


NURI ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı
  (TOBB Konsey Üyesi)  

Değerli Üyelerimiz,

2019 yılında yıkıcı piyasa koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Döviz kurlarındaki orantısız yükseliş, enerji ve 
akaryakıt fiyatlarının aynı doğrultuda artması, bunlara bağlı olarak tüm ürünlerde yaşanan gizli enflasyon talep yetersizliğine 
ve piyasalarda durgunluğa sebep oldu. Üretim yapan işletmelerde kapasite kullanım oranı oldukça düştü. Üretim tüm 
sektörlerde ortalama % 40 azaldı. İşletme giderlerindeki düzenli artışa mukabil ürün fiyatlarının baskılanması bir çok üründe 
kalitenin sorgulanmasına yol açtı. Tüketiciler tercihlerini çoğunlukla fiyata göre belirlediler.  
Ekonomistlerin böyle zor dönemlerde bilimsel olarak yaptıkları açıklamalar da maalesef kapanan veya iflas eden işyerleri 
için bir çözüm olamıyor. Onlar da haklı olarak ancak durum tespiti ve gelecek tahmini yapabiliyorlar. 
Bu tür krizlerin bir daha yaşanmamasını, işyerlerinin kapanmamasını, ocakların sönmemesini diliyoruz. Her ne kadar sevabı 
kendimize günahı krizlere yüklesek de kişisel hatalarımızdan kaynaklanan sıkıntıların da az olmadığını söylemek durumun-
dayız. Sağlıklı analiz ve araştırma yapılmadan açılan işyerleri, mesleki bilgi olmadan yapılan iş değişiklikleri, tavsiye üzerine 
yapılan işler genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Tabi bu noktada finans kurumlarının davranışları da belirleyici olmaktadır. 
Güneşli günde şemsiye açan, yağmurlu günde şemsiye kapatan bankalar her zamanki gibi iyi gün dostu olduklarını göster-
diler. Cumhurbaşkanlığının kararlı ve ısrarlı duruşu sayesinde son dönemde düşürülen faiz oranları piyasayı bir nebze olsun 
rahatlatmıştır. 
Ekonomik kriz herkesi aynı anda ve aynı şartlarda yakalıyor. Ancak işinde adımlarını sağlam atan, maliyet hesabını yapabi-
len, müşteri davranışlarını doğru tahmin eden ve kurumsallaşabilen firmalar sıkıntılı günleri daha az zararla atlatıyor. 
  Öncelikle 2020 yılında tüm Oda üyelerimizin ve bölge insanımızın huzurlu ve bol kazançlı bir sene geçirmesini diliyorum. 
2019 yılında yaşadığımız ekonomik kayıpların en kısa sürede telafi edilmesi en büyük dileğimizdir.
Ancak bir kez daha gördük ki, kriz olsun yada olmasın ülkemizin refah seviyesinin artması ve kalkınması ancak üretim ve 
ihracat ile olacaktır. Üretmeyen, ürettiğini ihraç edemeyen, yurda döviz kazandıramayan ülkeler başkalarının insiyatifine  
muhtaç olarak yaşamaya devam edeceklerdir.  
Geçtiğimiz günlerde yapılan “Türkiye’nin Otomobili” tanıtım töreni, ülke insanının dayanışma ve güç birliği yapması halinde 
yapılamaz denilen bir çok yüksek teknoloji ürününü ülkemizde  yapabileceğini göstermiştir. Tüm fikri haklarıyla % 100 yerli 
bir otomobili üretecek olmamız ülkemizi uluslararası teknoloji sıralamasında üst sıralara taşıyacaktır. Tanıtımı yapılan araçlar 
bizleri gururlandırdı, özgüvenimizi yükseltti. 

     Sadece otomotiv alanında yapılan atılımlar değil savunma sanayinde ve özellikle insansız hava araçları (iha) ile 
insansız kara araçları (ika) konusunda son yıllarda gösterdiğimiz gelişim Türkiye’yi Dünyada bu teknolojiye sahip birkaç 
ülkeden biri haline getirmiştir. % 100  yerli olarak yapılan insansız silahlı ve silahsız araçlar aynı zamanda ülke savunmasında 
kullanılarak kendisini ispat etmiş ve terörizm ile mücadelede silahlı kuvvetlerimize büyük üstünlük sağlamıştır. Türkiye’de 
üretilen ve kullanılan bu sistemler Avrupa Birliği ülkeleri dahil bir çok ülkede bulunmamaktadır. Ayrıca; Savunma Sanayi 
zannedildiği gibi sadece silah elde etme amacıyla var olan bir sektör değildir. Günlük hayatta kullandığımız bir çok ürünün 
savunma sanayi veya uzay çalışmaları sırasında üretilen ürünler olduğu unutulmamalıdır. Örneğin cep telefonu aslında 
NASA’nın astronotlar için geliştirdiği bir ürün olarak ortaya çıkmış daha sonra ticari hale getirilerek tüm Dünyanın  kullandığı 
bir cihaz olmuştur.     
Ülkemizin kalkınma mücadelesinde; Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizde üretilen, imal edilen, yetiştirilen ve işlenen her 
türlü ürün ve malın özellikle ihraç edilmesi noktasında yetki ve imkan dahilinde her türlü işbirliği ve görevi yapmakta 
kararlıyız. Stratejik planlarımızı, iş programlarımızı üyelerimizin daha fazla ticaret ve üretim yapması için revize ediyoruz. 
Bölgemizin sahip olduğu potansiyeli insanımızın daha rahat yaşaması için kullanmak zorundayız.  
Nazilli Ticaret Odası üyelerinin çözüm odağı olmakta kararlıdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılında tüm üyelerimizin  refah ve mutluluk içinde aileleri ve sevdikleriyle birlikte huzurlu bir 
şekilde yaşamasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN İLE TOPLANTI

EĞİTİM SEKTÖRÜ SORUNLARI HAKKINDA TOPLANTI

KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL 
İLE UZUN YAŞAM KÖYÜ YER TAHSİSİ
HAKKINDA İSTİŞARE TOPLANTISI

TEMMUZ AYI MECLİS
TOPLANTISI

Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Karacasu 
Belediye Başkanı 
Zeki İnal’ı maka-
mında ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette 
odamızın en önemli 
projelerinden biri 
olan Uzun Yaşam 
Köyü yer tahsisi 
hakkında fikir ve 
görüş alışverişinde 
bulunuldu. Sayın 
İnal ile birlikte, 
Karacasu ilçe 
sınırları içinde 
olması muhtemel 
yerlerin tespiti için 
görüşme gerçekleş-
ti. Uzun Yaşam 
Köyü kurulması ile 
bölgeye ticari 
hareketlilik getir-
mesinin yanısıra, 
bölgenin bilinirlili-
ğini artırarak 
turizme de katkı 
sağlayacağını 
belirten Başkanımız 
Arslan, Sayın İnal’a 
desteği için 
teşekkür etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı 
makamında ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan, Nazilli’de bu yıl yapılması 
planlanan 3.Geleneksel İncir Festivali hakkında 
görüştü. Başkan Arslan, “Nazilli Ticaret Odası olarak 
bölgemizin tanıtımına katkı sağlayan her türlü 
organizasyona maddi ve manevi destek verdik, 
bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz.” 
dedi.

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, 9.Meslek 
grubumuzda kayıtlı özel 
pansiyon ve öğrenci yurtlarının 
temsilcileri ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. Bu sektörün 
sorunları daha önce ilgili 
kurum ve kuruluşlara iletilmiş-
tir.  Bu toplantının konusu ise; 
yeni eğitim öğretim dönemin-
de odamıza kayıtlı olarak 
faaliyet gösteren özel yurt, 
pansiyon ve kursların tanıtım-
larının ve kayıtlarının yapılabil-

mesi için alan tahsis edilmesi 
talebi olduğu ifade edildi. 
Nazilli İİBF Yönetiminden bu 
konuda kendilerine kolaylık 
sağlanması ,stant ve reklam 
çalışmalarından alınan yer 
tahsis ücretlerinin düşürülme-
sini talep ettiler. Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, bu 
talepler üzerine ADÜ yetkilile-
rine, üyelerimizin istek ve 
beklentilerini aktardı. Gereken 
kolaylığın sağlanacağı sözünü 
aldı.  

İHRACAT VE
ULUSLARARASI 

TİCARET HUKUKU
EĞİTİMİ

24.07.2019

30.07.2019

06.08.2019

29.07.2019

15.08.2019

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan 
Volkswagen'nin Aydın’da bir fabrika 
kurmasını desteklediğini belirterek, “Bu 
stratejik yatırımın Nazilli Ticaret Odası 
olarak sorumluluk sahamızda olan Aydın’ın 
doğu bölgesinde yapılmasını uygun 
görüyor, destekliyor.”

