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Geleceğine Sahip Çık



Değerli Üyelerimiz,

İçinde bulunduğumuz dönem, tarihi zaferler-
le dolu ulusumuzun yazdığı yeni ve şanlı bir 
tarihe şahitlik edilen bir dönemdir. Hepimizin 
malumu 15 Temmuz hain darbe girişimine 
yüce milletimizin gösterdiği direniş, tüm dünya 
tarafından hayret ve merakla izlenmiş; sonra-
sında yaşanan gelişmelerle dost ve düşman ülke 
ayrımını da bizlere bir kez daha göstermiştir. 

Bu zorlu süreçte ülkemiz zor ve çetin bir sı-
navdan geçmektedir. Bu sınavın en iyi şekilde 
atlatılabilmesi için bireyler kendi sorumluluk-
larını en iyi şekilde yerine getirirken, kurum-
lar ve sivil toplum kuruluşları da bütün yetki 
ve imkânları ile ülkemizi yeni ve daha güçlü 
günlere hazırlamak için çaba sarf etmelidirler. 
Sağlam temellere dayalı ekonomimiz, hain dar-
be girişiminden büyük yaralar almasa da kısa 
süreli bir durgunluk yaşamış, ardından hızlı 
bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu dönemde 
bizlerin üzerine düşen görev, devletimizin inşa 
ettiği güvenli ortama sonuna kadar güvenerek 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek 

olacaktır. Ekonomiye kazandırılmayan her bir 
kaynak, büyümemizin önünde bir engel oluş-
tururken gözlerini ülkemizden ayırmayan dış 
güçlere de yeni yeni fırsatlar doğuracaktır.

Hep birlikte yaşadığımız zor günlerden birlik ve 
beraberlik içerisinde inşa ettiğimiz daha güçlü 
bir Türkiye’ye kavuşmak için üzerimizdeki bi-
reysel sorumluluğu hissetmemiz gerekmektedir. 
Fırsatçılara ve iş birlikçilere imkan verecek her 
yolu kapatarak kurdukları oyunu kendi aleyh-
lerine olacak şekilde bozmalıyız. Rakiplerini 
yenemeyenlerin birbirlerine asılsız ihbarlar yap-
tığı ve “terörist” damgası yapıştırmaya çalıştığı 
bu günlerde, en az bir terör örgütü üyesi kadar 
tehlike taşıyan müfterilere karşı uyanık olma-
lı, kötü emellerine alet olmamalıyız. Suçluyu 
suçsuzdan ayırmak için yoğun çaba sarf eden 
Yüce devletimizin yanında durarak mücadeleye 
destek olmalıyız.

Terör örgütü ile mücadele eden devletimizin bü-
tün birimlerine kolaylıklar diler, hepinize mutlu, 
sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.

Nuri ARSLAN 
Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

s

Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Sayfa



Sorunlarınızı İletmeye Devam Ediyoruz

Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizden derlediğimiz, bölgemizin kalkınmasına engel olduğunu düşün-
düğümüz sorunlarımızı iletmeye devam ediyoruz. Sorunlarımızı yerel yöneticilerimize, millet vekillerimize, 
bakanlarımıza, başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza ileterek çözümü için yardım talebinde bulunduk. 
Olumlu sonuç aldıklarımızı sizlerle paylaşırken, diğer sorunlarımızı da bildirmeye devam edeceğiz.

Sicil İşlemleri İle İlgili Büyük kolaylıklar Geliyor

Sicil harçlarının tahsil yetkisinin odalara devredilmesi ile birlikte “öde gel, 
işlemini sonra yapalım” sorunu ortadan kalkıyor. Bakanlık adına yatacak 
olan harçlar odalardan tahsil edilecek ve üye işlemleri hız kazanacak. Bu-
nun yanında kuruluşlarda ana sözleşmelerde uygulanan noter tasdiki gibi 
bir takım tasdik işlemlerinin de odalara devredilmesi ile birlikte hem mali-
yet yükü azalacak, hem de bürokratik yük ortadan kalkmış olacak.

Kuruluş Ve Tasfiye İşlemleri Hızlanacak

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri ile ilgili bürokratik sürecin ve maliyet-
lerin azaltılması ile birlikte kurulacak şirket sayısında da önemli bir artış 
sağlanması bekleniyor. Bunun yanında pasif durumdaki şirketlerin de tas-
fiyesinin kolaylaştırılması ile tasfiye sürecindeki şirket yetkilileri de büyük 
bir yükten kurtulmuş olacaklar.

Sigortasını ve vergisini Düzenli Ödeyen Ödüllendirilecek

Toplantılarda sıkça dile getirdiğimiz, yapılandırmaların dürüst tüccarı ce-
zalandırdığına ilişkin konu hakkında da yeni düzenlemeler geliyor. Artık 
vergisini ve SGK’sını düzenli ödeyen esnafımıza ve sanayicimize vergi ve 
prim indirimi kolaylıkları sağlanıyor.

Bölgemizin 
sorunlarını her 
fırsatta devlet 
büyüklerimiz 
ve 
yetkililerimiz 
ile paylaşarak 
çözüm 
önerilerimizi 
sunuyor, 
yardım 
talebinde 
bulunuyoruz
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BELGE ÜCRETLERİNİ KALDIRDIK
ODA BELGELERINDEN ARTIK ÜCRET ALMIYORUZ. ÜYELERIMIZIN SÜREKLI IHTIYAÇ DUYDUĞU 
VE ÖNEMLI BIR MALIYET TEŞKIL EDEN BAKANLIK HARCINA TABI OLAN BELGELERIN DIŞINDAKI 
BÜTÜN BELGELERDEN ALINAN ÜCRETLERI KALDIRDIK.



Uzun zamandır Nazilli Ticaret Odası’nın gündeminde olan ve her ortamda başkan Nuri ARSLAN tarafından dile getirilen 
meslek liseleri sorunu çözüme kavuşuyor. Yapılan açıklamaya göre meslek liseleri TOBB’a devredilecek ve mesleki 
eğitim gören öğrenciler eğitimlerini çalışma hayatı ile birleştirerek uygulamalı hale getirecek.

Ankara Sanayi Odası Teknik Ko-
leji’nde  “Eğitim – Özel Sektör İş-
birliği” toplantısında konuşan Milli 
Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 
bağlı meslek liselerinin hepsini 
size devretmeye hazırız demeye 
geldim. Eğer biz devredersek, 
öğrencilere ‘Gidin işyeri bulun’ 

demeye gerek kalmayacak. Meslek liselerini size verelim. Bunu 
önümüzdeki dönemde yapacağız. TOBB talep ediyorsa TOBB’a 
devredeceğiz.  İstiyoruz ki öğrenciler sektörle iç içe olsun. Yani 
eli taşın altında olanlar okulların yönetiminde söz sahibi olsun.” 
İfadelerine yer verdi. Konu hakkında daha önce birçok girişimde 
bulunan ve başarılı projeler hazırlayan Nuri ARSLAN en son 31 
Ağustos 2016’da TOBB binasında düzenlenen müşterek konsey 
toplantısında sorunu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye ileterek çözümü için adım 
atılmasını istemişti.

