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YENI HIZMET BINAMIZ
TÖRENLE AÇILDI





Değerli Üyelerimiz,

20 Mart 2019 Çarşamba günü Nazilli Ticaret 
Odası adına tarihi ve manevi değeri büyük 
bir gün yaşadık. O gün Ticaret Odası Hizmet 
Binamızın resmi açılış törenini gerçekleştirdik. 
Sevincimizi paylaşmak amacıyla davetimize 
icabet eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Sn.Zehra Zümrüt SELÇUK’ a, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M.Rifat Hİ-
SARCIKLIOĞLU’ na, Aydın Valisi Sn.Yavuz 
Selim KÖŞGER’ e, Aydın Milletvekilimiz Bekir 
Kuvvet ERİM, Mustafa SAVAŞ, Metin YAVUZ 
ile Niğde Milletvekili Yavuz ERGUN’ a, önceki 
dönem Ticaret Odası başkanımız ve 24.dö-
nem Aydın Milletvekili A.Gültekin KILINÇ’ 
a, Başsavcımız Mehmet Akif DÖNERTAŞ’ a, 
başta Nazilli Kaymakamı Sn.İbrahim KÜÇÜK 
olmak üzere programa katılan bölgemizin tüm 
Kaymakam ve Belediye Başkanları ile tüm pro-
tokole, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden katı-
lan oda borsa başkanlarımıza sonsuz teşekkür 
ediyorum. Bizleri onurlandırdılar. 

Ayrıca çeşitli nedenlerle katılamayıp açılışımızı 
kutlayan tüm üyelerimize ve oda-borsa baş-
kanlarımıza da teşekkür ediyorum.

Hayalden gerçeğe dönüşen bir yatırımın açı-
lışını yaptık. Hayaldi çünkü göreve geldiğimiz 
2013 yılından binanın temelini attığımız 2014 
yılına ve binanın fiilen hizmete girdiği 2017 
Kasım ayına  kadar bir çok kişi bu büyüklükte 
bir hizmet binasının gerekli olmadığına, yapı-
mının çok uzun süreceğine inanıyordu. Ancak 
inanmak başarmanın yarısıdır düşüncesiyle 
çıktığımız yolda çok şükür Allah bizi utandır-
madı. 6.000 m2 dan daha fazla kullanım alanı 
bulunan bir hizmet kompleksini  bölgemize 
kazandırmayı nasip etti. En önemlisi alana 
göre bina projesi yapmadık. Önce ihtiyaçları-
mızı belirledik. Vizyonumuzu, misyonumuzu 
ortaya koyduk. Projemizi belirledik daha sonra 
projeye uygun alanı satın aldık. Bu konuda 
desteğini esirgemeyen o dönemdeki Belediye 
Başkanı Sn. Haluk ALICIK’ a tekrar teşekkür 
etmek isterim. 

Bu binayı iki yılda tamamladık. Neden acele 
ettik? Çünkü Allah nasip ederse daha yapacak 
işimiz, yürüyecek yolumuz, çalacak kapımız 
var. Hizmet Binası yapmak bir çok kişi için 
amaç olabilir belki ama bizim için sadece bun-
dan sonra yapacağımız hizmetler adına gerekli 
olan bir yatırımdır.

Çalışmalarımızı takip edemeyen yada işinin 
yoğunluğu nedeniyle bilgi sahibi olmayan üye-
lerimiz Nazilli Ticaret Odası’nın ne iş yaptığını 
sorabilirler. Onbeş-yirmi  sene önce Türkiye’de 
hiç kimse Odaların ne iş yaptığını sormazdı, 
çünkü bir beklenti yoktu. Yıllık aidatlar ödenir, 
ihtiyaç olursa da yılda bir iki defa ücreti karşılı-
ğında Oda kayıt belgesi alınırdı o kadar. 

Ancak özellikle 2004 yılından sonra İngiltere 
Akreditasyon Sisteminin kabul edilmesiyle 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Oda-
lar adeta evrim geçirmiş ve başka bir kurum 
haline gelmişlerdir. Akreditasyon sisteminde 
Odalar üye odaklı çalışır ve sistem kendisini 
sürekli olarak denetler.  Nazilli Ticaret Odası 
da sahip olduğu 5 yıldızlı Akreditasyon Belgesi 
ile bölgesini en iyi temsil eden kurum haline 
gelmiştir. Bu başarı siz üyelerimizin iki dönem 
üst üste bizlere verdiğiniz destek ve güven 
sayesinde olmuş, başarı hepimizin gayreti ve 
çabası ile meydana gelmiştir. 

Nazilli Ticaret Odası; üyelerinin sorunlarını ve 
beklentilerini “Bölge Sorunları Dosyası” olarak 
sürekli günceller ve bu dosyayı ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların bilgisine sunar, daha önce 
ücret karşılığı verilen Oda belgelerini üyelerine 
ücretsiz verir, yapmış olduğu indirim anlaşma-
ları ile   tahsil edilen Oda aidatını üyesine geri 
kazandırır, bölgesini temsil etmek üzere yerel 
ve ulusal tüm toplantı ve etkinliklere mutlaka 
katılım sağlar üyesinin beklentilerini aktarır, 
hazırladığı tanıtım filmleri ve görsel reklamlar 
ile yerel ürünlerin tanıtımını yapar katma değer 
yaratılmasını sağlar, Nazilli Ticaret Odası katıl-
dığı ulusal ve uluslararası fuarlara üyelerinin 

iştirakini sağlayarak ticaret ve ihracat hacminin 
artmasına imkan sağlar, 

Meybem Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve 
belgelendirme hizmetinin bölgede verilmesine 
aracılık eder, üyelerinin her türlü kayıt, tescil, 
rapor ve belge ihtiyacını karşılar, düzenlemiş 
olduğu eğitim seminerleri ile üyelerinin dış 
ticaret, ülke ekonomisi ve devlet yardımları 
konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar, sahip 
olduğu 500 kişilik konferans salonunu sadece 
Oda hizmetleri için değil kamusal ihtiyaç 
ve kamusal bilgilendirme toplantıları içinde 
kullandırır, Nazilli Ticaret Odası aynı zamanda 
KOSGEB, TKDK ve GEKA’nın temsil nok-
tasıdır. Bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi , 
Arge Dış Ticaret Birimi gibi hizmet noktalarıyla 
üyelerine hibe-teşvikler ve dış ticaret konusun-
da destek olur, bölgeye özgü ürün ve değer-
lerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, 
unutulmalarını engellemek ve standartlarını 
belirlemek amacıyla Coğrafi İşaret çalışmaları 
yapar. 

Nazilli Ticaret Odası verdiği bu hizmetlerin 
yanında hayata geçirmeyi planladığı “Nazilli 
Uzun Yaşam Köyü” Projesi ile Bakanlık ve 
Odalar Birliğinin takdirini kazanmış destek 
sözü almıştır. 

Nazilli Ticaret Odası bölgesinin ekonomik 
kalkınmasını sağlamak, ürünlerinin katma 
değer kazanmasına vesile olmak, ihracatçı üye 
sayısını arttırmak, üyelerinin daha fazla devlet 
desteklerinden faydalanmasını sağlamak ve 
bunları yaparken de modern ve çağdaş bir Oda 
sistemini idame ettirmek amacını taşımaktadır. 

Tek ve yeter gücün siz üyelerimiz olduğunu bir 
kez daha belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm üyelerimize 
bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla..

 

NURI ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı
  (TOBB Konsey Üyesi)  
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� Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri ARS-
LAN’ a ve yönetimine 
görevinde başarılar 
diledi. Kurumlar arası 
dayanışmanın önemine 
dikkat çekti. Nazilli Ticaret Odası’nın bölgede fikir önderi olan 
kurumlardan bir tanesi olduğunu belirterek faaliyetlerin kesintisiz 
devam etmesi temennisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri Arslan Kaymakam Muhammed İKİS’ e hizmet binasını tanıttı 
ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

BUHARKENT KAYMAKAM’I SAYIN MUHAMMET İKİS, 
ODAMIZA İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

03.01
2019

09.01
2019

� Aydın Valiliğinde 
Aydın Valisi Yavuz 

Selim Köşger 
başkanlığında 

gerçekleştirilen 
toplantıda Odamız 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan 

sanayi alanlarının 
yetersizliği hakkında 

bilgilendirmede 
bulundu.

 OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI YAPILDI

AYDIN VALİSİ SELİM KÖŞGER
İLE GÖRÜŞME YAPILDI

09.01
2019

� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan ile 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından 
yapılan ziyarette odamızın 2019 yılında hayata 
geçirmeyi planlandığı Nazilli Uzun Yaşam Köyü 

projesi  çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Ayrıca üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Ticaret 
odası tarafından düzenlenen sorunlar dosyası yenilenerek 
Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER’e takdim edildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN ODAMIZA ZİYARET

Ayrıca odamız üyelerinin sorunları ve çözüm önerileri hak-
kında görüşme yapıldı. Özellikle Buharkent, Nazilli, Bozdo-
ğan ve Karacasu ilçelerindeki Sanayi Alanlarının yetersizli-
ği hakkında bilgilendirme bulunuldu.

� Odamızı ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu ile ilçenin ve ülkenin genel ekonomik du-
rumu hakkında istişarelerde bulunuldu. 

14.01
2019

LOBI FAALIYETLERI
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21.01
2019 Cumhurbaşkanı Recep   

Tayyip Erdoğan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, ve bazı bakanların 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler' de 
düzenlenen TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası'nın açılışında 
yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğ-
lu ; Cesur ve ezber bozan yeni 
yatırım hamlesinin Türkiye'yi 
küresel rekabette öne çıkaraca-
ğını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu 
tekerlek, bu tümsekte kalmaya-
cak. Allah'ın izniyle yola devam 
edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi 
yeniden tempolu büyüme 
sürecine kavuşturacağız." dedi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu'nun ev sahipliğindeki 
Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Oda ve Borsa Başkanları, Meclis 
Başkanları, OSB Başkanları ile 
çok sayıda iş insanının katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.  
Şura’da iş dünyasının temsilcileri 
sorun ve çözüm önerilerini birinci 
ağızdan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve Bakanlar ile paylaşma 
imkânı buldu.

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN tarafından temsil edilen toplantıda 
Nazilli Ticaret Odası tarafından tespit edilen 
bölgemiz ile ilgili sorunlar şura öncesi Odalar 
ve Borsalar Birliğine yazılı rapor şeklinde 
sunuldu.

TOBB EKONOMİ ŞURASI TOPLANTISI YAPILDI

TİCARET GENEL MÜDÜRÜ ADNAN YANKIN 
İLE GÖRÜŞME YAPILDI

� İç ticaret genel müdürü adnan YANKIN’a uzun 
yaşam köyü projemiz hakkında bilgilendirme yapıldı.

21.01
2019

•	 EN	AZ	IKI	PERSONEL	ÇALIŞTIRAN	IŞLETMELERIN,	ÜÇÜNCÜ	PERSONELINI	DEVLET	HIBE	DESTEĞI	KAPSAMIN-
DA	ISTIHDAM	EDEBILECEĞINI	BILIYOR	MUSUNUZ?

İş–kur istihdam destekleri kapsamında yer alan, işbaşı eğitim programında hali hazırda en az 2 sigortalı personel 
çalıştıran işletmeler faydalanabilmektedir. Üç ay boyunca hem maaş hem de pirim desteği verilen personelinize, 
eğer sanayi–imalat sektöründe faaliyet gösteriyor iseniz destek altı ay boyunca devam etmektedir. Personel sayınız 
10’u aştığında bir hakkınız daha olmaktadır. Konuyla ilgili İş–kur’dan bilgi alabilir, işveren kaydınızı yaptırabilirsiniz

BUNLARI 

MUSUNUZ
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, projeleri 
hakkında Özcan’a sorular yöneltti. Bunun üzerine 
“Siyasette insan temasının çok önemli olduğunu” dile 

getiren Özcan, vatandaşa gittiğinde dertlerini, sıkıntılarını 
dinlediklerini belirtti.
  Nazilli’nin sahipsiz olduğunu dile getiren Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, “Ama bu dönemde sahip 
çıkılacağını düşünüyorum. Beklediğimizde sahip çıkılmak 
derken yanlış algı oluşmasın, Efeler’in haricinde de çevre 
ilçelerin olduğunu hissettirmek gerekiyor. Bunların da vekilleri-
mizin desteğiyle olacağına inanıyoruz. Burada birçok mağduri-
yet yaşıyoruz. Bütün yatırımların merkeze olması yönünde bir 
gayret var. Bu hem yerelde var  hem de genelde var. Bölgemi-
zin de ekonomik anlamda desteklenmesi gerekir. Bir polis 
okulumuz vardı, iyi de ekonomiye girdi vardı. Bizim bölgemizin 
kalkınması için her anlamda yatırıma ihtiyacı var. Mesela bizim 
bir düzgün fuar alanımız yok. Sanayi alanımız yok. Girişimcimiz 
var ama sanayi alanımız olmadığı için yatırımlar yapılmıyor” 
dedi.
   Nazilli’nin sevgi eksiliğinden muzdarip olduğunu dile getiren 
İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin de, “Sevgi eksikliği, ilgi 
eksikliğini çağrıştırıyor, Nazilli potansiyelinin altında. Daha önce 
Başkan Arslan’la yaptığım temaslardan çok şey öğrendim. 

Şunu da anladım Nazilli’nin öncü müessesesi. İlçemiz için yeni 
ufuk öneren, Nazilli için yeni projeler öneren bir lider var, o da 
Nazilli Ticaret Odası. Bu ayan beyan ortadadır. Diğer STK’lar 
alınmasın bu söylediklerimden. Bunu ben çok geniş bir çoğunlu-
ğun kabullendiğini gerçek olarak seslendiriyorum. Nazilli’nin 
birçok sorunu var. Başkan polis okulundan bahsetti. Onun için 
soru önergesi verdim. Henüz cevap alamadım. Nazilli’nin birincil 
sorunu bence sanayi sorunudur. Sanayi gelişme coğrafyası 
eksik ve yanlış bir coğrafya, bunu düzeltmek zorundayız. 
Başkan adayımız Kürşat Engin Özcan, eminim bu konularda 
projeleriyle hassasiyet gösteriyor. Kuvvetli ve güvenilir bir 
belediye başkanı olarak bu konuya öncelikle el atması gereki-
yor, el atacağını da inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

28.01
2019

İYİ PARTİ HEYETİNİN
ODAMIZA ZİYARETİ

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzüler’e ziyaretinde Özcan’ı, İYİ Parti 
Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, İYİ 
Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş 
Kural ile partililer yalnız bırakmadı. 
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen 
ziyarette odamızın sorumluluk 
alanlarında bulunan bölgelerin 
sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. 

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ AYDIN ADNAN 
SEZGİN VE İYİ PARTİ NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI 

ADAYI K. ENGİN ÖZCAN SEÇİM ÇALIŞMALARI 
ÇERÇEVESİNDE ODAMIZI ZİYARET ETTİ

AYDIN SGK İL MÜDÜRÜ VE İLÇE MÜDÜRÜ İLE AYDIN 
İŞKUR İL MÜDÜRÜ ODAMIZA ZİYARET ETTİ

05.02
2019

� Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İlçe 
Müdürü Turgut ÜNAL ile Aydın İşkur İl Müdürü  

Rahmi TERZİ Odamızı ziyaretinde SGK ve 
İŞKUR destekleri hakkında üyelerin finansal 

ihtiyaçları üzerine istişareler gerçekleştirilmiştir.
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� Toplantıya Aydın Milletvekili Sn.Bekir Kuvvet 
ERİM ile Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleri ile Meslek Komitesi üyeleri katıldılar. 
Toplantı gündeminden sonra Bekir Kuvvet ERİM 
özellikle bölgemizi ilgilendiren konularda kurul 
üyelerini bilgilendirdi ve soruları cevapladı. 
Aydın-Denizli Otobanı, Hızlı Tren, eski polis 
okulunun durumu ve eski devlet ve SSK Hasta-
neleriyle ilgili planlamalar hakkında bilgi veren 
ERİM, Nazilli’ye Fuar alanı kazandırılması 
amacıyla Sümerbank Fabrikasının atıl durumda 

AYDIN MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM,
ODAMIZ OLAĞAN MECLİS ve MESLEK 
KOMİTELERİ TOPLANTISINA KATILDI

28.01
2019

bulunan Hangarların olduğu alanın düşünüldüğü-
nü, eski polis okuluyla ilgili olarak da ; Nazilli’ye 
Polis Meslek Yüksek Okulunun tekrar hayata 
geçmesinin imkansız olduğunu (Aydın’da okul 
olduğundan) ancak Emniyet Genel Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi yapılması yönünde kendisinin şahsi 
çabaları olduğunu konuyu takip ettiğini söyledi. 

Davet için Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis 
Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER’e teşekkür eden 
ERİM, her konuda bölge insanının sorunlarını 
çözmeye gayret gösterdiğini ve her zaman ulaşıla-
bilir olduğunu ifade etti. 

Yönetim kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN; Sayın 
Vekilimizin bölgenin sorunlarına sahip çıkması 
bizim için büyük önem taşımaktadır. Ticaret Odası 
tarafından hazırlanan sorunlar dosyası hakkında 
gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu anlamda 
kendisinin gösterdiği yaklaşım için tüm Oda 
üyelerimiz adına teşekkür ediyorum dedi. 

13.02
2019

NAZİLLİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI, C.H.P. VE İYİ PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLARI VE ÜYELERİ İLE BİRLİKTE ODAMIZI ZİYARET ETTİ

� 31.Mart.2019 tarihinde yapılacak yerel 
seçimler nedeniyle sürdürdükleri kurum 
ziyareti kapsamında Odamızı ziyaret 
eden Millet İttifakı temsilcileri, Yönetim 
Kurulu Başkanımız  Nuri ARSLAN ile Mec-
lis Başkanımız Gürdal YÜZÜGÜLER tara-
fından karşılandılar. 

Belediye Başkan Adayı Av.Kürşat Engin ÖZCAN ile birlikte 
CHP İlçe Başkanı Serkan SEVİM, İyi Parti İlçe Başkanı 
Durmuş KURAL ve her iki partinin ilçe yönetim kurulu 

üyeleri ziyarette yer aldılar. Odamız üyeleri tarafından bu 
güne kadar Oda’ya iletilen bölgemiz ile ilgili sorunlar ve 
yapılması istenen yatırımlar ile ilgili konular hakkında Sn.