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: “Uygun iklim yapısı, eğitim düzeyinin 
yüksekliği, lojistik açıdan kolaylıklar barın-
dırması, kara hava ve deniz yollarına 
yakınlığı nedeniyle bu yatırımın Aydın’ın 
doğusuna yapılmasının daha uygun olacağı 
düşüncesindeyiz. Bu konuda tüm kurum ve 
kuruluşların ve siyasi parti temsilcilerimizin 
güç birliği yaparak yatırımın Nazilli, Sultan-
hisar, Yenipazar, Bozdoğan, Kuyucak, 

Karacasu ve Buharkent ilçelerimizin bulun-
duğu bölgeye yapılmasını sağlamaları 
gerekmektedir. Bölgemizde yatırıma uygun 
birçok alan bulunduğu unutulmamalıdır. 
Gereksiz siyasi çekişmelerle bölgemizde 
kurulacak bir fabrikanın herhangi bir 
sebeple başka bir bölgede yapılmasının 
sonuçlarına hepimiz katlanmak zorunda 
kalabiliriz.”
Aydın’ın yöneticilerine ve milletvekillerine 
büyük iş düştüğünü belirten Nazilli Ticaret 
Odası Başkanı Nuri Arslan, “Kararlılıkla 
dayanışma içinde yatırımın Aydın’ın doğusu-
na yapılması için gayret sarf etmeye davet 
ediyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak bu 
konuda her türlü çalışmaya ve güç birliğine 
hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Bölgemize yapılacak her yatırım için birlikte 
hareket etmeli, sen yaptın ben yaptım 

kavgasına girilmemelidir. Türkiye Cumhuri-
yetinin ilk sanayi kuruluşlarından Nazilli 
Sümerbank Basma Fabrikasından sonra 
bölgemize aynı ölçekte bir yatırım yapılma-
mış, bazı teşebbüslerde amacına ulaşmamış-
tır. Bu nedenle 123.tesisini kuracak olan 
Volkswagen Otomobil Fabrikasının bu 
bölgeyi tercih etmesinde hiçbir engel 
olmadığını düşünüyoruz. Yatırım için adı 
geçen diğer iller sanayileşme açısından 
belirli bir seviye ulaşmış tabiri caiz ise 
doymuş bölgelerdir. Bu nedenle belirli bir 
sosyo kültürel düzeye erişmiş ancak yatırıma 
ve istihdama ihtiyaç duyan Nazilli Bölgesinin 
Volkswagen fabrikası için ideal bir seçim 
olacağına canı yürekten inanıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDAN
VOLKSWAGEN FABRİKASI İÇİN DESTEK20.08.2019

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANININ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE TOPLANTISI AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANI İLE TOPLANTI
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KARACASU AFRODİSİAS KÜLTÜR SANAT ve TANITIM FESTİVALİ

Karacasu’da bu yıl 32.düzenlenen 
Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım 
Festivali, Karacasu Belediye Başkanı 
Zeki İnal’ın ev sahipliğinde, Vali Yavuz 
Selim Köşger, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Deniz Depboylu, Karacasu 
Kaymakamı Ahmet Soley, Buharkent 
Belediye Başkanı Mehmet Erol, Muğla 
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet 
Demir, Denizli Belediye Başkanı 
Mehmet Salih Sağınç,kamu kurum ve 
kuruluşların müdürleri ile odamızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri Arslan’ın katılımı ile başladı. Çarşı 
Merkezinde yapılan açılış töreninin 
ardından kortej yürüyüşü ile devam 
etti. 
Geçtiğimiz yılki festivalde ilk kez 
yaptıkları 8 metre 40 santim uzunlu-

ğundaki peynirli yumurtalı pide ile 
adından söz ettiren Karacasulu pide 
ustaları bu yıl ikinci rekor denemesini 
başarıyla gerçekleştirerek kendi 
rekorlarını kırdı. Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının katkıları ile 230 yumurta 6 
kilo peynir kullanarak yaptıkları 9 
metre 18 santim uzunluğundaki pide 
ile yeni bir rekora daha imza atarak 
dünyanın en uzun pidesini yaptı.  Aynı 
zamanda 4 metre 30 santim tahinli 
pide yaparak bir ilki gerçekleştirdi.
Festival kapsamında mehteran 
takımının gösterileri, yerli ve yabancı 
öğrenci topluluklarının folklor halk 
dansları ve gösterilerinin yapılmasının 
ardından stant ziyaretleri ile program 
sona erdi.

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

NAZİLLİ KAYMAKAMI 
İBRAHİM KÜÇÜK İÇİN 
VEDA ORGANİZASYONU

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve 
Meclis Başkanımız Gürdal Yüzügüler, Mersin Vali 
Yardımcılığı görevine atanan  Nazilli Kaymakamı 
İbrahim Küçük için düzenlenen veda yemeği 
organizasyonuna katıldı.

23.08.2019

26.08.2019

NAZİLLİ KAYMAKAMI İBRAHİM 
KÜÇÜK'ÜN VEDA ZİYARETİ
27.08.2019

27.08.2019

NAZİLLİ TİCARET BORSASI TARAFINDAN DÜZENLENEN
İLK  İNCİR ALIM TÖRENİ
22.08.2019 Nazilli Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kuru 

incir alım törenine, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Ak Parti 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, CHP Aydın 
Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Belediye Başkanı K. Engin 
Özcan, kurum ve kuruluşların idari amirleri ile odamızı temsi-
len Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan ve Meclis Başkanı-
mız Gürdal Yüzügüler ile Meclis üyelerimiz Katılmıştır.
Nazilli Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen “İlk incir Alım Töreni” nde bölgenin, lokomotif 
ürün özelliği taşıyan kuru incirin kilosu temsili olarak yapılan 
açık artırma ile 250. TL olarak satılmıştır.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Mersin Vali 
Yardımcısı olarak görev değişikliği nedeniyle, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan ve Meclis 
Başkanımız Gürdal Yüzügüler’i odamızda ziyaret 

ederek veda etti. 
Mersin Vali 
Yardımcılığına 
atanan Sayın 
Küçük’ e, Yönetim 
Kurulu ve Meclis 
Başkanımız 
tarafından, 
Nazilli’ye vermiş 
olduğu hizmetler-
den dolayı 
teşekkür edilerek 
bölgemizin tarihi 
değerlerini 
yansıtan rölyef tak-
dim edildi. 

NAZİLLİ MEB TARAFINDAN 
DÜZENLENEN NAZİLLİ İLÇESİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME 
KOMİSYON TOPLANTISI

27.08.2019

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen” 
Ticarette yeni hedefler, Yerel Meseleler ve 
Çözümler konulu 2. Arama Konferansına, 
odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan konuşmacı olarak katılmıştır.
Nazilli Belediyesi tarafından NAZKOOP 
Projesi kapsamında düzenlenen konfe-
rans, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonun-
da yapıldı. Moderatörlüğünü Prof. İsmet 
Ateş’in yaptığı ve odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ile Belediye Meclis 
Üyesi Erol Angın’ın konuşmacı olarak 
katıldığı konferansta, iş gücünün yetişti-
rilmesi, seyyar satıcıların durumu, 
esnafların sorunları ve çözümü noktasın-
da değerlendirmeler yapıldı. 
Ayrıca Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, sanayi alanları yetersizliği 
sorununa değindi.
Nazilli bölgesinde sanayi ve ticaret alanı 
yokluğu yaşadıklarını ve bu durumun 
çözülmesi için tüm kurum ve kuruluşların 
birlikte hareket etmesi gerektiğini, bu 
konunun sadece Ticaret Odasının sorunu 
olmadığını yeni üretim ve istihdam alanı 
yaratmak için herkesin elini taşın altına 
koyması gerektiğini söyledi. Ayrıca  
”Belediyeler, nüfus artışı nedeni ile imar 

genişletme çalışmaları yapmaktadır ve 
imara açılan yeni alanlardaki yapılaşma-
nın %90 nın konut alanlarına ait olduğu 
görülmektedir.  Nüfus artışı karşısında 
öncelik, konut alanlarının artırılmasından 
ziyade istihdama yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu konutları kiralayacak veya 
satın alacak kişilerin önce işe ihtiyacı 
olduğunu ve bunun için de sanayi alanları 
oluşturulması gerektiğini, her zaman dile 
getirmekteyiz. Kısaca; nüfus artışı 
karşısında imara açılan alanlarda, sanayi 
alanlarına öncelik verilmeli, dolayısıyla 
işyerlerinin sayısının artırılarak yeni 
istihdam alanları oluşturulmalıdır.” dedi.

.ARAMA KONFERANSI2
28.08.2019

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşu-
nun 97’nci yıl dönümü kapsamında 5 Eylül 
Kurtuluş Günü kutlamaları Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ardından 
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un 
konuşmaları ile başladı. Konuşmaların 
ardından yurt içi ve yurt dışından gelen 
gösteri ekipleri halkında yoğun katılım 
gösterdiği kutlamalar yapıldı. 
Nazillililerin yoğun ilgi gösterdiği Kurtuluş 
Günü etkinliklerine AK Parti Milletvekili 

Bekir Kuvvet Erim, CHP Milletvekili 
Süleyman Bülbül, İYİ Parti Milletvekili 
Aydın Adnan Sezgin, Nazilli Kaymakamı 
Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli 
Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe 
Jandarma Komutanı Haktan Öztürk ile 
odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başka-
nımız Nuri Arslan ile çok sayıda siyasi ve 
bürokrat katıldı.

NAZİLLİ NİN DÜŞMAN
İŞGALİNDEN 
KURTULUŞUNUN
YILDÖNÜMÜ
ETKİNLİKLERİ
05.09.2019
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GÜRBÜZLER HALI&MOBİLYA MAĞAZASI 
AÇILIŞI

AYDIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
İL MÜDÜRÜ MEHMET
TAHA AL İLE TOPLANTI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Taha Al 
ile İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert’i makamında 
ziyaret etti. Yapılan görüşmede sorumluluk sahamızda 
bulunan üyelerimizin sorunları hakkında müzakere 
gerçekleşti.

