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ÜYELERIMIZIN 
YANINDAYIZ!

Hukuki danışmanlık hizmeti ile





DEĞERLI ÜYELERIMIZ

Ülkemiz son bir yıl içinde yurt içinde ve 
yurt dışında çok önemli olaylar yaşadı. 

Ekonomideki dalgalanmalar, dövizin ani 
yükselişi, dövize bağlı fiyat enflasyonu, 
uluslararası gerginlikler, terörle mücadele, 
demokrasiyi koruma çabalarımız, Başkanlık 
ve Milletvekilliği seçimleri ve bunlara 
rağmen büyümesini, gelişmesini sürdüren, 
hedeflerinden ödün vermeyen  bir ülke 
olmayı başarabildik. Geçtiğimiz süreç belki 
de son yılların en sıkıntılı dönemlerinden 
biriydi. Ekonomideki daralma kısmen de olsa 
devam etmekle birlikte İhracatın ve üretimin 
artması her şeyin ilacı olacaktır diye 
düşünüyorum. 
Nazilli Ticaret Odası olarak üretenin, ihraç 
edenin, katma değer yaratanın her zaman 
yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Her 
platformda üyemizin sesi olmak için 
çabalıyoruz. Klasik Oda sınıfından çıkıp 
üyelerinin ticari ve ekonomik sıkıntılarında 
çözüm odağı olan, danışma hizmetleri 
verebilen, AB projelerine hakim bir kurum 

olma yolunda sağlam adımlar attığımıza 
inanıyorum. Tek bir gayemiz var o da 
bölgemizin iktisadi anlamda büyümesi ve 
yeni yatırımların gelmesidir.  
Aydın genelinde  sanayi ürünleri ihracatı 
2018 yılı ocak ayında 2017 yılının aynı ayına 
göre yüzde 23 artarak 55 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Küresel durgunluğa rağmen 
ihracatımızdaki artış oranı ileriye daha 
umutlu bakmamıza neden olmaktadır. 
Özellikle otomotiv, mermer ve gıda 
sektörüyle ilgili her türlü üretim ve imalat 
için gerekli şartları taşıyan bölgemiz aynı 
zamanda memba suyu kaynakları, organik 
tarıma elverişli arazileri ve antik kentleriyle 
komple bir çalışma ve  yaşama imkanı 
sunmaktadır.
Nazilli Ticaret Odası siz üyeleriyle birlikte 
büyümektedir. Odamız 39 İl Odasından daha 
büyük hizmet ve sorumluluk alanına 
sahiptir. Sahip olduğumuz 5 Yıldızlı 
Akreditasyon Belgesi Avrupa Birliği Oda 
Sistemi kalitesinde hizmet verdiğimizin bir 
göstergesidir. Ancak biz üye memnuniyeti 

noktasında daha iyi ne yapabiliriz? En iyiyi 
nasıl başarabiliriz? düşüncesiyle 
projelerimize devam etmeye kararlıyız.
Nazilli’nin tüm kurumlarıyla birlikte uyum 
içinde çalışmaya ve ortak hedefler 
doğrultusunda hareket etmeye ihtiyacı var. 
Peygamberimiz ( S.A.V. ) birlikte rahmet, 
ayrılıkta azap vardır buyurmuşlardır. 
Birlikte, yan yana olamadığımız sürece ne 
kadar iyi niyet olursa olsun; Nazilli ve 
bölgesinin istenilen seviyeye gelme şansının 
çok az olacağını düşünüyorum. 
Biz Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve meclisi 
olarak üyelerimize hizmet etmekten, 
memnuniyet seviyesini yükseltmekten 
vazgeçmeyeceğiz. 
Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle tüm 
üyelerimizin Bayramını kutlar, bereketli ve 
hayırlı kazançlar dilerim.  

Saygılarımla…

Nuri Arslan
Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
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YENİ YÖNETİMİN 
İLK MECLİS TOPLANTISI

1 Nisan 2018 
seçimleri 
sonrası yeni 

seçilen meclis 
üyeleri ile ilk 
toplantı meclisin 
en yaşlı üyesi 
Mehmet Naci 
Maden başkanlı-
ğında gerçekleş-

tirildi. Yapılan 
oylama netice-
sinde Nazilli 
Ticaret Odası 
meclis divanı 
seçilerek 
başkanlığına 
güven tazeleyen 
Gürdal Yüzügüler 
tekrar getirildi.

2018
Nisan

05

 

2018
Nisan

27 T oplantı sonucunda belirlenen 
konular basın mensupları ile 
paylaşılırken, ortak düşünce; 

çözülemeyecek sorunumuzun olmadığı 
ancak bizi temsil eden kişilerin konulara 
sahip çıkması ve takip etmesi gerektiği 
şeklindeydi. Meslek Odaları ve sivil 
toplum kuruluşları olarak sorumlulukla-
rının Oda mensuplarından gelen talep 
ve isteklerin ilgili kurumlara aktarılması 
olduğu, sorunların çözümünde sınırlı 
yetkilerle hareket edildiği  bu nedenle 
özellikle Bölge Milletvekillerinin tespit 
edilen sorunların çözümü için çalışma-
ları halinde işlerinin kolaylaşacağı 
üzerinde duruldu. Karşılıklı görüş 
alışverişi sonucunda kabul edilen ve acil 
çözümü istenen konular;  

AYDIN 1/100.000 ÇEVRE  
DÜZENİ PLANI
Nazilli ve çevre altı ilçenin sahip olduğu 
arazi yapısı ağırlıklı olarak verimli tarım 
alanları, incir ve zeytin bahçeleri ile 
pamuk ekilebilir alanlardan 

oluşmaktadır. Sahip olduğumuz bu 
doğal zenginlikler bölge ekonomisi için 
önemli avantajlar getirmekle beraber 
ekonomik kalkınma için olması gereken 
imalat ve ticaret yatırımları yetersiz 
durumdadır. Bunun önde gelen 
sebeplerinden birisi mevcut sanayi ve 
ticaret alanlarının yetersizliğidir. Şu an 
yürürlükte bulunan 1/100000 lik çevre 
düzenleme planında Aydın bölgesinin 
neredeyse tamamı zeytinlik, tarım 
arazisi veya orman vasıflı olarak 
işaretlendiği için yeni ticaret ve sanayi 
alanları açılmamaktadır. Öz sermayesi 
ile işletmesini kurmak isteyen herhangi 
bir destek talebinde bulunmayan bir 
çok girişimcimiz bu nedenle yatırımdan 
vazgeçmek zorunda kalmaktadır. 
Buharkent, Karacasu gibi çevre ilçeler 
de aynı sorundan şikayetçidirler. Arsa 
fiyatları çok yüksektir ve aynı zamanda 
küçük parsellerden oluşmaktadır. Yeni 
işletme kurmak isteyenlerin önüne 
getirilen arazilerle ilgili bürokratik 
engeller de müteşebbisi yıldırmakta, bir 

çok girişim ve proje yatırım aşamasına 
gelmeden yok olmaktadır. Bu nedenle 
Aydın İli 1/100000 düzenleme planının 
meslek odalarının ve sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri de alınarak revize 
edilmesi gerekmektedir. Denizli-Aydın 
arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik 
Karayolunun alt ve üst kısımlarında atıl 
durumda bulunan bir çok arazi 
bulunmaktadır. Bu arazilerin bir kısmı 
Vakıflar veya Hazineye ait olup bir kısmı 
da özel mülktür. Arazilerin karayolu 
kenarında olması nedeniyle tarım 
amaçlı kullanılmaları da sınırlıdır. 
Denizli-Aydın Karayolu üzerinde İdare 
tarafından Ticaret ve İşletme alanlarının 
belirlenmesi ve 500 metre mesafaye 
kadar izin verilen bölgelerin ticaret alanı 
olarak işaretlenmesi halinde yeni 
işyerleri ve işletmeler için önemli bir 
alan yaratılmış olacaktır.

Bozdoğan İlçemizde faaliyette bulunan 
mermer işletmelerinin bulunduğu alan 
yetersiz olmasının yanında arazi yapısı 

VEKiLLER iSTiYORUZ

Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen ‘GÜÇBIRLIĞI VE ISTIŞARE’ toplantısında 
ilçe ekonomisi başta olmak üzere bölge ve ülke ekonomisinin kalkınması için güçbirliği çağrısı yapıldı.