ÖZCAN’ ın projeleri ve düşünceleri soruldu. Maddeler halinde 
tespit edilen yatırım ve hizmet konuları hakkında açıklamalar-
da bulunan ÖZCAN, - her şeyi tek başına yapmanın imkansız 
olduğunu, seçildiği takdirde paylaşımcı bir anlayışla ; özellikle 
kamuyu ilgilendiren konularda beraber hareket etmeyi, 
çözümleri birlikte bulmayı  planladıklarını, bu nedenle Ticaret 
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• Şehrimizdeki yollar ve altyapı yıllar 
öncesinde yapıldığı haliyle kullanıl-
maktadır. Her yağmurda yollar ve 
geçitler kullanılmaz hale gelmekte, 
bir çok işyeri mağdur olmaktadır. 
Buna rağmen yeni imara açılan 
bölgelerdeki yollar elli yıl hatta yüz 
yıl sonrası planlanarak yapılması 
gerekirken bu gün dahi yoğunluğu 
karşılayamaz hale gelmesi düşün-
dürücüdür. Bu konudaki eksikliklerin 
tamamlanması ve İmar uygulama-
larıyla ilgili proje ve düşünceleriniz 
nelerdir?  

• Nazilli Sanayi Kavşağı ile Nazilli 
Otogar Kavşağındaki Trafik 
yoğunluğunun önlenmesi amacıyla 
alınacak tedbirler konusunda proje 
ve düşünceleriniz nedir?

• Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan 
yetki anlaşmazlığı nedeniyle 
mağdur olan vatandaşlarımız 
mevcuttur. Bu sorunlarla ilgili 
yapılacak düzenleme ve çalışmala-
rınız ne olacaktır?

• Altıntaş Mahallesi ve Uzun Çarşı 
bölgesinde sıkışan ticaret nedeniyle 
alternatif ticaret alanlarıyla ilgili 
düşünce ve projeniz nedir? 

• Nazilli’nin yeni sanayi alanlarına 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konudaki 
düşünce ve projeleriniz nedir? Yeni 
Sanayi alanları konusunda planla-
dığınız alternatif alanlar nereleridir? 
Yaklaşık yüzölçümleri ne kadardır?

• Nazilli Otopark Sorunu ve şehir içi 
trafik düzenlemesiyle ilgili yapılma-
sı gereken çalışmalar hakkında 
düşünce ve projeleriniz nedir? 

* Odamız üyelerince tespiti yapılan ve başkan adaylarından çözümü istenen konular şunlar;

Odası tarafından tespit edilen konuların 
kendileri için aynı zamanda yol gösterici bir 
kaynak olabileceğini ifade etti.  
Toplantıda açıklamada bulunan Nuri ARSLAN; 
yaklaşan yerel seçimlerin tüm adaylar için 
adil bir seçim olmasını ve ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Ticaret Odası 
olarak siyaset üstüyüz ve tüm siyasi partilere 
eşit mesafedeyiz. Ancak bölgemiz sorunlarına 
sahip çıkan, samimi olarak sorunların çözümü 
için uğraşan, tüccarımızın ve sanayicimizin 
taleplerine kulak tıkamayan kişi ve kurumlar 
bizim için daha muteberdir. Hepimiz bir 
hizmet yarışının içindeyiz. Birbirimizin sıkıntı 
ve dertlerini kendi derdimiz kabul edersek her 
şey daha kolay çözülür.  Sn. Kürşat Engin 
ÖZCAN ve her iki parti temsilcilerine nazik 
ziyaretleri için teşekkür ediyor seçimlerde her 
şeyin hayırlı olmasını diliyorum- dedi. 

• Nazilli Fuar Alanının yapılabileceği 
yer ve m2si  konusunda düşünce ve 
projeleriniz nedir? 

• Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Beledi-
yeleri tarafından alınan ilan, reklam 
ve pano ücretlerinin yüksekliği 
nedeniyle yeniden düzenlenmesi 
talep edilmektedir. Ayrıca özellikle 
Nazillide üniversitese bölgesinde 
reklam ve ilan yerlerinin belirlenmesi, 
reklam panolarının daha fazla sayıda 
ve uygun ücretle kiraya verilmesi  
istenmektedir. Nazilli’deki mevcut 
reklam panolarının kullanıma 
açılması ve reklam alanı olarak 
kullanılabilecek yer tahsisi konusun-
da düşünce ve taahhütleriniz nedir? 

• Nazilli Eğriboyun Mezarlığının mevcut 
haliyle bırakılıp ihtiyaç duyulan 
alanların başka bölgede devam 
etmesi için alternatif yerlerin tespit 
edilmesi istenmektedir. Bu konudaki 
düşünce ve projeniz nedir?     

• Bölgemizde yetişen yerel ürünlerin 
şehir dışından gelen yerli ve yabancı 
turistlere satışını sağlayacak (20.000 
m2) büyüklüğünde ve tercihen 
karayolu üzerinde olması gereken 
ticaret alanı ihtiyacı konusundaki 
düşüncüleriniz nedir?   

• Yerli ürünleri (incir, kestane, çilek) 
işleyen ve bir kısmı ihracat yapan 
tarımsal sanayi işletmeleri bölgemiz 
ekonomisi için büyük önem taşıyan 
yatırımlardır. Ancak bu işletmelerin 
farklı adreslerde dağınık olarak 
faaliyet gösterdiğinden tüm işletme-

leri bir araya getirecek, ortak 
giderlerini paylaşabilecekleri, 
ihracat için zemin hazırlayacak 
İhtisas Tarımsal Organize Sanayi 
Bölgesi kurulması istenmektedir. 
İhtisas O.S.B için düşünce ve 
planlarınız nedir?

•  Siyaset kurumunun müdahale 
etmemesi gerektiği halde Belediye 
Başkanlarının bölgelerindeki sivil 
toplum kuruluşları ve Meslek 
Odalarının seçimlerinde tarafsız 
olmaları gerektiğini, aksi takdirde 
etik dışı bu müdahalelerin seçimleri 
etkilediğini ve sağlıksız bir sistemin 
ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz.  
Bu konudaki iradeniz ne olacaktır? 
Siz de bu durumu devam ettirmeyi 
düşünüyormusunuz? 

• Nazilli Küçük Sanayi Sitesinin % 90 
doluluk oranına ulaştığı göz ününe 
alındığında, mevcut ve gelecekteki 
yer taleplerini karşılamak amacıyla 
herhangi bir proje ve düşünceniz 
varmı? 

• Nazilli Ticaret Odası tarafından tüm 
kurum ve kuruluşların işbirliği ile 
hayata geçirilmesi planlanan Nazilli 
Uzun Yaşam Köyü Projesi hakkın-
daki düşünceleriniz nedir? Projenin 
en kısa sürede gerçekleştirilmesi 
için ortak güç birliği yapmayı 
düşünüyormusunuz? Bu konudaki 
projeniz nedir? 

• Aday olduğunuz Belediye Başkanlı-
ğı’nın bütçe imkanlarıyla ilgili bir 
araştırma veya tespitiniz varmı? 
Yapılması taahhüt edilen işlerle ilgili 
mali kaynağın nereden bulunacağı 
konusundaki görüşleriniz ve 
projeleriniz nelerdi?

8



NAZİLLİ TİCARET ODASI  | Nisan 2019

14.02
2019

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU 
31 MART SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ODAMIZI ZİYARET ETTİ

 1.  Şehrimizdeki yollar ve altyapı yıllar 
öncesinde yapıldığı haliyle kullanılmakta-
dır. Her yağmurda yollar ve geçitler 
kullanılmaz hale gelmekte, birçok işyeri 
mağdur olmaktadır. Buna rağmen yeni 
imara açılan bölgelerdeki yollar elli yıl 
hatta yüz yıl sonrası planlanarak yapıl-
ması gerekirken bugün dahi yoğunluğu 
karşılayamaz hale gelmesi düşündürü-
cüdür. Bu konudaki eksikliklerin tamam-
lanması ve İmar uygulamalarıyla ilgili 
proje ve düşünceleriniz nelerdir? 

2.  Nazilli Sanayi Kavşağı ile Nazilli 

Otogar Kavşağındaki Trafik yoğunluğu-
nun önlenmesi amacıyla alınacak 
tedbirler konusunda proje ve düşüncele-
riniz nedir? 

3.  Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan 
yetki anlaşmazlığı nedeniyle mağdur 
olan vatandaşlarımız mevcuttur. Bu 
sorunlarla ilgili yapılacak düzenleme ve 
çalışmalarınız ne olacaktır

• 4.  Altıntaş Mahallesi ve Uzun Çarşı 
bölgesinde sıkışan ticaret nedeniyle 

alternatif ticaret alanlarıyla ilgili düşünce 

ve projeniz nedir?

5.  Nazilli’nin yeni sanayi alanlarına 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konudaki 
düşünce ve projeleriniz nedir? Yeni 

Sanayi alanları konusunda planladığınız 
alternatif alanlar nereleridir? Yaklaşık 
yüzölçümleri ne kadardır

6.  Nazilli Otopark Sorunu ve şehir içi 
trafik düzenlemesiyle ilgili yapılması 
gereken çalışmalar hakkında düşünce ve 
projeleriniz nedir?
 
7.   Nazilli Fuar Alanının yapılabileceği yer 
ve m2si konusunda düşünce ve projeleri-
niz nedir?

8.   Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Beledi-
yeleri tarafından alınan ilan, reklam ve 
pano ücretlerinin yüksekliği nedeniyle 
yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. 
Ayrıca özellikle Nazilli’de üniversite 
bölgesinde reklam ve ilan yerlerinin 
belirlenmesi, reklam panolarının daha 
fazla sayıda ve uygun ücretle kiraya 
verilmesi  istenmektedir. Nazilli’deki 
mevcut reklam panolarının kullanıma 
açılması ve reklam alanı olarak kullanıla-
bilecek yer tahsisi konusunda düşünce 
ve taahhütleriniz nedir?

9.  Nazilli Eğriboyun Mezarlığının mevcut 
haliyle bırakılıp ihtiyaç duyulan alanların 
başka bölgede devam etmesi için 
alternatif yerlerin tespit edilmesi isten-
mektedir. Bu konudaki düşünce ve 
projeniz nedir?    

10.  Bölgemizde yetişen yerel ürünlerin 

şehir dışından gelen yerli ve yabancı 
turistlere satışını sağlayacak (20.000 
m2) büyüklüğünde ve tercihen karayolu 
üzerinde olması gereken ticaret alanı 
ihtiyacı konusundaki düşüncüleriniz 
nedir?  

11.  Yerli ürünleri (incir, kestane, çilek) 
işleyen ve bir kısmı ihracat yapan 
tarımsal sanayi işletmeleri bölgemiz 
ekonomisi için büyük önem taşıyan 
yatırımlardır. Ancak bu işletmelerin farklı 
adreslerde dağınık olarak faaliyet 
gösterdiğinden tüm işletmeleri bir araya 
getirecek, ortak giderlerini paylaşabile-
cekleri, ihracat için zemin hazırlayacak 
İhtisas Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması istenmektedir. İhtisas O.S.B için 
düşünce ve planlarınız nedir?

12.  Siyaset kurumunun müdahale 
etmemesi gerektiği halde Belediye 
Başkanlarının bölgelerindeki sivil toplum 
kuruluşları ve Meslek Odalarının seçimle-
rinde tarafsız olmaları gerektiğini, aksi 
takdirde etik dışı bu müdahalelerin 
seçimleri etkilediğini ve sağlıksız bir 
sistemin ortaya çıktığını hepimiz biliyo-
ruz.  Bu konudaki iradeniz ne olacaktır? 
Siz de bu durumu devam ettirmeyi 
düşünüyor musunuz?

13.  Nazilli Küçük Sanayi Sitesinin %90 
doluluk oranına ulaştığı göz ününe 
alındığında, mevcut ve gelecekteki yer 

� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanımız Gürdal YÜZÜGÜLER 
tarafından karşılanan heyette Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti yetkilileri yer aldı. Odamız 
üyeleri tarafından tespit edilen yatırım konuları ve bölgemiz ile ilgili sorunlar dosya halinde 
Sayın ÇERÇİOĞLU’ na sunuldu.

* Odamız üyelerince tespiti yapılan ve başkan adaylarından çözümü istenen konular şunlar;
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taleplerini karşılamak amacıyla herhangi 
bir proje ve düşünceniz var mı?

14.  Nazilli Ticaret Odası tarafından tüm 
kurum ve kuruluşların iş birliği ile hayata 
geçirilmesi planlanan Nazilli Uzun Yaşam 
Köyü Projesi hakkındaki düşünceleriniz 
nedir? Projenin en kısa sürede gerçekleş-
tirilmesi için ortak güç birliği yapmayı 
düşünüyor musunuz? Bu konudaki 
projeniz nedir?

15.  Aday olduğunuz Belediye Başkanlı-
ğı’nın bütçe imkanlarıyla ilgili bir araştır-
ma veya tespitiniz var mı? Yapılması 
taahhüt edilen işlerle ilgili mali kaynağın 
nereden bulunacağı konusundaki görüş-
leriniz ve projeleriniz nelerdi?

» Halkbank Nazilli Şubesi müdürü 
Mesut Yeşilbaş tarafından yapılan 

ziyarette bankaların istihdama 
yönelik teşvikleri hakkında istişare-

lerde bulunuldu.

HALK BANKASI
MÜDÜRÜ MESUT

YEŞİLBAŞ ODAMIZI 
ZİYARET ETTİ

14.02
2019

SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VAHAP KIRCA ODAMIZI ZİYARET ETTİ
06.03
2019

� Odamız VIP salonda yapılan görüşmede Vahap 
KIRCA ; Nazilli’nin sorunlarını bildiklerini, özellikle 
işsizlik ile mücadele edilmesi gerektiğini, Nazil-
li’nin yeniden eski günlerine kavuşması için sanayi 
yatırımlarının artması gerektiğini ifade etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı 
konuşmada; siyaset üstü bir kurum olarak 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi öncesinde 

tüm partilere eşit mesafede olduklarını söyledi. Bu nedenle de 
özellikle problemlerin tespiti ve çözümü noktasında Belediye 
Başkanı adaylarından projelerini ayrıntılı olarak öğrenmek 
istiyoruz.  Aslında bu konuda adaylara yardımcı olmak 
maksadıyla hazırladığımız bir dosya var. Bugüne kadar üyele-
rimizden bize iletilen sorunları ve yapılması gereken yatırım-
ları derledik ve adaylara iletiyoruz. Hangi aday seçilirse 
seçilsin Nazilli’nin problemleri ve yapılması gereken hizmetler 
bellidir. Sayın Vahap KIRCA’ ya çalışmalarında başarılar 
diliyorum dedi.
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25.02
2019

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN EVSAHİPLİĞİNDE YAPILAN 
TOPLANTI; AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK, HAZİNE VE MALİYE BAKANI 
BERAT ALBAYRAK VE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY’UN KATILIMIYLA YAPILDI.

Kanun tasarısının torba kanuna 
eklendiğini ve hızla Meclis’ten 
geçerek Resmi Gazete’de yayım-

landığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “ Türk 
iş dünyası için böyle bir hızlı hareket 
eden bakanlarımıza huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle 
birlikte 2019 İstihdam Seferberliğini 
başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk 
adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. 
Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. 
TOBB, sektör meclislerimiz ve oda-
lar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 
ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde 
tanıtacak ve en geniş katılımın sağlan-
ması için çalışacağız. Buradan tüm iş 
dünyamıza ve işverenlere de çağrıda 
bulunuyorum, Türkiye’nin gücüne ve 
geleceğine güvenin. İstihdam kampan-
yasına katılın, bu tarihi desteklerden 
faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı 
işe alarak hem işinizi geliştirin hem 
ekonominin büyümesine katkınız olsun, 
hem de Türkiye geleceğine yatırım 
yaparak kazanan siz olun” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi 
ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetme-
yeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 TANITIM TOPLANTISINDA BÖLGEMİZİ TEMSİL ETTİ 

» TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada, istihdam seferberliği 
başlatılması konusuna Bakan Selçuk 
ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip 
çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın 

olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin 
tasarlandığını söyledi. 

merhaba demek için, Burada iş var, 
Burada aş var, Burada gelecek var 
diyoruz” şeklinde konuştu.

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk da  konuşmasında, 
ülke ekonomisinin son 16 yılda hızlı bir 
büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun 
geçen beş yılında ciddi risklere maruz 
kaldığını belirtti. Gezi olayları, terör 
saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi 
gibi birçok badirenin güçlenerek geride 
bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz 
aylarından itibaren, dolar üzerinden kuru-
lan ekonomik spekülasyonların da 
başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini 

söyledi.Selçuk, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer alması için 
kalkınmaya dair projelerin ve hamlelerin 
hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.
Türkiye’nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü 
anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya 
konulan reformlarla, “İş Yapma Kolaylığı” 
bakımından, Türkiye’nin dünyada 43. 
sıraya kadar yükseldiğini aktardı.
Bakan Selçuk, “2002’de 727 bin olan 
sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 
milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyon-
dan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönem-
de, aktif iş gücü programlarımızdan 
yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 milyona 
ulaştı.” diye konuştu.

   Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN; 
'' Bu ülkenin sanayici ve tüccarları 
ekonomik savaşın askerleridir. Her zaman 
ve her koşulda elini taşın altına koyan, 
risk alan, üretimden vazgeçmeyen Türk 
yatırımcısı ve sanayicisidir. Bu nedenle 
Sn.Cumhurbaşkanımızın istihdam sefer-
berliği çağrısına ilk katılan meslek 
örgütünün bir parçası olmaktan memnu-
num. Tüm Oda üyelerimizin desteklerden 
yararlanarak İstihdam seferberliğine 
katılacaklarını ümit ediyorum. Yeni 
teşvikler ülkemize hayırlı olsun." dedi.  
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Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki 
Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun ev sahipliğinde, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılı-
mıyla düzenlenen törende imzalandı. 
Hisarcıklıoğlu protokolü, ‘hem eğitim 
sistemi hem de iş dünyamız için tarihi bir 
gün’ olarak değerlendirirken, “Yıllardır dile 
getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçire-
mediğimiz bir adım atıyoruz. Mesleki 
eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre 
ediyoruz” dedi.
Bu vizyoner adımın atılmasında, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katkılarının 
önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“İş dünyasından gelen bir Bakanın farkını 
ve ezberleri nasıl bozduğunu gördük. 
Böyle hayırlı bir işe öncü olduğu için 
kendisini hep birlikte tebrik etmek, 
alkışlamak istiyorum” diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;
“Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un 
varlığı ve bu birlikle bizim işbirliğimiz son 
derece hayati bir önem taşıyor. Bu önemi 
ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyle 
doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü 

� ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN’IN DA KATILDIĞI İMZA TÖRENİNDE MES-
LEK LİSELERİNİN SEVK VE İDARESİNDE BUNDAN BÖYLE TİCARET ODALARI DA YER ALACAK    

eğer ekonomide bir orta gelir tuzağından 
söz ediliyorsa bu aslında orta eğitim 
tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse 
ekonomimiz iyileşecek mesajı bize verilir. 
Bu bağlamda böyle bir adım atıyor 
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada 
aslolan mesleki ve teknik eğitimdeki 
bakış açısındaki dönüşümdür kanaatim-
ce. Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve 
teknik eğitimin ders çizelgeleri, öğretmen 
eğitimleri, buradaki iş ve işlemlerin 
yürütülmesi, üretim bazlı bir öğretime 
geçilmesi bunların hepsi mesleki eğitimde 

paradigmanın dönüştüğünü değiştiğini 
değişeceğini gösteriyor. Bu bizim MEB 
bünyesinde aldığımız kararlarla değil, 
oda temsilciliklerimizin gayretleriyle milli 
eğitim müdürlüklerimizin okul müdürleri-
mizin gayretleri belli bir noktaya taşına-
cak bir husustur. Bundan dolayı da bu 
gayretleri esirgemeden muhakkak 
suretle bu desteklerimizi ortaya koymak 
zorundayız” ifadelerini kullandı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN;
Bölgemizi temsilen toplantıya katılan Nuri 

26.02
2019 Mesleki eğitim ile reel 

sektörü, birbirine 
entegre edecek proje 

için adım atıldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve

MESLEK LİSELERİNDE AB (AVRUPA BİRLİĞİ) MODELİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN MEB 
(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) , TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İLE 

TOBB-ETÜ (TOBB EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALANDI

12



NAZİLLİ TİCARET ODASI  | Nisan 2019

14.03
2019

� Aydın Sanayi Odası koordinasyonluğunda, Aydın Ticaret 
Borsası Konferans Salonun da gerçekleştirilen, T.C Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti Milletvekili ve 

27.03
2019

BEYŞEHİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 
MECLİS BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

� Sayın Akbıyık: “Yeni Hizmet 
binanızın konferans salonu, 
derslikleri, toplantı salonları, 
hizmet alanı ve modern donanı-
mı ile üyeye hizmet kalitesi 
açısından birçok odaya örnek 
teşkil edecektir. Bölgenin 
ekonomik hayatına ışık tutacak 
vizyonu geniş bir binanın 
hayata geçirilmesinden dolayı 
Nazilli Ticaret Odası yönetimini 
tebrik ediyorum." dedi. Beyşehir 
Ticaret Odası’nın yapmış olduğu 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı ARSLAN, 
Odamızın sunduğu hizmetlerden ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi 
hedeflediğimiz projeler hakkında bilgilendirme yaptı. 

ARSLAN konuyla ilgili yaptığı açıklamada; göreve geldiğimiz günden bu güne kadar 
her ortamda ve toplantıda dile getirdiğimiz konulardan birisi de Endüstri Meslek 
Liselerinin (EML) ülkemiz kalkınması için taşıdığı önem ve EML mezunlarına  duyulan 
ihtiyaç idi.  İmzalanan bu protokol ile Meslek Lisesi öğrencilerinin bölge sanayisi ve 
ticaretinin ihtiyacı doğrultusunda eğitim almaları, daha okulda iken teknolojik yenilik-
leri uygulayacak olmaları hedeflenmektedir. Bizim de en büyük hedeflerimizden birisi 
budur. Meslek Liselerinin sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim vermesini, yeni 
teknolojileri barındıran bir seviyeye çıkarılmasını, mezunlarının aranan/tercih edilen 
kişiler olmasını sağlamak istiyoruz.  Endüstri Meslek Liseleri bu ülkenin geleciğidir. Bu 
protokol umarım düşüncelerimizi gerçekleştirmek için gerekli fırsatları bize verecektir. 
TOBB Başkanı Sn. HİSARCIKLIOĞLU’ na ve Sayın Milli Eğitim Bakanımıza gayretleri ve 
sesimize kulak verdikleri için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum- dedi.

AYDIN ODA BAŞKANLARI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

MKYK üyesi Metin Yavuz ,Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Oda Borsa 
başkanları ve Aydın ili kurum temsilcilerinin katıldığı İstişare ve 
değerlendirme toplantısına ,Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan iştirak etti. İstişare ve değerlendirme toplantısında iş dünyası 
sorunları ve görü leri ele alındı.

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: 97 - Nisan 2019

Grafik Tasarım
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13.03
2019

Nazilli Ticaret Odası olarak Yönetim kurulu ve 
Meclis üyelerimizin yaptıkları kurumsal çalış-
malar kapsamında geçtiğimiz günlerde T.B.M.M. 

ne yaptığımız ziyarete iade olarak Odamıza gelen 
Bülent TEZCAN ve Süleyman BÜLBÜL’ ü Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanımız 
Gürdal YÜZÜGÜLER karşıladı. CHP İlçe Başkanı ile 
Nazilli Millet İttifakı Adayı Kürşat Engin ÖZCAN ve her 
iki partinin üyelerinin de katıldığı ziyarette ağırlıklı 
olarak Nazilli Bölgesinin kalkınması için yapılması 
gereken yatırımlar ve bölgenin ihtiyaç duyduğu 
hizmetler konuşuldu. Odamız üyeleri tarafından 
belirlenerek, Belediye Başkanı Adaylarının taahhütleri 
içinde olması beklenen konular Bülent TEZCAN’ ın da 
bilgisine sunuldu. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent TEZCAN; 
Odamız tarafından Meclisteki Aydın Milletvekillerine 
yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, bölgenin 
fikir önderi Nazilli Ticaret Odasında bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Odamızın çalışmaları 
hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen TEZCAN 
yaptığı konuşmada; NTO tarafından hazırlanan 
dosyaların tüccarın ve sanayicinin fikir ve beklentileri-
ni göstermesi açısından çok önemli olduğunu, bölge-
nin kalkınması için üzerlerine düşen bir görev olduğu 
takdirde yetkisi dahilinde yapmaya gayret göstere-
ceğini- söyledi.
Yönetim kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN; Ticaret 
Odası olarak bölgeye hizmetten başka bir düşüncele-
rinin bulunmadığını ifade ederek, sorunlarımızı 
sahiplenen bizi dinleyen, sanayici ve tüccarın istekleri-
ne kulak veren kim olursa olsun bizim için muteberdir. 
Biz bir meslek kuruluşunun yöneticileri olarak tüm 
partilere eşit mesafedeyiz. Bu nedenle üyelerimizin 
istekleri ve bölgemiz için yapılması gereken çalışma-
lar bizim birinci önceliğimiz. Sayın TEZCAN’ a ve Sayın 
BÜLBÜL’ e ziyaretleri için tüm Oda üyelerimiz adına 
teşekkür ediyorum-dedi. 
Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ AYDIN MİLLETVEKİLLERİ SAYIN 
BÜLENT TEZCAN VE SAYIN SÜLEYMAN BÜLBÜL ODAMIZA 
İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU
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18.04
2019

08.04
2019

ODAMIZIN İSTİHDAM SEFERBERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR
� Yönetim Kurulu Başkanımız 

Nuri Arslan, Sosyal Güvenlik 
Merkezi Nazilli İlçe Müdürü 

Turgut Ünal’ı makamında 
ziyaret ederek ülke genelinde 

başlatılan ”İstihdam Seferberli-
ği” kapsamında karşılıklı görüş 

alışverişinde bulundu. 

İstihdam teşviki kapsamında uygulanmaya 
başlanan devlet destekleri şunlardır;

• ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
2018’de 9 aylık uygulanan asgari ücret 
desteği 2019’da 12 ay boyunca uygulana-
cak.

• AR-GE ÇALIŞANINA TEŞVİK
Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyet-
lerine yönelik uygulanan teşvik kapsa-
mında Ar-Ge, tasarım ve destek personeli 
ile ücreti gelir vergisinden muaf olan 
çalışanın ücretleri üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin yarısı 
devlet tarafından ödeniyor. Teşvik, 2023’e 
kadar sürecek. 

• KADIN VE GENÇLERE ÖZEL DESTEK
İşsiz olan kişileri istihdam eden özel 
sektör işverenlerin prime esas kazanç üst 
sınırına kadarki sosyal güvenlik primi 
işveren payları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanacak. Teşvik 2020’nin sonuna 
kadar sürecek. Teşvikten yararlanmak 

için çalışanın son 6 aydır işsiz olması, istih-
dam edildiği tarihten önceki son 6 ayın 
ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave 
olarak istihdam edilmesi gerekiyor. 
Teşvikten faydalanma süreleri ise; 18 yaş 
ve üzeri kadınları istihdam eden işveren-
lere 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri 
istihdam eden işverenlere 12-54 ay, 29 
yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden 
işverenlere 6- 30 ay, çalışırken mesleki 
yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik 
eğitimi tamamlayanlar veya işgücü 
yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam 
eden işverenlere 12 ay olarak uygulana-
cak.

• İLAVE İSTİHDAMA FARKLI UYGULAMA
2019-2020 yılında ilk defa işe alınacak 
çalışanın sigorta ve vergi giderlerini 
devlet karşılayacak. Destek asgari ücret 
üzerinde olacak. Sigortalıların, işe alındık-
ları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 
sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a 
kayıtlı işsiz olması gerekir. İşyerinin de 
çalışanı yeni işe alması gerekiyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın iş dünyasına 
yaptığı istihdam seferberliği 

çağrısı üzerine, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
yoğun bir şekilde çalışarak istihdam 
teşvikleri hazırladılar. Tüm Türkiye’de 
“Burada İş Var” sloganıyla İstihdam 
Seferberliği 2019 kampanyası 
başlatıldı. 
Nuri ARSLAN, bölgemiz ekonomisine 
katkı sağlaması için tüm kurumların 
entegre bir şekilde destek olması 
gerektiği konusunda Sayın Ünal ile 
görüşmede bulundu. 
Nuri ARSLAN;” Nazilli ve çevresindeki 
ilçelerde istihdamın artması için 
öncelikle işyerlerinin açılması 
gerekiyor. Sanayi alanı sorununun 
çözülmesi halinde işsizlik azalacak, 
bölge ve ülke ekonomisine olumlu 
katkı sağlanacaktır. Yatırım yapmak 
isteyen müteşebbis bedeli karşılığın-
da bile sanayi ve ticaret alanı 
bulamıyor. Yeni yatırım alanlarının 
olmayışı istihdamın önündeki en 
büyük engellerden birisidir. İş ve Aş 
olmayan yerde huzursuzluk olur, 
toplum sıkıntı yaşar. Bu nedenle 
istihdam seferberliğini önemsiyoruz. 
İşsizliğin azalması için Nazilli Ticaret 
Odası olarak üzerimize düşen görevi 
yapacaklarını vurguladı.

NAZİLLİ BÖLGESİNİN KALKINMASINA YÖNELİK ÇALIŞTAY YAPILDI

� Nazilli Kaymakamı Sayın 
İbrahim Küçük' ün ev sahipliğin-
de  düzenlenen Nazilli Bölgesinin 
Kalkınmasına Yönelik ADÜ 
işbirliği ile yapılan çalıştaya, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan katıldı. 
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  BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN’A

  ̏ HAYIRLI OLSUN˝ ZİYARETİ
� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
Arslan ile Meclis Başkanımız Gürdal 
Yüzügüler başkanlığındaki Yönetim 
Kurulu, Oda Meclisi ve Komite 
üyelerinden oluşan heyet, Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan’ı makamında ziyaret ederek 
“Hayırlı Olsun” dileklerini iletti.

Başkan ÖZCAN;  “Sorunlar 
ancak Nazilli’nin il olması ile 
çözüme kavuşabilir”

Başkan Özcan, İş dünyasına 
öncülük eden bölgemizin en güçlü 
Meslek Örgütü  olarak gördüğü 
Nazilli Ticaret Odası ‘nın ziyaretin-
den duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Ayrıca Nazilli ve çevresinin 
kalkınması için var gücüyle çalışa-
cağını belirterek kavga eden değil, 
sorunların çözümü için her plat-
formda uzlaşıyla hareket eden bir 
anlayış içinde olacağını belirtti. 
Nazilli’nin sorunlarının çözümünde 
hiçbir kurumun tek başına başarıya 
ulaşamayacağını, Nazilli’deki tüm 
kurumların birlikte güç birliği içinde 
hareket etmesi gerektiğini, geçmişte 
eksikliğini hissettiği konulardan 
birisinin de bu olduğunu söyledi. 
Bundan böyle Nazilli’yi ilgilendiren 
tüm makro projelerde fikir birliği 
içinde hareket etmek gerektiğini 
söyledi. Şu anda aciliyeti olan en 
önemli konularının Belediyenin 
ödenmeyi bekleyen resmi yükümlü-
lükleri ve borçları olduğunu ifade 
eden ÖZCAN, öncelikle Nazilli 

Belediyesinin ödenmesi gereken borçları 
için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. 
Ancak bunları bahane etmemeye gayret 
göstereceklerini söyleyerek imkanlarımız 
dahilinde Nazilli’nin kalkınması, işsizliğin 
azaltılması adına gerçekçi projeler 
yapmaya çalışacaklarını söyledi. 
Aydın İli için gelen tüm bütçenin Efeler 
İlçesi ağırlıklı kullanıldığını, Nazilli ve 
çevresinin çok küçük bir pay aldığını, 
buna karşın vergi payının çok büyük 
olduğunu söyleyen ÖZCAN, Nazilli’nin İl 
olmaması için hiçbir sebep yok. Konuştu-
ğumuz sorunların büyük kısmı Nazilli’nin 
ancak İl olması ile çözülecek sorunlardır. 
Nazilli ve çevredeki ilçelerin her platform-
da kenarda bırakılmasının önüne geçmek 
ve kalkınmasını sağlamak için bunu 

başarmak zorundayız. Nazilli’nin İl 
olması için tüm altyapı ve fiziki 
varlıklarını yeterli gördüğünü 
ifade etti. 

Başkan ARSLAN; Sanayi ve 
Ticaret Alanlarına ihtiyacımız var. 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri Arslan: “Üretme-
den kalkınma olmayacağı için 
Nazilli bölgesinde öncelikle yeni 
sanayi alanlarının açılması 
gerekmektedir. Organize Sanayi 
ve Küçük Sanayi alanlarının 
genişlemesi için bazı engellerle 
karşılaşılmaktadır. Bu engelleri 
kaldırmak için sizin desteğinize 
ihtiyacımız var. Özellikle Küçük 
Sanayi Bölgesinin genişleme 
alanlarının, Organize Sanayi 
Bölgesinin genişleme alanlarına 
dahil edilmesi çabaları sanayi 
sitesinin büyümesini imkansız 
hale getirmektedir. Sanayi 
Sitesiyle ilgili işyeri taleplerini 
karşılayamaz durumdayız. Gerek 
OSB ve gerekse Sanayi Sitesi 
farklı ölçekteki işletmelere hitap 

15.04
2019
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eden, kuruluş amaçları farklı olan 
tüzel kişilerdir. Bunların kendi 
mecralarında büyümelerine ve 
birbirlerini desteklemelerine izin 
verilmelidir. Bu konudaki istimlak 
çalışmalarının başlaması gerekiyor. 
Bir diğer konu; Nazilli’nin Aydın’da 
temsil sorununun devam etmesidir. 
Aydında bölgenin geleceği ile ilgili 
yapılan toplantıların çok azında 
yer almaktayız. Özellikle Ticaret 
Odalarının da görüşünün alınması 
gereken toplantılara sadece İl 
merkezindeki Odalar davet 
edildiğinden bölgenin tamamının 
sorunları ve çözüm önerileri 
kararlara yansımamaktadır. 
Yansıyan kararların da doğal 
olarak merkez ağırlıklı olduğunu 
görüyoruz. Halbuki Karacasu’daki 
işletmeyle merkez Efeler ilçesinde-
ki işletmenin sorunları ve beklenti-
leri farklıdır. İl’deki üst karar 
alıcılarının toplantı ve komisyonla-
rında yer almadığımızdan sorunla-
rın aktarılmasında sıkıntı yaşan-
maktadır. Örnek vermek gerekirse; 
Güney Ege Kalkınma Ajansının 
bütçesine katkı veriyoruz, gelirimizi 
paylaşıyoruz ama karar mekaniz-
masında yokuz.   

Ayrıca Nazilli Çevre yolunun 
yapılması ile hem sosyal hem de 
ticari hayatımıza kolaylık sağlana-
caktır. Nazilli Belediyesinin önü-
müzdeki dört yıl içerisinde yapa-
cağı olumlu çalışmaların geri 
dönüşlerini hep birlikte alacağımızı 
düşünüyorum. İl olma konusunda 

yapılacak çalışmalara mutlaka 
destek olacağız. Bu vesileyle başta 
başkanımız olmak üzere yeni seçilen 
Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızı ve 
Meclis üyelerini de başarılar diliyoruz 
dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN;  Nüfusumuz bir çok ilden 
fazla olmasına karşın ilçe olduğumu-
zu ve il olmanın ayrıcalığını yaşaya-
madığımızı belirtti.

NTO Meclis Başkanımız Yüzügüler: 
“Kürşat Başkanın işsizliğin önlenme-
siyle ilgili düşüncelerini ve söylemleri-
ni takip ediyoruz.  Bu konuda kendi-
siyle aynı fikirdeyiz. Ticaret Odası 

olarak bölgenin sorunlarını tespit 
ettiklerini çözüm önerileriyle birlikte 
her platformda paylaşmaya hazır 
olduklarını söyleyen YÜZÜGÜLER; 
Odamız üyelerinin faaliyet gösterdiği 
sektörler hakkında detaylı bilgilendir-
me yapabileceklerini ifade etti. 
Burada tüm üyeleri temsilen bulun-
maktayız. İşçiye nefes aldırmak için 
önceliğimiz işsizlik sorununu çözmek 
olmalı. Bunun için de ‘Ortak Akil 
Toplantıları’ yapılabilir. Aydın Büyük-
şehir Belediyesi ile de görüşmeler 
yapılarak Sanayi alanlarının genişle-
tilmesi için atıl arazilerin değerlendi-
rilmesi sağlanabilir dedi. 