Konu hakkında memnuniyetlerini dile getiren Nazilli Ticaret Odası 
Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada ise “Sayın  Milli Eğitim 
Bakanımızın en son yaptığı açıklamayı ve önceki açıklamaları 
mesleki eğitim veren kurumların önündeki engellerin kaldırılması 
ve uzun vadede nitelikli işgücü sorununun azalması için önem-
li bir adım olarak görüyoruz. Her ortamda dile getirdiğimiz bir 
sorunumuzun daha çözüme kavuşmasını memnuniyetle takip 
ediyoruz. Diğer sorunlarımızın da takipçisi olmaya devam edece-
ğiz.” İfadelerini kullandı.

Özel Meslek Liselerinde Okuyan  
Öğrencilere Teşvik
27.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim-Öğretim 
Desteği Tebliğine göre organize sanayi bölgeleri dışındaki özel 
her türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğ-
renciye eğitim gördüğü alana göre 6.300,00 TL’ye kadar destek 
verilmesi karara bağlanmış ve özel meslek liselerinin kurulması 
için ilk somut adım atılmıştı.

Meslek Liselerini Devredeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Açıkladı:
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ODA GİDERLERİNDEN TASARRUF SAĞLADIK
GEREKSIZ TÜM HARCAMALARI KALDIRARAK TOPLAMDA 700 BIN TL TASARRUF SAĞLADIK



Atça’da Sektör Buluşması Yapıldı

Mumlama Ve Paketleme Sektörü İle Bir Araya Geldik

Atça ve Sultanhisar ilçemizde yoğunlukla  faa-
liyet gösteren mumlama ve paketleme sektö-
rünün temsilcileri ile bir araya gelen Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN, sektörün 
sorunlarını dinleyerek çözümü için gerekli mer-
cilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra paketleme tesislerine sanayi 
sicil belgesi verilmediği için sanayi elektriği 
kullanamadıklarından da bahseden sektör tem-
silcilerinin diğer sorun ve talepleri de derlenerek 
ilgili mercilere iletilmesi sağlandı.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 
MENŞE BELGELERİ VE YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA
02/ 12/2016 tarihli genelge ile;

“Sınır ticareti kapsamı ithalat işlemlerinde, 
Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin 
2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çer-
çevesinde, menşe ispat belgesi olarak, 
sadece ithalatın yapılacağı ülkenin yetkili 
makamlarınca düzenlenen Menşe Şaha-
detnamesinin kabul edilmesi;

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci 
maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri veya 
Form A Menşe Belgesi gibi eşyanın ter-
cihli menşeinin tespiti amacıyla kullanılan 
menşe ispat belgelerinin, eşyanın ter-
cihli olmayan menşeini gösteren Menşe 
Şahadetnamesi yerine kabul edilmemesi 
gerekmektedir.”

Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple 
tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlen-
dirme, savunma sanayii ve otomotiv ana 
sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen 
katılımcıların fuar nakliye masraflarının 
destek kapsamında bulunmayan kısmının 
10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere 
%50’si, doğal taş, seramik, mobilya, oto-
motiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, 
endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat 
ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen 
katılımcıların fuar nakliye masraflarının 
destek kapsamında bulunmayan kısmı-
nın ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek 
üzere %50’si katılım bedeline ilaveten 
desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci 
fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi olmadan 
uygulanır.”
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HİZMET SAATLERİNİ KESİNTİSİZ HALE GETİRDİK
ÜYELERIMIZIN ÖĞLE ARASINDA DA IŞLEM YAPABILMESI IÇIN HIZMET SÜREMIZI KESINTISIZ 
HALE GETIRDIK. ARTIK MESAI SAATIMIZ 08:30 - 18:00



İlçelerimizi Geziyoruz, 
Sorunlarını Dinliyoruz

İlk Durağımız Karacasu
Sorunlar Yerinde Konuşuldu Çözüm İçin İlk Somut Adımlar Atıldı

Geçtiğimiz Aylarda Bölgenin Sorunlarla İlgili Belediye Başkanları Ve Esnaf Odası Temsilcileri İle Geniş Ka-
tılımlı Bir Toplantı Düzenleyen NTO, Sorunları Daha Küçük Ölçekte Değerlendirmek Ve Yerinde Tespit Et-
mek İçin Karacasu’da Belediye Başkanı’nın Ev Sahipliğinde Bir Toplantı Düzenledi. Üyelerinin de Katılımı 
İle Tespit Edilen Sorunları Yetkililerle Değerlendiren NTO Temsilcileri Çözüm İçin İlk Adımı da Atmış Oldular. 

Karacasu’nun Kaderi  
Turizme Bağlı

Üyelerinin görüşlerini alarak sorun-
lar listesi hazırlayan NTO yetkilileri, 
Belediye Başkanı ve Esnaf Odası 
temsilcileri ile yaptıkları toplantıda, 
Karacasu’nun büyük bir turizm potan-
siyeline sahip olduğu, bu potansiyelin 
Karacasu halkına önemli oranda gelir 
getirebileceği görüşünde ortak karara 
vardılar. Bu potansiyelin gelişmesi için 
turizme yönelik yerlerin tahsis edilme-
si ve özellikle Afrodisias için gelen tu-
ristlerin ilçeyi durak olarak kullanması 
için bir bölge oluşturulması amaçlan-
dı. Karacasu Belediyesi’nin yer tahsisi 
konusunda çalışmalara başlayacağına 
değinen Karacasu Belediye Başkanı 
Mustafa BÜYÜKYAPICI, belediye ola-
rak böyle bir proje için tüm imkânlarını 
seferber edebileceklerine değindi.

Sanayi Alanları Yeniden  
Değerlendirilmeli

Aydın’ın genel sorunu olan sanayi 
alanları sorunundan da nasibini alan 
Karacasu ilçesi için bir an önce dü-

zenleme yapılması gerektiğine de-
ğinen NTO Yönetim Kurulu başkanı 
Nuri ARSLAN “Bölgede tarıma elve-
rişli olmadığına kanaat getirilebilecek 
alanlar var. Bu alanlarda tarım yapıla-
madığı gibi maalesef sanayi tesisleri 
de kurulamıyor. Sayın Başkanımız’ın 
bu konuda yetkileri ve imkanları sınırlı. 
Bu sorunu Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın da bilgilerine sunarak 
tüm bölge için değişikliğe gidilmesi 
konusunda çalışmalar başlatacağız. 
Bu sorun kalkınmamızın önündeki en 
önemli sorundur” ifadelerine yer ver-
di.