SORUNLARIMIZA 
SAHiP ÇIKACAK

Bölge Odaları güçbirliği ve istişare toplantısı Odamız evsahipliğinde yapıldı. Toplantıya Nazilli Ticaret Borsası ile Bozdoğan, 
Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Sultanhisar ve Yenipazar İlçeleri Esnaf Odası Başkanları katıldılar. Bölgesel kalkınmayı 
engelleyen ortak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda belirlenen konular masaya yatırıldı. 
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nedeniyle mermer üretimi ve nakliyesi zorlu 
şartlar altında yapılmaktadır. İşletmeler 
Başalan, Örmepınar ve Örentaht köylerinde 
dağınık bir şekilde faaliyet göstermektedir-
ler.   Bölgedeki yaklaşık 50 mermer işletmesi 
bulunmakta olup bu işletmelerin tamamı 
ihracat potansiyeli olan tesislerdir. Bozdoğan 
İlçesindeki mermer işletmelerinin Mermer 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında 
toplanmaları gerekmektedir. İscehisar ve 
Mustafakemalpaşa Mermer İhtisas Organize 
Sanayi Bölgeleri örnek olarak alınabilir. 
 
NAZİLLİ POLİS M.Y.O’NUN ATIL 
DURUMDAKİ ARAZİSİ 

Depreme dayanıksız olduğu için binaları 
yıkılan Nazilli Polis Meslek Yüksek Okulu hak-
kında yetkililerin daha önceki açıklamaları; 
Okulun aynı yere tekrar inşa edileceği ve 
projenin İçişleri Bakanlığı Yatırım Bütçesine 
alındığı yönündeydi. Ancak geçen süre 
zarfında Meslek Yüksek Okulu Bina İnşaatıyla 
ilgili herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. 
Nazilli’ye sağladığı olumlu vizyonun dışında 
okulda 145 emniyet personeli, 560 öğrenci 
ve 20 hizmet personeli istihdam edilmekte 
idi. 2011 yılı rakamlarına göre Nazilli’ye 
yaklaşık 10 milyon TL ekonomik katkı 
sağladığı bilinen polis okulu hakkında 
bölgemiz halkının kayıplarına ilişkin 
değerlendirmeler yapılması bölgemizin 
menfaatlerine uygun olacaktır. Okulun tekrar 
Nazilli’ye kazandırılması imkansız gibi 
görünse de okul kampüsü Nazilli ve 
çevresine hizmet edecek büyük bir kompleks 
olarak değerlendirilmelidir. 
 
NAZİLLİ SÜMER ÜNİVERSİTESİ 

1937 Yılında ATATÜRK tarafından hizmete 
açılan ve ülkemizin ilk sanayi kuruluşların-
dan biri olan Nazilli Sümerbank Basma 
Fabrikası senelerce ülkemize hizmet ettikten 
sonra 2005 yılında Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi’ne tahsis edilmiş, 
aradan geçen zamana rağmen beklenen 
fayda ve gelişme sağlanamamıştır. Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından yapılan son 
açıklamada; bazı büyük üniversitelerin 
bölüneceği ifade edilmekle beraber Adnan 
Menderes Üniversitesi veya Nazilli Sümer 
Üniversitesi ile ilgili bir plan bulunmamaktadır.    
600 Dönüm arazi üzerinde bulunan eski 
Sümerbank fabrikası tesisleri bugün ADÜ Sü-
mer Kampüsü olarak Nazilli Belediyesi ve 
Nazilli yerel imkanları ile yenilenen ve 
yeniden yapılan pek çok anfi ve derslikle 
modern bir eğitim kampüsü haline almıştır. 
Ancak bu kampüsün sadece küçük bir 
bölümünde eğitim faaliyeti yapılmakta olup 
fiziki altyapı olarak ülkemizde pek fazla 
örneği olmayan ve atıl olarak bekleyen 
Atatürk’ün mirası tesislerin kurulacak olan 
Nazilli Sümer Üniversitesi ile yeniden 
canlandırılması bölgemiz açısından büyük 
önem taşımaktadır. Amacımız sadece 
Nazilli’nin değil Aydın’ın bir bütün olarak 

tarih ve turizmi birleştiren Üniversiteler şehri 
olarak anılmasıdır.
 
ATIL DURUMDAKİ ESKİ NAZİLLİ DEVLET 
HASTANESİ ARAZİSİ İLE ESKİ SSK HASTANE-
Sİ BİNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Nazilli Yeşil Mahalleye yapılan 400 yataklı 
yeni Devlet Hastanesi bölgemizin sağlık 
hizmetlerindeki kalitesini yükseltmiş, fiziki 
imkanları ile bölgenin önemli bir sağlık 
merkezi olmuştur. Ancak yeni hastanenin 
hizmete açılmasıyla eski SSK Hastane Binası 
atıl hale getirilmiş, içindeki ekipmanları ile 
kaderine terk edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde 
Binaları yıkılan ve arazisi hakkında kesin bir 
karar verilmeyen eski devlet hastanesi alanı 
da Nazilli’nin hizmetine girmeyi beklemekte-
dir. Eski SSK Hastane Binası ile şu anda boş 
bir arazi konumunda bulunan eski Devlet 
Hastanesi hakkında bir an önce karar alınıp 
ekonomiye ve Bölgenin hizmetine 
kazandırılması gerekmektedir. Örneğin eski 
SSK Hastanesi Bölge Trafik veya İlkyardım 
Hastanesi olarak hizmet verebilir. Devlet 
Karayolu kenarında olması bu amaç için 
kullanılmasında büyük avantaj sağlayacaktır. 
Böylelikle Devlet Hastanesi üzerinde 
bulunan özellikle Acil Servis yoğunluğu da 
önlenmiş olacaktır.  
 
AYDIN DENİZLİ KARAYOLUNDA 
YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU VE 
OTOBAN İHTİYACI SORUNU
 
Aydın ilinin doğusu ulaşım konusunda 
Türkiye’nin en şanssız bölgesinde yer 
almaktadır. Hem demiryolu hattı açısından 
hem karayolu açısından hem de hava 
ulaşımı açısından bölgemiz büyük sorunlarla 
mücadele etmektedir.  Aydın ilinin 
doğusunda Buharkent ilçesinden Aydın 
şehir merkezine kadar olan karayolu 
hattındaki araç yoğunluğu ulaşımı olumsuz 
etkilemektedir. Sık sık merkezi yerleşim 
yerlerinin içerisinden geçmek zorunda kalan 
araçlar bölge insanı için de tehdit unsuru 
oluşturmaktadır. Sık sık trafik ışıkları ile 
durdurulan trafik de ulaşımı engellemekte-
dir. Tek yönde ortalama dakikada 14 araç 
geçmekte, bu da günlük 20.000 civarında bir 
ara- cın tek 

yönde trafik yoğunluğu oluşturmasına sebep 
olmaktadır. Aydından başlayıp Denizli’ye 
kadar devam eden otoban çalışmasının bir 
an önce tamamlanması hem ülkemiz hem 
de bölgemiz açısından büyük önem arz 
etmektedir. Bölgemizdeki otoban sorunu 
yıllardan beri dile getirilmesine rağmen hala 
somut bir adım atılmamıştır.   
 
KARACASU DERİ İŞLETMELERİ 
 
Karacasu’da yapılmakta olan baraj, 
kullanmasuyu amaçlı yapılmakta iken 
sonradan içme suyuna çevrilmesi 
neticesinde Dandalaz çayındaki kirlilik kriteri 
değişmiştir. Yeni yapılan arıtma tesisi de 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çalıştırılmamaktadır. Netice itibariyle halen 
bu iş için (kanalizasyon ve deri tabaklama 
işletmesi atıklarının Dandalaz Çayına 
akması) bir çözüm bulunabilmiş değildir. 
Barajın kullanma suyu amaçlı olarak kalması 
gerekir. Baraj gölü tekne ve amatör balıkçılık 
turizmi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca 
bölgede önemli bir istihdam alanı yaratan 
deri tabakhane işletmeleri Uşak’a 
taşınmakta veya tamamen kapanmaktadır-
lar. Bölge ekonomisi için oldukça olumsuz 
olan bu tablonun bir an önce iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Deri işletmelerinin 
faaliyetlerine devam etmeleri Karacasu 
ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.  

ÇİFT HATLI HIZLI TREN İHTİYACI
 
Ege Bölgesi ve özellikle Denizli-İzmir hattı  
ülkemizin en yoğun ulaşım hatlarından 
birisine sahip olmasına rağmen demiryolu 
hizmetleri yetersiz durumdadır. Yenilenen 
hızlı tren hatları da yine tek hat olarak 
yapıldığından beklenilen rahatlamayı 
sağlamamıştır. İzmir ile Denizli arasındaki 
bölgede yer alan Sanayi alanlarının fazlalığı, 
Nüfus yapısının yoğunluğu ve Lojistik 
potansiyeli çift hatlı hızlı tren yatırımının 
acilen gündeme alınıp çalışmaların bir an 
önce başlamasını gerekli kılmaktadır. Lojistik 
ve ulaşım alanında çift hatlı hızlı trenin 
olmaması bölgenin gelişimini engellemekte-
dir. Bu durum özellikle uluslararası rekabette 
dezavantaja sebep olmaktadır.
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Vatan Partisi Aydın 1. Sıra Milletvekili 
Adayı Emre Albayrak’ın Odamızı Ziyareti

V atan Partisi Aydın 1. Sıra  
Milletvekili Adayı Emre 
Albayrak, Avukat Zühre 

Genişel Ve Afet Gök Heusche-
le, 24 haziran 2018 seçimleri 
öncesi odamıza ziyaret etti. 
Nazilli ve sorumluluk sahasın-
da bulunan bölgeleri kapsayan 
sorunların ve çözüm önerileri-
nin bulunduğu genel sorunlar 
listesi incelemek üzere 
kendilerine takdim edildi. 