Odamız Meclis Üyesi Osman KANA; 
Nazilli’nin bütçeden yeterince pay 
alamadığı gibi, sanayi ve tarım 
alanlarının da genişletilmesi konu-
sunda destek olunmadığını belirterek 
ADÜ’nün Nazilli’deki bir çok bölümü-
nün kapatılarak Aydın’a taşınmasının 
önüne geçilmesini veya müstakil 
Sümer Üniversitesinin kurulması 
gerektiğini söyledi.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.    
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� Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN, Meclis 
Başkanımız Gürdal YÜZÜGÜLER, Yönetim ve Meclis Üyelerinin 
Katılımı ile Bozdoğan Kaymakamı Adem CAN makamında 
ziyaret edilerek bölgenin sorunları hakkında istişarelerde 
bulunuldu. 

BOZDOĞAN KAYMAKAMI ADEM CAN'A
MAKAMINDA ZİYARET

17.04
2019

17.04
2019

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, 
Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER Ve Meclis Başkan 
Yardımcısı Mehmet Naci MADEN, Sultanhisar Belediye 
Başkanı Osman YILDIRIMKAYA’yı makamında ziyaret 
ederek, başarılarının devamını diledi.

SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN 
YILDIRIMKAYA’YI MAKAMINDA ZİYARET 

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürdal YÜZÜGÜLER ,
Yönetim Kurulu Ve Meclis Üyeleri, 

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI YÜSRAN ERDEN’İ MAKAMINDA ZİYARET

17.04
2019

17.04
2019

Ziyaretlerinden dolayı NTO’ na teşekkür eden Başkan 
Altıntaş,” Nazilli ve çevresinde birçok başarılı çalışmayla 
tanınan NTO’ nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. Bozdoğan’ın kalkınması ve vatandaşa hizmet için 
elinden geleni yapacağını belirtti. Vatandaşın iş hayatında farklı 
sıkıntılar yaşadığını, konuların çözümü noktasında NTO ile sık 
sık iletişime geçmenin önemi vurguladı. Özellikle göreve geldiği 
kısa zaman içinde Belediyenin ödenmeyi bekleyen resmi 
yükümlülükleri ve borçları olduğunu, çözümleri konusunda 
çalıştıklarını söyledi.Bozdoğan ve çevresi için çok önem arz 
eden Organize Sanayi Bölgesi Genişleme alanları ile ilgili 
sorunun çözümü aşamasında yetkili organlarla görüşerek 
olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan:” Öncelikle Başkanımıza 
yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sorumluluk sahamızda 
bulunan Bozdoğan ile ilgili OSB alanlarının genişlemesi için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, Bakanlıklar ve diğer 
kurumlar nezdinde rapor olarak sunduklarını sorunlar ve 
çözüm önerileri dosyasında bazı önerilerinin dikkate alındığını 
diğerlerini de söylemeye devam edeceklerini ifade etti. Görevi-
miz ve yetkimiz dahilinde üyelerimizin sesi olmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI 
UFUK ALTINTAŞ’A ZİYARET

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler başkanlığındaki 
Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 
Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ı makamın-
da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ERDEN’i 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi. bölgenin sosyo-ekonomik 
durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.
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BOZDOĞAN'DA MERMER SEKTÖRÜ 
İLE TOPLANTI YAPILDI

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Meclis 
Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER,Yönetim Kurulu Ve  Meclis Üyeleri, 
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet EROL’u makamında 
ziyaret ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca bölgenin 
OSB alanlarının yetersizliği hakkında istişarelerde bulunuldu.

18.04
2019

19.04
2019

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET 
EROL’U MAKAMINDA ZİYARET

KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL’I 
MAKAMINDA ZİYARET 

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı 
Gürdal YÜZÜGÜLER, Yönetim Kurulu Ve  Meclis Üyeleri, Karaca-
su Belediye Başkanı Zeki İNAL’ı makamında ziyaret ederek yeni 
görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca bölgenin 
ekonomik durumu hakkında istişareler de yapıldı.

18.04
2019

Toplantıda mermer işletmelerinin sorunları 
arasında bulunan OSB alanlarının yetersizliği ve 
mermer atıkları dönüşüm ve işleme tesislerinin 

faaliyete geçirilmesi konuları görüşüldü. Birçok 
firmanın katıldığı toplantıda ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik durum ve kredi desteklerinin yerinde 
kullanılmamasından kaynaklı sektörün geliştirilemedi-
ği dile getirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
“mermer sektörü konusunda daha önce de toplantı 
yaptık ve bölgeye ait sorunlar ve çözüm önerileri 
dosyamızı TOBB, TBMM Aydın Milletvekilleri ve 
Bakanlara sunduk. Görevimiz ve yetkimiz dahilinde 
üyelerimizin sorunlarınının çözümleri için çalışmaya 
devam edeceğiz.” Dedi.

� Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ın 
evsahipliğindeki toplantıda Bozdoğan ve 
çevresinin mermer sektöründeki sorunları ve 
çözümleri konusunda istişare toplantısı 
gerçekleştirildi.

� Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin ÖZCAN’ı  maka-
mında ziyaret eden Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler, üyelerimizden gelen 
sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında bilgi verdiler.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN’I  MAKAMINDA ZİYARET
19.04
2019
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� Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
Ve Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantı-
da gerçekleşen 2018 yılı iş planı, planla-
nan 2019 yılı iş planı ve eğitim planı 
görüşüldü.

� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN tarafından temsil edilen toplan-

tıda Odamız tarafından tespit edilen 
bölgemiz ile ilgili sorunlar şura öncesi 

Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı rapor 
şeklinde sunuldu.

08.01
2019

21.01
2019

ODAMIZ, TÜRKİYE EKONOMİ 
ŞURASINDA YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ve bazı 

bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenle-
nen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında 
yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu; Cesur ve ezber 
bozan yeni yatırım hamlesinin Türkiye'yi küresel 
rekabette öne çıkaracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, 
"Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Allah'ın 
izniyle yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi 
yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturaca-
ğız." dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 

ODAMIZ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN KAHVALTILI TOPLANTIDA 
MALİ MÜŞAVİRLER BİR ARAYA GELDİ

TOPLANTILAR

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI

Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis 

Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  Şu-
ra’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci 
ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma 
imkânı buldu.

� Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odasına kayıtlı meslek mensupları, Oda Başkanı 
Rıza YÖRÜYEN ile birlikte Nazilli Etiler Mangal 
Restaurantta yapılan kahvaltıya katıldılar.

26.01
2019 Odamızın kurumsal istişare ve dış paydaş organizasyonları 

çerçevesinde yapılan toplantıya Nazilli, Sultanhisar, Kuyu-
cak, Bozdoğan, Yenipazar ve Karacasu’da bulunan muhase-

beciler iştirak ettiler. Toplantıda iş hayatında yaşanan zorluklar ve 
çözüm önerileri konuşuldu. Aydın SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıza YÖRÜYEN yaptığı konuşmada; kurumsa l dayanışma ve 
işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Aydın’da bu konuda daha çok 
faaliyette bulunulması gerektiğini ifade etti ve çalışmalarıyla bu 
anlamda Nazilli Ticaret Odası’nın örnek alınabilecek meslek 
kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi ayrıca davet için SMMMO 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ a teşekkür etti.  

Bölgenin markası; Nazilli Ticaret Odası Uzun Yaşam Köyü

Odamızın en önemli projelerinden birisi olan “Nazilli Uzun Yaşam 
Köyü” nün tanıtımı ile ilgili olarak hazırlanan grafik filmi de Konfe-
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rans Salonunda mali müşavirlerin bilgi ve 
önerilerine sunuldu. Gösterimden ve 
böyle bir projenin varlığından memnuni-
yet duyduklarını ifade eden Rıza YÖRÜ-
YEN; bölgenin markalaşması, kalkınması 
ve turizm çeşitliliği açısından projenin 
olumlu olduğunu ve destekleyeceklerini 
ifade etti. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN 
Ticaret Odasının faaliyet ve çalışmaların-
da Mali Müşavirlerin ayrı bir yeri olduğu-
nu ifade ederek, onlar bizim bir anlamda 

yol arkadaşlarımız. Üyelerimizin mali 
danışmanları, arkadaşları, sırdaşlarıdır. 
Ticaret Odasında gerçekleşen üye 
işlemlerinin çoğunluğu Mali Müşavirlerin 
bilgisi dahilinde ve denetiminde gerçekle-
şir.  Bu nedenle onların görüş ve önerileri 
bizim için önem taşıyor. Nazilli Ticaret 
Odasının Akreditasyon çalışmaları 
dahilinde paydaşımız olarak gördüğümüz 
Mali Müşavirlerimiz ile bu toplantıları her 
yıl yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz de 
onların mesleki çalışmalarında Ticaret 
Odası olarak yanlarında olduğumuzu, 
onlardan gelecek her türlü öneri ve 
işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Ayrıca Rıza YÖRÜYEN nezdinde 
tüm meslek mensuplarına davetimize 
icabet ettikleri için teşekkür ediyorum-de-
di. 
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi. 

MECLİS TOPLANTISINDA İSTİHDAM 
BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

25.02
2019

� 25 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen 
olağan meclis toplantısına davet edilen 
SGK İl Müdürü Zeynep YILMAZ ve İŞKUR İl 
Müdürü Rahmi TERZİ istihdam destekleri 

konusunda Odamız meclis üyelerine bilgilendirme 
sunumu yaptılar. İstihdam seferberliği kapsamında 
henüz açıklanan destekleri en yetkili kişilerden 
öğrenilmesi ve üyelerin en doğru şekilde bilgilendi-
rilmesi amacıyla yapılan toplantıda desteklerden 
azami ölçüde yararlanılması hedefleniyor. Konuyla 
ilgili açıklamada bulunan Meclis Başkanımız Gürdal 
YÜZÜGÜLER; “ekonomik rahatlamanın sağlanması 
ve istihdamın arttırılması amacıyla yapılan düzen-
lemeler Odamız üyelerini yakından ilgilendirmekte-
dir. Bizler her zaman üretimin ve istihdamın arttırıl-
ması yönünde gayret gösterdik. Bu nedenle 
açıklanan yeni destekler konusunda bizleri bilgilen-
diren Sayın Zeynep YILMAZ ile Sayın Rahmi 
TERZİ'ye Meclis üyelerimiz ve Odamız adına 
teşekkür ediyorum” dedi

01.03
2019

Bugüne kadar yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı Arslan’a plaket takdim 
eden Başkan Alıcık, “Ticaret Odamızın 
düzenlemiş olduğu girişimcilik ve meslek 
edindirme kursları ile birçok vatandaşımız, özellikle kadınlarımız 
meslek hayatına atıldı. Yapmış oldukları eğitimlerle ilçemize büyük 
katkı sağladılar. İlçemizde ticarete, ekonomiye ve yatırımcıya büyük 
katkı sunan Nazilli Ticaret Odamız bugüne kadar birçok başarılı 
projeye imza attı. Fuar gezileri ile hem ilçemizin tanıtımına hem de 
girişimcilerimize yeni ufuklar açtı” diye konuştu.
Ziyaretlerinden dolayı Alıcık’a teşekkür eden Arslan, “Ticaret Odası 
olarak Nazilli ve 6 çevre ilçemiz sorumluluk sahamızda yer alıyor. 
Üyelerimizle iletişim halinde, ilçeye katkı sunan, yenilikçi ve daima 
gelişen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bugüne kadar birçok projemize 
belediyemizle koordine bir şekilde çalışmaya gayret ettik. Bundan 
sonraki süreçte de aynı uyum ve anlayışla çalışacağımıza 
inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALICIK’TAN ARSLAN’A 
TEŞEKKÜR PLAKETİ

� Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri Arslan’ı 
makamında ziyaret etti.
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� Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bağlı Oda ve Borsalara kayıtlı genç 

girişimciler ile kadın girişimciler 
tarafından oluşturulan Kurulların 
kendi içinde yaptıkları seçimler ile 

Aydın İl İcra Komiteleri belirlenmişti. 

AYDIN GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU İLE KADIN GİRİŞİMCİLER 
İCRA KURULU BAŞKANLIK SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

"GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU 
BAŞKANLIĞINA ODAMIZ ÜYESİ HİLMİ 

DURUOĞLU  SEÇİLDİ"

İl icra Komiteleri 06/03/2019 tarihinde 
Aydın’da yaptıkları ilk toplantıda Başkan 
ve Başkan Yardımcılarını seçtiler. Aydın İli 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Başkanlık Seçimi Aydın Sanayi Odası 
Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan 
seçim sonucunda Aydın Genç Girişimciler 

İl İcra Komitesi Başkanlığına Nazilli 
Duruoğlu Kısmet Pide yetkilisi Hilmi 
Duruoğlu seçilirken Başkan Yardımcısı 
Mustafa Aytar oldu.
Aydın Ticaret Borsası Koordinatörlüğün-
de çalışmalarını yürüten TOBB Aydın 
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 

tüm üyelerin katılımlarıyla Başkanlık 
seçimini gerçekleştirdi. Yapılan seçim 
sonucunda Aydın Ticaret Borsası adayı 
Esen Türker 2. Kez icra komitesi başkanı 
seçilerek, güven tazeledi. Odamız üyesi 
Esin Ülkü Beyazıt Başkan yardımcılığına  
seçildi.

11.03
2019

YÜKSEK İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

AİK TOPLANTISI YAPILDI

11.03
2019

� Genç girişimciler kurulu ve kadın girişimciler 
kurulu ile birlikte yüksek istişare toplantısı yapıldı.

� Meclis Salonumuzda Aylık 
Olağan Meclis Toplantısı 
gerçekleştirildi. Nazilli Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Osman 
Ümütlü istihdam seferberliği 
kapsamında yapılan çalışma-
lar ve teşviklerin detayları 
hakkında sunum eşliğinde 
meclis üyelerine bilgiler verdi. 
Meclis Başkanımız 

Gürdal YÜZÜGÜLER’in baş-
kanlığında yapılan toplantıda 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri ARSLAN  mart ayında 
odamız tarafından gerçekleşti-
rilen eğitim, toplantı, seminer, 
ziyaret vb. etkinlikler hakkında 
meclis üyelerine bilgilendirme 
sunumu yaptı.

YURT SORUNLARI VE SÜRÜCÜ KURSLARI 
HAKKINDA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

25.03
2019

� Nazilli'de öğrenci yurdu 
ve pansiyon işletmecileri, 
Odamız bünyesinde bir 
araya gelerek sektörel 
sorunları görüştüler. Devlet 
yurtlarında kalan öğrenciler 
için sağlanan imkanların 
özel yurtlarda kalan öğren-

cilere de sağlanması 
görüşüldü. Ayrıca ilçe 
genelindeki üniversite 
öğrenci sayısının her sene 
değişkenlik gösterdiği ifade 
edilerek, bu konuda üniver-
site yönetiminin önlem 
alması talep edildi.

� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan ve Meclis Başkanı-
mız Gürdal Yüzügüler başkanlığında gerçekleştirilen toplantı-
da,2019 yılı gerçekleşen Ocak, Şubat ve Mart ayı iş planı 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

28.03
2019

08.04
2019

AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
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22.04
2019

� Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı Esin Ülkü Beyazıt 
Başkanlığında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın 
Da  Katılımı İle Gerçekleştirilmiştir. açılış konuşmasının 
ardından kurul üyelerine söz verilerek görüş ve önerileri 
alındı. kadın girişimcilerin sorunları ve çözüm önerileri 
hakkında istişarelerde bulunuldu.

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI

� Odamız Olağan Meclis Toplantısı Yapılmıştır. 
Eximbank Aydın Temsilcisi Selda Atay, Eximbank 
kredi programları ve kısa vadeli ticari alacaklar 

konuları hakkında bilgilendirme sunumu yapmıştır. 
ayrıca yönetim kurulu başkanımız da odamızın nisan 

ayı faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirmiştir.

29.04
2019

ODAMIZ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

01.05
2019

75.	Genel Kurulu’nun ilk 
gününde Hizmet Şeref 
Belgesi ve Plaketleri ile 
Proje Ödülleri , TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay ve 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın da katılımıyla 
TOBB Konferans Salo-
nu’nda sahiplerine verildi.
-Birliğimiz ebedi,gündemi-
miz ekonomi
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu” Odaları-
mız ve borsalarımız geliştikçe, özel 
sektörümüze daha iyi, daha kaliteli 
hizmet sundular. Şirketlerimizin 
büyümesini, dışarıya açılmasını 
sağladılar. Tüm bunları, el birliği, 
gönül birliği, akıl birliğiyle başar-

ODAMIZ, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
GENEL KURULUNA KATILDI

� Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75.Genel kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonunda gerçekleşti. Nazilli’yi TOBB 75.Genel Kurulunda, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve TOBB delegelerimiz Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, 
Meclis Üyesi Hüseyin Pişken, Süleyman Gürbüz temsil etti.

dık. Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve 
reformcu iş yapma tarzıyla ekonomide 
yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. 
Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar 
büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız 
kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa 

kalkıp koşma günü. 
Önümüzde 4 yıllık seçimsiz 
bir dönem var. Bu fırsatı iyi 
değerlendirmeli, kesintisiz 
bir icraat dönemine 
çevirmeliyiz. İstikrar 
sürsün, Türkiye reformlar-
la büyüsün. Türkiye çok 
güçlü bir ülke. Yeter ki 
ayrımız, gayrımız olmasın. 
Yeter ki birbirimizi ötekileş-
tirmeyelim. Hep birlikte 
kucaklaşalım. Bu tabloyu 
Türkiye'de egemen 
kılarsak, şikâyet ettiğimiz 
birçok sorun ortadan 

kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki: 
“Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekono-
mi!” dedi. 
 -Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay;
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'n-
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de düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi 
Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 
iş dünyasının köklü çatısı altında 
10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını ta-
mamlayan TOBB delegelerine hizmet 
şeref belgesi takdimi vesilesiyle oda ve 
borsa camiasıyla bir arada olmaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti. Ekonomide 
hayata geçirdikleri reformların her 
zaman mutfağında yer alan TOBB'un 
ortak aklın gereğini yapmada önemli 
paydaşlardan biri olduğunu dile getiren 
Oktay, "2017 yılında TOBB öncülüğünde 
başlattığımız istihdam seferberliği bu iş 
birliğinin en somut tezahürüdür. İstih-
dam seferberliğiyle sizlerin gayretleri 
sonucunda 1 milyon ilave istihdam, iş, aş 
olanağı oluşturulmuştur. 