06.09.2019

BOZDOĞAN KAYMAKAMI 
ADEM CAN'IN VEDA ZİYARETİ

Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti. Van’ın Çaldıran ilçesine 
atanan Kaymakam Can “Görev sürem boyunca Nazilli Ticaret 
Odasının Bozdoğan bölgesinin kalkınması için yapmış 
oldukları çalışmaları takdir ediyor, başarılarınızın devamını 
dilerim” dedi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
da” Yeni görev yerinizde başarılarınızın devamını dilerim 
”dedi.

06.09.2019

YENİ ATANAN NAZİLLİ KAYMAKAMI
SEDAT SIRRI ARISOY İLE TOPLANTI

Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan 
Yeloğlu ile Ali Aydın, Nazilli 
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a 
hoş geldin ziyaretinde bulunarak 
yeni görevinin hayırlı olması 
temennilerinde bulundular.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan”. Bölgenin fırsatı 
olarak değerlendirilmesi gereken 
tarım ürünleri ve sanayi alanla-
rında, katmadeğer yaratacak 
çalışmaların yapılması için çaba 
sarfetmekteyiz. İncir sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların 
belirlenen bir alanda faaliyetleri-

ne devam etmeleri için yer tahsis 
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
istihdam yaratacak sanayi 
alanları da oluşturulmalıdır. 
Nazilli ilçesi için birçok sorunu-
muz bulunmakta, çözümü 
noktasında bölgemiz kilit karar 
alıcılar ile istişareler gerçekleştir-
mekteyiz.Sayın Kaymakamımızın 
destekleri ile sorunlarımızı 
çözmek çalışmalarımıza devam 
edeceğiz"dedi.Nazilli Kaymakamı 
Sayın Arısoy ”Tüm STK’lar ile iş 
birliği yaparak sorumluluk 
sahamızı daha iyi hale getirmek 
için çalışacağız” dedi. Ziyaretle-
rinden dolayı Ticaret Odası 
heyetine teşekkür etti.

09.09.2019

10.09.2019

AYDIN ODA VE BORSALAR GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI
AYDIN TİCARET ODASI EVSAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Aydın, Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim 
Ticaret Odaları ile Ticaret Borsalarının 
katıldığı toplantıda Oda temsilcileri ilçe ve 
bölgelerindeki ekonomik sorunları ve bu 
bağlamda yapılması gereken yatırımları 
anlattılar. Aydın T.O Yönetim kurulu Başkanı 
Hakan ÜLKEN’in başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda; bölgede yapılması gereken proje 
ve yatırımlar hakkında ilçe ayrımı yapılma-
dan güç birliği içinde hareket edilmesi 
kararlaştırıldı. 
Nuri ARSLAN; Sanayi ve Ticaret Alanlarına 
ihtiyacımız var. 
  Odamız Yönetim kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN; “Nazilli ve bölgesindeki ilçelerde 
sanayi alanı, ticaret alanı ihtiyacı var. Her 

platformda bu konuyu dile getiriyoruz. 
Sonuç alıncaya kadar da anlatmaya devam 
edeceğiz. Kalkınmak ülke olarak zenginleş-
mek istiyorsak üretmeli ve ihracat yapmalı-
yız. Bu bölge üretim yapmak için ülkenin en 
avantajlı yerlerinden birisi olmasına rağmen 
bir türlü istenilen hamleyi yapamadıklarını 
ifade eden ARSLAN, karayolunun üstü 
zeytinlik, altı tarım arazisi olunca kendi 
sermayemiz ile yatırım yapacak yer bulamı-
yoruz. Organize sanayilerin varlığı önemli 
ancak her şeyi OSB alanı içine sığdıramazsı-
nız. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için 
uygun alanlar yaratmak zorundayız dedi. 
Bundan başka; incir,zeytin,kestane,çilek gibi 
yerli ürünlerimizi işleyen ve ihracata hazırla-

yan işletmelerimiz dağınık olarak faaliyet 
gösteriyor. Bu işletmelerimizi bir araya 
getirecek, ortak giderlerini en aza indirerek 
verimliliklerini arttıracak, İhracat yapar hale 
getirecek ortak bir alana ihtiyacımız var. 
Ayrıca Aydın-Denizli Karayolu Nazilli şehir içi 
geçişi Trafiği çekilmez bir hal almıştır. 
Öncelikle çevre yolu daha sonra da Ay-
dın-Denizli Otobanının çok acil yapılması 
gerekiyor.” dedi. 
Başkanların konuşmalarından sonra; Nazilli 
Uzun Yaşam Köyü Tanıtım Filmi salonda 
bulunan Oda temsilcilerine izlettirildi ve alkış 
aldı.   
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Odamız ev sahipliğinde yapılan önceki toplantının devamı niteliğindeki organizasyona Aydın 
bölgesindeki Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile Oda temsilcileri katıldı. 

25.09.2019

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
EGE BÖLGE TOPLANTISI

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Ege Bölge 
Toplantısı Uşak’ta gerçekleştirildi.
TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı ve üyemiz Hilmi Duruoğlu, 
TOBB Ege bölge ve Uşak Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanı Cemal Yalçındağ ev sahipli-
ğinde düzenlenen bölge toplantısına TOBB 
GGK İcra Komitesi Başkanı Süleyman Çınar, 
TOBB Afyonkarahisar GGK İcra Komitesi 
Başkanı Mustafa Özkan, TOBB Manisa GGK 
İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, TOBB 
Kütahya GGK İcra Komitesi Başkanı Ali 
Alper Olgun ve TOBB Uşak GGK İcra 
Komitesi Başkanı katıldı. Toplantı öncesinde 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi S.Selim Kandemir ziyaret edildi. Sayın 
Kandemir” İllerimizde bulunan GGK, genç 
girişimcilerimizin ticari hayatta daha fazla ve 
sağlam adımlarla yer almaları için öncülük 
edecek çalışmalara imza atarak, yol gösterici 
olmaları gerekmektedir. O nedenle hepsine 

çok iş ve büyük sorumluluk düşüyor. TOBB 
GGK olarak her zaman yanlarındayız, 
çalışmalarında başarılar dilerim.” Dedi. GGK 
Başkanları daha sonra Uşak’ta bir tekstil 
fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.
TOBB Aydın Genç 
Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi Başkanı 
Sayın Duruoğlu” 
TOBB Ege bölge ve 
Uşak Genç Girişimci-
ler Kurulu Başkanı 
Cemal Yalçındağ’a 
misafirperverliği için 
teşekkür ederiz. Uşak 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı üyesi S.Selim 
Kandemir’ e de görüş 
ve taleplerimizi 
bildirme imkanı 

bulduk. Uşak’ta önemli bir fabrikanın da 
üretim süreçlerini inceledik. Yararlı bir 
program oldu. Bölge GGK Başkanları olarak 
işbirliği içinde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

25.09.2019
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Gider Adı Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri 100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000
Tanıtım Giderleri 100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000

Hizmet Alım Giderleri 100.000

KOSGEB
YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara
açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı 

sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe 
girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

PROGRAMIN AMACI

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

Proje bazlı bu destek programının süresi en az 6 ay, en fazla 24 ay olarak belirlendi.
Toplam destek miktarı 300.000 TL’dir.
Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olarak 
uygulanıyor.
İşletmeler bu destekten sadece 1 kez faydalanabiliyorlar.
Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

GİDER ADI VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ TABLOSU

NAZİLLİ TİCARET ODASI  | Aralık 201910 11
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Odamızın önemli projelerinden biri 
olan Uzun Yaşam Köyü Fizibilite 
projesi için Güney Ege Kalkınma 

Ajansına başvuru yapılmış olup, 2019 
yılı Fizibilite Desteği Kapsamında kabul 

edilerek sözleşme imzalanmıştır.
Projemizin fizibilite desteği için 

Temmuz 2019 tarihinde başvuru 
yapılmış olup, Eylül 2019 tarihi itibari 

ile de GEKA Yönetim Kurulu tarafından 
desteklenmesi yönünde karar verilmiş-

tir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ile Denizli GEKA Genel 

Sekreter Vekili Özgül Akdoğan 
arasında imzalanan sözleşme ile mali 

desteğin tahsis edilebileceği öngörül-
müştür. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” Projemizin tanıtımı için birçok 

kamu, kurum ve kuruluşlardaki 
yöneticiler ile sürekli istişare gerçekleş-
tirerek her platformda dile getirmekte-

yiz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, 
TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve bölge idari amirleri-
miz ile görüşmelerimiz halen devam 

etmekte ve her daim projemizi 
desteklemektedirler. Bu proje gerçek-
leştiğinde sorumluluk sahamızın   çok 

büyük eksikliğini hissettiği marka 
değerini kazanmasında önemli bir 

adım atılmış olacaktır. Bu kazanımın, 
hem ticari işletmelerimize ve üreticile-

rimize, hem de bölgede yaşayan tüm 
hemşerilerimize direkt veya dolaylı 

olarak olumlu yönde etkileri olacaktır. 
Uzun Yaşam Köyü kurulması için  ilk 

adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 
Dedi.