Sorunların Takipçisi,  
Çözümün Ortağı Olacağız 

Toplantıları bütün ilçelerde STK tem-
silcileri ve Belediye Başkanları ile bir-
likte gerçekleştirmeyi planlayan Nazilli 
Ticaret Odası yetkilileri sorunların ta-
kipçisi olmaya devam edeceklerini 
belirttiler. Çözüm için ortak adım atıl-
ması konusunda da kararlı olduklarına 
değinen Nuri ARSLAN somut adımlar 
atılması konusunda ısrarlı olduklarının 
altını çizdi.
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NAZİLLİ TİCARET REHBERİ
BÜTÜN ÜYELERIMIZI NAZILLITICARETREHBERI.COM ADRESI ALTINDA TOPLAYARAK 
ÜYELERIMIZIN ULUSLARARASI PAZARDA ULAŞILABILIRLIĞINI SAĞLADIK



Yenipazar Ziyaretimiz

Bozdoğan İlçemizde  

Sorunları Dinledik

İLÇELERİMİZİ ZİYARET EDEREK SORUNLARI YERİNDE TESPİT DİYORUZ
Sorumluluk sahasında 6 ilçe bulunan odamız yönetim kurulu, ilçelerimizdeki üyeleri ve yerel 
yöneticileri ziyaret ederek sorunları derlemeye ve yetkili mercileri aktarmaya devam ediyor. 

Özellikle mermer tesislerinin atık sorununu sık 
sık dile getirdiğimiz Bozdoğan ilçemizin bir büyük 
sorunu da yatırım arazisi engeli. Bozdoğan ilçe-
mizde de bölgemizin genelinde bulunan 1/100.000 
ölçekli haritada sanayi alanlarının usulünce tespit 
edilememesi sonucu ilçemiz yatırımlardan ve yatı-

rımcılardan mahrum kalmaktadır. Bunun yanında 
kaliteli incir ve zeytini ile ön plana çıkan ilçemiz-
de tarıma dayalı sanayi tesislerinin artırılması, 
bu tesislere verilen destek ve teşvik süreçlerinin 
kolaylaştırılması gerekmektedir.
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ÜYE SAYIMIZI ARTIRDIK
2013 YILINDA 2.250 OLAN ÜYE SAYIMIZI YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN 
ARDINDAN  3.500’IN ÜZERINE ÇIKARDIK



1- Dandalaz Çayındaki Kirlilik 
Karacasu’da yapılmakta olan baraj, kullanma suyu 
amaçlı yapılmakta iken sonradan içme suyuna çev-
rilmesi neticesinde Dandalaz çayındaki kirlilik kriteri 
değişmiştir.Yeni yapılan arıtma tesisi de Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çalıştırılmamaktadır. Netice 
itibariyle halen bu iş için (kanalizasyon ve deri tabak-
lama işletmesi atıklarının Dandalaz Çayına akması) 
bir çözüm bulunabilmiş değildir. Bu arada çevre 
Belediyelerin de atık su tahliyelerine dikkat etmeleri 
gerekir.

ÇÖZÜM: Barajın kullanma suyu amaçlı olarak kalması gerekir. Baraj 
gölü tekne ve amatör balıkçılık turizmi amacıyla kullanılabilir.Ayrıca 
tabakhanelerin kaldırılması çözüm değildir. Babadağdan Karacasuya 
kadar olan bölgede 8 köy ve bu köylerin atıkları vardır. Bu yerleşim yer-
lerinin de taşınması gerekir ki bu o kadar kolay bir durum değildir.                 

2- Tarım ve Zirai faaliyetlerde vahşi sulamanın yasaklanarak 
damlama sulama yönteminin tercih edilmesi talep ediliyor.

ÇÖZÜM: Karacasu’da yapılan tarım ve zirai üretimde vahşi sulama 
teknikleri yasaklanmıştır. Sadece ilçenin güneyinde kalan dağ köyleri 
için yasak bulunmamaktadır. Ayrıca Karacasu’da yapılan tarım-ziraat 
sulaması masıralık su olarak adlandırılan (dağdan gelen su)  içme suyu 
kalitesindeki suyla yapılmaktadır. Bu durum organik ve iyi tarıma verilen 
önem dolayısıyla bölgede yetiştirilen gıda ürünlerinin katma değerinin 
yükselmesine ve değerlenmesine yol açabilecektir. Ancak bu bölgenin 
Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.    

3- Karacasu Bölgesi rüzgar ve su kaynakları bakımından zen-
gin bir bölgedir. Bu nedenle Jeotermal enerjiden elektrik elde 
edilmesinin çevreye ve tarım arazilerine verdiği zarar göz önüne 
alınarak bu enerjinin rüzgar ve sudan elde edilmesi için yatırım 
projeleri uygulanması gerekmektedir.

ÇÖZÜM: Karacasu Belediyesi’ne henüz jeotermal santral müracaatı ya-
pılmamıştır. Başvurular yasal olduğu sürece jeotermal santrallerin kurul-
ması engellenemez. Ancak bu santrallerin çalışma biçimlerinin çevreye 
verdikleri söylenen zarar bilimsel olarak ispatlanırsa o takdirde yapılacak 
mevzuat değişiklikleri ile önlem alınabilir.      

4-Karacasu Müze İhtiyacı ve Afrodisias Antik Kentindeki yapılan 
çalışmaların yavaş ve yetersiz olması. Afrodisias’ın gün yüzüne 
çıkarılması çalışmalarına destek sağlanmalıdır.

ÇÖZÜM: Bölgenin döneminde heykel okulu olması nedeniyle bu kentin 
Efes Antik Kentinden daha fazla turizm potansiyeline sahip olduğu bazı 
uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.  Ancak Afrodisias Antik Ken-
tinde yürütülen kazı çalışmaları Amerika menşeli bir kurum tarafından 
yapıldığından müdahele şansımız bulunmamaktadır. Bununla birlikte  
Turizm Bakanlığı vasıtası ile buraya bütçe ayrılması sağlanabilirse ça-
lışmalar da aynı oranda hızlanacaktır. Esasen burada yapılması gereken 
İlçe merkezinde geniş bir arazinin Müze yapılması amacıyla tahsis edil-
mesi ve Devletten Müze izni alınmasıdır. Yapılacak tesis bölge esnafı-
nın kalkınması açısından özellikle Karacasu içinde  yapılmalıdır. 

5-Karacasu’ya özgü geleneksel çömlek ürünleri ile Karacasu 
M.Y.O. öğrencilerinin yaptığı deri ve diğer ürünlerin profesyonel 
anlamda tanıtımı ve pazarlanması gerekmektedir. 

ÇÖZÜM: Bu ürünlerin yerinde ve değerinde pazarlanabilmesi için önce-
likle uzun süredir devam eden Karacasu bağlantı yolunun bir an önce 
bitirilmesi gerekir.

6-Karacasu’da Sanayi Alanı ve yeni iş sahaları bulunmamaktadır. 
1/100000 lik İmar planında yerleşim yerleri dışındaki tüm araziler 
tarım arazisi olarak tescillenmiştir. Girişimciler bu nedenle mev-
cut yerlerde küçük ölçekli çalışmakta ya da başka bölgelere git-
mektedirler.