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan;
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 
konuşmasında, ekonominin iş 
dünyasının omuzlarında yükseldiğini 
belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi 
çözümleri iş dünyamızla güç birliği 
yaparak getireceğimize ve rekabet 
gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir 
ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine 
yükseleceğimize inanıyorum." dedi.

75. Genel Kurulu’nun ikinci günü ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla devam etti.
Sayın Hisarcıklıoğlu’nun konuşması ile 
başlayan toplantıda 2018 yılı Odalar ve 
Borsalar camiasının üyelere vermiş 
olduğu hizmetleri kısaca anlattı. Ayrıca 
Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ ın, 
Sayın Ruhsar Pekcan’ın, Sayın Zehra 
Zümrüt Selçuk’un reel sektöre vermiş 
olduğu katkılardan bahsetti. İstihdam 
Seferberliği için tüm oda ve borsaların 
çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet 
gösteren 365 oda ve borsamız büyük 
ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe 
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa 
etti. Oda ve borsalarımız kendilerini 
çağın yeniliklerine uydurarak, 
dijitalleşmeyi hızlandırarak hem 
verdikleri hizmetlerin kalitesini 
yükselttiler hem de daha derinlemesine 
analizler yapma imkânına kavuştular. 
Biraz sonra en iyi hizmet veren oda ve 
borsa temsilcilerine ödülleri takdim 
edilecek. Türkiye'yi 2023 hedeflerine 
inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş 
dünyamız kendini geleceğe ne kadar 
hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize o 
derece çabuk varırız. TOBB çatısı 
altında bir araya gelen 1,5 milyon 
girişimcimiz, temsilcisi oldukları yatırım, 
ihracat, istihdam dinamikleriyle 
geleceğimizin de güvencesidir. Sizlerin 
azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve 
kabiliyetiyle önümüze çıkartılan 
engelleri birer birer aşarak 
hedeflerimize doğru yürümeye devam 
ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, istihdamı 
artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, 
yatırımlarınıza devam ettiğiniz, 
yeniliklere açık olduğunuz sürece 
Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin 

önünde kimse duramaz. Türk malı 
ifadesi artık dünyanın dört bir yanında 
kalitenin sembolü haline gelmişse bu 
başarının altında sizlerin imzası var. Bir 
kez daha Türkiye'nin büyümesi, 
güçlenmesi, gelişmesi, kalkınması, 
zenginleşmesi mücadelemize katkı 
veren her bir kardeşime teşekkür 
ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile TOBB tarafından 8 
kategoride düzenlenen proje 
yarışmasında birinci olan oda ve 
borsaların yöneticilerine ödüllerini 
verdi.

-Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan
“Delegelerimiz ile birlikte Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin Genel Kurulu’na 
iştirak ettik. Bölgemizi temsilen 
katıldığımız Genel Kurul’da ülkemizin 
tüm oda ve borsa başkanlarıyla bir 
araya gelmek, istişarede bulunmak 
çalışmalarımızı değerlendirmek 
açısından faydalı olmaktadır. Genel 
Kurul’un ülkemiz sanayi, hizmet ve 
ticaret sektörüne hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

� 06.03.2019 tarihinde Aydın’da yapılan ilk toplantı sonucu Kurul Başkanlığına seçildiğinden bu yana çalışmalarına devam 
ettiklerini belirten DURUOĞLU: “Genç Girişimciler Kurulları, Türkiye genelinde girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik 
kültürünün gelişmesi amacıyla kurulmuştur. Nazilli Ticaret Odası üyesi olarak Kurul Başkanlığına geldiğim günden itibaren 

16.05
2019

Aydın ve ilçelerinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
Kurul üyeleri arasında çalışma grupları oluşturduk. Bu 
çalışma grupları ile ilgili yıllık iş planlarını belirledik. Bir 
dahaki toplantımızın gündemi, yaptığımız çalışmaları 
görüşmek üzere olacaktır. Kurul üyelerine çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” Dedi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan: “Genç 
Girişimciler Kurulu, Aydın ilinin ekonomik kalkınmasında 
katkı sağlayacak çok önemli bir unsurdur. Kurul’un 
verimli ve etkin çalışmalar yürütmeye devam edeceğine 
canı gönülden inanıyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak 
Genç Girişimciler Kurulu’nun seçildiği ilk günden itibaren 
çalışmalarının yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Genç 
Girişimciler Kurulunun bölgenin kalkınması için gerekli 
olan sinerjiyi yaratacaktağını düşünüyorum. 
Çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI, AYDIN GENÇ GİRİŞİMCİLER İL İCRA KOMİTESİ 
BAŞKANI HİLMİ DURUOĞLU BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
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BOZDOĞAN ÜYE ZIYARETLERI

Aksu İnşaat (Mehmet Aksu) | 17.04.2019

Doğanur Tur (Mehmet Kazık) | 17.04.2019

Mikado Pide (Ahmet Aydın) | 17.04.2019 Mustafa Bağlım | 17.04.2019

Empaş Zeytincilik Ltd.şti | (Halil Sürez)  
17.04.2019

Güraydın İnşaat (İsmail Güraydın) 
17.04.2019

Güraydın Sulama Ve Haf. (Ömer 
Güraydın) | 17.04.2019

Oruç Göktaş (Oruç Göktaş Sigorta Ve 
Arac.) | 17.04.2019 Salih Öztürk (Beyza Tarım) | 17.04.2019

VK Telekomünikasyon(Veli Kılınç)  
17.04.2019

Yılmaz İnşaat (Hüseyin Ekmekçi)  
19.04.2019

Ziraat Bankası Bozdoğan İlçe 
Müdürü | 17.04.2019

Özdadaşlar Ziyareti  (Nuh Kanlı)  
17.04.2019

Çakıroğlu Kasap (Güray Çakıroğlu) 
17.04.2019

Bozpeksan Tur.ticaret (Hamdi 
Torbaoğlu) | 17.04.2019

-	YURTIÇI	FUARLARDA	STANT	AÇMAK	ISTEDIĞINIZDE,	DESTEKLENDIĞINIZI	BILIYOR	MUSUNUZ?

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurtiçi fuarlar listesinde yer alması koşuluyla, stant açma 
amaçlı katılım gösterebilirsiniz. Türkiye’deki ulusal ihtisas fuarları ile uluslararası ihtisas fuarlarının destek-
lendiği bu hibede; işletmelerimiz kendilerini ve ürünlerini/hizmetlerini tanıtmakta, pazar paylarını artır-
makta, aynı zamanda yaptıkları harcamalarının bir bölümünü hibe olarak geri almaktadırlar. Ayrıntılar 
için odamız KOSGEB temsilciliği ile irtibata geçebilirsiniz.

BUNLARI 

MUSUNUZ
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KARACASU ÜYE ZIYARETLERI

SULTANHISAR ÜYE ZIYARETLERI

BUHARKENT ÜYE ZIYARETLERI

Afacanlar Ticaret | 17.04.2019
Halkbankası Sultanhisar İlçe Müdürü  

17.04.2019Emiroğlu Lojistik (Murat Emir) | 17.04.2019

Kaya Unlu Mamüller | 17.04.2019

Arçelik(Serkan Saygılı) | 18.04.2019

Limon Petrol(Celal Limon) | 18.04.2019 Halil İbrahim Köse | 18.04.2019
Akkın Tarım Hayv.(Fatih Akkın) 

18.04.2019

Sezer Hayvancılık Ltd.şti (Raşit Sezer) | 18.04.2019

Sultanhisar Haberleri-Mustafa Aytur | 17.04.2019
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NAZILLI ÜYE ZIYARETLERI

Deniz Oto Makas Ve Eksoz (Ozan 
Dertop) | 08.04.2019

Kaykallar Otogaz(Hasan Kaykal)  
08.04.2019

Mamak Oto Lastik(Fikret Mamak)  
08.04.2019

Halkbankası Karacasu İlçe Müdürü  
18.04.2019

Ödemiş Efe Sigorta (Sadık Taç)
18.04.2019

Mutlu Sarrafiye (Mutlu Güldiken)  
18.04.2019

Şimşekler Zirai İlaç (Ali Şimşek)  
18.04.2019

Ardıç Mobilya (Nuri Yıldız) 
26.04.2019

Nurgün Oto Yedek(Gültekin Nurgün) | 26.04.2019 Özkaracasu Sürücü Kursu | 26.04.2019

Koruk Ticaret | 18.04.2019
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Adana Akışkanlı Börek(Mehmet 
Gürbüz) | 12.04.2019 Aksüt İncir (Mehmet Aksüt) | 12.04.2019

Panino Pizza (Yasin Karaca) | 15.04.2019

Bozdağ Tarım (Ahmet Bozdağ) | 15.04.2019

Doğan Yapı (Erol Doğan) | 17.04.2019 Egem İnşaat(Ayşe Hoppe) | 17.04.2019
Akdeniz Elektrik(Buğra Yelkovan) 

17.04.2019

Nazilli Makina (Ömer Yazgan) | 16.04.2019

Çelik Yerli Ür.(Kadir Çelik),Kırlıoğlu Yerli 
Ür.(Nurettin Kırlıoğlu),Kaplan İncir(Murat 

Kaplan)  | 15.04.2019

Abdullah Şimşek Ve Yüksel Atıl | 15.04.2019

Barış Ticaret (Cengiz Sadiç) | 14.04.2019

Aydın Ticaret(Sedat Aydın) | 15.04.2019
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İstanbul Mobilya (Osman Ağca)  
17.04.2019

Ege Elektrik 1 (Hüseyin Öztürk) 
22.04.2019

Ege Helva (Vedat Vural) |23.04.2019

Ali Kama(Kama Helva) |24.04.2019
Genç Otomotiv-(Serkan Mamağa 

24.04.2019 Şanlı İnşaat(Ayşe Şanlı) 24.04.2019

Kaan Isıtma Soğ.(Cahit Amasya) 
23.04.2019

Sevil İn Tesettür Giyim(Sevil Özkoç)
23.04.2019

Ege Elektrik 2 (Kemal Çetin) 
22.04.2019 Cino Kuruyemiş | 23.04.2019

Nassila Konağı(Selma Şengül) 
21.04.2019

Simge Pastanesi(Hüseyin Esgi)
21.04.2019
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YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
EĞITIMLER

� Olağan Meclis Toplantısında Genel Sekreter Osman 
Ümütlü tarafından Yurtdışı İş Gezisi Desteği hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.

28.01
2019

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA VE TEŞVİKLER HAKKINDA-
BİLGİLENDİRME

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA DEVLET 
YARDIMLARI VE KREDİLERİ ANLATILDI

25.02
2019

� Meclis Toplantısında Genel Sekreter Osman Ümütlü 
tarafından Yabancı İşçi Çalıştırma ve Teşvikler 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

� Türk Eximbank Aydın 
İrtibat Ofisi Temsilcisi 
Selda Atay Tarafından 
Olağan Meclis Toplantı-

29.04
2019

sında devlet yardımları ve 
kredileri anlatıldı.Yurtiçi kredi 
programları, reeskont kredisi, 
sevk öncesi ihracat kredisi, 
ihracata yönelik işletme serma-
yesi kredisi, ihracata yönelik yatı-
rım kredisi, turizm kredisi ve 
kredilendirme süreci anlatıldı. 
Ayrıca eximbank kısa vadeli 
ihracat kredi sigortası şartları ve 
süreçlerine de değinildi.

Tuna Kardeşler(Alime Dudu Tunar)
24.04.2019

Özerler Yapı Market | 27.04.2019 Osman Kana-Durmuş Kural Mehmet Eren 
28.04.2019

Nazmet Metal San.(İsmail Sağıroğlu) 
05.05.2019

Demirağlar Konsept(Fahrettin Demirağ)
27.04.2019

Güçlü Otomasyon (Murat Dağlı)
27.04.2019
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PERSONEL EĞITIMLERI

Yazışma Kuralları Eğitimi
19.01.2019

TOBB Stratejik Planlama Eğitimi
21.01.2019

TOBB EBYS Eğitimi
04-08.02.2019

Üye Yazılımı Eğitimleri
19.01.2019

Mevzuat ve Yönetmelik Eğitimi
02.02.2019

TOBB KOSGEB Mevzuat Eğitimi
06-07.06.2019

Kurum Içi Işte Hitabet Eğitimi
09.02.2019

ISO 10002 Eğitimi
06.03.2019

ISO 27001 Eğitimi
05.03.2019

Aydın Gümrük Müdürlüğü Tarafından 
Bilgilendirme Toplantısı

22.02.2019

EGEIB-Ihracat Destekleri
10.04.2019

Sosyal Medya Kullanımı
16.02.2019

11.04.2019
KOSGEB- KOBIGEL- IMALAT 

Sektöründe Dijitalleşme

•	 IŞLETMENIZE	ALACAĞINIZ	BELGELENDIRMELERDE	(ISO	
9000	VB…)	DEVLETTEN	HIBE	DESTEĞI	ALABILECEĞINIZI	
BILIYOR	MUSUNUZ?

İşletmeniz için ilk defa alacağınız ürün, sistem, personel belge-
lendirmelerinde (ISO 9000, OHSAS, ISO 22000, HACCP vb…) her 
belge için üst limiti 2.500 TL’ye kadar alabileceğiniz bu hibe 
desteğinde TSE’nin kendisinden yada TÜRKAK tarafından 
akredite olmuş kuruluşlardan belgelendirme talebinde buluna-
bilirsiniz. Daha önce aynı konu ile ilgili alınmış olan belgelerin 
yenilemelerinde bu destekten faydalanılamamaktadır. Ayrıntılar 
için odamız KOSGEB temsilciliği ile irtibata geçebilirsiniz.

BUNLARI 

MUSUNUZ
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ÜYE EĞITIMLERI

PazarlamaYönetimi,Tüketici 
Davranışları Ve Stratejik 
PazarlamaPlanlaması gibi 

konulara yer verilen bu eğitimle 
Odamız üyelerinin Mesleki 
Kariyerlerine de  katkıda bulunul-
du.
18.02.2019 Pazartesi günü 
başlayan Pazarlama Eğitiminde 
Pazarlamaya Giriş, Pazarlama 
Çevresi, Pazarlama Karması 
Yönetimi, Pazar Bölümlendirme, 
Hedef Pazar Seçimi ve Konum-
landırma konuları anlatıldı. 
Eğitimin 2.Günü olan 20.02.2019 
Çarşamba günü Satın Alma 
Karar Verme Süreci, Satın Alma 
Davranışları, Endüstriyel Pazarlar 
ve Satın Alma Davranışları 

hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Eğitimin son günü olan 
22.02.2019 Cuma günü ise 
Stratejik Pazarlama Planlaması, 
Portföy Analizi, BCG Büyüme/
Pazar Payı Matrisi, SWOT Analizi 
hakkında bilgi verildi. En son 
katılımcılarla birlikte Uygulama-
ya Yönelik Swot Analizi çalışma-
ları yapılarak eğitime son verildi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN; “Üyelerimize fayda 
sağlayan faaliyetler düzenleye-
rek üyelerimizin gelişimine 
katkıda bulunmak için gerekli 
olan eğitim çalışmalarını sürdür-
meye devam edeceğiz.” dedi.

18-22.02
2019

� 18-20-22.02.2019 tarihlerin-
de öğretim görevlisi Oğuzhan 

Aydın tarafından Odamız 
üyelerine Pazarlama Eğitimi 

verildi.

28.03
2019

Süt ve Süt ürünleri, Kırmızı et ve kırmızı et ürünleri, 
Kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri, Su ürünleri, Meyve 
sebze sektörlerinde faaliyet gösteren mevcut veya 

yeni işletmelerin, fiziki varlıklarına yönelik yatırımları için 
gerekli başvuru koşulları, paket içeriği ve hibe oranları 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 
Canlı hayvan yetiştiriciliğinde (Süt ineği, Süt veren 
manda, Süt veren koyun, Süt veren keçi, sığır, Manda, 
Koyun, Keçi, broyler, Hindi, Kaz, Yumurta tavukçuluğu) 
faaliyet gösteren firmalara kapasite durumu ve bütçesi-
ne göre; Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan 
mevcut işletmeler için %40, Kapasite artırımı yapmayan 
mevcut işletmeler için %50, Üretici örgütleri ve üretici 
örgütünün hâkim olduğu tüzel kişilikler için %60 hibe 
oranının söz konusu olduğunu belirttiler.
Ayrıca canlı hayvan, su ve süt ürünleri ile meyve sebze işleme 
tesisi olarak faaliyet gösteren firmaların da kapasite durumu 
ve bütçesine göre; Üretici örgütleri ve üretici örgütünün 
hâkim ortak (Ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel 
kişiler için %50, Gerçek ve tüzel kişiler için %40 hibe söz 
konusu olduğunu belirttiler.
Hayvancılık ve meyve-sebze sektörlerinde faaliyet gösteren 
veya yeni açılacak işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı-
ya Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de katılım 
göstermiştir.