2018
Haziran

04

2018
Mayıs

31

2018
Mayıs

28 İyi Parti Aydın 1. Sıra Milletvekili 
Adayı emekli büyükelçi 
Aydın Adnan Sezgin, 

Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan’ı 
makamında ziyaret 
etti. Ziyarette Nazilli 
Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Gürdal 
Yüzügüler de hazır 
bulundu. Ziyarette 
konuşan Nazilli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan; “Sayın 
Sezgin, sizleri odamızda görmek 
bizleri son derece memnun etmiştir. 
Nazilli Ticaret Odası çatısı altında 

2013’ten bu yana hizmet vermek-
teyiz. Öncelikli hedefimiz 

üye memnuniyeti olduğu 
için üyelerimize en iyi 

şekilde hizmet vermek 
için gayret sarf 
ediyoruz. Geçen 5 yıl 
içinde üyelerimizle 
büyüdük ve 4000’e 
yakın üyeye ulaştık. ’ ’ 

dedi. Nazilli ve 
sorumluluk sahasında 

bulunan bölgeleri kapsa-
yan sorunların ve çözüm 

önerilerinin bulunduğu genel 
sorunlar listesi incelemek üzere 

sayın Sezgin’e takdim etti. 

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDIN ADNAN 
SEZER VE EKİBİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SAVAŞ’TAN

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NA ZİYARET
A k Parti Aydın Milletvekili ve 1. Sıra 

Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, 24 
haziran seçimleri nedeniyle gerçek-

leştirdiği kurum ziyaretleri kapsamında 
Nazilli Ticaret Odası’nı kalabalık bir grupla 
birlikte ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügü-
ler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
karşılanan Mustafa Savaş’a, Nazilli Ticaret 
Odası’nın hazırladığı bölge sorunları dos-
yası verildi. Dosyayı inceleyen Mustafa Sa-
vaş, dosyanın oldukça ayrıntılı hazırlanmış 
olduğunu, NTO tarafından tespit edilen bu 
sorunların çözümü için gayret göstereceği-
ni ifade etti.

“HER KESİME YARDIMCI OLACA-
ĞIZ”
Ege Bölgesi’nin en büyük 
meslek kuruluşlarından 
biri olan Nazilli Ticaret 
Odasında bulunmak-
tan dolayı memnuni-
yetini belirten savaş, 
“toplumu ayrıştıran 
değil, birleştiren bir 
anlayışın yereldeki tem-
silcileri olarak dün olduğu 
gibi bugün ve yarın inşallah 
toplumun bütün katmanları içerisin-
de olacağız” dedi. 

“VEKİLLERİ YANIMIZDA 
 GÖRMEK İSTİYORUZ”
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 

heyete hitaben 
yaptığı konuş-
mada, NTO ola-

rak birinci önce-
l i k l e r i n i n 

üyelerinin sorunları-
nı çözüm mercilerine 

aktarmak olduğunu, göreve 
geldikleri ilk günden itibaren bu düşüncey-
le hem ulusal, hem de bölgesel olarak tüm 
kurum ve kuruluşlara bölgenin beklenti ve 
sıkıntılarını aktardıklarını, dile getirilen ko-
nuların bir kısmının çözümlendiğini gör-

dükçe hizmet ve çalışma azimlerinin daha 
da arttığını ifade etti. Bu anlamda parti ayı-
rımı yapmaksızın tüm bölge milletvekilleri-
ni konulara duyarlı ve yanlarında görmek 
istediklerini söyleyen Arslan, “amacımız ve 
hedefimizin aynı olduğunu düşünüyorum. 
Üyelerimize, dolayısıyla halkımıza hizmet 
etmek ve bölgemizin zenginleşmesini sağ-
lamak istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemde milletvekillerimizden daha fazla 
ilgi ve duyarlılık bekliyoruz. Çünkü yapma-
mız gereken daha çok projeler ve işler var” 
dedi.
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2018
Haziran

08

2018
Haziran

20

A ydın Milletvekili Deniz Depboylu, 
24 Haziran seçimleri nedeniyle 
gerçekleştirdiği ziyaretler kapsa-

mında Nazilli Ticaret Odası’nı İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Deniz 
Depboylu’yu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. 
Ziyaretleri sırasında kendisine Nazilli 
Ticaret Odası tarafından hazırlanan Bölge 
Sorunları Dosyası verildi. Dosyada Nazilli 
ve çevre altı ilçede faaliyet gösteren tacir 
ve sanayicilerin ortak sorunları ile Nazil-
li’nin ihtiyaç duyduğu yatırımlar hakkında 
bilgiler yer alıyor.  Deniz Depboylu dosyayı 
inceleyeceğini ifade ederek üzerimize 
düşen bir görev olursa yapmaya hazırız 
dedi. 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan heyete 
hitaben yaptığı konuşmada; Ticaret Odası 
olarak tüm milletvekili adaylarına eşit 
mesafede olduklarını, Deniz Hanıma ve 
diğer adaylara çalışmalarında başarılar 
dilediklerini söyleyerek göreve geldikleri 
ilk günden itibaren tüm kurum ve kuruluş-
lara bölgenin beklenti ve sıkıntılarını 

aktardıklarını, dile getirilen konuların bir 
kısmının da çözümlendiğini ifade etti. Bu 
anlamda parti ayırımı yapmaksızın tüm 
bölge milletvekilleriyle birlikte hareket 
etmek istediklerini söyleyen Arslan; “Bölge 
insanımızın ve üyelerimizin ortak menfa-
atleri için çalıştığımıza göre önümüzdeki 

dönemde milletvekillerimizden daha fazla 
ilgi ve duyarlılık bekliyoruz. Nazilli kamu 
yatırımları ve projelerinden yeterince pay 
alamamaktadır. Bu konuda milletvekilleri-
mizin öncülüğünde tüm kurum ve kuruluş-
lar birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Aydın 

Milletvekili Sayın 
Deniz Depboylu’dan 

Nazilli Ticaret Odası’na 
Ziyaret

S eçim çalışmaları kapsamında 
Chp Aydın Milletvekili 
Adayları Süleyman Bülbül, 

Özlem Burcu Uğan Sevim ve ilçe 
yönetimi odamıza ziyarette 
bulundu.  Ziyarette odamızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler, Yönetim Kurulu Ve 
Meclis Üyeleri hazır bulundu. 
Milletvekili adaylarına Nazilli ve 
sorumluluk sahamızda bulunan 
ilçelerin bölgesel sorunlarının 
bulunduğu  ‘Sorunlar Dosyası’  
verildi. Milletvekili adayı Süleyman 
Bülbül, vekil olduktan sonra Nazilli 
ve Aydın’ın sorunlarıyla yakından 
ilgileneceğini, ziyaretlerini 
sürdürerek sık sık istişarede 
bulunacağını söyledi.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VE İLÇE YÖNETİMİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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2018
Temmuz

24

2018
Temmuz

30

KUYUCAK KAYMAKAMI VURAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

N azilli Ticaret Odası (NTO)  sorumlu-
luk sahasında bulunan Kuyucak 
ilçemizin sorunları hakkında bilgilen-

dirmelerde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı ARSLAN , üretim ve ticaret 
alanlarının yetersiz olması sebebiyle öz 

sermayesi ile işletmesini kurmak 
isteyen herhangi bir destek talebin-
de bulunmayan bir çok girişimcinin 

sanayi alanı yetersizliği sebebiy-
le yatırımdan vazgeçmek 

zorunda kaldığını, bölgesel 
ekonomik kalkınma 
sağlanabilmesi için olması 
gereken imalat ve ticaret 
yatırımlarının yetersiz 
durumda kaldığını dile 
getirdi. Ayrıca Meclis 

Başkanı Yüzügüler, NTO Yönetimi olarak 
2013 yılından beri projelerimiz arasında 
yer alan “Nazilli Uzun Yaşam Köyü” 
hakkında bilgilendirmede bulundu.  
Bölgenin refahı, ekonomisi ve tanıtımı için 
amaçlanmış ve planlanmış bu projenin 
içinde, Sağlık ve yaşlı turizmi, organik 
pazar, dinlenme ve gezi alanları, çocuklar 
için tarım ve ziraat çalışmaları, yemek ve 
gıda imalatı ile satışı gibi bir çok faaliyet 
bulunduğunu dile getirdi. Kaymakam 
Vuran ise bölge ekonomisine katkı 
sağlayacak, yaşam kalitesini yükseltecek 
ve ülkemizin katma değerini artıracak her 
türlü faaliyeti desteklediğini dile getirdi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER Kuyucak 
Kaymakamı Yusuf  Beran VURAN’ı makamında ziyaret etti. 3 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlayan ve ilk görev yeri 
Kuyucak olan Sayın VURAN’ a hayırlı olsun dileklerini sundular.