UZUN YAŞAM KÖYÜ PROJESİNİN FİZİBİLİTE DESTEĞİ İÇİN
GEKA DA SÖZLEŞME İMZALANDI

MECLİS VE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ İLE MÜŞTEREK TOPLANTI YAPILDI

30.09.2019

02.10.2019

NTO İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Odamız tarafından Nazilli ve çevresini sorunlarını ele almak üzere 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu uyarınca 
oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, Nazilli ve sorumluluk sahamızda bulunan 6 ilçenin (Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, 

Sultanhisar, Yenipazar) sorunlarını ele alarak çözümü noktasında istişarelerde bulunup akılla sonuca bağlamak amacıyla toplanmıştır.
Sanayi alanları ile ilgili işlemler ve 2019 yılı ekonomisi hakkında görüş ve değerlendirmeler, toplantı gündemi olarak görüşülüp, 

istişareler gerçekleşmiştir.

DENİZLİ VALİ  
YARDIMCISI

MEHMET OKUR'A 
HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİ

2011 ile 2016 tarihleri arasında 
Nazilli Kaymakamı olarak 
görev yapan Mehmet Okur, 
Beylikdüzü Kaymakamlığın-
dan Denizli Vali Yardımcılığına 
atandı. Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Sayın Okur’u makamında 
ziyaret ederek, yeni görevin-
de başarılarının devamını 
diledi.

02.10.2019

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu 
Toplantısı, Aydın Kadın Girişimciler İcra 
Komitesi Başkanı ve Ege Bölge Başkanı Esen 
Türker başkanlığında, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın Girişimci-
ler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Esin Ülkü 
Beyazıt ile Gamze Yolcu Metin ev sahipliğin-
de odamızda gerçekleşti. Aydın Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyelerinin yanısıra 
odamıza kayıtlı Kurul Üyelerinin de katıldığı 
toplantıda odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ile de görüşen Kurul üyeleri, 
Aydın ili kadın girişimcilerine yönelik 
yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendir-
me yaptılar. Sayın Arslan” Bölgemizdeki 
kadın girişimcilerin artırılması için yapmış 
olduğunuz çalışmalar hakkında Sayın Esin 
Ülkü Beyazıt ile görüşmekte kendisinden 
bilgi almaktayız. Sayın Beyazıt’ a da ifade 
ettiğimiz üzere yetkimiz ve fiziki imkanları-
mız dahilinde her zaman çalışmalarınıza 
destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI
TOBB AYDIN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU, NAZİLLİ TİCARET ODASI EVSAHİPLİĞİNDE 

İCRA KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

11.10.2019

30.09.2019

30.09.2019
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NURİ ARSLAN; TÜM AMACIMIZ BÖLGE 
İHRACATINI ARTTIRMAK 
Fuara aynı zamanda Ticaret Heyeti 
Başkanı olarak katılan Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan; yurtdışı gıda fuarları-
na 2013 yılından itibaren düzenli  olarak 
katılım göstermeye gayret ediyoruz. 
İhracat yapan üyelerimize desteklerimiz 
sürmekle birlikte ihracat potansiyeli olan 
ancak çeşitli sebeplerle ihracat yapama-
yan firmalarımızın dış ticaret tecrübelerini 
arttırmak, dış pazarlarla buluşturmak 
amacıyla yaptığımız organizasyonların 
sonucunu almaya başladık. Özellikle yurt 
dışı organizasyonlarında  bölgemize özgü 
ürünlere katma değer yaratacak projeler 
olmasına dikkat ediyoruz. Nazilli Ticaret 
Odası olarak yurt içinde ve dışında, her 
platformda üyelerimizi azami düzeyde 
temsil ettiğimize inanıyorum. dedi
 Nazilli Ticaret Odası heyetinde; Heyet 
Başkanı Nuri ARSLAN ile birlikte Yön.krl.
Başk.Yard. Mehmet Tunçyürek ,Yönetim 
Kurulu sayman üyesi Gökhan Yıldız ile 

oda üyeleri Murat Kaplan, Mustafa Gün, 
Anıl Karakaş, Ahmet Özyiğit, İzzet 
Demirkaya, Salih Dönertaş yer aldı. Fuar 
programına iştirak eden  firmalara ait çay, 
kahve, limon sosu, sirke, incir, nar ekşisi, 
bitki çayları ile Oda üyelerine ait zeytinya-
ğı, kuru gıda vb. ürünlerin tanıtımı 
yapılarak, yurtdışında yeni pazarlar elde 
etme imkanları araştırıldı. 

FUAR ORGANİZASYONU VE KÖLN 
BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN NTO’YA 
TEŞEKKÜR PLAKETİ
Nazilli Ticaret Odasına; İstanbul Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç, Köln Başkonsolusu Ceyhun 
Erciyes ve Ticaret Ateşesi Anıl Gürtuna 
KAYA  tarafından NTO’nun Anuga 2019 
Fuarına katılımından dolayı teşekkür 
belgesi verildi.
 Ayrıca standı ziyaret eden Toprak 
Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Güldal ,Manisa Valisi Mustafa 
Hakan Güvençer, Akhisar Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ulusoy, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
‘a yöresel ürünler ikram edildi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI 
ANUGA FUARINDA YERİNİ ALDI 

Nazilli Ticaret Odası, dünyanın en büyük 
uluslararası gıda fuarlarından biri kabul 
edilen  Almanya’nın  Köln şehrindeki 
ANUGA Fuarına katıldı
Anuga Fuarı’na çeşitli ülkelerden 2715 katılır-
ken Türkiye’den 315 firma fuara katılarak 
4’üncü büyük katılımcı oldu. Türkiye, Anuga 
2019 ‘da Türk fuarcılık tarihinin en büyük 
katılımlarından birini gerçekleştirdi. Kurulu-
şunun 10.yılı kutlayan fuarın bu yıl partner 
ülkesi Paraguay’dı.
Nazilli Ticaret Odası sadece stant kiralamak-
la kalmayıp, fuarı ziyaret etmek isteyen 
üyelerimiz için İş gezisi organizasyonu da 
düzenledi. 
NTO STANDINA  YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Nazilli Ticaret Odası adına düzenlenen stant-
ta bölgemize özgü ürünlerin tanıtımı yapıldı. 
Sadece bölgemizde yetişen ve Lop incir 
olarak bilinen incirin kurutulmuş hali standı 
ziyaret eden yerli ve yabancı kişilerden 
oldukça fazla ilgi gördü. İyi tarım sonucunda 
elde edilen bölgemize özgü diğer ürünler-
den  yabancı  ziyaretçilerin tatma imkanı 
bulduğu, bu nedenle yoğun ilgi gören 
stanttaki zeytin, zeytin yağı, limon suyu ve 
nar ekşisi gibi bölgemize ait ürünler dikkat 
çekti. 
Tüm Dünyada Organik veya iyi tarım sonucu 
elde edilen gıda ürünlerinin daha çok tercih 
edilmesi, piyasa fiyatının daha yüksek 
olması nedeniyle NTO standının özel ve 
yoğun bir ilgiyle karşılaştığı fuar temsilcileri 
tarafından dile getirildi. 
Nazilli Ticaret Odası adeta bir garantör 
kurum gibi üyelerinin ürünlerinin arkasında 
durdu. Bu nedenle üyelerimiz ile görüşen 
yabancı firma temsilcileri Ticaret Odası 
standında görüşme yapmanın rahatlığını 
yaşadılar.   

04-08.10.2019
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BARIŞ PINARI HAREKÂTINA KATILAN
 ASKERE DESTEK İÇİN İNCİR GÖNDERİLDİ

Odamız ile Nazilli Kaymakamlığı, 
Nazilli Belediyesi, STK’lar, incir 

işletmecileri ve  köylülerin de 
katkıları ile Barış Pınarı Harekâtında 
görev alan 50 bin askerimize Nazilli 
Belediye önünde düzenlenen tören 

ile 9 ton incir gönderildi.
Düzenlenen törene Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Nazilli 

Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin 

Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe 

Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, 
Nazilli Jandarma Komutanı Binbaşı 
Hakdan Öztürk, STK’lar, siyasi parti 

temsilcileri, meclis üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. Odamız Yönetim 

Kurulu Başkanı Nuri Arslan” 9 Ekim 
2019 tarihinde “Barış Pınarı” adı 

verilen sınır ötesi harekât başlamıştır. 
Amaç hem ülkemiz sınırlarının 

güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz 
ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan 
terör koridorunu ortadan kaldırmak-

tır. Türkiye ve Türkiye ekonomisine 
yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş 

dünyası ve sivil toplumu, bir ve 
beraber olarak en güzel cevabı 

vermektedir. Kahraman ordumuzun 
gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtı-

na manevi destek vermek üzere 
Kaymakamlığımız önderliğinde 

kampanya başlatılmıştır. Kampanya 
kapsamında üyelerimiz, incir işletme-
leri ve vatandaşların da desteği ile bir 

tır incir gönderilmiştir. Kampanyaya 
destek veren herkese teşekkür 

ederim “dedi.
Törende yapılan konuşmaların 

ardından dualar okundu. Okunan 
dualardan sonra incirleri taşıyan tır, 

Mehmetçiğe ulaşmak üzere yola çıktı.

24.10.2019
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CUMHURİYET’İN 96. YILI COŞKUYLA KUTLANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
28 Ekim günü Nazilli İstasyon 
Meydanı’nda bulunan Atatürk 

Anıtı’na çelenk koyma 
töreniyle başladı. Nazilli’deki 

program kapsamında ilk 
olarak İstasyon Meydanı’nda-

ki Atatürk Anıtı’na Kayma-
kamlık ve Belediye Başkanlı-

ğı çelenkleri sunuldu. 
Çelenklerin sunulmasının 
ardından program saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile sona erdi.