ÇÖZÜM: Bölgenin konut, sanayi ve tarım alanlarını gösteren planlarının 
güncel hale getirilip, tarım arazisi vasfını kaybetmiş yerlerin sanayi ve 
ticaret alanı olarak tescillenmesi gerekmektedir. Bunun yanında Beledi-
ye tarafından sanayi ve turizm alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Karacasu ile Geyre arasında karayolu kenarında ticaret alanlarının ortaya 
çıkarılması bölge kalkınması açısından önem taşımaktadır.

Karacasu 
Bölge Raporu
17/05/2016
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ORGANİZE SANAYİ’NİN FABRİKALAŞMASINA 
KATKI SAĞLADIK
YÖNETIME GELDIĞIMIZ GÜNDEN BU GÜNE KADAR NAZILLI VE ÇEVRESINDE SANAYI 
YATIRIMLARININ ARTMASI IÇIN AKTIF ROL OYNADIK. NAZILLI OSB’DE ATIL DURUMDAKI 
ARAZILERIN DEĞERLENDIRILMESI IÇIN YÖNETIM KURULU VE MÜTEŞEBBIS HEYET ILE YATIRIM 
ODAKLI ÇALIŞMALAR SERGILEDIK.



Proje Ekibi Buluştu

Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Nazilli ticaret Odası 
Proje Ekibi, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve 
Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLERİN de hazır bulunduğu 
değerlendirme toplantısında yenilikçi fikirlerin uygulanması 

için fikir alış verişinde bulundu. Türkiye’nin “İLK” ve “TEK” 
girişimcilere özel proje ekibi olma özelliği bulunan ekibe bu 
özelliğin getirdiği sorumluluk hatırlatılarak öğrenme süreç-
lerini hız kesmeden devam ettirmeleri istendi. 

EKİBİN KARNESİ HAYLİ KABARIK

Proje ekibi, özellikle yeni girişimciler için hazırladığı iş planları 
ile dikkatleri üzerine çekerken, bakanlık projelerinde gösterdiği 
başarı ile Nazilli ve çevresindeki kamu kurum ve kuruluşlarına 
da fayda sağlıyor. Kurulduğu günden bu güne kadar hazırladığı 
projelerle 2.000.000 TL’nin üzerinde hibe kaynağın bölgemiz-
de kullanılmasına aracılık eden ekip üyeleri, proje dağarcıklarını 
artırarak daha fazla kaynak kullanımı için çaba sarf etme kararı 
aldı. 

KAZAN – KAZAN MODELİ İLE EĞİTİMLERİNE  
DEĞER KATIYORLAR

Proje ekibi üyeleri, öğrendikleri bilgileri girişimciler için kullana-
rak bölge ekonomisine katkı sağlarken almış oldukları referans 
mektupları ile de kariyerleri için eğitim hayatlarına değer katı-
yorlar.
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PROJE EKİBİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK
TÜRKIYE’NIN ILK VE TEK GIRIŞIMCILERE ÖZEL PROJE EKIBIMIZI KURDUK VE SORUMLULUK 
BÖLGEMIZE 2 MILYON TL ‘NIN ÜZERINDE DESTEK SAĞLADIK



Nazilli Ticaret Odası  
Proje Ekibi 

İlk Mezunlarını Verdi
2013 yılı sonla-
rında üniversite 
öğrencileri ile 
birlikte kurulan 
Nazilli Ticaret 
Odası Proje Ekibi 
öğrencilerinden 
bölümlerinden 
mezun olanlara 
NTO başkanları 
tarafından plaket 
takdim edildi.

Aileler Gururlandı
Plaket törenine aileleri ile birlikte 
katılan öğrencilerin mutlulukları 
ve veda hüznü yüzlerine yansırken 
aileler ise yaşadıkları bu olayın 
kendileri için sürpriz olduğunu 
ve duygulandıklarını ifade ettiler. 
2.5 yıl gibi kısa bir sürede büyük 
işler başardıkları için ailelerinin 
evlatları ile ne kadar övünse az 
olacağını dile getiren Nuri ARS-
LAN “alışılmış öğrenci profili ka-
feteryada, eğlence mekanlarında 
gezip eğlenirken proje ekibindeki 
evlatlarımız gecelerini gündüzle-
rine katarak projeler hazırladılar, 
girişimcilerin iş planlarına üc-
retsiz danışmanlık yaptılar. Hem 
bölgemizin ekonomisine katkı 
sağladılar, hem de teorik eğitim-
lerini pratikte uygulama imka-
nına kavuştular. Kendileri ile ne 
kadar gurur duysak, kendilerine 

ne kadar teşekkür etsek az kalır” 
ifadelerine yer verdi. 

Yüzügüler:  
En Büyük Teşekkür Ailelerindir
Günümüzde sorumluluk bilin-
cinde bireyler yetiştirmenin çok 
zor olduğunun bir ebeveyn olarak 
farkında olduğunu dile getiren 
Nazilli Ticaret Odası Başkanı 
Gürdal YÜZÜGÜLER, evlatlarına 
bu bilinci aşıladıkları için öğren-
cilerin ailelerine teşekkürlerini 
iletti. Öğrencilerin aynı statüdeki 
arkadaşlarından daha güzel işlere 
daha kolay şartlarda ulaşacakları-
na kesin olarak inandıklarını ifade 
eden Yüzügüler, mezun olan proje 
ekibi öğrencileri ile sürekli iletişim 
halinde olacaklarını da sözlerine 
ekledi. Aileler için de sürpriz olan 
törende aileler mutluluklarını dile 
getirirken bazıları ise sevinç göz 
yaşlarına hâkim olamadılar.
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HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTTİK
AVRUPA BIRLIĞI STANDARTLARINDA HIZMET SUNAN ODALARA VERILEN TOBB AKREDITASYON 
SEVIYESINI “C” SEVIYESINDEN “B” SEVIYESINE YÜKSETTIK



Her Yıl Girişimcilik Alanında Yaptığı Yeniliklerle Öncülüğü Kimseye Bırakmayan 
Nazilli Ticaret Odası, Farkındalık Oluşturan Projelerle Yoluna Devam Ediyor
Açtığı girişimcilik kurslarında farklılıklar yapan 
ve yapmaya devam eden Nazilli Ticaret Odası, 
girişimcilik kurslarına olan algıyı ve ilgiyi değiştir-
meyi başarmış görünüyor. 

Kurslarına Aydın’ın çeşitli ilçelerinden talepler ol-
duğu gibi Muğla’dan, Manisa’dan ve Denizli’den 
de oldukça fazla ilgi olduğunu belirten yetkililer, 
kurslardaki eğitimlerin ve eğitmenlerin bu du-
rumda büyük katkısı olduğunu belirtiyor. Seçme 
aşamasından başlayan titiz süreci eğitimlerde 
ve eğitimlerden sonra da devam ettiren Nazilli 
Ticaret Odası, kurslardan sonra da girişimcilere 
destek sağlamaya devam ediyor.