G erçekleştirilen toplantıda aşağıdaki gün-
dem maddeleri görüşülmüştür;

1. MADDE - Nazilli ve çevre ilçelerdeki sa-
nayi alanlarının yetersizliğinin yanında ya-
tırım yapılabilir diğer alanların da 1/100000 
lik İmar Planında tarım arazisi veya zeytin-
lik olarak işaretlenmiş olması nedeniyle 
sanayi yatırım alanı bulunmamaktadır. TO-
Kİ’nin altyapısı tamamlanmış sanayi alan-
ları oluşturup yatırımcıya ücreti karşılığın-
da tahsis etmesi en uygun çözüm olacaktır. 
Bu anlamda İmar Barışı Uygulamasının 
Ruhsatlandırma Sorunu yaşayan mevcut 
işletmeler için önemli bir fırsat olduğu dü-
şünülmektedir. Ancak uygulamada e-dev-
let üzerinden yapılan başvurular ile Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü kayıtları arasında 
uyuşmazlık olduğu görüldüğünden her ne 
kadar ilçelerdeki uzlaşma komisyonları ve 
kadastro müdürlükleri bu konuda yardımcı 
olsalar da konunun araştırılması gerek-
mektedir.
İmar planları hiçbir şekilde standarda 
uymayan tamamen karmaşık yap boz 
şeklinde uygulanmaktadır. Sadece 
bölgemizde değil tüm ülkede benzer 
durumun yaşandığını görmekteyiz. Bu 
durumun bölge milletvekillerine diğer 
konuların da yer aldığı bir rapor şeklinde 

bildirilmesi gerekmektedir.

2. MADDE- Nazilli Ticaret Odası Uzun 
Yaşam Köyü mutlaka hayata geçirilmesi 
gereken bölgemiz için önemli bir projedir. 
Ancak alanın yer seçiminde bölgemizde 
hatırı sayılır sayıda (JES) olduğu için  
Jeotermal Elektrik Santrallerinden 
etkilenmeyecek bir noktada olması önem 
taşımaktadır. Ayrıca ulaşımının kolay 
olması yerleşim yerlerine çok yakın 
olmaması gibi kriterler de dikkate alınma-
lıdır. Bu konu belirli bir olgunluğa geldik-
ten sonra da bölge milletvekilleri ile 
birlikte çalışılması ve bu yatırıma herkesin 
destek vermesi sağlanmalıdır. 

3. MADDE - Yaklaşan yerel seçimler 
nedeniyle adaylıklarını ilan edecek 
belediye başkanı adaylarından özellikle 
altyapı, yol ve imar uygulamaları konusun-
da yapmayı planladıkları projeleri, uzun 
vadeli yatırım planlarını öğrenmek aynı 
zamanda bu konularda fikir ve düşüncele-
rini almak üzere (ek liste) konu başlıkları-
nın kendilerine sunulması gerektiğini 
düşünüyoruz.  Altyapı, yol ve imar uygula-
maları için liste halinde hazırlanan konu 
başlıklarının önemine dikkat çekilmeli ve 
seçilmeleri halinde bölgemizin planlı 
büyümesi için yapılacak çalışmalarda bu 
konuların dikkate alınmasının önemi 
vurgulanmalıdır.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI
Odamız tarafından Nazilli ve çevresinin sorunlarını ele almak üzere 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunu uyarınca 
oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, Nazilli ve sorumluluk sahamızda bulunan 6 ilçenin (Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, 
Sultanhisar, Yenipazar )  sorunlarını ele alarak çözüm noktasında istişarelerde bulunup ortak akılla sonuca bağlamak amacıyla toplandı.

15 KİŞİDEN OLUŞAN 
KURUL ÜYELERİ İSE ŞU 
ŞEKİLDE  

r Odamız Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN r Gürdal YÜZÜGÜLER r Hasan Hüseyin EREN, 
Mehmet TUNÇYÜREK r Gökhan YILDIZ r Akın DÖKEN r Ayhan YELOĞLU r Ali AYDIN r Niyazi ÖZDEN r Serkan 
ÇELEN r İsak AKGÜN r Süleyman GÜRBÜZ r Mehmet Naci MADEN rGüler KURUDERE AKBAŞ r Birsen KARLIOĞLU
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2018 yılında duyurmuş olduğu 
‘Nefes Kredisi’ kapsamında NAZİLLİ TİCARET ODASI, ilk 6 Ay ödemesiz 
%0,99 faiz ile 13.000.000 Türk Lirası civarında kredi kullandırmış, 
üyelerinin nefes almasını sağlayarak Nazilli ve sorumluluk sahamızdaki 

diğer ilçelere ekonomik destek sağlamıştır.

ÜYELERİMİZE 
NEFES OLDUK



TOBB BAŞKANI M. RIFAT HISARCIKLIOĞLU’NUN TEK ADAY OLDUĞU GENEL 
KURULDA TICARET ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI NURI ARSLAN TÜM 
DELEGELERIN DESTEĞI ILE TOBB TICARET ODALARI KONSEYINE SEÇILDI

T Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. 
Genel kurulu Ankara TOBB-ETU 
Üniversitesinde ülke 

genelindeki tüm Oda ve 
Borsa delegelerinin katılımıy-
la yapıldı. M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun güven tazelediği 
seçimlerde Ticaret Odaları 
Konseyi seçiminde ise asil 
listede aday gösterilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri ARSLAN  seçime katılan 
delegelerin çoğunluğunun 
oyları ile Nazilli Bölgesini 
temsilen 30 kişilik asil listede 
konsey üyesi olarak görev 
yapmak üzere seçilme 
başarısı gösterdi. 

TOBB seçimli Genel Kurulu 
hakkında açıklamada bulunan Nuri 
ARSLAN : TOBB seçim sonuçlarının 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın 
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu ve yeni 
seçilen TOBB Yönetim Kurulu üyelerini 
kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum.  
Ticaret Odalarının temsil organı olan 
TOBB Ticaret Odaları Konseyine şahsımı 
aday gösterdikleri ve seçme teveccühün-
de bulundukları için tüm delegelere 

teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni seçilen 
Ticaret Odaları Konsey üyesi çalışma 

arkadaşlarıma komite çalışmala-
rında başarılar diliyor, seçimde 
verdikleri güven ve destek için 
ayrı ayrı hepsine teşekkür 
ediyorum.  Bütün gayretimiz 
Odamız üyelerinin her plat-
formda sesi olmaktır. Önceki 
dönemde olduğu gibi bundan 
sonra da Nazilli Bölge ekonomi-
sinin kalkınması için Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyesi arkadaş-
larımız ile beraber birlik ve 
dayanışma içinde çalışacağız. 
Amacımız bulunduğumuz 
kurumlardan güç almak değil 
görev yaptığımız kurum ve 
kuruluşlara güç vermektir. Allah 
yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Genel kurula Nazilli Ticaret Odası delege-
leri Gürdal Yüzügüler, Nuri Arslan, İsak 
Akgün, Süleyman Gürbüz, Hüseyin Pişken 
ve Yasin Uzun katıldı. Yaklaşık 3000 
delege ve Oda-Borsa temsilcisinin 
katıldığı 74. TOBB Genel Kuruluna 
Türkiye’nin önde gelen sanayici ve 
tüccarları ile iş adamları yoğun ilgi 
gösterdiler.

2018
Mayıs

14 -15

01 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen seçimler-

den sonra İlk Meclis Ve Meslek 
Komiteleri Müşterek Toplantısı 
yapıldı. Toplantının ardından bütün komite, 
meclis üyeleri ve personelin de katılımıyla 
iftar yemeği gerçekleştirildi.

N azilli ticaret odası 11. 
Meslek komite (Yaş Sebze, 

Meyve Ürünleri ve Bitkisel 
Yağların Satışı)  toplantısı 
30.05.2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

Nazilli Ticaret Odası İlk Müşterek 
Toplantısını Gerçekleştirdi

11. Meslek Komitesi Toplandı

2018
Mayıs

28

2018
Mayıs

30

2018
Haziran

06 N azilli Ticaret Odası yetki ve 
sorumluluk alanı içinde 
uygulanacak olan “Ekmek 

Azami Fiyat Tarifesi” tespitiyle ilgili 
yönetim kurulu başkanı odasında 
gerçekleştirilen toplantıya Aydın 
Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, Aydın 
Valiliği, Aydın İl Gıda Tarım Hayvan-

cılık Müdürlüğü, Aydın Ticaret İl 
Müdürlüğü ile Nazilli Belediyesi 
katılmıştır.  
Komisyon kararıyla ortak bir karar 
alınarak, onaya sunulmak üzere 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmiştir.