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN ile 

Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler’in de katıldığı 

törene Nazilli Kaymakamı 
Selim Sırrı Arısoy, Belediye 

Başkanı Kürşat Engin Özcan, 
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı 

Mehmet Akif Dönertaş, 
kurum ve kuruluşların daire 
müdürleri, siyasi partilerin 
temsilcileri, öğrenciler ve 

vatandaşlar katıldı. 

29.10.2019

30.10.2019

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Odamız olağan Meclis Toplantısında, Av. Fatih 
Karamercan ve Serdar Yağcı’nın sunumu ile 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) hakkında bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Toplantının açılışında konuşan Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler , 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunun getirdiği yenilikler hakkın-
da iş dünyasının farkındalığının artırması 
amacıyla böyle bir bilgilendirme toplantısını 
düzenlediklerini belirttiler. 
Sayın Arslan: “Öncelikle iş dünyası için oldukça 
önem taşıdığını düşündüğümüz bu toplantımıza 
katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum.  
Yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun ağır yaptırımları 

bulunmakta. Bu yüzden de oda yönetimi olarak 
işletmelerimizi de bu konuda nasıl bilgilendire-
biliriz diye düşündük. Ve bu konun uzmanları ile 
temasa geçip destek aldık. Artık devletin kendi 
kurumlarında bile bu kanunun uygulandığını 
deklere etme zorunluluğu bulunuyor. Bu yüzden 
üyelerimizin de ağır yaptırımlarla karşılaşmaları-
nı istemediğimiz için bu tarz bilgilendirme 
toplantılarına önem veriyoruz” diye konuştu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun genel 
yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumluları-
nın yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları ve 
mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Ata-
türk'ün ebediyete 
intikalinin 81'inci yılı 
münasebetiyle Nazilli’de 
anma töreni düzenlendi.
Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ile Meclis 
Başkanı Gürdal Yüzügü-
ler’in katıldığı Nazilli’de-
ki anma törenine Nazilli 
Kaymakamı Sedat Sırrı 
Arısoy, Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin 
Özcan, Nazilli Cumhuri-
yet Başsavcısı Mehmet 
Akif  Dönertaş, ilçedeki 
protokol üyeleri, gaziler, 
şehitler ve gazi yakınla-
rı, STK Temsilcileri, 
kurum  ve kuruluşların 
müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve vatandaş-
lar katıldı.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMINA KATILDIK

Nazilli ve çevre ilçelerde yaşanan birçok 
kazanın sebebi olarak uyarı lambalarının 
olmaması nedeniyle Nazilli İlçe Jandarma 
Komutanlığı tarafından bir proje başlatılmış-
tır. Can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik 
kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatı-
lan bu proje ile hem traktör sürücülerinin 
hem de karayolundaki diğer sürücülerin 
güvenliği sağlanmış olacaktır.
İlk dağıtım yeri olan Esenköy Mahallesinde 
yapılan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN’ın da katıldığı törene Nazilli 
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli 
Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe 
Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli 
Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, 
STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı.
Sayın Arslan: “Reflektörler ve uyarı lambala-
rının traktörlerde bulunmaması nedeniyle 
bölgemizde birçok kaza olmakta, can ve mal 
kaybı yaşanmaktadır. Bu proje ile, traktörle-
rin karıştığı kazaları en aza indirmek 
hedeflenmektedir. Nazilli Kaymakamlığının 
önderliğinde Nazilli İlçe Jandarma Komutan-
lığının yapmış olduğu bu projeye Nazilli 
Ticaret Odası olarak destek vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 
Törende traktör sahiplerine reflektör ve uyarı 
lambaları dağıtıldı.

REFLEKTÖR VE UYARI LAMBASI TAK GÖRÜNÜR OL 
PROJESİNE ODAMIZDAN TAM DESTEK

Nazilli Kaymakamlığının önderliğinde Nazilli 
İlçe Jandarma komutanlığı tarafından 
başlatılan” Reflektör ve uyarı lambası tak 
görünür ol” projesine odamızca tam destek 
verildi.

01.11.2019

Odamız Konferans Salonunda düzenlenen 
ve TÜRMOB Eğitmeni Serbest Muhasebe 
Mali Müşaviri (SMMM) Nedim Boz’un 
konuşmacı olarak katıldığı E-Uygulamalar 
konulu eğitim seminerine Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler, Aydın SMMMO Başkanı 
Rıza Yörüyen, TÜRMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Fettah Açan, NTO yönetim kurulu ve 
oda üyeleri, işverenler, Nazilli ve çevre 
ilçelerde faaliyet gösteren Mali Müşavirler, 
stajyerler ve büro çalışanları katıldı. E-fatura, 
e-defter, e-arşiv, e- serbest meslek makbu-
zu, e- uygulamalar ile 30 bin ve 5 bin fatura 
sınırı konularında bilgilendirme yapılan 
toplantı yaklaşık olarak 3 saat sürdü.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) Nazilli Temsilcisi Muhsin Evci’nin 
açılış konuşmasının ardından Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , Aydın 
SMMMO Başkanı Rıza Yörüyen ile Eski 
SMMMO Başkanı ve TÜRMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Fettah Açan’ın konuşmaları ile 
toplantı başladı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” Bu tür uygulamaların vergi adaletini 
beraberinde getireceğini düşünüyorum. 
Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e 
-uygulamaları, her tacirin bilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kâğıt ortamından elektronik 
uygulamaya geçilerek üyelerin tasarruf 
sağlanacağı yetkililer tarafından da ifade 
edilmektedir. Her yeni uygulama beraberin-
de bazı sıkıntılar getirse de mali müşavirler-
le işletmelerimizin özverili çalışmaları ile 
bunları en kısa zamanda aşacaklarını 
inanıyorum. Sayın Boz’a, E- Uygulamalar 
hakkında yapmış olduğu bilgilendirme için, 
üyelerimize ve Mali Müşavirlerimiz ile tüm 
misafirlerimize katılımı için teşekkür 
ediyorum” dedi.
Sayın Boz “Bu düzenlemelerdeki amaç kayıt 
dışı ekonomi ile mücadele ve vergiye 
uyumun artırılmasıdır. 
Ayrıca sistemin genişletilmesi mükelleflerin 
hata yapma riskini azaltarak vergi zıyaı ve 
usulsüzlük cezası gibi birçok cezai sorumlu-
luğu kısmen azaltacaktır.2020 yılının 
başında başlayacak olan birçok uygulamada 
meslektaşlarımızın gerekli donanıma sahip 

olduğu ancak bu konularda mükelleflerin 
gerek altyapısı gerekse bilgi donanımı 
bakımından eksik olduğunu belirtilmektedir. 
Bu amaçla Nazilli Ticaret Odasının üyelerini, 
SMMMO nın ise mükelleflerini bilgilendirmek 
adına düzenlemiş oldukları bu toplantıda, 
konuyla ilgili tüm yeni uygulamaları anlat-
mak ve sorularınızı cevaplamak için bulun-
maktayım” dedi. 
TÜRMOB Eğitmeni SMMM Nedim Boz, 509 
sayılı VUK tebliğiyle uygulamaya girecek 
olan E-Uygulamalar kapsamında;
 ”E- fatura uygulamasına geçme zorunlulu-
ğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda 
e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek 
zorunda olduğuna ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. E-ticaret paydaşı olan internet 
satış platformları, internet ortamında ilan 
yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının 
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına 
geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenle-
me yapılmıştır. E- Arşiv Fatura uygulaması-
na dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 
tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, 
vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi 
(vergi mükelleflerine düzenlenenler açısın-
dan vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) 
aşması halinde, söz konusu faturaların, 
“e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan 
e-belge düzenleme portalı üzerinden 
düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tüm 
serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali 
müşavirler, serbest çalışan doktorlar, 
mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran 

ayından itibaren serbest meslek makbuzları-
nı e-Serbest Meslek Makbuzu olarak 
düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Hal 
kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvele-
rin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komis-
yoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müs-
tahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter 
uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmala-
rına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Sigorta, 
emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta 
Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider 
Belgelerini, bankaların dekont belgesini, 
yetkili döviz müesseselerinin de Döviz 
Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce 
kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge 
olarak düzenlenebilmesine imkân tanınmış-
tır. Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere 
EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette 
bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükellefle-
re Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve 
e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu 
getirilmektedir. E-Fatura uygulamasına dahil 
olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştir-
dikleri zirai mahsul alımlarında kâğıt 
ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzla-
rının elektronik ortamda e-Müstahsil 
Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu 
getirilmiştir” dedi. TÜRMOB Eğitmeni Nedim 
Boz, sunumunun ardından katılımcıların 
sorularını cevapladı.
Toplu fotoğraf çekimi ile seminer sona erdi.

ODAMIZDA E-FATURA UYGULAMALARI ve ZORUNLU GEÇİŞ TARİHLERİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME  SEMİNER YAPILDI 01.11.201910.11.2019
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Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
uzmanları tarafından yapılan bilgilendirmeye 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, 10. 
Meslek Grubu Komite Başkanı Güler 
Kurudere ve komite üyeleri, müteahhitler, 
mimarlar ve yapı sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimiz katıldı.