Süreci Bir Bütün Olarak Değerlendiriyoruz 

Girişimcilerin seçilmesinde hem yazılı form hem de 
sözlü mülakat ile olabildiğince ince eleyip sık do-
kuyan Nazilli Ticaret Odası, eğitimlerde Üniversite 
ile işbirliği yaparak eğitimlerin kalitesini de artırmış 
durumda. Konu hakkında açıklama yapan Yönetim 
Kurulu başkanı Nuri ARSLAN “girişimcilik eğitimle-
rine çok önem veriyoruz. Eğitmenlerimiz akademis-
yen ve alanında uzman kişiler. Bu sayede işletme-
sini açacak girişimcilerimize akademik danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz ve yol haritaları hazırlıyoruz. Gi-
rişimcilik desteği uygulaması hakkında detaylıca 
bilgilendiriyoruz. Bu sene eğitim materyallerimizi 
kitapçık haline getirdik. Eğitim saatlerinin dolu dolu 
ve eğlenceli geçmesi için sürekli çalışmalar yapıyo-
ruz.”

Çevre İl Ve İlçelerden Yoğun Talep Var

Çevre il ve ilçelerdeki yoğun talepleri hayret ve 
mutlulukla izlediğini ifade eden Arslan “Girişimci-
lik sürecinde marka oda olma yolunda ilerliyoruz. 
Çevre il ve ilçelerden kursumuza yoğun talepler 
var. Nedenini sorduğumuzda, eğitimlerimizin ve 
bilgilendirmelerimizin kalitesini duyduklarını ifade 
ediyorlar. Artık Aydın’ın uzak ilçelerinden gelen ta-
lepleri olağan karşılıyoruz. Düşünebiliyor musunuz, 
Denizli’den, Muğla’dan, Manisa’dan kursiyerlerimiz 
var. Neden geliyorsunuz diye sorduğumuzda, eği-
timlerimizin ve bilgilendirmelerimizin kalitesini re-

ferans göstermeleri bizleri çok mutlu ediyor. Daha 
önce bu eğitimi almış olup da kurslarımıza misafir 
olmak, eğitimlerden istifade etmek isteyenler olu-
yor. İmkânlar el verdiğince olumlu dönüş yapıyoruz.

Girişimcimizi İşine Odaklıyoruz

Kurslarda yoğunlukla iş planı hazırlanmasına yö-
nelik eğitimler veriliyor. Kursiyerlerimiz kurslardan 
mezun olduktan sonra iş planları hazırlanmış olu-
yor. Hocalarımız kesinlikle ücretli danışmanlık yap-
mıyorlar. Bu durum, kursiyerlerin güvenini artırıyor. 
Videolarla desteklediğimiz pazarlama ve yönetim 
süreci eğitimleri gibi temel girişimcilik eğitimleri 
girişimcilerimizin ufkunu genişletiyor. Takıldıkları 
noktalarda öğrenci arkadaşlarımızdan oluşturduğu-
muz proje ekibimiz ile ücretsiz hizmet sunarak iş 
planı ve komisyon sürecini çok hızlı bir şekilde ta-
mamlıyoruz. Girişimcimiz sadece işine odaklanıyor. 
2014 yılında proje ekibimizi kurduğumuz günden 
bu güne kadar ücretsiz danışmanlığını yaptığımız 
işletme sayısı 50’nin üzerinde. Bu bizim için bü-
yük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimiz de bu sayede 
girişimcilerle iç içe bir eğitim fırsatına kavuşmuş 
oluyorlar. Türkiyede açılan her 3 işletmeden 1’i ma-
alesef kapanıyor. Bu sebeple işletmelerimizin “ya-
şayan işletme” olması için çok mücadele ediyoruz.

Üniversite Öğrencilerine ve Hükümlülere de 
Kurs Açacağız

Girişimciliğin yaygınlaşması için bu sene kurumlar-
la işbirliği yapmaya başladık. İlk işbirliğimizde Kuyu-
cak Meslek Yüksek Okulu ile Bozdoğan MYO’dan 
öğrenci arkadaşlarımıza bir sınıf; Cezaevi Müdür-
lüğü ile de hükümlülere bir sınıf açacağız. Geçen 
sene kurslarımızı dönemsellikten çıkarmış ve sene 
içerisinde geniş bir zaman dilimine yaymıştık. Bu 
sene de aynı şekilde sene sonuna kadar etaplar 
halinde kurs açmaya devam edeceğiz.” İfadeleri-
ne yer verdi. Aynı zamanda “girişimcilik” ile ilgili 
girişimcilik hocaları ile birlikte bilimsel bir yayın da 
hazırladıklarını sözlerine ekleyen Arslan, 2. Bilimsel 
yayını da sene içerisinde teslim etmeyi hedefledik-
lerinden bahsetti.

Girişimciliğin Markası 
NAZİLLİ TİCARET ODASI
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YENİ HİZMET BİNAMIZI YAPTIK
3.500‘Ü AŞKIN ÜYEMIZE HIZMET VEREN ODAMIZIN YENI HIZMET BINASI TAMAMEN 
ÜYELERIMIZIN IHTIYACINA GÖRE PLANLANDI



Gururumuz 
Girişimci Mezunlarımız
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İLETİŞİM İMKANLARININ  
KULLANIMINI ARTIRDIK
INTERNET SITEMIZ, SOSYAL MEDYA, SMS VE ODA BÜLTENI GIBI ARAÇLARI KULLANARAK 
ÜYELERIMIZI GELIŞMELER VE FAALIYETLER HAKKINDA SÜREKLI BILGILENDIRIYORUZ



GEKA İle Teknik Destek 
Sözleşmesi İmzaladık
Personelimizin eğitimine yönelik teknik destek sözleşmesi imzaladık

Yapımı tamamlanan ve yeni yerinde hizmet ver-
meye başlayan kurumumuz GEKA ile personeli-
mizin eğitimine yönelik teknik destek sözleşme-
si imzalayarak daha kaliteli hizmet vermek için 
personelimizin donanım eksikliklerini gidermeye 

çalışıyoruz. C sınıfı akreditasyon sertifikamızı 
2016 yılında yükselterek B sınıfı akredite odalar 
arasında yer alan kurumumuz, 2018 hedefleri  
arasında bulunan A+ akredite oda olma yolunda 
kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

İzmir Ticaret Odası’nı 
Ziyaret Ettik
Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sn. Nuri ARSLAN, TOBB Ticaret Odaları 
Konsey Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ekrem DEMİRTAŞ’ı ziyaret ederek bölgesel sorunlar hakkında fikir alış 
verişinde bulundu.

Konsey Tolantıları Daha Çözüm Odaklı Yapıl-
malı
Her iki başkanın da üzerinde durduğu ortak 
kaygı, sürekli gündeme getirilen ve çözümü 
geciken kronik sorunların bir an önce çözül-
mesi için hızlı adımlar atılması gerektiği oldu. 

Konseyde bütün sorunların dile getirildiğine 
vurgu yapan Demirtaş “Bizim sorunları ileten 
mekanizmalarımız açık. Daha etkin ve hızlı 
adımlar atılması gerekmektedir. Bölgenin 
sorunları gün geçtikçe artıyor, hızlı kalkınma-
mız için hızlı çözümler bekliyoruz” ifadelerine 
yer verdi. 