EKMEK AZAMİ FİYAT TARİFESİNİ BELİRLEYEN 
KOMİSYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK
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AYDIN İL NAZIM İMAR PLANI 
TOPLANTISINA BAŞKAN NURİ 

ARSLAN KATILIM GÖSTERDİ
2018

Haziran

06
A ydın İl İdari sınırları 

bütününde çalışmaları devam 
eden 1/25.000 ölçekli Aydın İl 
Nazım İmar Planı hazırlanması 
sürecinde sanayi sektöründe 
karşılaşılan sorunların tartışılması 
ve plana yansıtılmak çözüm 
önerilerinin değerlendirildiği 
sektörel katılım toplantısına 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan katıldı

2018
Haziran

20

2018
Temmuz

17

2 0.06.2018 tarihinde Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından mahalle muhtarlarına 

yönelik İmar Barışı Kanunu hakkında 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 
Odamız Meclis Toplantı Salonunda 

İmar Barışı Kanunundan azami derece-
de yararlanabilmesi için sistem ile ilgili 
bilgi verildi.  Yasadan nasıl yararlanıla-
cağı, hangi hususların İmar Affı konusu-
na girdiği gibi konular hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Nazilli İlçe Kaymakamlığı 
Muhtarlar Toplantısı Odamız 
Toplantı Salonunda Yapıldı

2018
Temmuz

17 N azilli Ticaret Odası 
Akreditasyondan sorumlu 
personel ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Nuri Arslan’ın katılımıyla  
Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi Uzmanı Nezahat 
Türközü’nün eşliğinde geliştirme 
toplantısı yapıldı. Toplantı 
değerlendirme sonuçları 
Akreditasyon İzleme Komitesi ve 
Yönetim Kurulu ile paylaşıldı.

NTO’da İş Geliştirme Toplantısı

N Diyanet İşleri Başkanlığı Nazilli 
Müftülüğünce düzenlenen 
Vekaletle Kurban Organizasyonu 

tanıtım toplantısı Odamız Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. Programa 
Diyanet işleri Uzmanı Ahmet Sünnetçi, ve 
Nazilli İlçe Müftüsü Necati Toplaoğlu  
katıldı.

Vekaletle Kurban 
Organizasyonu Tanıtım 

Toplantısı Odamızda 
Yapıldı

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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NAZiLLi TiCARET ODASI 
VE NAZiLLi TiCARET 

BORSASI HEYETLERi, 
TOBB BAŞKANI RiFAT 
HiSARCIKLIOĞLU’NU 

ZiYARET ETTi
2018
Nisan

22 T OBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Nazilli’de 
oda ve borsanın birlikte 

düzenlediği organizasyonla 
gerçekleştirilen ziyareti 
memnuniyetle ve takdirle 
karşıladığını dile getirdi. 
Seçimlerin geride kalmasıyla 
her türlü rekabet ortamından 
uzaklaşılması gerektiğinin altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, bölge ve 
ülke refahı için atılacak her 
adımda oda ve borsa başkanla-
rına tam destek vereceğini 
sözlerine ekledi. Heyet güncel 
konularda istişarelerde bulun-
duktan sonra hediyelerin 
takdim edilmesiyle ziyareti 
sonlandırdı.
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Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan geride kalan oda/
borsa seçimleri ardından İstanbul Tica-
ret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç’e hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Başkan Avdagiç odamız tarafın-
dan geçekleştirilen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Başkan Arslan 
tarafından kendisine uzun yaşam sepeti 
hediye edildi.

İTO Başkanı Avdagiç’e Ziyaret

MİTSO’YA KIYASLAMA ZİYARETİ

A ydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil 
Müsevitoğlu, Nazilli Vergi Dairesi 
Müdürü Kadriye Akkoyun ile 

birlikte Odamıza ziyarette bulundu. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 

Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler’in güven tazeleyerek tekrar 
Başkan seçilmelerini tebrik ederek, 
hayırlı olsun dileklerini sundular.

2018
Mayıs

05

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Müsevitoğlu Ve Nazili 
Vergi Dairesi Müdürü Akkoyun’dan NTO’ya ziyaret

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan, 
Beştepe’de Düzenlenen Cumhurbaşkanlığı
Göreve Başlama Töreni’nde

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdürü Sayın Adnan YANKIN’ı 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
yerinde ziyaret etti. Nazilli Ticaret Odası 
olarak gelecek zamanda yapmayı plan-
lamış olduğumuz faaliyetler hakkında 
görüş alışverişi yapıldı.

2018
Temmuz

03

2018
Temmuz

09

2018
Temmuz

13

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN ve Meclis Başkanı Gürdal YÜ-
ZÜGÜLER 13.07.2018 tarihinde Milas 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler. 
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 
ÖZER’in nezaretinde gerçekleşen ziya-
rette Başkanlarımız her iki odanın or-
ganları, fiziki şartları, verilen hizmetleri, 
mali yapısı, salonları vb. konularda kıyas-
lama imkanı bulmuşlardır. Güncel konu-
ların da görüşüldüğü ziyarette Sayın 
Reşit ÖZER, Başkanlarımıza üzerinde 
Milas’ın UNESCO’nun dünya geçici mi-
ras listesinde yer alan Uzunyuva Anıt-
mezarındaki lahitin üzerinde bulunan 
kabartmaların resmedildiği bir tabak ar-
mağan etti.

2018
Temmuz

06

N uri ARSLAN yeni 
hükümet sistemi 
ile ilgili, “ Öncelikle 

Yeni Hükümet sistemi 
tüm milletimize hayırlı 
olsun. Milletin iradesiyle 
kabul edilen Cumhurbaş-
kanlığı yönetim sistemi-
nin fiilen başlaması 
ülkemizdeki istikrarı ve 
güveni daha da güçlendi-
recektir. Özellikle iş 
dünyamızdan kişilerin 
hükümette yer almasını 
çok önemli görüyoruz. 
Yeni Ticaret Bakanımızın 
TOBB camiasından 
çıkmasından ayrıca 
memnuniyet duyduk. 
Artık önümüzde ülkemiz 
ve milletimiz 

için belirsizliklerin 
ortadan kalktığı bir 
dönem var. Yeni yatırım-
larla birlikte üretimden 
ihracata, sanayiden 
istihdama kadar her 
alanda güçlü bir Türkiye 
için yeni bir sürece 
başlamış oluyor. Ülkemiz 
ve milletimiz için çok 

daha parlak bir geleceği 
birlikte inşa edeceğiz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında kurulan 
yeni hükümetimizin 
hayırlı olmasını diliyor, 
tüm bakanlarımıza 
görevlerinde başarılar 
diliyoruz.” dedi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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NTO olarak Türkiye-Avrupa 
Birliği Iş Dünyası Hibe 
Programına Katıldık

O da personelimiz 
Osman Ümütlü, 
Nazilli Ticaret 

Odası’nı temsilen 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından yürütülen 
Türkiye – AB İş Dünyası 
Diyaloğu Hibe programı 
kapsamında TOBB da 
gerçekleşen eğitime 
katılmıştır.

NAZİLLİ TİCARET ODASI 
HABER BÜLTENİ

Yeni Sanayi Mahallesi 
Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18 

09900
Nazilli /AYDIN

T: 0 (256) 315 9 315 
  F: 0 (256) 315 9 444

www.naztic.org.tr 
circlefacebook /naztic

İMTİYAZ SAHİBİ 
Nazilli Ticaret Odası Adına 

Nuri Arslan 
Yönetim Kurulu Başkanı

Eray Rüştü TAKA 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Yerel Süreli Yayın 
Yıl:11 Sayı: 95 - Ağustos 2018

Grafik Tasarım

2018
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19

2018
Nisan
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ISO KALİTE YÖNETİM BELGEMİZİ YENİLEDİK

N isan 2018’de yapılan ve 
başarıyla sonuçlanan  ISO 
9001/2015 Kalite Yönetim 

Sistemi denetim sonucu 
belgemiz 12/06/2018 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
yenilenerek, kalitemiz bir kere 
daha tescillenmiştir.

EREĞLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN ZİYARET
G 24.07.2018 tarihinde Ereğli Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut ÖZKOÇ, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Uysal, 
Yönetim Kurulu Üyesi Evren Nas ve Ömer 
Eğer, Nazilli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.  
Göreve yeni geldiklerini ve Ereğli Ticaret Ve 
Sanayi Odasına yeni bir hizmet binası 
kazandırmayı istediklerini belirten ERTSO 
Başkanı ÖZKOÇ, “ yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımla beraber modern bir hizmet 
binası yapma amacıyla bir çok odayı ziyaret 
ettik, üye memnuniyetini amaç edinen, 
modern çağın gerekliliklerine ayak uyduran 
ve birçok il odalarında bulunmayan özel bir 
hizmet binasını inceleme fırsatı bulduk. 
Binanın giriş katındaki bağımsız restoran ve 
konferans salonu katındaki bağımsız kafater-
ya ile hizmet saati dışında da kullanıma 
uygun olması sebebiyle “yaşayan bir bina” 
olma özelliğini taşımakta. NTO hizmet 

binasının bu noktaya gelmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederim “ diyerek 
sözlerini tamamladı. NTO Yönetim kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. NTO hizmet binası 
hakkındaki güzel yorumları ve takdim edilen 
hediye için teşekkür etti. 