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN YARARLANABİLECEKLERİ 
HİBE ORANLARI ODAMIZDA AÇIKLANDI

� Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 5. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme toplantısı Odamız Meclis 
Salonunda yapıldı. Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanları E. Gülsüm Bencik ve Akif Bıyık tarafından; tarımsal işletmelerin 
fiziki varlıklarına yönelik ve tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik 
yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

PAZARLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ
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BAŞKANIMIZ ARSLAN, 
“DEVLET DESTEKLERİNİ VERİMLİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR”

10.04
2019

Üyelerini bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetleri kapsamında çalışmala-
rını sürdüren Odamız, son olarak 

özellikle devlet yardımlarının yeterince 
kullanılamaması nedeniyle konusunda 
uzman olan Ege İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği Devlet Yardımları Şubesi 
Yetkilileri Doğuş Tuğrul ve Ali Murat 
Tuncel’den destek aldı. Uzmanların 
odamız meclis toplantı salonunda 
düzenlenen ve 2 saate yakın süren 
seminere başta odamız başkanı Nuri 
Arslan olmak üzere odamız üyesi iş 
adamları ve girişimciler katıldı. İhracat 
yapan ve yapmayı planlayan iş adamla-
rının yoğun ilgi gösterdiği seminerde 
yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımlarında 
devlet yardımlarından yararlanabilmek 
için koşullar ve destek miktarları hakkın-
da bilgi verildi. Ayrıca fuar başvuru süreci, 
pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, 
destek oranı ve limiti, KTZ yetkinlik 
projeleri ve başvuru süreci, tarımsal 
ürünlerde ihracat iadesi yardımları, 
sözleşmeli tarım ve başvuru süreci gibi 
konulara açıklık getirildi.
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
Devlet Yardımları Şubesi Yetkilisi Ali Murat 
Tuncel, slayt eşliğinde yaptığı bilgilendir-
mede odamız üyelerine ihracata yönelik 
devlet yardımlarını anlattığını ifade 

ederek, Ticaret Bakanlığı tarafından 
ihracatçılara yönelik yaklaşık 10 grupta 
desteğin olduğunu belirtti. Tuncel, 
“İhracata adım atmak isteyen ve hali 
hazırda ihracat yapan firmalarımıza ciddi 
destekler var. Bu destekler firmalarımız 
tarafından etkin anlamda kullanılırsa çok 
önemli bir şekilde katkı yapabilir. Biz 
firmalarımıza; pazara giriş belgelerinin 
desteklenmesi ve küresel tedarik zinciri 
yetkinlik projeleri, yurtdışı birim, marka ve 
tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, kira 
desteği, yurtdışı marka tescil desteği, 
başvuru süreci ve hakkında başvuru 
koşulları ve desteklenme süreçleri, 
tasarım ve ürün geliştirme projesi 
süreçleri, Turquality Desteği başvuru 
süreci, UR-GE desteği, oranı, başvuru 
süreci, ihracatçılara yeşil pasaport 
desteği hakkında bilgi verdik. Ayrıca 
EGEİB Devlet Yardımları Şubesinden 
destek alabilmeleri için iletişim bilgilerini 
verdik” dedi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, üyelerimizin menfaatleri doğrultu-
sunda hizmet verdiğimizi ifade ederek, 
üyelerinin mesleklerinde büyümeleri ve 
istihdama destek olmaları için devlet 
desteklerini takip etmelerini istedi. 
Üyelerimizin bilgilenmesi amacıyla 
sürdürülen eğitim ve bilgilendirme 

seminerlerine mutlaka katılmaları 
gerektiğini ifade eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Arslan, “Konusunda 
uzman değerli yöneticilerimizi üyelerimi-
zin ayağına kadar getirip seminerlerle 
destek oluyoruz. Özellikle devlet destek-
lerini verimli olarak kullanabilmemiz için 
bilgi önemli. Devletimizin birçok yardım 
ve desteklerinden maalesef STK’lar 
haberdar değiliz.Çünkü STK’lara bu 
konuda devlet yardımlarının üyelerine 
hızlı bir şekilde anlatabilmeleri ve bilgilen-
dirilmeleri için büyük görevler düşüyor. 
Hem üyelerimizin ufkunu açmak hem de 
devletimizin yardım ve teşviklerinden 
üyelerimizin yararlanabilmeleri için bu 
bilgileri hızlı bir şekilde aktarmak, katma 
değer açısından, istihdama teşvik açısın-
dan önünü açmak için önemlidir. Bu ve 
benzeri amaçlarla birçok toplantılarla 
üyelerimizin bilgilenmelerini sağlamakta-
yız. ‘STK’ların aidat toplamaktan başka 
ne iş yapar’ algısını da biz bir anlamda 
yıkmış ve üyelerimize destek olma 
konusunda öncülük yapmış oluyoruz. 
Tabiri caizse kısaca müşteri memnuniyeti 
dediğimiz üyelerimizin memnuniyeti için 
çalışan bir odayız. Üyelerimizin ticaretini 
geliştirmek bizlerin birinci görevidir” dedi.

� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, oda 
üyelerin menfaatleri doğrultusunda hizmet verdiği-
mizi ifade ederek, üyelerin mesleklerinde büyümele-
ri ve istihdama destek olmaları için devlet destekle-

rini takip etmelerini istedi. Üyelerin bilgilenmesi amacıyla 
sürdürülen eğitim ve bilgilendirme seminerlerine mutlaka 
katılmaları gerektiğini ifade eden odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Arslan, “Konusunda uzman değerli yöneticileri-
mizi üyelerimizin ayağına kadar getirip seminerlerle destek 
oluyoruz. Özellikle devlet desteklerini verimli olarak kullana-
bilmemiz için bilgi önemli” dedi.

KOBİ’lerin dijitalleşme projelerine 
sağlanacak KOSGEB destekleri 
Aydın KOSGEB Temsilcisi Tuğrul 
Bıyık tarafından anlatıldı.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, KOBİ’lere destek ve 
yol gösterici olunması gerektiği-
nin altını çizerek şunları söyledi:
“İşletmelerimize dijital dönüşüm-
den, çağa uydurmaktan ve 
geleceği hayal etmekten 
bahsediyoruz. Bu kavramlar çok 

önemli. Vizyonumuzu daha da 
geliştirirsek, ülkemizin teknoloji 
yarışında üst sıralarda yer 
almasını, geri kalmamasını 
sağlamış olacağız. Üretim 
süreçlerini dijital süreçlere 
entegre etmemiz gerekli. Nazilli 
Ticaret Odası olarak ihracatın 
gelişmesi için firmalara nasıl yol 
gösterici oluyorsak, KOSGEB de 
KOBİ’lere bu dijital dönüşüm için 
bir güç olacaktır.” dedi.

“KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE DESTEKLENMESİ” ANLATILDI
� KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı tanıtım 
toplantısı Odamız ve KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü iş 
birliğinde Meclis Salonumuzda yapıldı.

11.04
2019
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Güney Ege Kalkınma Ajansında 
Uzman Yeliz İlhan tarafından 
Odamız Meclis Salonunda gerçek-
leştirilen bilgilendirmeye KOBİ 
statüsündeki işletmeler katıldı. 
Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim 
Mali Destek Programından 
yararlanabilmek için yüksek 
katma değerli ve yenilikçi ürünler 
üretilmesi ve tasarım ve marka-
laşma kapasitesinin artırılması 
sürecini yürüten işletmelerin 

öncelikli olduğu belirtilmiştir. Bu 
program ile asgari 100.000.TL 
azami 750.000.TL destek kullandı-
rılması planlanmıştır. Programa 
KOBİ statüsündeki işletmelerin 
başvuru yapabilecektir. Son 
başvuru tarihi 06 Mayıs 2019 olup, 
proje başvurularının internet 
ortamında yer alan Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi üzerin-
den yapılması belirtilmiştir.

GEKA- GÜÇLÜ SANAYİ VE TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
� GEKA NIN “GÜÇLÜ SANAYİ VE TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI “kapsamında KOBİ statüsündeki işletmelere 
100.000.tl ile 750.000.tl arasında destek verilmektedir.

Meslek Sınavı niteliğinde 
yapılan sınavlar teorik ve 
uygulamalı olarak iki aşamalı 

yapılıyor. 2.el oto satışı yapan işyeri 
sahipleri ile bu mesleği yapmayı 
düşünen kişilerin katıldığı sınavlarda 
başarılı olanlar ustalık belgesi yerine 
geçen mesleki yeterlilik belgesini 
almaya hak kazanıyorlar.   
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN; - Nazilli Ticaret Odası, belge 
zorunluluğu bulunan iş kollarında 
Mesleki Yeterlilik Belgesi hizmeti 
vermeye devam etmektedir. Nazilli 
merkez ve altı ilçenin yetki alanı 
içinde olması nedeniyle Bölge Odası 

olmanın sorumluluğunu taşıyan 
kurumumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar  Birliği tarafından verilen 
yetki çerçevesinde tüm iş kollarında 
azami derecede hizmet ve belgelen-
dirme faaliyetlerine devam etmekte-
dir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavını 
yapan az sayıda Oda’dan birisiyiz. 
Motorlu Kara Taşıtları sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerimiz ile yakın 
bir zamanda işyeri açmayı düşünen 
kişilere yönelik yaptığımız sınava 
başvurular devam etmektedir. Yazılı 
ve performans sınavı olarak iki 
aşamada gerçekleşen sınavlarda 
motorlu kara taşıtları ticareti yapan 
işyeri sahiplerimiz tecrübelerini ve 

OTO GALERİ SAHİPLERİ İLE OTO ALIM SATIMI TİCARETİNİ YAPANLARIN ALMASI 
GEREKEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI NAZİLLİ’DE YAPILDI

�  2.El Motorlu Araçlar Satışı Yapan tüm İşletme Sahiplerinin 
alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi için Odamız tarafın-
dan sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.

17-18.04
2019

bilgilerini yansıttılar. Sınava giren 
tüm adayların başarılı olarak 
belgelerini almalarını temenni 
ediyorum. Sadece bu konuda değil, 
İnşaat Sektörünün tüm dalları, Metal 
Sac İşlemeci, Metal Kesimci, Kaynak-
çılık, CNC Programcısı, Makine 

Bakımcısı, Servis Şoförlüğü ve 
Emlakçılık gibi bir çok sektörde Sınav 
ve Belgelendirme hizmeti vermekte-
yiz- dedi.    
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları 
Odamız ile Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almış Mesleki Yeterli-
lik ve Belgelendirme Merkezleri -MEYBEM A.Ş  
işbirliğinde Odamızda yapılıyor. MYK Hizmetini 
üyemize getiren bu faaliyet neticesinde meslek 
mensuplarının başka bir şehire veya bölgeye 
gitmesine, geçici süreli de olsa işini bırakmasına 
gerek kalmıyor. 

-	ILK	DEFA	IŞINI	KURMAK	ISTEYENLERIN	HIBE	DESTEĞI	ALABILECEĞINI	BILIYOR	MUSUNUZ	?

KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak kaydıyla, KOSGEB’in 2019 başında yeniden tasarladı-
ğı girişimcilik desteği kapsamında hibe desteği alınabilmektedir. Şahış işletmesi veya tüzel işletme olarak 
kurabileceğiniz firmanızın, girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra açılması kaydıyla kuruluş ve perfor-
mans başlıkları altında desteklendiğini; eğer sanayi–imalat–üretim kollarında bir girişimde bulunulacaksa 
ayrıca makine–teçhizat–demirbaş–yazılım desteği de alabileceğinizi unutmayın. Ayrıntılar için odamız 
KOSGEB temsilciliğini ziyaret edebilirsiniz.

BUNLARI 

MUSUNUZ
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü, Kalkınma 
Çalışmaları Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Bülent Gülçu-
buk ‘un konuşmacı olarak katıldığı 
seminerde “Dünyada ve Türkiye’de Kırsal 
Kalkınma Alanındaki Gelişmeler ve 
Kooperatifçilik” anlatıldı. Toplam 2.5 Saat 
süren seminerde katılımcıların soruları ile 
ona erdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
Arslan’ın ev sahipliği yaptığı Seminere 
Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran 
Erden, Eski Aydın Milletvekili ve Eski Oda 
Başkanı Ali Gültekin Kılıç, Nazilli Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Yaşar Oğuz 
Baysal, Aydın Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü Şube Müdürü Yakup Ezber, Aydın 
Merkez ve Çevre İlçelerdeki Kurum ve 
Kuruluşların Yetkilileri, Adnan Menderes 
Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü 

NAZİLLİ’DE “KOOPERATİFÇİLİK VE KIRSAL KALKINMANIN ÖNEMİ” KONUŞULDU
� NAZİLLİ’NİN HER YÖNÜYLE KALKINMASI İÇİN ÜYELERİNE YÖNELİK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ DÜ-
ZENLEYEN ODAMIZ,” DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA ALANINDAKİ GELİŞMELER VE KOOPERATİFÇİLİK” 
SEMİNERİ İLE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Öğrencileri ve birçok davetli katıldı.
Odamızın Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen seminerde Prof.Dr. Bülent 
Gülçubuk, Dünyada ve Türkiye’de kırsal 
kalkınma alanındaki gelişmeleri farklı 
örnekler üzerinden analiz ederek anlattı. 
Ayrıca Avrupa Birliği’nin bizi niye kabul 
etmediğini, Türkiye’de çalışan mültecilerin 
durumunu, sürdürülebilir etik tüketim ve 
kadınların kooperatifçilikteki yeri ve 
önemini vurguladı. Odamızın “Uzun 
Yaşam Köyü” Projesinin önemini ve 
Nazilli’nin kalkınmasındaki yerini vurgula-
dı.

KALKINMANIN ANAHTARI KOOPERATİFÇİLİK-
TİR. KOPERATİFÇİLİĞİ ÖNGÜRÜYORSAK 
“ERKEKLER KADAR KADINLARI DA ÖN PLANA 
ÇIKARMAMIZ LAZIM”

Davetlilerin birçok sorusunu cevaplayan 
Prof.Dr.Gülçubuk “Dünyada ve kırsal 
kalkınma alanındaki arayışlar hızlandı. 
Çünkü Dünyada kır ile kent arasındaki 
farklılıklar artmaya başladı. Kırdan kente 
göç var. Çünkü kırsal alanda gençlerin 
yaşam standardını yükseltecek çalışma-
lar maalesef yapılamıyor. Bir yandan da 
dünyada özellikle açlığın azaltılması, 
yoksulluğun ortadan kaldırılması ve 
dünyadaki ekonomik sorunların çözül-
mesi için kırsala ve tarıma yeniden dönüş 
başladı. Ve burada da kırsalın kalkındırıl-
ması için kırsal kalkınma çalışmaları çok 
fazla ön plana çıkmaya başladı. Çünkü 
uluslararası kuruluşları ve hükümetlerin 
gündeminde sürekli bu var. Bizim de 
kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmemiz 
için önümüzdeki araçlardan bir tanesi de 
kooperatifçilik. Bu olmazsa bizim kırsal 
kalkınmanın, ekonomik, sosyal ve kültürel 
ayağını gerçekleştirmemiz çok zor. 

Kırsaldakilerin daha fazla üretime 
katılması, ürettiklerini daha iyi pazarlaya-
bilmeleri, bir yandan da girdileri ucuza 
temin etmeleri için kooperatifçiliğin 
kalkınması lazım. Türkiye’de tarımda 6 
Milyon nüfus çalışıyor. Bunun yarısı kadın, 
yarısı da erkek. Eğer biz kırsalda tarımda 
kooperatifçiliği ön görüyorsak bizim 
erkekler kadar kadınları da ön plana 
çıkarmamız lazım. Yani kadın kooperatif-
lerini, kooperatiflerde ise kadınları ön 
plana çıkarmamız lazım. Dünyada bunu 
başaran ülkeler var. Bunlarında çok 
büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. 
Süreklilik için de Aile Kooperatifleri 
kurmamız lazım. Ekonomik olarak 
zenginleşebilmemiz için kırsalda orta sınıf 
kooperatifçiliğini, özellikle kadınların 
çoğunlukta olduğu kooperatifçiliği 
hayata geçirmemiz gerekiyor. Dünyanın 
en zengin ülkeleri kooperatifçiliğin 
başarılı olduğu ülkeler olduğunu unutma-
mız  gerekiyor.” dedi.

KALKINMA MODELİNİ TARIM VE TURİZME 
YÖNELİK BELİRLEDİK
Bölgedeki ilk Kadın Kooperatifini kuran 
Başkan olarak tanınan Yenipazar Beledi-
ye Başkanı Yüsran Erden,” Belediyeler 
eskiden yol, su, kaldırım, park gibi altyapı 
yapan kurumlardı. Ama artık kurumlar 
bunun biraz daha ötesine geçti. Yenipa-
zar son 30 yılda nüfusunun dörtte birini 
kaybetti. Gıda güvenliği de çok önemli. 
İlçenin adını biraz daha öne çıkarmak, 
ilçe hane halkının gelirlerini artırmak için 
tarımsal yönetimle ilgili bir şeyler yapma-
mız gerekiyordu. Yenipazar geçimini, 
toprağını işleyerek kazanan İnsanların 
yaşadığı yer. O yüzden tarımsal üretimin 
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AÇILIŞLAR

Seçil Tarım Açılışı
25.01.2019

Ergül Mobilya Açılışı
15.04.2019

Medeniyetler Sergisi  Açılışı
15.04.2019

artması lazım. İnsanların burayı, köyleri 
terk etmemesi lazım. Büyükşehir mevzu-
atı ile üretimin yapıldığı köyleri yönetmek 
zor olacak ama bizim de köylerin terke-
dilmesini engellememiz lazım. Bu nedenle 
bizler köyleri büyükşehir mevzuatı ile 
yönetmeyeceğiz. Köylerdeki üretimi 
durdurmamak için ilçemizdeki kalkınma 
modelini de tarım ve turizme yönelik 
belirledik. Hem kadın kooperatifini, hem 
yerel üretimi ve ürünü korumak hem 
üretici pazarları, sanal marketi korumak 
gerekli. Burada üretimin girdilerini 
düşürmek için kooperatifleşmeye önem 
verdik. Üretimin pazarlanmasının önemi 
açısından kooperatifleşme bizim için çok 
önemli.” dedi.

KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİNİ BİR KEZ 
DAHA ANLAMIŞ OLDUK
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan; 
”Tarımın bölgemize ne kadar çok katma 
değer sağlayacağını inananlardan biri 
olarak Sayın Hocamızın değerli bilgilerini 
dinleme fırsatı bulduk. Örnek verecek 
olursak, yerel ürünlerimizi hem üretmek 
hem de pazarlamak ve katma değer 
üretmek zorundayız. Bölgemizi yurtdışın-
da (fuarlarda) temsil eden bir tek Nazilli 
Ticaret Odası var. Bölge ürünlerimizi bu 

fuarlarda sergileyerek daha fazla katma 
değer elde edecek şekilde yüksek 
fiyatlara satarak üreticimize destek 
vermeyi sağlıyoruz. Bu sayede üretici 
para kazandığında sonraki yıllarda 
ürününe daha fazla özen göstererek 
daha çok kazanmayı hedefleyecektir. Bu 
şekilde kazanç arttığında ise köyden 
kente göçü de engellemiş olacağız. Bir 
diğer amacımız ise kooperatifçilik 
sayesinde aracıları kaldırarak çiftçiyi 
pazarla direkt buluşturmayı hedefliyoruz. 
Hocamız sayesinde kooperatifçiliğin 
önemini bir kat daha anlamış olduk.” 
dedi.