Başarı Hikayeleri
ÖRKOOP
1979 yılında 7 üretici tarafından Nazillide 
kurulan ÖR-KOOP (S.S.ÖRKOOP NAZİLLİ VE 
ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ) 
Nazilli ve çevresinde 9  ilçe 196 mahalleden 
süt toplama faaliyeti yapmaktadır. 
Halen 2122 ortağıyla ülkemizin en büyük 
kooperatiflerinden biri olan Örkoop günlük 
ortalama 315 ton süt toplamaktadır.Topladığı 
sütün  günlük ortalama 15 tonuna yakınını 
kendi bünyesinde bulunan işleme tesisinde 
Peynir, Yoğurt, Ayran ve Tereyağı üretimi 
yapmakta kalan  Günlük 300 tona yakın 
sütü AKGIDA, AYNES, MURATBEY, TAT GIDA, 
GÜLAL TARIM,  YORSAN, EKER ve ET SÜT 
KURUMUNA satmaktadır. Kooperatifin kendi 
kaynaklarıyla yapımına devam ettiği  ve 
saatte 20 ton yem üretecek YEM FABRİKASI 
Kasım ayında üretime başlayacaktır.Bu 
sayede  Kooperatif üretici ve ortaklarına 
kaliteli ve ekonomik yem verme imkanı 
bulacaktır.

TKDK İl Koordinatörü 
ve Buharkent Belediye 
Başkanı Yönetim 
Kurulu Başkanımızı 
Ziyaret Ettiler

Aydın TKDK İl Koordinatörü Mustafa 
BOZKURT ve Buharkent Belediye Baş-
kanı Mehmet EROL, odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ı ziyaret 
ederek TKDK destekleri hakkında bilgi 
alış verişinde bulundular.
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İNDİRİM ANLAŞMALARI İMZALADIK
TÜM ÜYELERIMIZIN MENFAATINI DÜŞÜNEREK AKARYAKITTAN ELEKTIRIĞE, EĞITIMDEN 
LOJISTIĞE KADAR FARKLI ALANLARDA INDIRIM ANLAŞMALARI YAPTIK



Odamızın Çabaları İle GEKA’dan 
Nazilli EML’ye CNC Desteği

GEKA Mali Destek Projesi  
Meyvelerini Veriyor
Odamızın hazırlayıp yürütmesini gerçekleş-
tirdiği Nazilli Kaymakamlığı – Nazilli OSB – 
Nazilli Ticaret Odası – Nazilli Endüstri Meslek 
Lisesi ortak projesi olan “İstihdama Yönelik 
Ortak Adım” isimli proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Nazilli EML’nin önemli bir 

eksiği olan CNC makinası ve buna bağlı ola-
rak bilgisayar ve ekipmanları alınarak Nazilli 
sanayicisi için nitelikli iş gücü yetiştirilmek 
üzere Nazilli endüstri Meslek Lisesi’ne tes-
lim edildi. Teslim edilen makine ile öğrenciler 
eğitim hayatını uygulamalı olarak yapmaya 
başladılar.

Sorunun tespit edilmesi nasıl oldu?
Nazilli Ticaret Odası’na son zamanlarda artan 

“nitelikli işgücü bulamıyoruz”” şikayetleri 
üzerine harekete geçen oda yönetimi kayma-
kamlık, Nazilli EML ve Nazilli İŞKURile iletişi-
me geçti. Nazilli kaymakamımız Sn. Mehmet 
OKUR’un önderliğinde 2 büyük toplantı ger-
çekleştirildi ve sorun derinlemesine masaya 
yatırıldı. En acil çözüm olarak Nazilli EML’de 
simülasyonla (bilgisayar üzerinden) eğitimi 
verilen CNC operatörlüğü için CNC makinası 
alınması konusunda çalışma başlatıldı.

Uygulamalı İhracat Eğitimi
Üniversite – Özel sektör iş birliği kapsamında gerçekleştirilen ve akademik 
düzeyde verilen eğitimlerden talep eden oda üyelerimiz ücretsiz olarak 
yararlandı. 
Uygulamalı ihracat eğitimi 
kapsamında eğitim alan oda-
mız üyesi firmaların temsilcile- ri, 
ihracat terimlerini, ihracat uy-
gulamalarını ve farklı ülkeler-
deki engel ve fırsatların neler 
olduğunu öğrendiler. İhracat ile 
ilgili bilgi alabilecekle- ri 
kanalların, yurt dışı temsilcilik- le-
rin görevlerinin ve daha bir 
çok faydalı bilginin paylaşıldığı 
eğitimlerde, uygulama örnekleri-
ne ve güncel mevzuat değişiklik-
lerine de yer verildi.
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ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ SAĞLADIK
ÜNIVERSITE - SANAYI IŞBIRLIĞI ILE ÜYELERIMIZI VE GIRIŞIMCILERIMIZI  
AKADEMISYENLERIMIZLE BULUŞTURDUK



Yeni Hizmet Binamızı 
Basın MensuplarınaTanıttık

BİTME AŞAMASINA GELEN YENİ HİZMET BİNAMIZI BASINIMIZA TANITTIK

Yapımında son aşamaya gelinen yeni hizmet bina-
sını yerel basın temsilcilerimizle birlikte gezerek 
değerlendirdik. Binamızın tanıtımını Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Nuri ARSLAN, Meclis 
Başkanımız Sn. Gürdal YÜZÜGÜLER ve Yönetim 

Kurulu Üyemiz Mimar Hüsnü ERTURAN birlikte 
yaptılar. Özellikle konferans salonu, kafeterya ve 
restoran alanlarının bağımsız olması basınımızın 
beğenisini kazanırken binanın en az 50 yıl hizmet 
sunacağı yorumlarını da getirdi.

16

BÖLGE TANITIMI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK
TANITIM VE MARKALAŞAMAMA EKSIKLIĞINI TESPIT ETTIĞIMIZ BÖLGEMIZIN TANITIMI IÇIN 
TÜRKIYE VE IHRACAT HEDEFINDEKI ÜLKELERE SUNULMAK ÜZERE BELGESEL VE KATALOGLAR 
HAZIRLADIK



Nezih ve Ferah 
Çalışma Ofisleri

Kadın - Genç Girişişimci
Temsilci Odaları

VIP Toplantı
Salonu

Vize Bürosu

Toplantı
Salonları

GEKA - TKDK vb.
Kurum Temsilcilikleri

Hep Birlikte 
Daha İyiye, Daha İleriye...
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FUAR KATILIMLARINI ARTIRDIK
ÜYELERIMIZIN FUAR HARCAMALARININ %50’SINI KOSGEB TARAFINDAN FAYDALANMASINI 
SAĞLAYARAK YURTIÇI VE YURTDIŞI ileFUAR KATILIMLARINI ARTIRDIK



Ekonomi Söyleşisi
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi’nde düzenlenen ekonomi söyleşisine özel 
sektör temsilcisi olarak davet edilen Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN, öğrencilere 
ekonominin genel durumu hakkında bilgi aktarırken istihdam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Her Yıl Girişimcilik Alanında Yaptığı Yeniliklerle Öncülüğü Kimseye Bırakmayan 
Nazilli Ticaret Odası, Farkındalık Oluşturan Projelerle Yoluna Devam Ediyor
Öğrencilere öğrenim hayatlarında iş hayatının içi-
ne karışmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Nuri 
ARSLAN, özel sektörün fazlaca nitelikli personel 
ihtiyacının olduğundan bahsederken, niteliksiz 
personelin hem işletmeye zarar verdiğinden hem 
de sürekli iş değişikliği sebebiyle uzmanlaşa-
madıklarından bahsetti. Üniversite hayatlarında 

fazla hayalci olmamaları gerektiğine de değinen 
Arslan, gerçekçi olmak için iş dünyası ile bağ 
kurmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Oldukça eğlenceli geçen söyleşide Başkan 
Arslan, soru – cevap bölümünde öğrencilerin 
sorularına samimi cevaplar vererek bilgilerini ve 
tecrübelerini aktardı.