2018
Temmuz

24

14

NAZİLLİ TİCARET ODASI
AĞUSTOS ‘18



2018
Mayıs

02

O damız tarafından düzenlenen 
toplantıda  Aydın Çalışma ve 
İşkur İl Müdürü Rahmi Terzi 

ve Nazilli Sosyal Güvenlik Merkezi 
yetkilileri Selim Demir, Uğur Biçer 
ve Gürbüz Okur tarafından üyeleri-
mize bilgilendirmeler yapıldı. 01 
Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 
arasında 3 yıl süre ile uygulanacak 
olan yeni istihdam teşviklerinin 
anlatıldığı toplantıda ayrıca 01 Nisan 
2018 tarihinden önceki dönemde 
sigorta prim destekleri ile istihdam 

teşviklerinden yararlanamayan 
işletmelere yönelik mevcut durum-
da yasadaki haklarını kullanabilme-
leri için açıklamalarda bulunuldu. 
5510, 4447 ve 6111 Sayılı Teşvik 
Kanunları hakkında ayrıntılı bilgiler 
verildi.  Soruları yetkililer tarafından 
cevaplandırıldı. 

YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRDİK
Odamız tarafından düzenlenen toplantıda Aydın Çalışma ve İşkur İl Müdürü 
Rahmi Terzi ve Nazilli Sosyal Güvenlik Merkezi yetkilileri Selim Demir, 
Uğur Biçer ve Gürbüz Okur tarafından üyelerimize bilgilendirmeler yapıldı.

2018
Temmuz

30 A kreditasyon standardı kriterlerinin 
sürecini gözlemlemek amacıyla 
Nazilli Ticaret Odası’nın yapmış 

olduğu talep doğrultusunda geliştirme 
ziyareti yapıldı. Ziyareti bağımsız denetçi 
kuruluş, Türk Loydu Uygunluk 
Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Denetçi 
Serkan ŞAHİN ve TOBB Akreditasyon Kurul 
Sekreteri Özge KARATEPE gerçekleştirdi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/
Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları 
kapsamında, Nazilli Ticaret Odası’nın 
Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, Mali 
Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş 
Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve 
Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, 
İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi ve 

Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve 
Eğitim, Uluslar arası Ticaret konularında 
incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen ön 
çalışmalarda 13 kriter ile ilgili Odanın 
yapmış olduğu çalışmalar 
değerlendirilerek, 2018 yılının sonuna 
doğru yapılması planlanan denetim için ön 
hazırlıklar gözden geçirildi.
Geliştirme ziyaretinin tüm aşamalarını 
yakından takip eden Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, “ 
Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimize en 
iyi hizmeti sunmak amacıyla akreditasyon 
çalışmalarına önem vermekteyiz.  Sahip 
olduğumuz 5 yıldızlı Akreditasyon Belgesi 
ile birlikte özel sektörün önünü açmayı ve 
modern Oda hizmetlerini kalıcı bir şekilde 

devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Kurum 
kalitesini arttırmayı amaçlayan 
Akreditasyon sürecimizde üst yönetim 
olarak iç ve dış paydaşlarımız ile birlikte 
hareket ederek Kurum personeline her 
türlü desteği vermekle birlikte bu süreci 
iyileştirmek ve geliştirmek için 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi.

NTO’YA AKREDİTASYON SİSTEMİ GELİŞTİRME ZİYARETİ YAPILDI

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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Odamızın verimliliğini 
artırmada personel 
memnuniyeti ve 
motivasyona önem 
veren yönetim 
kurulumuz, insan 
kaynakları politikamızda 
da belirtildiği gibi kurum 
aidiyeti ve motivasyonu 
ön planda tutmak 
amacıyla NYSA Antik 
Kent’e gezi düzenledi. 
Organizasyona, Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN ve Meclis 
Başkanı Gürdal 
YÜZÜGÜLER de katılım 
gösterdi.

KOSGEB KOBİGEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

NTO PERSONELLERİ NYSA ANTİK KENTİ’NDE

O 1 Haziran 2018 
Cuma günü Odamız 
Konferans Salonun-

da gerçekleştirilen KOSGEB 
KOBİGEL KOBİ Gelişim 
Destek programı ile ilgili 
aydın KOSGEB Müdürlüğü 
uzmanlarından Salih Özgür 
ÖYÜŞ, üyelerimizi bilgilen-
dirdi. KOSGEB’in sanayi 

imalat sektöründeki 
işletmeler için sunduğu 
proje bazlı hibe desteği 
kapsamında gerçekleştiri-
len sunum ile üyelerimize 
ayrıntılı bilgiler veren Salih 
Özgür ÖYÜŞ, yaklaşık iki 
saat süren sunumun 
ardından üyelerimizden 
gelen soruları cevapladı. 

2018
Haziran

01

2018
Temmuz

27
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03-06 EYLÜL 2018

10-13 EYLÜL 2018

17-20 EYLÜL 2018

24-27 EYLÜL 2018

05-08 KASIM 2018

12-15 KASIM 2018

19-22 KASIM 2018

26-29 KASIM 2018

GIRIŞIMCILIK 
EĞİTİMLERİ
G öreve 

geldiği 
günden 

bugüne Nazilli ve 
çevresinde 
girişimcilere en 
büyük desteği 
veren Nazilli 
Ticaret Odası bu 
desteğini 2018 
yılında da açtığı 
uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
kurslarıyla 
arttırarak devam 
etmektedir. 2018 
in ilk yarıyılında 
düzenlemiş 
olduğumuz 
kurslarından 205 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 
Alınan eğitimler sonrası verilen desteklerden 
faydalanmaları için gereken danışmanlık hizmetlerini 
de odamız yatırım destek ofisi birimi ücretsiz 
sunmaktadır. 2018 yılının 2. Yarısında yapılması 
planlanan eğitimler tabloda belirtilmiştir.

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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Nazilli Ticaret Odası, 
üyelerine ve dış paydaşlarına 

konferans salonu, derslikler ve 
çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek 

büyüklükteki toplantı salonlarını 
kullandırmakta , bu sayede birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapmakta ve 

sosyal sorumluluk projelerinde 
desteklerini devam 

ettirmektedir.
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S .S. NOTS Nazilli Motorlu Araçlar Ticareti Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı Odamız Meclis 
Salonunda gerçekleştirildi. Çoğunluğun sağlandığı top-

lantıda Aydın Çobanoğlu, Hikmet Görgülü, Suat İşbilen 
Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday oldu. 71 katılımcının oy 
kullandığı seçimde, 38 oy alan Suat İşbilen, Galericiler Sitesi 
Kooperatifi’nin yönetim        kurulu başkanı oldu.

ODAMIZDA YAPILAN GALERiCiLER SiTESi SEÇiMiNE 
BAŞKANIMIZ NURİ ARSLAN DİVAN BAŞKANLIĞI YAPTI

2018
Haziran

15

2018
Haziran

19

Suat İşbilen

Seçimden Hemen Önce Kritik Analiz ve Yorumlarla Türkiye Ekonomisi

O damız Konferans Salonundaki 
seminere Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık, Odamız Başkanları, 

siyasi parti temsilcileri, Denizli Sanayi 
Odası Başkanı Okan KONYALIOĞLU ve 
oda başkanları, TurkishBank Group 
müdürleri, NTO Yönetim Kurulu üyeleri, iş 
adamları ve çok sayıda oda üyesi katıldı.  

  GÜÇLÜ BİR EKONOMİ  
YENİ YATIRIM OLUR 
Konferansın açılış konuşmasında son 
zamanlarda yaşanmakta olunan ekonomik belirsizliklerin ve yaklaşan seçim sürecinin 

sanayici ve tüccarları tedirgin ettiğini ifade 
eden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, “Genel ekonomik tabloya baktığı-
mızda hissedilen durum toplumumuzda 
ister istemez bir yılgınlığa ve ümitsizliğe 
neden olabilmektedir. Bu durumun geçici 
bir dalgalanma olduğunu bilerek mümkün 
olan en kısa sürede atlatılması tartışmasız 
hepimizin ortak temennisidir. Küresel 
piyasalardaki dengesizlik, istikrarsızlık 
nedeniyle önümüzdeki günlerde yaşanabi-
lecek sıkıntılara her zaman hazır olmamız 
gerektiğini düşünenlerdenim. Üzerinde 
yaşadığımız topraklar tarih boyunca işgale 
ve haksızlığa isyan etmiş, kahramanlık 
destanlarının yazıldığı yerlerdir. Güçlü bir 
ekonomi, yeni yatırım ve önlemlerle olur. 
Güçlü bir ekonomi için önlemlerimizi en 
kısa zamanda almalıyız. Yol haritalarımızı 
belirlemek sizi beklemeyecek tehlikeler-
den uzak tutacaktır” dedi. 