26.04.2019

Karacasu Özel Eğitim ve  Rehabilitasyon Merkezi Açılışı
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SOSYAL ETKINLIKLER

Odamız Konferans Salonu’nda düzenle-
nen törene Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet 
Erim, Sultanhisar Belediye Başkanı 
Osman Yıldırımkaya, Aydın Vergi Dairesi 
Başkanı Cemil Müsevitoğlu Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nuri Arslan, Meclis 
Başkanımız Gürdal Yüzügüler, daire 
müdürleri ve iş adamları katıldı. Törende 
İkinci el motorlu araçlar satış sorumlusu 
mesleki yeterlilik ve KOSGEB girişimcilik 
kursunu başarıyla tamamlayan üyelere 
de belgeleri teslim edildi. Kursiyerler, 
belgelerini protokol üyelerinin elinden 

aldı.
Ülkenin kalkınması için büyük bir özveriy-
le çalışan işverenleri tebrik eden Aydın 
Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, “Ülkemizin 
kalkınması için en büyük görev üretmek-
tir. Girişimci sayımız ne kadar artarsa 
üretimimiz, ihracatımız ve iş alanlarımız 
artacak. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki kişi 
başı milli gelir farkını kapatmak için 
girişimci sayımızı arttırmalıyız. En önemli-
si de kadın girişimcilerimiz arttırmalıyız” 
ifadelerini kullandı.
İlk 100 içerisine yer alan üyeleri tebrik 

eden Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
Arslan, “Girişimcilerimiz de inşallah iş 
yerlerini açarlarsa bu vergi rekortmenleri 
arasında kendilerine yer bulur. Bizim var 
olma sebebimiz üyelerimiz. Onların 
menfaati yönünde çalışmalar yapmak ve 
kamuoyunu bilgilendirmek. Elimizden 
geldiğince üyelerimizi temsil etmeye 
çalışıyoruz ve onları daha iyi yerlere 
taşımak istiyoruz” diye konuştu.

� Aydın’da 2017 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk 100’e giren üyelerimiz törenle ödüllendirildi. 2’inci el 
motorlu araçlar satış sorumlusu mesleki yeterlilik ve KOSGEB girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI
11.01.
2019
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Nazilli’mizi temsil eden ve 48 kiloda Yıldız bayanlar 
Türkiye 2.si olan Buse SAĞLAN’ı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri ARSLAN makamında ağırladı. Boks 
Şampiyonasında derece alan SAĞLAN’ı tebrik eden 
ARSLAN başarılarının devamını dileyerek altın ile 
ödüllendirdi.

BAŞKAN ARSLAN BOKS ŞAMPİYONU 
BUSE’Yİ ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

20.02.
2019

BAYAN PERSONELİN KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
08.03
2019

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
VE ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMI

� 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 
103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN  katıldı. 

18.03
2019

� İstanbul’da 11-17 
Şubat 2019 tarihleri 
arasında yapılan 
Yıldız ve Büyük Kadınlar 
Türkiye Ferdi Boks 
Şampiyonasına katılan 
Mehmet Akif Ersoy Lisesi 
öğrencisi Buse SAĞLAN 
Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı altınla ödüllendirdi.
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20.03
2019

TÖRENLE AÇILDI
YENİ HİZMET BİNAMIZ 

M.RIFAT	HISARCIKLIOĞLU; Bir çok İlde olmayan 
bu hizmet binası için "Nuri ARSLAN ve Yönetim 
Kuruluna, Meclis üyelerine teşekkür etmek 
gerekiyor. Bu gün sizin gurur gününüz” dedi. 
Nazilli Ticaret Odası yeni hizmet binası resmi 
açılış töreni çok sayıda davetlinin ve protokolün 
iştirakiyle yapıldı. Nazilli Müftüsü tarafından 
okunan dua eşliğinde yapılan kurdela kesiminden 
sonra misafirlerin Konferans Salonuna geçmesi 
ile program devam etti. Açılışın ardından Bakan 

� Odamızın yeni hizmet binası, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in 
teşrifleriyle hizmet binası açılılş töreni gerçekleşti.

Selçuk ve Başkan Hisarcıklıoğlu, Konferans Salo-
nunda konuşma yaptı.  Programda yurt dışına 
ihracat yapan oda üyelerinden sıralamaya girenler 
plaketle ödüllendirildi. Son olarak hatıra fotoğrafla-
rının çekilmesiyle program sona erdi.   
	
	“ÜYE	MEMNUNIYETINI	ÖN	PLANDA	TUTTUK”
  Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Nuri ARSLAN;   hayalden gerçeğe dönüşen bir 
yatırımı açtıklarını ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’nu örnek aldıklarını ifade eden Başkan Arslan, 
“2013 yılının Mayıs ayında yapılan oda seçimleriyle 
birlikte değişen yönetim kurulumuz önemli yatırım-
lara imza attı. Diğer ticaret odalarını gezdikten 
sonra odamızın yetersiz olduğunu gördük ve yeni 
odaya ihtiyaç duyduk. Üye memnuniyetini hep ön 
planda tuttuk” dedi. Arslan, Ticaret Odası binasının 
yapılma aşamasını anlatarak, emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 
  

“SIZIN	IÇIN	GURUR	GÜNÜDÜR”
  NTO hizmet binasının Nazilli’ye çok 
yakıştığını ifade eden TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bu bir 
vizyondur. Türkiye’de birçok ilde 
olmayan bir hizmet binası yapıldı. 
Bu sizin için gurur günüdür” diyerek 
NTO yönetimini alkışlattı.

	“ŞANSLISINIZ”
 Aydın’ın kızı olan Bakan Selçuk'un 
aralarında olmasından büyük 
memnuniyet duyduklarını aktaran 
Hisarcıklıoğlu, “Allah razı olsun. 
Bizleri yalnız bırakmadı. Bundan 
dolayı bütün Aydın ve Nazillililer 
olarak teşekkür ediyoruz. 16 tane 
bakandan biri Aydınlı olduğu için 
şanslısınız” diye konuştu.

 HISARCIKLIOĞLU	VE	SELÇUK'TAN	
UZUN	YAŞAM	KÖYÜ'NE	TAM	
DESTEK
 Odamızın projelendirdiği Uzun 
Yaşam Köyü projesine konuşmasın-
da değinen Hisarcıklıoğlu, projeye 
destek olacağının sözünü verdi. 
Hisarcıklıoğlu, “İnsanlar bugün 
şehirlerden kaçıyor. İnsanlar doğal 
yaşam istiyor. En uzun yaşayan 
insanlar Aydın Nazilli'de. Şimdi 
Nazilli'de Uzun Yaşam Şehri de 
olacak. Oda başkanımız, 'Burayı 
pazarlayıp gelir elde edelim' diyor. 
Bu bir vizyon işi. Bu vizyona benden 
destek var. İşi sağlama aldık. 
Bakanımızdan da desteği aldık" 
ifadelerini kullandı.
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	“ALLAH	BIRLIĞIMIZI	BERABERLIĞIMIZI	BOZMASIN”
 
 "Sıkıntılarımız yok mu? Var." diyen Hisarcıklıoğlu, “Ama son 
25 yılda bütün sıkıntıları aştık. Daha da güçlenerek çıktık. Bu 
tekerlek bu tümsekte kalmayacak. İnşallah biz de hızla 
ülkemizi büyütmeye, ülkemizi zengin etmeye zaten talibiz, 
hazırız da. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi 
öteki diye ayrı tutmayalım. Bizim bizden başka dostumuz 
yok. Bunu 15 Temmuz’da gördük. Birbirinize sımsıkı sarılın. 
Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” dedi.
	
	“TOPYEKÜN	BÜYÜME	SEFERBERLIĞI	IÇINDEYIZ”
  
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da konuş
masında, uzun vadeli yatırım hamleleri ortaya koyduklarını 
ifade etti. Selçuk, şunları kaydetti: “Hedeflerimizi kısa sürede 
gerçekleştiriyoruz. Tüm engellemelere rağmen istikrarla 
büyüyen bir Türkiye var. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sivil toplum 
kuruluşları, meslek odalarıyla topyekün büyüme seferberliği 
içindeyiz. Sahip olduğu potansiyeli ile Aydın, geleceğimize 
yön veren şehirlerden biri olacak. Baba ocağım, bereketli 
toprakları ve turizmiyle eski bir şehir. Bu durum Nazilli Ticaret 
Odası için bulunmaz bir nimet. Nazili hem Aydın ili, hem 
Türkiye açısından ticaret merkezi. İstihdam seferberliği 
teşviklerinden en iyi şekilde faydalanacağınıza inanıyoruz. 
Son 17 yılda eğitim programlarına katılan sayısını 500 bine 
çıkardık. Bu eğitimlerle katılımcılar işverenlerin aradığı 
niteliklere kavuşturmayı hedefliyoruz.” 

“ÜLKEMIZI	BERABER	BÜYÜTECEĞIZ”
  Nazilli’den ve Aydın’dan çok daha yüksek performanslar 
beklediklerini dile getiren Bakan Selçuk, şöyle dedi: “Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde iki buçuk milyon ilave hedefimizi tutturaca-
ğımıza inanıyoruz. AYTO ve NTO’ya önemli görevler düşüyor. Siz 
üretimi arttırın, biz de hiçbir fedakarlıklardan kaçınmayarak 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah işlerinizi bereketli kılsın. 
Ülkemizi beraber büyüteceğiz.”   
Düzenlenen programlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Mustafa Savaş, 
Metin Yavuz, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı 
İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın 
Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Nazilli Ticaret Borsası 
Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, diğer oda başkanları, parti temsilcileri, 
STK temsilcileri ile NTO üyeleri katıldı.
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İHRACATÇI ÜYELERİN PLAKET TÖRENİ
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� Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yılı 
nedeniyle Nazilli’de İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesin-
de düzenlenen törene Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN katıldı. 

POLİS HAFTASI TÖRENİ YAPILDI

10.04
2019

� Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan,23.04.2019 
tarihinde Kanal 58 ‘in Gündem Özel Programına 
konuk oldu..

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN 
KANAL 58 RÖPORTAJI

23.04
2019

Programda Nazilli ve sorumluluk sahamızda bulunan ilçelerde-
ki ekonomik faaliyetler anlatıldı. Nazilli Ticaret odası olarak 
birçok konuda üyelerine katkı sağlamaya çalıştığını belirtti. 
Özellikle devlet destekleri ve teşvikler hakkında bilgilendirmeler 
yapıldığını, herkesin pastadan pay alması amaçlandığını 
belirtti. En başta fuar organizasyonlarımıza ağırlık vererek 
üyelerimizin yeni pazarlara açılmalarına destek olmak amacıy-
la üyelerin konaklama veya ulaşım giderlerini karşılayarak 
katkı sağlamaya çalıştıklarını, ancak fuar organizasyonları için 
devletin de destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Başkan Arslan; “Aydın ili ile ilgili kararlarda sorumluluk sahamı-
za ait sorunların değerlendirilmesi gerekir, çünkü Aydındaki 
sorunlardan farklı sorunlarımız var. Her platformda sorunları-
mız ve çözüm önerilerimizi üst karar alıcılara ileterek takibini 
yapıyoruz.” Dedi. Bölgemizin kalkınması için vizyonumuzu 
geliştiren projelere yer verildiğini de dile getiren Arslan, Uzun 
Yaşam Köyü Projesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da 
bilgi verdi. 

� 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri 

ZÜBEYDE HANIM KREŞİ 23 NİSAN ZİYARETİ

24.04
2019

kapsamında Zübeyde Hanım 
Kreşi ve yetkilileri Odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan’ı makamında ziyaret 

etti.
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� Karart Resim Atölyesi 
tarafından hazırlanan “Milattan 
Önce 39.000’den Günümüze 
Resim Sanatı” adlı resim 
sergisine üyelerimiz yoğun ilgi  
göstermişlerdir 

KARART RESİM ATÖLYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RESİM SERGİSİ ODAMIZDA SERGİLENMİŞTİR

29.04
2019

30.04
2019

-	Bu	festivalle	üretimi	taçlandırmayı	
çalıştık

Açılış töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe sınırla-
rında üretilen çileğin sınırları aşan bir 
potansiyeli olduğunu söyledi.” Sultanhi-
sar'da zaman içinde meydana gelen iklim 
değişikliği şeftali, portakal, mandalina 
ağaçlarından yeterli kazanç sağlanama-
yınca toprak ziraatına geçilmiş 1970'li 
yıllardan itibaren Profesör Doktor 
Nurettin Kaşgalı'nın önderliğinde çilek 
üretimine başlanmıştır. 1980 yılından itiba-
ren de çilek üretimi hız kazandı. Sultanhi-
sar çileği bölge halkının temel geçim 
kaynağıdır. Ayrıca üretilen çileğin yüzde 
70’nin Rusya ve Ukrayna’ya gönderil-
mektedir. Birçok ailenin istihdam kapısıdır. 
Bu yıl 50. Sini düzenlediğimiz bu festivalle 
üretimi taçlandırmayı çalıştık" dedi. 
Yurt dışından katılan KKTC, Gürcistan, 
Bosna Hersek halk oyunları ekipleri ve 
Ankara Kuzey'in Uşakları, Gaziemir Halk 
Oyunları Ekibi, Goca Beşli Halk Oyunları 

ekibinin yaptığı gösterileri beğeniyle 
izledi. Gösterilerin ardından çilek konulu 
resim yarışmasında dereceye giren 1’inci 
Sarp Bartu Tunca, 2’nci Zihni Utkan Yağcı, 
3’üncü Rabia Çetintaş’a ödülleri verildi.  

-	Çilek	Gibi	Katma	Değeri	Yüksek	
Ürünlere	Öncelik	Vermeliyiz.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan “Her yıl çeşitli etkinlikler ile tekrar-
lanan bu organizasyonun bölgemiz 
tanıtımına çok önemli katkısı olduğuna 
inanıyorum.   Yapılan sosyal etkinlikler ve 
konserler bölgede yetişen, uluslararası 
üne sahip çileğin daha çok tanınmasını 
ve talep edilmesini sağlamaktadır. Bu 
etkinin daha çok olması ve daha çok 
katma değer yaratılması için de ürünün 
sadece taze meyve olarak değil, işlenmiş 
vaziyette çilekten mamul çeşitli ürünler 
halinde piyasaya çıkarılmasında fayda 
görüyorum. Tarım ürünlerimizi sadece 
taze olarak yılın birkaç ayında değil, 
senenin tüm aylarında işleyebilecek, 

pazara farklı gıda ürünleri verebilecek 
işletmeler kurmadığımız sürece istenilen 
gelir seviyesine hiçbir zaman ulaşamaya-
cağımız kanaatindeyim. Bölgenin ticaret 
odası olarak; 2013 yılından itibaren 
düzenli bir şekilde yurt dışı gıda fuarların-
da stant açıyor, isteyen üyelerimizin 
ürünlerini sergiliyor, ihracatlarını kolay-
laştırıyoruz. Yapılan bütün projelerde, 
Oda adına hazırlanan bütün görsellerde 
yerli ürünlerimize mutlaka yer veriyoruz. 
Atça ve Sultanhisar verimli toprakları, 
tarihteki kahramanlıkları ve çalışkan 
insanları ile bölgemizin en önemli yerle-
şim ve tarım alanlarındandır.  Burada 
yapılacak her faaliyet, burada yapılacak 
her yatırım bölgemiz insanının refah 
düzeyini doğrudan etkileyecektir. Bu yıl 
50.si düzenlenen uluslararası Sultanhi-
sar-Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve 
Sanat Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. 

ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ ARSLAN 
NYSA ÇİLEK FESTİVALİNE KATILDI

� 30 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında 
yapılan 50. Uluslararası Sultanhisar 
-Atça Nysa Çilek, Tarım Kültür ve Sanat 
Festivaline CHP Aydın Milletvekili ve 

Parti Meclis Üyesi Bülent TEZCAN, CHP Aydın 
Milletvekili Süleyman BÜLBÜL, CHP Aydın İl 
Başkanı Ali ÇANKIR, İYİ Parti Aydın İl Başkanı 
Cemal SARI, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman 
YILDIRIMKAYA ve Sultanhisar Kaymakamı Rasim 
BELGE katıldı. İlk olarak İstasyon Meydanından 
kent merkezine kadar kortej yürüyüşü yapıldı.
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13.05
2019

NTO’ nun ev sahipliğinde 
gerçekleşen İftar Yemeğine 

Aydın Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, Aydın 
BŞB Başkan Vekili Evrim KARAKOZ, 
Nazilli Kaymakamı İbrahim KÜÇÜK, C.
Başsavcısı Mehmet Akif DÖNERTAŞ, 
Nazilli Belediye Başkanı K.Engin ÖZCAN, 
Buharkent Kaymakamı Muhammet İKİS, 
Bozdoğan Kaymakamı Adem CAN, 
Sultanhisar Kaymakamı Rasim BELGE, 
Kaymakam Refiki Bekir YALÇIN,  
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet 
EROL, Karacasu Belediye Başkanı Zeki 
İNAL, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk 
ALTINTAŞ, Sultanhisar Belediye Başkanı 
Osman YILDIRIMKAYA, İlçe Emniyet 
Müdürü Bünyamin TAŞDEMİR,  İlçe 
Jandarma Komutanı Hakdan ÖZTÜRK, 
İlçe Müftüsü Necati TOPALOĞLU ile NTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar. 
Odamız Yönetim kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN ile Meclis Başkanı Gürdal 
YÜZÜGÜLER tarafından karşılanan 
konuklar, iftar yemeği vesilesiyle bir 
araya geldikleri için duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. 

ODAMIZ İFTAR YEMEĞİNE AYDIN VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER VE 
BÖLGE KAYMAKAMLARI İLE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDILAR

� Odamız tarafından düzenlenen İftar Yemeğinde Aydın’ın doğusundaki ilçelerin Kaymakam ve Belediye 
Başkanları, Odamızın organizasyonu ile bir araya geldi.

NAZILLI	TICARET	ODASI’NIN	
ÇALIŞMALARINI	BAŞARILI	
BULUYORUM.
Aydın Valisi Yavuz Selim KÖŞGER; 
Nazilli ve bölgesinin kent kültürü 
olan insanlardan oluştuğunu 
belirterek Nazilli Ticaret Odası’ nın 
da projeleri ve sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla bölgeyi temsil 
anlamında çok başarılı faaliyetler 
yürüttüğünü, önemli işler 
başardığını ifade etti. Aydın 
doğusundaki ilçeler olarak birlik ve 
dayanışma içinde bir görüntü verdiklerini 
söyleyen Vali KÖŞGER, Aydın’ın lokomotifi 
olan topraklarda bulunmaktan memnun 
olduğunu söyledi.   