Eurefe 2016’da Sunum Yaptık
Uygulamalı Girişimcilik alanında adından sıkça söz ettiren Nazilli Ticaret 
Odası, yaptığı uygulamaları 2 farklı yayın haline getirerek MESTEK 2016 
kongresinde ve EUREFE 2016 uluslararası konferansında sundu.

Yapılan çalışmalarla Nazilli’deki 
girişimcilik uygulamaları ve Türki-
ye’deki genç nüfusun girişimcili-
ğe olan ilgisi konu alındı. Her iki 
çalışmada da odamız personeli 
Lütfi ÖZKAL yer almış ve sunum-
larına katılarak odamızı temsil 
etmiştir. Yapılan çalışmalarda 
özellikle odamızın uygulamaları-

na yer verilmiş, yapılan anketler 
ve çalışmalar değerlendirilerek 
yayınlarda yer verilmiştir. Çalış-
malarımıza katkı sağlayan Adnan 
Menderes Üniversitesi hocaları-
mızdan Profesör Feriştah SÖN-
MEZ ve Yrd. Doç. Dr. Kıymet 
YAVUZASLAN’a teşekkürlerimizi 
sunarız.
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BİRLEŞTİREN ODA OLDUK
SORUMLULUK SAHAMIZDAKI ESNAF ODALARI VE ILÇE BELEDIYELERI ILE BIRLIKTE YAPTIĞIMIZ 
ORTAK TOPLANTILARLA ÜYELERIMIZIN SORUNLARININ TESPIT EDILMESINDE AKTIF VE 
BIRLEŞTIRICI BIR ROL OYNADIK



Söke Ticaret Borsası 
Töreni
“Neque porro quisquam est 
qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci 
velit...”

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a 
type specimen book. It has survived not 
only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essen-
tially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset 
sheets containing Lorem Ipsum passa-
ges, and more recently with desktop 
publishing software like Aldus PageMa-
ker including versions of Lorem Ipsum.

Söke Ticaret Odası’nı Ziyaret Ettik
It is a long established fact that a reader will be distracted by the 
readable content of a page when looking at its layout. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of 

the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry’s 

standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a 

galley of type and scrambled it to make a 

type specimen book. It has survived not 

only five centuries, but also the leap into 

electronic typesetting, remaining essen-

tially unchanged. It was popularised in 

the 1960s with the release of Letraset 

sheets containing Lorem Ipsum passa-

ges, and more recently with desktop 

publishing software like Aldus PageMa-

ker including versions of Lorem Ipsum.

Vergi 
Yapılandırması 
Bilgilendirme 
Toplantısı
“Neque porro quisquam est 
qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci 
velit...”

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry’s 
standard dummy text ever since the 
1500s, when an unknown printer took a 
galley of type and scrambled it to make a 
type specimen book. It has survived not 
only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting, remaining essen-
tially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset 
sheets containing Lorem Ipsum passa-
ges, and more recently with desktop 
publishing software like Aldus PageMa-
ker including versions of Lorem Ipsum.
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1.000’in ÜZERİNDE KİŞİYE 
GİRİŞİMCİLİK KURSU VERDİK
2014 - 2015 VE 2016 YILLARINDA DÜZENLENEN KURSLARLA KENDI IŞINI KURMAK ISTEYEN 
1.000 KIŞIYE GIRIŞIMCILIK SERTIFIKASI VEREREK 50.000 TL HIBE VE 100.000 TL FAIZSIZ KREDI 
IMKANI SAĞLADIK



İzmir Yapı Fuarı
06.11.2016 tarihindeki fuara ağırlıklı olarak odamız inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyele-
rimiz, ücretsiz ulaşım imkanı ile katılım sağladı. 41 kişiden oluşan üye grubumuz, İzmir fuar 
alanında 22. Kez düzenlenen yapı fuarında; her türlü inşaat malzemesi, dış yapı malzemeleri, 

nalburiye, elektrik aydınlatma, banyo ve mutfak donanımları ile bahçe mobilyalarını yakından 
görme, inceleme fırsatı yakalamış oldular.

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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FUAR KATILIMLARINI ARTIRMAK
SENEDE EN AZ 2 YURTDIŞI, 5 YURTIÇI FUAR ORGANIZASYONUNA KATILMAK



İzmir Otomotiv Fuarı

İstanbul Maktek Fuarı

22/10/2016 tarihinde düzenlenen fuar organizasyonuna otomotiv sektörü ile ilgili 15 üyemiz 
dahil olmuştur. Ücretsiz ulaşım imkanı ile katılımını sağladığımız fuarda üyelerimiz, otomotiv 

temsilcileri ile iş imkanları ve bayilik şartları hakkında bilgiler edinme fırsatı bulmuş ve optimal 
seviyede yatırım fırsatı araştırması yapmışlardır.

15-16 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen fuara, öncelikli olarak makine ve metal sanayi sektö-
ründe çalışma gösteren 11 üyemiz katılım sağlamıştır. Odamız ücretsiz ulaşım imkanı ile fuara 
katılan üyelerimiz, makine imalatçıları ile yüz yüze görüşme şansı yakalamış olup, yenilemeyi 

düşündükleri makinalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmuşlardır.

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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İŞ TAKİP DANIŞMANLIĞI
ANKARA’DA ÜYELERIMIZIN BAKANLIK VB. KURUMLARDAKI IŞ TAKIBINI YAPMAK ÜZERE BIR 
TAKIP DANIŞMANLIĞI HIZMETI SUNMAK



Antalya YÖREX Fuarı
Sizin Oranın Neresi Meşhur? Sloganı ile Antalya’da düzenlenen YÖREX fuarına katılan ve stant 

açan odamız, 29-30 Ekim tarihlerinde 30 üyesi ile birlikte  fuar ziyareti düzenleyerek katılım 
sağlamıştır. Bölgemizdeki kestane, incir, kuru gıdalar ve zeytin yağı gibi ürünlerin tanıtımının 

yapıldığı standımıza yoğun ilgi gösterildi.