Odamız öncülüğünde ‘Seçim öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisi ve piyasalar’ adlı konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak, 
Ekonomist ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman ile TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene katıldı.     
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2018
Temmuz

18 A ydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil 
Müsevitoğlu, Nazilli Vergi Dairesi 
Müdür Vekili İsmail Soydinç ve 

kurum yetkililerinin katılımlarıyla odamız 
konferans salonunda 7143 sayılı kanun, 
oto alım-satımı, vergilendirme ve belge 
düzenleme konuları hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir.

İKİNCİ EL ARAÇ VE TAŞINMAZ TİCARETİ

• 19 Seri No`lu KDV Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ 06/07/2018 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup; 11.madde ile 
ikinci el araç satışında uygulamaya 
yön verilmiştir.

• 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı 
Kanunla değişik (23/f) maddesine 
göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya 
taşınmaz ticaretiyle iştigal eden 
mükelleflerce, KDV mükellefi olma-
yanlardan (mükellef olanlardan istisna 
kapsamında yapılan alımlar dâhil) 
alınarak vasfında esaslı değişiklik 
yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu 
kara taşıtı veya taşınmazların 
tesliminde matrah, alış bedeli 
düşüldükten sonra kalan tutardır.

• KDV mükellefi olmayanlardan veya 
istisna kapsamında KDV ödenmeksi-
zin alınan ikinci el motorlu kara 
taşıtları ile taşınmazların satışında 
düzenlenecek faturalarda alış bedeli 
ile satış bedeli arasındaki fark 

üzerinden KDV hesaplanır. KDV 
hesaplanarak alınan ikinci el motorlu 
kara taşıtları ile taşınmazların 
teslimlerinde ise özel matrah şekli 
uygulanmayacaktır.

• Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı 
veya taşınmaz teslimlerinde özel 
matrah uygulaması yalnızca ikinci el 
motorlu kara taşıtı veya taşınmaz 
ticaretiyle iştigal eden mükellefler 
tarafından uygulanacaktır.

• İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile 
iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 
30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticareti Hakkında Yönetmelik 
kapsamında işletmesi adına yetki 

belgesi alan tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti ile iştigal etmekle 
birlikte henüz yetki belgesi almamış 
olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtla-
rının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe 
göre yetki belgesi alınması için 
verilen süre ile sınırlı olmak üzere 
yetki belgesi olmaksızın, özel matrah 
uygulayabilirler.

• Verilen süre içinde yetki belgesini 
almamış olanlar ile yetki belgesi 
almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı 
veya taşınmaz ticareti ile iştigal 
edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı 
veya taşınmaz teslimlerinde özel 
matrah uygulanmaz.

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 7143 Sayılı Kanun 
Ve Oto Alım Satım Bilgilendirme Toplantısı

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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T ürkiye’nin dört bir yanından ve diğer 
16 ülkeden gelen katılımcıların güçlü 
temsiliyle, Yapı Fuarı - Turkeybuild 

İstanbul sadece Türkiye için değil, bölge 
için de bir merkez niteliği taşıyor.  2017 
yılında Türkiye ekonomisi %7,4 büyürken, 
inşaat sektörünün değeri %8,9 artışla 146 
milyar dolara yükseldi. Söz konusu 
büyümenin üçte ikisi, inşaat malzemeleri 
ihracatından sağlanan 17,3 milyar dolar ile 
gerçekleşti. Bu, Türk ekonomisinin 
hızlandırıcı faktörü oldu.

Nazilli Ticaret Odası Üyeleri 
İstanbul Yapı Fuarı’na katıuldı. 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN ile birlikte fuarı gezen 
üyeler, yalıtım, kaplama, yapı 
kimyasalları, boya, kapı, beton ve 
donatı elemanları, kaba yapı, 
tesisat, çevre düzenleme, 
iklimlendirme , iskele yapı 
elemanları, doğrama ve daha bir 
çok sektörde sunulan yeni 
ürünleri ve son gelişmeleri 
incelediler, ürün temsilcileri ile 
bire bir görüşme imkanı buldular.

NTO İSTANBUL
YAPI FUARI’NDA

2018
Mayıs

05

• İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz 
teslimlerinde özel matrah uygulanabilmesi 
için, araç veya taşınmazın basit tadil, 
bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında 
esaslı değişiklik yapılmaması gerekmekte-
dir.

• İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal 
eden (A) Otomotiv Ltd. Şti. , KDV mükellefi 
olmayan Bay (B)’den 32.000 TL’ye ticari 
araç satın almıştır. (C) Servis A.Ş.den 
hizmet almak suretiyle, satın alınan aracın 
yıllık bakımı yaptırılmış ve otomobile çelik 
jant taktırılmıştır. Bu hizmetin karşılığı 
olarak (C) Servis A.Ş.ye 5.000 TL+900 TL 
KDV ödenmiştir. Daha sonra söz konusu 
otomobil KDV hariç 40.000 TL’ye satılmış-
tır. KDV mükellefi olmayan Bay (B)’den 
satın alınan araca yıllık bakım yaptırılması 
ve çelik jant taktırılması, otomobilin 
vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmadı-

ğından, söz 
konusu 
aracın 
satışında özel 
matrah uygulana-
cak ve alış bedeli 
olan 32.000 TL 
düşülmek 
suretiyle 8.000 TL 
özel matrah 
üzerinden (8.000 
x 0,18 =) 1.440 TL 
KDV hesaplana-
caktır. Ayrıca 
taşıtın yıllık 
bakımı ile çelik 
jant takılmasına 
ilişkin (C) Servis 
A.Ş.ye ödenen 
900 TL KDV, 

(A) Otomotiv Ltd. Şti. tarafından indirim 
konusu yapılabilecektir.

• Söz konusu aracın, KDV oranlarını belirle-
yen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında 
tanımlanan binek otomobillerinden olması 
durumunda, özel matrah üzerinden %1 
oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

• İkinci el araç alım satım faaliyeti ile iştigal 
eden Bay (A), KDV mükellefi olmayan Bay 

(B)’den 1978 model kullanılamaz halde 
bulunan bir aracı 10.000 TL bedelle satın 
almıştır. (C) Servis A.Ş.den hizmet almak 

suretiyle, söz konusu aracın motoru 
dahil birçok parçası değiştirilmek 
suretiyle yenilenmiş ve (C) 

Servis A.Ş.ye 20.000 TL+3.600 
TL KDV ödenmiştir. Yenilenen 
araç Bay (A) tarafından KDV 
hariç 40.000 TL’ye satılmış-
tır. Söz konusu aracın motor 

dahil birçok parçasının 
değiştirilmek suretiyle yenilen-
mesi, taşıtın vasfında esaslı 
bir değişiklik oluşturduğun-
dan söz konusu aracın 

tesliminde özel matrah uygulan-
mayacak, toplam satış bedeli 
olan 40.000 TL matrah üzerin-
den KDV hesaplanacaktır. Diğer 
taraftan, aracın yenilenmesine 
ilişkin (C) Servis A.Ş.ye ödenen 
3.600 TL KDV, Bay (A) tarafın-
dan indirim konusu yapılabile-
cektir.
• 1/6/2018 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.
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01 NİSAN 2018 NAZİLLİ TİCARET ODASI SEÇİMİNDE 
TEKRAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN NURİ ARSLAN 

MAKAMINDA TEBRİK ZİYARETLERİNİ KABUL ETTİ

2018.04.03 OSMAN KANA, AYDIN SANAYİ ODASI 
BAŞKANI MEHMET YUNUS ŞAHİN

2018.04.04-İSAK AKGÜN

2018.04.03 ARSLAN AİLESİ

2018.04.04-NACİ MADEN

2018.04.03 HANDE GÜLSEVEN

2018.04.04-ÖZAYDIN PETROL ALİ AYDIN

Yapılan açıklamaya göre, 
enerjisinin %75’ini ithal eden 

Türkiye’de enerji verimliliği sektörün 
kilit bir parçasıdır ve demiryolu 
gelişiminin yanı sıra kentsel 
dönüşüm ve gürültü kirliliğinin 
azaltılması da Türk inşaatını bir 
adım öteye götüren diğer alanlardır. 
Şu ana kadar 2018 yılında Türk 
inşaatı konusunda güçlü bir 
başlangıç yapıldı. 2017 yılında %8,9 

oranındaki sağlıklı bir büyümenin 
ardından, ülkenin inşaat sektörünün 
büyüme oranı 2018’in ilk çeyreğinde 
9,7 puan arttı. Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul artık bu 
büyümeden yararlanmak, daha fazla 
ziyaretçi çekmek ve inşaat 
sektöründe daha fazla iş fırsatı 
geliştirmeyi hedefliyor.