“HERKES MÜTEAHHİT OLAMAYACAKTIR”
Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Uzmanı İnşaat Mühendisi Nejdet Ocak 
tarafından Odamız Meclis Toplantı Salonun-
da yapılan bilgilendirmede yapı müteahhit-
lerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının 
tutulması yönetmeliği ve mevzuat hükümle-
rindeki yeni düzenlemeler anlatıldı. Nejdet 
Ocak:” 2 Aralık’ta yürürlüğe girecek Müteah-
hitlik Yasasında yapılan yeni düzenlemeler 
ile herkes müteahhit olamayacaktır. Bu 
yönetmelikle kalite ve güvenlik daha da 
arttırılacaktır” dedi.
Toplantı, katılımcıların sorularının Sayın 
Ocak tarafından cevaplanmasından ardın-
dan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

MÜTEAHHİT, MİMAR VE YAPI SEKTÖRÜNDE 
FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZE YÖNETMELİK 

HAKKINDA  BİLGİLENDİRME TOPLANTISI  YAPILDI
12.11.2019

14.11.2019

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan İncirliova’da düzenlenen “İncir Ürün-
leri Tanıtım Günü” etkinliğine İncirliova 
Kaymakamı Ediz Sürücü, Odamızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Aydın ve İzmir’den sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, il, ilçe tarım 
müdürleri ile üreticiler katıldı.
Etkinlikte, kuru incire katmadeğer 
kazandırmak amacıyla incirden üretilen 
meyve suyunun, unun, konservenin ve 
şurubun tanıtımı yapıldı. İncir Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı “Ülke-
mizden kuru incirin kilosu 5 dolar olarak 
ihracata gidiyor. Ama doğal olarak bu 
şekilde işlenmiş olması durumunda 500 
gramı Avrupa pazarında 25 avroya 
satılan bu şekilde ürünler var. Bizim 

amacımız hem ülkemizin döviz getirisini 
artırmak hem de ihracatçının ve incir 
üreticisinin gelir seviyesini artırmak." 
diye konuştu.

Türkiye'nin kuru incirde ihracattan 250 
milyon dolar kazandığını aktaran Arpacı, 
"Taze incirde ise yaklaşık 50 milyon 
dolar. İncir üreticisinin ülke ekonomisine 
300 milyon dolar ihracat getirisi var. 
Aydın’ın kuru incirdeki katkısı ise yüzde 
80'dir. Yapılan bu yeni ürünlerle daha 
fazla katkı sağlanmasını arzu ediyoruz." 
ifadesini kullandı.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” Bölgemizin ihraç ettiği ürünlerin 
başında gelen incirin katmadeğer kazan-

ması için uğraş vermekteyiz. Mesela İncir 
Cipsi üreten girişimcimize destek 
olmaya çalışmaktayız. “İncir Ürünleri 
Tanıtım Günü” ne istinaden sunumu 
yapılan incir unu, incir pekmezi, incir 
konservesi, incir suyu ve incir şurubu 
çalışmalarının, üreticilerimizin gelir 
seviyesini olumlu yönde etkileyeceğini 
düşünüyorum. Özellikle yurtdışı fuar 
organizasyonlarımızda incir ve incirden 
yapılan gıdalara da yer verilmesi ile 
bölge ihracatımız artacaktır. Sayın 
Arpacı’ ya sektöre yaptıkları katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Konuşmanın ardından katılımcılara 
incirden yapılan un, konserve, şurup ve 
incir suyu tanıtıldı.

İNCİR ÜRÜNLERİ TANITIM TOPLANTISINA KATILDIK

31 ARALIK 2019 TARİHİNDEN SONRA MESLEKİ YETERLİLİK
BELGESİ OLMAYANLAR ARAÇ ALIM-SATIM

İŞLEMİ YAPAMAYACAK
13-14.11.2019

BUNLARI 

MUSUNUZ

BUNLARI 

MUSUNUZ KAYIP VE ÇALINTI KİMLİK HAKKINDA DUYURU

1. Kaybettiğiniz veya çaldırdığınız kimlik belgesi kullanılarak şirket kuruluşu veya temsilci 
ataması yapılmaması için bölgenizde faaliyet göstermekte olan Ticaret Sicili Müdürlüğü-
ne şahsen veya kanuni temsilciniz aracılığıyla müracaat edilmesi ve kayıp veya çalıntı 
kimlik belgeniz için kısıtlama talebinde bulunulmalıdır.

2. Kısıtlama işleminin yapılmasına ilişkin başvurunuz dilekçe ile yapılmalıdır. Bu dilekçe 
kimlik belgesini kaybeden veya çaldıran kişi veyahut varsa o kişinin kanuni temsilcisi 
tarafından imzalanmalıdır.

3. Dilekçe ekinde imzalayan kişinin TC kimlik numarasının yazılı olduğu geçerli bir resmi 
kimlik belgesinin ve ayrıca kanuni temsilciler için temsil yetkisini ispatlayan belgelerinin 
asılları ticaret sicili müdürlüğüne gösterilmesi kaydıyla birer örneği yer almalıdır.

4. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra ticaret sicili müdürlüğü tarafından kimlik 
belgesini kaybeden veya çaldıran kişiye veyahut o kişinin kanuni temsilcisine kısıtlama 
kaydının devam ettiği süre boyunca herhangi bir ticari işletme veya şirket kuramayacak-
larını ya da şirketlerde temsilci olarak görev alamayacakları hususunda yazılı olarak bilgi 
verilecektir.

5. Kayıp veya çalıntı kimlik belgenizin yeniden elinize geçmesi halinde bölgenizdeki 
ticaret sicili müdürlüğüne aynı şekilde başvurmak suretiyle kısıtlama kaydı ticaret sicili 
müdürlüğünce kaldırılacaktır.

Üyelerimize duyurulur...

Kaybettiğiniz veya çaldırdığınız kimlik belgeleri kullanılarak adınıza şirket kurul-
masını veya faaliyette olan bir şirkette temsilci olarak atanmanızı engellemek için 

aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmeniz yeterli olacaktır.

 2.El Motorlu Araç Ticareti yapan galeri 
sahipleri ile çalışanlarının Mesleki 
Yeterlilik Belgesi almaları için Odamı-
zın MEYBEM A.Ş işbirliğinde sınav ve 
belgelendirme hizmeti veriyor.
MEYBEM A.Ş ile yapılan anlaşma 
neticesinde; meslek sınavı niteliğinde 
yapılan sınavlar teorik ve uygulamalı 
olarak iki aşamalı yapılıyor. 2.el araç 
satışı yapan işyeri sahipleri ile çalışan-
ların katıldığı sınavlarda başarılı olanlar 
ustalık belgesi yerine geçen mesleki 
yeterlilik belgesini almaya hak kazanı-
yorlar.  
Geçtiğimiz günlerde Nazilli’de 5.cisi 
yapılan galericiler ile ilgili mesleki 
yeterlilik belgesi sınavına halihazırda 
bu işi yapan meslek mensupları ile 
yakın gelecekte yapmayı düşünen 
kişiler katıldı.  
Konuyla ilgili açıklama yapan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; 
- Nazilli Ticaret Odası yakın tarihte 
zorunluluğu başlayacak Emlakçılık , 

Galericilik gibi mesleklerde belgelen-
dirme hizmeti vermeye devam 
etmektedir. Motorlu Kara Taşıtları 
sektöründe faaliyet gösteren üyeleri-
miz ile yakın bir zamanda işyeri açmayı 
düşünen kişilere yönelik yaptığımız 
sınavda başvurular devam etmektedir. 
Sınava giren tüm adayların başarılı 
olarak belgelerini almalarını temenni 
ediyorum. Sadece bu konuda değil, 
İnşaat Sektörünün tüm dalları, Metal 
Sac İşlemeci, Metal Kesimci, Kaynakçı-
lık, CNC Programcısı, Makine Bakımcı-
sı, Servis Şoförlüğü ve Emlakçılık gibi 
bir çok sektörde Sınav ve Belgelendir-
me hizmeti vermekteyiz- dedi.    
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları 
Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki 
alan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendir-
me Merkezleri -MEYBEM A.Ş  işbirli-
ğinde Odamızda yapılıyor. 
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
(TGK) 19. Başkanlar Kurulu Toplantı-

sı’nın gala yemeği 16.11.2019 tarihinde 
Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Odamızı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın da 
katıldığı gala yemeğine, Aydın 

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Koray Aydın, Nazilli 
Belediye Başkanı K.Engin Özcan, 

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 
TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Aydın 

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Cem Ulucan, Nazilli Gazeteci-

ler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen,  
STK ile siyasi parti temsilcileri, 

Türkiye’nin dört bir yanından gazeteci 
cemiyetlerinin başkanları, yöneticileri 

ve basın mensupları katıldı.
Odamız yönetim Kurulu Başkanı 

Arslan, “Bölgemizin tanıtımında  iş 
birliği, güç birliği ve dayanışmayı 

sağlayarak birlik ve beraberlik anlayışı 
içinde  bölgemizin bilinirliği artırmak, 

gelişmesine ve her yönüyle tanıtımına 
katkı sağlama konusunda destekleri-

mizi sürdürmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı 
tarafından Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve Nazilli 

Belediye Başkanı K.Engin Özcan’ a 
teşekkür plaketleri sunuldu. Ankara 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi 
Bilgin tarafından da Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ a organi-

zasyona desteklerinden dolayı 
teşekkür plaketleri takdim edildi.