TÜM	GAYRETIMIZ	BÖLGENIN	
KALKINMASI	IÇINDIR
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN 
yaptığı açıklamada; Sayın Valimizi 
aramızda görmek bizleri fazlasıyla mutlu 
etmiştir. Birlik ve beraberliğin en güzel 
örneklerinden birisini verdik diye 
düşünüyorum. Üstünde yaşadığımız 
topraklar tarihi medeniyetlere, kültürlere 
ve en önemlisi evrensel hoşgörüye ev 
sahipliği yapmış yerlerdir. Nazilli Ticaret 
Odası olarak göreve geldiğimiz 2013 
yılından bugüne kadar üyelerimizin her 

şeyin en iyisine layık oldukları 
düşüncesiyle hareket ettik. Tüm 
çalışmalarımızı bugüne göre değil 
gelecekteki ihtiyaçlara göre planladık. 
Vizyonu ve misyonu olmayan kurumların 
yok olmaya mahkûm olduklarına 
inanıyoruz. Bölgemizin gelişmişlik 
seviyesini ve yaşam kalitesini arttırmaya 
kararlıyız. Bu nedenle birlik ve 
beraberliğe önem veriyoruz. Başta 
Valimiz Sayın Yavuz Selim KÖŞGER 
olmak üzere davetimize icabet eden tüm 
Kaymakam ve Belediye Başkanları ile 
kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum- 
dedi. 
Odamız tarafından Ramazan ayı 
vesilesiyle düzenlenen İftar Yemeği Müftü 
Necati TOPALOĞLU’ nun yaptığı dua ile 
sona erdi.      

-	ÖN	LISANS	VEYA	LISANS	MEZUNU	PERSONEL	ISTIHDAM	ETMEK	ISTEDIĞINIZDE,	DESTEK	ALABILDIĞINIZI	
BILIYOR	MUSUNUZ?

Hali hazırda en az beş çalışanı bulunan işletmeler, istihdam etmek istediği iki yıllık ön lisans yada dört yıllık lisans 
mezunu personeller için KOSGEB nitelikli eleman desteği alabilmektedirler. Hibe oranının %60 olarak uygulandığı 
bu destekte, istihdam edilecek kişi bayan, engelli yada yeni mezun birisi olursa destek oranı %80’e çıkmaktadır. 
İki yıl boyunca üst limiti 50.000 TL olan bu destek kapsamında aynı anda en fazla 2 nitelikli eleman istihdam 
edilebilmektedir. Ayrıntılar için odamız KOSGEB temsilciliğini ziyaret edebilirsiniz.

BUNLARI 

MUSUNUZ
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� Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı 
Alanı'ndaki, 96 firma ve 
yaklaşık 450 markanın katıldığı 

FUARLAR

BU YIL 2'NCİSİ DÜZENLENEN EXPONAZ AGRO
NAZİLLİ TARIM FUARI, TÖRENLE AÇILDI

10.01
2019

08-09.03
2019

ve 3 gün sürecek fuarın açılış törenine 
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli 
Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı 
Necdet İzgü, fuarın organizasyonunu 
yapan Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, Nazilli İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, 
Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı 
Altan Bilgen, çevre il ve ilçelerin birlik, 
oda, dernek ve kooperatif başkanları, sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Stant açan 
odamız üyelerimize KOSGEB fuar 
desteğinin yanısıra odamız tarafından da 
fuar desteği verilmiştir.

� Dünyanın en büyük sektör fuarından biri olan UNICERA 
Seramik ve Banyo Aksesuarları Fuarı İstanbul Yeşilköy 
CNR Fuar merkezinde yapıldı.

Odamız Meclis Başkanı 
Gürdal YÜZÜGÜLER 
başkanlığındaki Fuar 

Heyetinin hazır bulunduğu 
organizasyonda Türk seramik, 
banyo ve mutfak sanayinin en 
seçkin 1200'ün üzerinde 
markası CNR Expo Yeşilköy'de 
ziyaretçileriyle buluştu. 
Türkiye'nin en büyük ihtisas 
fuarı olma özelliğini de taşıyan 
fuarda Odamız üyeleri yeni 
çıkan ürünleri incelerken 
marka temsilcilerinden 
sektördeki gelişmeler 
hakkında bilgi aldılar. Fuarda 
ayrıca İtalya, İspanya, 
Almanya başta olmak üzere, 

Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, 
Tayvan, Sırbistan ve İran'ın 
önemli firmaları da ürün 
sergiliyor.

İstanbul’a yapılan Fuar 
ziyaretiyle ilgili açıklama 
yapan Meclis Başkanımız 
Gürdal YÜZÜGÜLER ; Oda 
üyelerimizin meslekleriyle ilgili 
konularda yapılan Fuarlara 
katılımını önemsiyoruz. 
Bölgemizin kalkınması ancak 
üretim ve ihracatın artması ile 
mümkündür. Bu nedenle yeni 
ürünler, yeni üretim metotları 
ve yeni ekipmanlar hakkında 
bilgi sahibi olmak, en yetkili 

ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN FUAR ZİYARETİNDE ODA ÜYELERİ, 
SERAMİK DÜNYASINDA BULUNAN FİRMALARLA BİR ARAYA GELDİ

kişilerle görüşmek ancak 
Fuar organizasyonları ile 
mümkün oluyor. Bu nedenle 
hangi sektörde faaliyet 
gösterirse göstersin her 
üyemizin yılda en az bir defa 
işiyle ilgili bir Fuara katılması 
için gayret gösteriyoruz. 
UNICERA Fuarı her yıl 
katıldığımız bir fuar olması 
nedeniyle aynı zamanda 
inşaat sektörünün durumunu 
yakından izlediğimiz bir 

organizasyon olması 
nedeniyle de bizim için önem 
taşıyor. Nazilli Ticaret Odası 
olarak belirlediğimiz fuar ve 
iş gezilerinin yanında 
üyelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda da yurt içi ve 
yurt dışı iş seyahatlerini 
gerçekleştirmeye devam 
edeceklerini söyledi. 
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� Bu yıl 25.si gerçekleşen MARBLE İzmir Fuarı 150 bin 
metrekare alanda düzenlenirken, 209’u yabancı bin 
100’e yakın firma katıldı. Doğal taş sektörünün gövde 
gösterisi haline gelen fuara ilgi yine büyük oldu. Mermer 

ODAMIZ ÜYELERİ İZMİR MERMER VE 
DOĞAL TAŞ FUARINI ZİYARET ETTİ
MERMER SEKTÖRÜNDE ÜLKENİN EN BÜYÜK 
ORGANİZASYONU OLARAK KABUL EDİLEN FUARA 
YERLİ VE YABANCI BİRÇOK MADEN ŞİRKETİ KATILDI

28.03
2019

� İstanbul’daki 
Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’n-
de yapılan Medical 
Fuarına  odamız 
üyelerinden sektör 
temsilcileri katılmıştır. 

sektöründeki imalatçılar, tedarikçiler ve tüketicileri buluşturan 
fuarda birçok ikili görüşme gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN; göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren her yıl düzenli 
olarak bu fuarı ziyaret ediyor, üyelerimizin katılımını sağlıyoruz. 
Fuarda Odamız üyeleri Demirağlar Mermer Ltd.Şti ve Naz-Ar 
Pompa Ltd.Şti. gibi yurt dışında markasını kabul ettirmiş 
firmalarımızı görmek bizleri gururlandırmaktadır. Türkiye’de 
maden ihracatı 5 milyar seviyesini zorlamaktadır. Fiili maden 
ihracatımız yaklaşık 4.7 Milyar seviyesinde olup bu ihracatın 
neredeyse yarısını doğal taş sektörü tek başına karşılamaktadır. 
Sonuç itibariyle; mermerde işlenmiş ürün ve blok olarak satış 
gerçekleşiyor. Yetkililer tarafından ülkemizdeki işlenmiş ürün 
ticaretinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğu söyleniyor. Global 
olarak Dünya mermer ticaretinin 4 milyar dolar olduğu göz 
önüne alındığında doğal taş-mermer sektöründe Türkiye’nin 
önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır. 
Fuarın hem katılımcılar hem de ziyaretçi ve tüketiciler açısından 
gayet doyurucu ve olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Üyelerimizin 
beklentilerini karşıladığımızı zannediyorum. -dedi. 
Fuardaki bütün stantları ziyaret eden Odamız üyeleri, firma 
yetkilileri ile bire bir görüşerek fikir alışverişinde bulundular. 

27.03
2019

EXPOMED EURASIA TIBBİ CİHAZ 
VE MEDİKAL FUARI
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12.04
2019

Aydın Atatürk Kent 
Meydanı’nda düzenlenen ve 
işgücü arzı ile işgücü talebini 

buluşturacak,70 firmanın katıldığı 
fuarda konuşan İŞKUR Genel 
Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, 
işsizlik ve istihdamın sadece 
ülkemizin değil tüm dünya 
ülkelerini ilgilendiren en büyük 
sorunlardan birisi olduğunu 
belirterek “Yeni bir istihdam 
seferberliği başlattık. Bu istihdam 
seferberliğimizde başta kadınlar, 
gençler, engelliler olmak üzere 
istihdamında güçlük çektiğimiz 
gruplara ve iş arayan 
vatandaşlarımıza yönelik ve işçi 
arayan işverenlerimize çok güçlü 
programlar uyguluyoruz.”dedi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan :” Bu yıl sekizincisi 
gerçekleştirilen ve işverenle iş 
arayanı buluşturan bu 
organizasyonun 2019 yılı İstihdam 
seferberliği kampanyası ile 
paralel olarak Aydın İçin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. 
Bölge ekonomimizin gelişmesi için 
işverene destek olmaktayız. 
İşverenin büyümesi demek işsiz 
sayısının azalması demektir. Tüm 
ülkenin kalkınması için biz STK’lar 
hepimiz elimizden geleni 
yapmaktayız.” Dedi.
Konuşmaların ardından fuarın 
açılışı yapılarak, stantlar gezildi.

AYDIN’DA İSTİHDAM FUARI KAPILARINI AÇTI
� Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 8.Aydın İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri etkinliğinin 
açılışına katıldı.

22.04
2019

ODAMIZ ÜYELERİNE
YAZILIM DESTEĞİ

� Odamız ile Deniz Teknoloji arasında yapılan 
anlaşma ile odamız üyelerinin alacakları 
yazılım ürünlerinde %30 indirim sağlanacak. 
Bu anlaşma ile firmalar, kurumsallaşma 
sürecinde ihtiyaç duyacakları yazılım deste-
ğine daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaşma 
imkânına kavuşmuş olacaklar.

NAZİLLİ TİCARET ODASI İLE MNG KARGO ARASINDA 
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

NAZİLLİ TİCARET ODASI İLE SÜRAT KARGO ARASINDA İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

01.02
2019

� Nazilli Ticaret Odası ile MNG Kargo arasında in-
dirim protokolü imzalanmıştır. Üyelerimize indirimli 
hizmet sağlamak amacıyla yapılan anlaşma, kar-
go gönderimlerinde indirimli fiyatlardan yararlan-

malarını sağlayacaktır.

� Nazilli Ticaret Odası ile Sürat Kargo arasında indirim protokolü imzalanmıştır. Üyelerimize indirimli hizmet sağlamak amacıyla 
yapılan anlaşma, kargo gönderimlerinde indirimli fiyatlardan yararlanmalarını sağlayacaktır.
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EV SAHIPLIĞIMIZDE GERÇEKLEŞEN TOPLANTILAR

Mali Müşavirlere Uyumsoft Tarafından Verilen E Fatura Ve Defter Hakkında Bilgilendirme
04.01.2019

30.04.2019 ve 02.05.2019 Tarihlerinde 
rehberlik araştırma merkezi tarafından 
odamızda otizm farkındalığı, teknoloji 
bağımlılığı ile ilgili mücadele, psikolojik 
danışmanlığında pozitif psikoterapi 
uygulamaları gibi konular anlatıldı. ADÜ 
özel eğitim bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun 
SELVİ tarafından verilen seminerde nazilli 
ve çevre ilçelerden özel eğitim eğitmenle-
ri katıldı.

Lise Öğrenci Temsilcilerinin Toplantısı
16.03.2019

Semerkant- Kum Sanatı-Programı
16.03.2019

Bebek Beslenmesi Hakkında Evolvıa 
Firması Tarafından Bilgilendirme

27.03.2019 27.03.2019

Ilçe Seçim Kurulu Tarafından 
Görevlilerin Bilgilendirme Toplantısı

27.03.2019
Rehberlik Araşt.merk.otizm Farkındalığı 

Ve Okul Psikolojik Danışmanlığında 
Pozitif Psikoterapi Uygulaması

30.04.2019

Nazilli Kaymakamlığı Muhtarlar Toplantısı
15.05.2019
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� Bergama Ticaret Odası Yönetim kurulu 
Başkanı Fikret Ürper, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Levent Akçay, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Melih Çağdaş, A. Ziya Güç, Tahir Erdoğan, Hakan 

BERGAMA TİCARET ODASINDAN ZİYARET

22.04.2019
Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran ErdenATM Tel Örgü Mürsel Demirci

30.04.2019

11.04
2019

Karcı, İ. İrfan Dericioğulları, Selçuk Kor ve Genel Sekreter 
Gülay Koç Selçuk tarafından gerçekleştirilen ziyarette 
Odamız hizmet binasının açılış organizasyonuna program-
ları nedeniyle katılamadıklarını belirttiler. Bergama Ticaret 
Odası yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ;uzun yıllar 
üyeye kaliteli hizmet hedef alınarak yapılan hizmet 
binasının bölgenin ekonomik hayatına ışık tutacağını dile 
getirdi.
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nazilli 
Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Odaların birbirleri ile 
olan etkileşim ve iletişiminin önemine dikkat çekerek, 
çalışma ve projelerini paylaşmaktan gurur duyduğunu dile 
getirdi. Üyelerimizin menfaati doğrultusunda çalışmaya 
devam ederken, Ege Bölgesi oda ve borsalar olarak ortak 
çalışmalar için iletişim halinde olmamızın olumlu sonuçları-
nı alacağız” dedi.

ZIYARETÇILERIMIZ

Hüsnü Erturan Ziyareti
01.02.2019 19.02.2019

Işkur Şube Müdürü Sedat Çolmon
20.02.2019

Mehmet AKSÜT- Murat AKSÜT
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Firmamız 1957'den bu yana kalite ve hijyen kurallarına sadık kalarak her zaman en iyiyi ve en 
kaliteliyi müşterimizin beğenisine sunmuştur. İlkemiz her zaman en iyisini nasıl yaparım, daha 
iyisi nasıl olur sorularından oluşmuştur. Bu sorunların cevaplarını sürekli aramanın dışında 
hiçbir zaman kaliteden  ödün vermemiştir. Hedefimiz her zaman müşteri memnuniyetini ve 
güveni ön planda tutarak ilerlemektir. Her zaman en doğal şekilde üretimi ön planda tutmuş-
tur.  Her zaman en iyisi doğalıdır mantığıyla ilerlemiştir.

•	Kalite	Anlayışımız

Ali Kama helva tahin imalatı olarak her zaman en iyisini en kalitelisini ve en temizini müşteriye 
sunmak ilk hedefimiz olmuştur. İmalatımız olan tahinlerimiz hiçbir kimyasal gübre kullanılma-
yan tamamen hayvan gübreleri kullanılan ve hiçbir tarımsal ilaç kullanılmayan yerli susam-
lardan kabukları çıkarılıp kavrularak sizlere sunulmaktadır. Tahinlerimiz %100 yerli susam 
kullanılmaktadır. Tahinlerimiz tamamen doğaldır. İmalatımız olan helvalarımızda kendi yerli 
susamlarımızdan imal edilmektedir. Helvalarımızın en büyük özelliği doğal olmasıdır. Elli sene 
önceki gibi sadece tahin çöğen ve şekerden imal edilmektedir. Bunun dışında glikoz, beyazla-
tıcı, yağ tutucu ya da yumuşatıcı gibi kimyasal maddeler kullanılmamaktadır. Helva ve tahin-
lerimiz günlük olarak çıkarılarak müşteriye sunulmaktadır. Aydının Nazilli ilçesinde çarşı içinde 
kurulu olan imalatımız tamamen perakende ye hizmet vermekte olup günlük taze ve doğal 
ürünleri sizlere sunmaktadır. Ali Kama anlayışı büyüyüp kalitemizi düşürmektense küçük kalıp 
kalitemizi büyütmek olmuştur.
Şu anda Nazillimize gelen misafirlerimizin uğramadan geçmediği bir meken haline gelmiştir.
Bu da bizlere işlerimize daha özenle sarılmamıza neden olmaktadır.İnsanlar her zaman en 
iyisine layıktir.

•	Geniş	Ürün	Yelpazemiz	bulunmaktadır.

Tahin Çeşitleri, Helva Çeşitleri, Reçel Çeşitleri, Bal Çeşitleri, Pekmez Çeşitleri, Susam Çeşitleri, , 
Gencer Macunu, Susam Helvası, Susamlı Çıtır, Susam Yağı….

1981 yılında Nazilli Ticaret Odasına üye oldum. 38 yıldan bu yana Nazilli Ticaret Odasının 
bölge ekonomisinin gelişmesi için neler yaptığını görmekteyim. Son yıllarda yapmış olduğu 
projeler ve çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyorum. Odamızdan sık sık Gıda 
Fuarlarına katılım  davetleri almaktatayız .Ticaret odası bizlere bir çok konuda bilgilendirmek-
te ve aydınlatmaktadır.Ticaret odası son dönemlerde Nazillinin büyüyen ve gelişen bir gururu-
dur. Buda bizlere mutlu etmektedir.

•		Yeni	girişimci	adaylarına	önerilerim.

Yeni girişimcilerin öncelikle çok çalışmalarını öneriyorum. Ayrıca müşteri memnuniyetini her 
şeyin başına koymalarını öneririm. Arkasında durmayacakları hiçbir ürünü satmamalarını ve 
sattıkları markanın önemini anlamaları çok önemli. Ayrıca çalıştırdıkları insanlara saygı ve 
güven duymaları da en önemli hususlardan biri olacağını unutmamalıdırlar.
Nazilli’nin adını duyurmak için sektörümde gelişmeye devam edeceğim.
 
Saygılarımla…

ALİ KAMA GIDA TARIM TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir başarı hikayesi
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