIYILDIZ) ZIYARETI

01.12.2020 S.S. ÖR-KOOP NAZILLI VE ÇEVRESI TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERATIFI

11.11.2020 - SGK IL MÜDÜRÜ ZEYNEP YILMAZ VE SGK ILÇE MÜDÜRÜ 
ERDEM ESENTÜRK ZIYARETI 

01.12.2020 - SES GAZETESI YAZI IŞLERI MÜDÜRÜ ÜMIT ÖZMEN VE 
KENTTE YAŞAM GAZETESI IMTIYAZ SAHIBI ALI SOYDEMIR ZIYARETI
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14.12.2020 -GÜN GIDA LTD.ŞTI. RECEP GÜN

16.12.2020 - NILGÜN ÖZKURT ZIYARETI

14.12.2020-HISAR SERAMIK LTD.ŞTI. HÜSEYIN ÇETIN

18.12.2020-FERDI AKTAŞ
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İSTİYORUZ
• Pandeminin kobilere verdiği zararı en 

aza indirmek için, ekonominin can 
damarı işletmelerimizin ülkemizin  2023 
hedeflerine ulaşmasına destek vermek 
için istiyoruz

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için 
“0” faizli KOSGEB kredisi istiyoruz

 
• 2020 Yılında pandemi nedeniyle tahsis 

edilen ancak ödeme vadeleri gelen 
kredi taksitlerinin 2021 yılı ikinci altı aylık 
döneme  ertelenmesini istiyoruz

• Pandemi tedbirleri kapsamında 
kapanan veya asgari kapasite ile 
çalışan işletmeler için işyeri kira desteği 
istiyoruz

• Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 
yıl sonuna kadar uygulanacak olan % 
10 kira stopajı indiriminin 2021 yılı içinde 
devam ettirilmesini istiyoruz

• Pandemi nedeniyle açıklanan sosyal 
güvenlik primi desteklerinin 2021 yılı için 
de uygulanmasını istiyoruz

• Yasal yükümlülüklerini zamanında 
yerine getiren işletmelerin teşvik 
edilmesini istiyoruz

• Üretim ve imalat yapan, istihdam 
yaratmaya devam eden fabrika ve 
işletmeler için elektrik ve enerji giderleri 
desteği istiyoruz

• Kobilere yönelik açıklanan kredilerin 
tahsisinde ticaret odalarına söz hakkı 
istiyoruz

• Ticaret odasına kayıtlı küçük ölçekli 
işletmeler için (esnaf kefalet kredisi 
türünde)  sürekli olarak tahsis edilecek  
düşük faizli kredi imkanı istiyoruz

• Ekonomideki sıkıntılara rağmen yatırım 
yapmak isteyen

• Girişimcilere toki marifetiyle uygun 
maliyetler ile sanayi alanı tahsis 
edilmesini istiyoruz.

Çok Değerli Aydın Milletvekillerimiz;
Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Aydın Adnan Sezgin

NAZILLI, BOZDOĞAN, SULTANHISAR, YENIPAZAR
KUYUCAK, KARACASU, BUHARKENT

ISTIYORUZ
Ilçelerinde Yaşayan Çok Değerli Üyelerimiz Adına;

NAZILLI TICARET ODASI
MECLISI ve YÖNETIM KURULU