Gala gecesi sonunda, Odamız tarafın-
dan hazırlanan “Uzun Yaşam Sepeti” 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
tarafından TGK Genel Başkanı Nuri 

Kolaylı’ya sunuldu.

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU BAŞKANLAR 
KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

16.11.2019

3.EXPONAZ AGRO TARIM 
FUARI YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISINA KATILDIK

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başkanlığında 
yapılan toplantıya odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan katıldı.09-12 Ocak tarihleri arasında 
Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanda yapılacak fuar 
organizasyonu Yürütme Kurulu toplantısına STK 
Temsilcileri ile Elit Fuarcılık Hizmetleri katıldı.
Fuar organizasyonun hazırlıklarının görüşüldüğü 
toplantıda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” 
2020 yılında üçüncüsü düzenlenecek olan Exponaz 
Agro Tarım Fuarının her geçen yıl beklenenin üstünde 
bir performans sergilediğini görüyoruz. Amacımız 
üyelerimizin yaptığı ekipmanları ve gıdaları tanıtmaktır. 
Bu şekilde hem bölgemiz hem de ülkemiz kazanacaktır” 
dedi.

20.11.2019

NTO VE TMMOB İŞBİRLİĞİNDE ADB VE KMTO
SINAVLARI YAPILDI23.11.2019

Odamızda Amatör Denizcilik Belgesi (ADB) 
ile Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü (KMTO) 
eğitimi ve sınavı yapıldı. Oda Başkanı Nuri 
Arslan, “Mesleki Belgelendirme konusunda 
sadece üyelerimizin değil bölgemizdeki kur 
umlar ile işbirliğine her zaman açık olduğu-
muzu belirtmek isterim” dedi.
Odamız ile Kuşadası Liman Müdürlüğü ve 
Mühendisler Odası (TMMOB) işbirliğinde 
yapılan “Amatör Denizcilik Belgesi" ve "Kısa 
Mesafe Telsiz Operatörlük Belgesi" için 
odamız organizasyonu ile eğitim ve sınav 
hizmeti verildi. Uzunluğu 24 metreye kadar 
olan tekneleri kullanma imkanı veren 
Amatör Denizcilik Belgesi eğitiminden sonra 
Odamız Konferans Salonunda ADB ve KMT 
sınavları yapıldı. 
Denizcilik sektöründe Nazilli’de yapılan ilk 
organizasyon

Odamız üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 
belgelendirme sınavı Denizcilik sektöründe 
Nazilli’de yapılan ilk organizasyon olarak 
dikkat çekti. Eğitim ve sınavlarla ilgili bir 
açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan; “Ticaret Odası Meslek 
Komitelerinin talebi üzerine yaptığımız orga-
nizasyona gösterilen ilgiden oldukça 
mutluyuz. Nazilli Ticaret Odası kendi görev 
ve sorumluluklarının yanında diğer kamu 
hizmetleri içinde Odanın imkanları dahilinde 
hizmet sunmaya gayret göstermektedir. 
Talep olması halinde eğitim ve sınav 
hizmetine devam edilecektir. Oda olarak her 
meslek dalında belgelendirmeye önem 
vermekteyiz. Mesleki Belgelendirme 
konusunda sadece üyelerimizin değil 
bölgemizdeki kurumlar ile işbirliğine her 
zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim.”

“Ülkemizde denizciliğin gelişmesi çok 
önemli”
Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye’de 
denizciliğin mutlaka gelişmesi gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Arslan, “Ülkemizin üç 
yanı denizlerle çevrili olmasına rağmen 
denizciliğe yeterince ilgi gösterilmemekte-
dir. Denizciliğin aynı zamanda bir spor 
olarak kabul edilmesi, insan sağlığı ve 
verimli bir iş hayatı için de önem arz 
etmektedir. Bu konuya dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak amacıyla bu hizmeti 
verdik. Sonuç itibariyle; sınava giren tüm 
adayların başarılı olacağına inanıyor amatör 
denizcilik ve telsiz operatörlüğü belgelerinin 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 

24.11.2019

Nazilli’de 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında, 
İstasyon Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başlayan 
programa odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile 
Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, kurum ve kuruluş müdürleri ve 
STK Temsilcileri katıldı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDAN 
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Nazilli Ticaret Odası (NTO) ve Türk Kızılayı 
Nazilli Şubesi iş birliği ile “Yardımsever 
olmak kanımızda var” sloganıyla kan bağışı 
kampanyası düzenlendi.
NTO hizmet binasında gerçekleştirilen 
kampanyaya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler 
olmak üzere, NTO üyeleri, çalışanlar destek 
verdi.

Kış şartları sonucunda azalabilecek kan 
bağışları sebebiyle başlatılan kampanya 
kapsamında sağlık çalışanları tarafından 
bağış yapmak isteyen kişilerin gerekli 
muayeneleri yapılarak kan bağışları 
gerçekleşti. 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” 
Kan, herkesin her zaman ihtiyacıdır. Türk 
Kızılayının kan taleplerine cevap verebil-

mesi için stoklarının her zaman yeterli 
olması gerekmektedir. Bugün kampanyaya 
destek olmak için oda hizmet binamızda 
üyelerimizle ve çalışanlarımızla birlikte kan 
bağışı yaparak hayat kurtarma çabası 
içerisindeyiz. Kan vererek destek olan 
üyelerimizin bu konudaki hassasiyeti için 
teşekkür ediyorum “dedi.

25.11.2019
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ANKARADA YAPILAN EGE İLLERİ TANITIM 
GÜNLERİNDE STANDIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ege İlleri vakıf ve dernekleri tarafından oluşturulan EGEM Platformunca organize edilen 12.Ege 
İlleri Tanıtım Günleri ANFA  Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Açılış programına başta Aydın 

Milletvekilleri olmak üzere bir çok bürokrat ve sivil toplum kuruluşu katıldı. 
Bu sene Aydın İlinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde; Odamız standı Aydın 

Milletvekilleri ve halkın yoğun ilgisine maruz kaldı. Nazilli bölgesinin yerel lezzetleri olarak bilinen 
başta incir olmak üzere bir çok ürünümüz ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN açılış vesilesiyle yaptığı konuşmada; Ovalarından 
bal, dağlarından yağ akan bir bölgenin temsilcileri olarak Ankara’da yapılan organizasyonda yer 
almaktan ve bölgemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Yerel ürünlerimiz sadece Türkiye’nin 
değil, Dünyanın tercih ettiği lezzetler barındırıyor. Kadın ve genç girişimcilerimize stantlarımızı 
ücretsiz tahsis ediyoruz. Özellikle kendi markasıyla ürün geliştiren, inovasyon yapabilen, katma 
değer yaratma potansiyeli olan her girişimci Odanın faaliyetlerinden yararlanmaktadır. Böylece 

kadın ve genç girişimcilerimizi sözde değil fiili olarak destekliyor, markalarının tanıtımına katkıda 
bulunuyoruz. Bu tür organizasyonlar; bölge olarak farkındalığımızın ve bilinirliğimizin artmasına 
yardımcı olmaktadır. Nazilli Ticaret Odası yurt içinde ve dışında katıldığı fuarlar ile sadece ticaret 

ve sanayinin değil bölge tarımının da ihracata açılan kapısı olmak için gayret göstermektedir. 
Üyelerimiz tarafından işlenen, bölgenin markasını taşıyan ürünlerin tanıtımı bizim öncelikli hedefle-
rimiz arasındadır. Bu ürünlerin uluslararası platformda hak ettiği değeri alması ve sürdürülebilir bir 

ihraç kalemi olması için çaba gösteriyoruz. 
Bu vesileyle standımızı ziyaret eden başta Aydın Milletvekillerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilere, 
organizasyonunu gerçekleştiren Aydınlılar Derneği Başkanı Halil APAYDIN’a  ve emeği geçenlere 

teşekkür ediyor, bölgenin kalkınması için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha 
yinelemek istiyorum.-dedi

28.11.2019
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2020
YILI FUAR TAKVİMİ

NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN 
HİZMET GRUPLARI TÜRÜ   YER ŞEHİR DÜZEN-

LEYİCİ

1 21.02.2020 01.03.2020
Camp & Caravan 
Istanbul 2020

Kamp ve Karavan 
Araçları, Aksesuar-
ları, Ürünleri, 
Hizmetleri

Karavanlar, Karavan 
Aksesuarları, Bahçe 
Mobilyaları, Kamp 
Malzemeleri, Güvenlik 
Hizmetleri

İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar 
Merkezi 

İstanbul
Pozitif 
Fuarcılık A.Ş.

2 21.02.2020 01.03.2020

"Avrasya Boat Show 
2020 
15.Deniz Araçları, 
Ekipmanları ve 
Aksesuarları Fuarı"

Deniz Araçları, 
Ekipmanları ve 
Aksesuarları

Tekne Aksesuarları ve 
Yapım Malzemeleri, 
Sürat ve Gezi Tekneleri, 
Motor Yat ve Güç 
Ekipmanları, Tekne ve 
Yatlar, Marinalar ve Su 
Sporları için Donanım-
lar ve Aksesuarlar

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar 
Merkezi

İstanbul
Pozitif 
Fuarcılık A.Ş.