NAZİLLİ TİCARET ODASI

23

AĞUSTOS ‘18



2018.04.09-ETİLER MANGAL HASAN ÖKÜT

2018.04.10- OSMAN İSLAMOĞLU, NECATİ TOPALOĞLU, 
SEZGİ ÇELİL ,İSMAİL ALGA

2018.04.11 SALİH ÖZTÜRK

2018.04.09-LENTA BİLİŞİM NAGEHAN ERDEM

2018.04.10-KÜLTÜR OKULLARI TEMSİLCİLERİ

2018.04.11-YAPI KREDİ BANKASI İLÇE MÜDÜRÜ 
HAKAN HACIM

2018.04.09-TURKUAZ GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ

2018.04.10-MÜSİAD AYDIN İL BAŞKANI MURAT AKSÜT

2018.04.13 MURAT GÜNDOĞDU

2018.04.04-SERKAN ÇELEN, MUSTAFA AKTAŞ,
YAŞAR BARIŞ

2018.04.06-S.S.84 NO’LU ARSLANLI KOOPERATİFİ

2018.04.05-OSMAN ÜMÜTLÜ VE AİLESİ

2018.04.06-VAKIFBANK SANAYİ ŞUBESİ

2018.04.06-HALKBANK ŞUBE MÜDÜRÜ MESUT 
YEŞİLBAŞ

2018.04.06-ZİRAAT BANKASI NAZİLLİ ŞUBE MÜDÜRÜ 
VE NAZİLLİ PAZARKÖY ŞUBE MÜDÜRÜ
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2018.04.27-DİSİPLİN KURULU ÜYELERİMİZ

2018.04.16 MHP İLÇE BAŞKANI CÜNEYT KORKMAZ VE 
HASAN HÜSEYİN EREN

2018.04.20 TALHA YAPICI

2018.04.30-VAKIFBANK SANAYİ ŞUBESİ 
MÜDÜRÜ EMRAH SAMİ GÜVENÇ

2018.05.02 YÜKSEL ATIL 2018.05.16- İLÇE MHP YETKİLİLERİ 1

2018.04.16 4. GRUP MESLEK KOMİTESİ 2018.04.16 MÜFİT BAYRAKTAR

2018.04.18 DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRLERİ

2018.04.24 DOĞA KOLEJİ YETKİLİLERİ

2018.05.02-NAZİLLİ KAYMAKAMI 
SAYIN İBRAHiM KÜÇÜK

2018.05.18-ÇUBUKDAĞI DOĞAL ÜRÜNLERİ 
ÖZLEM ERDEN

2018.05.24-NAZBEL A.Ş YÖN. KRL. BAŞKANI 
HALUK ÖZTÜRK

2018.04.18-AHMET KAYA, HULKİ KARAKAYA,
HASAN HÜSEYİN EREN

2018.04.25 SINAV KOLEJİ YETKİLİLERİ

NAZİLLİ TİCARET ODASI
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NAZİLLİ TİCARET ODASI
FUAR TAKVİMİ
BAŞLANGIÇ BITIŞ ADI SEKTÖRÜ

FUARIN 
IÇERIĞI 

FUARIN 
TÜRÜ

YAPILACAĞI 
YER

YAPILACAĞI 
ŞEHIR  

FUARI 
DÜZENLEYEN 

05-09-2018 08-09-2108

WorldFood 
İstanbul 2018 26. 
Uluslararası Gıda 

Ürünleri Ve 
Teknolojileri Fuarı

Gıda Ürünleri ve 
Süt Teknolojisi

Süt,Et, Şekerleme, 
Konserve, 

Çay-Kahve,Organi-
k,Deniz, Pekmez ve 

Helva Ürünleri, 
Çikolata, 

Dondurulmuş ve 
Hazır Gıda, Gıda Katkı 

Maddeleri, Alkollü 
Alkolsüz İçecekler, 

Yağlar

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi 

İstanbul
E Uluslararası Fuar 

ve Tanıtım 
Hizmetleri A.Ş

07-09-2018 08-09-2018
87. İzmir 

Enternasyonel 
Fuarı

Genel Ticaret

Sağlık, Gıda, 
Otomotiv, Ticari Araç, 
İş Makineleri, Genel 

Makine, Mobilya 
Finans, İletişim 
Teknolojileri ve 

Telekominikasyon

Uluslararası 
Genel Fuar

Ulsualararası İzmir 
Fuar Alanı - 
Kültürpark

İzmir
İZFAş İZmir Fuarcılık 

Hizmet. Kültür ve 
Sanat İşleri Tic. A.Ş.

01-11-2018 04-11-2018 Ege Yapı Günleri
Yapı Malzemeleri 

ve Teknolojileri 
Fuarı 

inşaat ve yapı 
malzemeleri, 

mutfak, 
banyo,seramik 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir - Gazie-
mir 

İzmir
Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  
A.Ş.

01-11-2018 04-11-2018 Ege Yapı Günleri
İş ve İnşaat 

Makinaları ve 
Teknlojileri Fuarı

İş makinaları
Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir - Gazie-
mir 

İzmir
Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  
A.Ş.

01-11-2018 04-11-2018 Ege Yapı Günleri

Isıtma Soğutma 
Havalandırma 

Tesisat 
Ekipmanları 

Teknolojileri Fuarı

ısıtma Soğutma 
Sistemleri

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir - Gazie-
mir 

İzmir
Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  
A.Ş.

01-11-2018 04-11-2018 Ege Yapı Günleri
Ege Konut İşyeri 
Arsa Yatırımı ve 
Finansman Fuarı

Konut ve Arsa 
yatırımı 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir - Gazie-
mir 

İzmir
Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  
A.Ş.



Üyelerine yönelik hizmetlerini 
genişletme ve çeşitlendirmeye 
yönelik çalışmalar sürdüren Odamız 
bu çalışmalarına bir yenisini daha 
ekledi. Nazilli Ticaret Odası üye 
işletmelerinin ihtiyaç duyabileceği 
hukuki işlerde destek olmak 
amacıyla ‘Hukuki Danışmanlık’ 
hizmeti verecek. Odamız  ha�ada bir 
gün Hukuk Müşaviri tarafından 
üyelerine hukuki işlemler konusunda 
danışmanlık hizmeti verecek. Oda 
üyelerinin, Hukuk Müşaviri ile 
birebir görüşmeler yapabileceği 
bilgilendirme hizmeti, Eylül ayı 
itibariyle randevu usulü ile Nazilli 
Ticaret Odası hizmet binasında 
gerçekleşecek.



Kanunda belirtilen periyodik kontrollerin 
yapılması/yaptırılması öncelikli olarak işletme 
sahibinin sorumluluğundadır. 

Periyodik kontrollerin yapılmadığı durumda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş 
müfettişlerinin kontrol esnasında periyodik kontrol 
raporlarını talep etmesi durumunda bu raporları 
hazırlamayan işletmeler ÇSGB’NİN yayınlamış 
olduğu ceza litesine göre 2.026,00 TL ile 8.106,00 TL 
arasında ceza alabilirler.

PERİYODİK KONTROLLER 
İLE İLGİLİ YASAL ZORUNLULUK

BASINÇLI KAPLAR 
  (Kompresör-Hava Tankı, 

Kazan, Hidrofor Tankı, 
Genleşme Tankı, Otoklav…)

KALDIRMA - İLETME 
EKİPMANLARI  

(Vinç, Forklift, Platform, 
Transpalet, İş Makineleri…) 

İSKELE, DEPOLAMA VE 
RAF SİSTEMLERİ, 

HAVALANDIRMA, YANGIN 
TESİSATI KONTROLLERİ

ELEKTRİK VE TEST 
ÖLÇÜMLERİ

  (Topraklama, Kaçak Akım, İç 
Tesisat, Paratoner, Katodik 

Koruma Ölçümü...)

İŞ HİJYENİ ORTAM 
ÖLÇÜMLERİ

  Aydınlatma, Gürültü, Toz, 
Termal Konfor, VOC 

Ölçümleri…)

28339 Sayılı Resmi Gazetede 30.6.2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği 
ticaret odalarına kayıtlı mevcutta faal olan işletmeler yıllık kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

ÇSGB 6331 SAYILI İSG  KANUNUNA GÖRE 
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINI 
GÖRMEK İÇİN KAREKODU OKUTUNUZ 



Motorlu kara taşıtları satışı yapan işletme sahipleri ile çalışanlarının kanunen alması 
zorunlu olan ‘Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu’ belge işlemleri odamız 

tarafından yapılmaya başlamıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişilerin 
odamıza şahsen başvurması yeterlidir. 
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Kutlu Olsun

TARiHi ZAFERLERLE DOLU MiLLETiMiZiN 
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Nazilli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu ve Meclisi