İzmir Mermer Fuarı
24.03.2016 tarihinde İzmir’ de düzenlenen fuara katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARS-

LAN ile Meclis üyemiz Hasan Hüseyin EREN, stantları bulunan odamız üyesi firmaları  fuar 
alanında ziyaret etmişlerdir.

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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BÖLGE SORUNLARINI GÜNDEMDE TUTMAK
BÖLGE SORUNLARINI INTERNET ÜZERINDE SÜREKLI GÜNCELLEYEREK  YETKILI KIŞI, 
KURUM VE KURULUŞLARA GÜNCEL OLARAK AKTARMAK, ÇÖZÜM IÇIN BILGILER SUNMAK



Frankfurt Automechanika
17-19 Eylül 2016 tarihlerinde Almanya’ da düzenlenen fuara 6 üyemiz katılmış olup; makine, araç ve 
yedek parça sektöründe meydana gelen değişiklikleri, gelişmeleri yerinde görme fırsatı bulmuşlardır.

İstanbul Automechanika
09-10 Nisan tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen fuarda 15 üyemiz, fuarda yeni teknoloji-
leri görme, deneme ve inceleme olanaklarına sahip olmuşlardır. Son teknoloji araç ve makinala-

rın yer aldığı fuar üyelerimize görsel anlamda seyir zevki de sunmuştur.

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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HİBE VE DESTEKLERDEN DAHA FAZLA  
FAYDALANDIRMAK
HIBE VE DESTEKLERDEN ÜYELERIMIZIN EN AZ % 50’SINI FAYDALANDIRMAK



İstanbul TÜYAP Yapı Fuarı
10-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul Tüyap yapı fuarına iştirak eden 37 üyemizin; müteahhit, mimar ve 
inşaat malzemesi satıcılarının firma temsilcileriyle birebir görüşme yapmaları sağlandı. Aynı zaman-

da yeni çıkan inşaat malzemeleri görüldü ve muhtemel bayilikler için görüşmeler gerçekleştirildi.

WorldFood İstanbul Gıda Fuarı
Gıda ile ilgili firmalarımızın yoğun olarak katıldığı fuar 03-04 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’ 
da düzenlenmiştir. 15 üyemiz , özellikle Ortadoğu ve Arabistan pazarına hitap edebilecek yeni 

ürünleri görmüş ve firma yetkilileriyle karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmuşlardır.

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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MESLEKİ EĞİTİMLER DÜZENLEMEK
BÖLGEMIZDEKI ÜNIVERSITE HOCALARI ILE BIRLIKTE SÜREKLI MESLEKI FAALIYETLERE 
YÖNELIK AKADEMIK EĞITIMLER DÜZENLEMEK (PAZARLAMA, MUHASEBE, IHRACAT VB.)



Fuar Katılımları
Değerlendirme Sonuçları

WorldFood İstanbul Gıda Fuarı

İstanbul TÜYAP Yapı Fuarı

İzmir Yapı Fuarı

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 10 1 0 0 0 98
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 10 1 0 0 0 98
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen konaklama hizmetlerini değerlendiriniz. 6 3 2 0 0 84
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 11 0 0 0 0 100
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 10 1 0 0 0 98
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 11 0 0 0 0 100

Anket Neticesi 96

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 22 10 5 0 0 86
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 26 6 1 2 2 85
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen konaklama hizmetlerini değerlendiriniz. 30 7 0 0 0 95
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 23 14 0 0 0 91
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 13 22 1 0 1 81
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 22 13 2 0 0 89

Anket Neticesi 88

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 20 9 3 0 0 88
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 19 12 1 0 0 89
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 17 12 3 0 0 86
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 7 10 9 6 0 64
5. Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 13 14 5 0 0 81
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 11 0 0 0 0 100

Anket Neticesi 82
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ÜCRETSİZ ARACILIK VE  
TERCÜMANLIK HİZMETİ
ULUSLARARASI TICARETIN HEM FIRMA HEM DE ÜRÜN BAZINDA YAYGINLAŞMASI IÇIN ARACILIK 
VE TERCÜMANLIK HIZMETI SUNMAK



Frankfurt Automechanika

Antalya YÖREX Fuarı

İzmir Otomotiv Fuarı

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 5 1 0 0 0 96
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 2 4 0 0 0 83
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen konaklama hizmetlerini değerlendiriniz. 2 3 1 0 0 79
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 1 5 0 0 0 79
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 2 2 2 0 0 75
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 2 2 2 0 0 75

Anket Neticesi 81

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 15 10 0 0 0 90
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 18 7 0 0 0 93
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen konaklama hizmetlerini değerlendiriniz. 14 10 0 0 1 86
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 21 3 1 0 0 95
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 13 8 4 0 0 84
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 19 6 0 0 0 94

Anket Neticesi 90

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 9 5 1 0 0 88
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 9 4 2 0 0 87
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 8 4 3 0 0 83
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 5 2 5 3 0 65
5. Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 7 5 2 1 0 80

Anket Neticesi 81

İstanbul Maktek Fuarı

Sorular 100 75 50 25 0 Snç

Fuar ve iş gezisinden haberdar olma memnuniyetinizi değerlendiriniz. 6 1 0 0 0 96
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen ulaşım ve transfer hizmetlerini değerlendiriniz. 5 2 0 0 0 93
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen konaklama hizmetlerini değerlendiriniz. 5 2 0 0 0 93
Fuar ve iş gezisi esnasında gerçekleştirilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini değerlendiriniz. 6 1 0 0 0 96
Fuar ve iş gezisinin içerik olarak beklentilerinizi karşılama düzeyi nedir? 4 2 1 0 0 86
Fuar ve iş gezisi odamız için gerçekleştirilen organizatör firmayı değerlendiriniz. 5 2 0 0 0 93

Anket Neticesi 93

Nazilli Ticaret Odası 
Fuardan Fuara Kuşuyor
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ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIMIZI  
GELİŞTİRMEK
MESLEK KOMITE TOPLANTILARINDA, MECLIS TOPLANTILARINDA VE YÖNETIM KURULU 
TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARI INTERNETTEN YAYINLAYARAK ŞEFFAF VE 
KATILIMCI BIR YÖNETIME ULAŞMAK 



GÜCÜMÜZ 
ÜYELERİMİZ

3.500’Ü AŞKIN ÜYE

39 IL NÜFUSUNDAN DAHA BÜYÜK 
POPÜLASYONA SAHIP COĞRAFYAYI KAPSAYAN 

SORUMLULUK ALANIMIZLA  
GÜCÜMÜZÜ ÜYELERIMIZDEN ALIYORUZ

39 İLDEN  
DAHA BÜYÜK

2.818  
KİLOMETRE KARE

300.000 
BÖLGE NÜFUSU



ARKA KAPAK
315 9 315

Yeni Sanayi Mah. 
Şehit Naci Ülker Bulvarı 

No:18/A Nazilli

www.naztic.org.tr

naztic

0(256)

315 9 444
0(256)

İletişim Bilgilerimiz
Değişti

Lütfen Kayıtlarınızı Güncelleyiniz