3 04.03.2020 08.03.2020
MODEKO 2020   
Uluslararası İzmir 
Mobilya Fuarı 

Mobilya, Dekora-
syon, Ev ve Büro 
Mobilyaları 

Ev-Ofis-Mutfak-Banyo-
Bahçe Mobilyası Ve 
Dekorasyon Ürünleri 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir 
- Gaziemir

İzmir
Efor Ege 
Fuarcılık A.Ş.

4 07.03.2020

"Avrasya Kapı 2020  
12.Uluslararası Kapı, 
Kepenk, Kilit, Panel, 
Pano, Bölme Sistem 
ve Aksesuarları Fuarı"

Kapı, Kepenk, Kilit, 
Alarm ve Güvenlik, 
Panel, Pano, Bölme 
Sistem ve 
Aksesuarları

Yapı-Endüstriyel Kapı, 
Bariyer, Kilit, Alarm, 
Güvenlik, Geçiş Kontrol 
Sistem,  Kepenk, Panel, 
Pano, 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Reed Tüyap 
Fuarcılık A.Ş.

5 07.03.2020

"Avrasya Cam 2020   
10.Uluslarası Cam 
Ürünleri ve Uygu-
lamaları, Üre-
tim-İşleme Teknolojil-
eri ve Makineleri, 
Tamamlayıcı Ürün ve 
Kimyasalları Fuarı  "

Cam Ürünleri, 
Uygulamaları, 
Üretim İşleme 
Teknolojileri ve 
Makineleri, 
Tamamlayıcı Ürün 
ve Kimyasalları

Konut, Otomotiv, 
Endüstriyel Özellikli 
Camlar, Kesme, 
Kumlama, Yıkama, 
Temperleme, Isıcam 
Makineleri, Cam 
Filmleri, İzolasyon, 
Montaj Ürünleri, 
Kimyasalları

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Reed Tüyap 
Fuarcılık A.Ş.

6 07.03.2020

"Avrasya Pencere  
2020 
21.Uluslararası 
Pencere, Panjur, 
Cephe Sistemleri 
Aksesuarları, Profil 
Teknolojileri ve 
Makineleri, Yalıtım 
Malzemeleri, 
Hammadde ve 
Tamamlayıcı Ürünler 
Fuarı
Alüminyum Profil, 
Cephe Sistemleri ve 
Aksesuarları Özel 
Bölümü
Gölgelendirme, 
Koruma ve Kapatma 
Sistemleri Özel 
Bölümü"

Pencere, Panjur, 
Cephe ve Profil,  
Üretim Makineleri, 
Aksesuar, Yalıtım 
Malzemeleri, 
Hammadde ve 
Tamamlayıcı 
Ürünler

Pencere, Panjur, Cephe 
ve Profil,  Üretim 
Makineleri, Aksesuar, 
Yalıtım Malzemeleri, 
Hammadde ve Tamam-
layıcı Ürünler

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Reed Tüyap 
Fuarcılık A.Ş.

7 10.03.2020 14.03.2020
UNICERA Seramik 
Banyo Mutfak Fuarı

Seramik , Banyo, 
Mutfak Ekipman-
ları

Seramik, Granit, 
Mozaik, Vitrifiye, 
Armatür, Banyo ve 
Mutfak Mobilyası, 
Seramik Hammadde, 
Seramik Makinası 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar 
Merkezi

İstanbul
İstanbul 
Fuarcılık A.Ş.

8 17.03.2020 21.03.2020

"Konya Tarım 2020    
18.Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri  
Fuarı"

Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri  
Fuarı

Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri  Fuarı

İhtisas Fuarı

KTO Tüyap 
Konya 
Uluslararası 
Fuar Merkezi 

Konya 
Tüyap Konya 
Fuarcılık A.Ş.

9 01.04.2020 04.04.2020

MARBLE "26. 
Uluslararası Doğal 
Taş ve Teknolojileri 
Fuarı"

Doğal Taş ve 
Teknolojileri

Mermer, Traverten, 
Granit, Dekoratif  Doğal 
Taşlar, Makine, Yan 
Sanayi

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Fuar İzmir 
- Gaziemir 

İzmir

İZFAŞ İzmir 
Fuarcılık 
Hizmet. Kültür 
ve Sanat 
İşleri. Tic.A.Ş 

10 02.04.2020 05.04.2020
Automechanika 
İstanbul 

Uluslararası  
Otomotiv Üretim, 
Dağıtım, Bakım ve 
Servis Elemanları 
Fuarı

Yedek Parça ve 
Sistemler, Tamir ve 
Bakım Ekipmanları, 
Aksesuarlar ve Tunıng, 
Servisler ve Araç 
Yıkama, IT ve Yönetim 
Sistemleri

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul

1)Hannover 
Fairs Turkey 
Fuarcılık A.Ş. 
2)Messe 
Frankfurt 
İstanbul 
Uluslararası 
Fuarcılık Ltd. 
şti.                

11 18.04.2020 22.04.2020
Turkeybuild İstanbul 
2020 - 43.Yapı Fuarı 

Yapı, İnşaat 
Malzemeleri ve 
Teknolojileri 

Hizmetler, Altyapı, 
Kaba Yapı, Bitirme 
İşleri, Tesisat, 
Elektrik-Elektronik, 
Bina Donanımı, 
Mutfak-Banyo, Çevre 
Düzenleme

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Yem Fuarcılık 
A.Ş.

12 10.10.2020 14.10.2020

"WOODTECH 2020    
33.Uluslararası Ağaç 
İşleme Makineleri, 
Kesici Takımlar, El 
Aletleri Fuarı                                 
"

Ağaç İşleme 
Makineleri, 
Mobilya İmal  
Makine ve Tezgahl-
arı, Kesici 
Takımlar, El Aletleri

Ağaç İşleme Makine-
leri, Kurutucular,  
Mobilya İmal  Makine 
ve Tezgahları, Presler, 
Toz Emme Üniteleri, 
Kesici Takımlar, 
Elektrikli Mekanik El 
Aletleri, Ağaç Kesme 
Makineleri

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Reed Tüyap 
Fuarcılık A.Ş.

13 10.10.2020 14.10.2020

"INTERMOB 2020                                                                                                                                          
23.Uluslararası 
Mobilya Yan Sanayi, 
Aksesuarları Orman 
Ürünleri ve Ahşap 
Teknolojisi Fuarı)
(PROMATT Yatak 
İmalatı Yan Sanayi, 
Ekipman, Hammadde 
ve Makineleri Özel 
Bölümü"

Ahşap Orman 
Ürünleri ve 
Malzemeler, 
Mobilya Aksesuar-
ları, Oturma Grubu 
ve Yatak Üretim 
Malzemeleri   
-Promatt yatak 
imalat özel 
bölümü

Mobilya Tekerlekleri, 
Ray Sürgü Sistemleri, 
Menteşe, Kulp ve Kapı 
Kolları, Mdf, Yonga 
Levha, Kereste, Ahşap 
Profiller, Kapı Yüzeyleri, 
Kimyasallar, Kenar 
Bantları

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Tüyap Fuar ve 
Kongre 
Merkezi

İstanbul
Reed Tüyap 
Fuarcılık A.Ş.
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Aydın’da ilk defa düzenlenen İstihdam 
Çalıştayı; bölgedeki işsizliği azaltmak, yeni 
istihdam programlarını belirlemek ve tarafla-
rın görüşlerini almak amacıyla Aydın İŞKUR 
İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. 
Organizasyona Odamızı Temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile kamu kurum-
ları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
işverenler ve akademisyenler katıldı. 
Vali Sayın Yavuz Selim Köşger'in katıldığı 
çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunması ile başladı. Aydın İŞKUR İl 
Müdürlüğü tarafından kurum hizmetlerinin 
anlatıldığı slayt gösteriminin ardından 
protokol konuşmaları yapıldı. Çalıştay 
akademisyenlerin sunumları ile devam etti.
İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi çalıştay-
da yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği 
kapsamında işverenlere teşviklerimizi 
anlatarak, üretimin devamı ve arttırılması 
yoluyla Aydın'da istihdamı ve işgücüne 
katılım oranını arttırdık ve arttırmaya devam 
edeceğiz. Teşviklerin sektörel bazda olarak 
değiştirilmesi, geliştirilmesi, gereken yönleri 
ile ilimize bölgemize ve özel teşviklerin 
uygulanabilirliği konusunda sizlerin görüşle-
rini genel müdürlüğümüz ile paylaşmak 
üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 
Buradaki temel amacımız Ankara'dan 
teşvikler ile ilgili düzenlemeler yapılıyor, 
yerelde uygulanması isteniyor diye bir 
serzeniş var. Burada Aydın özelinde uygula-
dığımız teşvikler, Türkiye çapında uygulanan 

teşviklerin Aydın özelinde uygulanabilirliği 
ya da mevcut devam eden teşviklerimiz ile 
ilgili eksikliklerin giderilmesi, değiştirilmesi 
konusunda sizlerin fikir ve görüşlerine 
ihtiyacımız var” dedi.
İşsizliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu 
ifade eden Vali Sayın Yavuz Selim Köşger 
ise, “Bizim ülkemizde de işsizlik sorunu var. 
Aydın, işsizlikte Türkiye ortalamasının 
altındadır. Aydında istihdam yapılacak 
alanlar var. İşverenler, nitelikli eleman arıyor. 
İnsanlar halk gününde bizden iş istiyor. 
Bunların bazılarına hemen iş imkânı verebili-
yoruz. İş talebi ile işverenin talebi arasında 
bir uyumsuzluk olduğunu görebiliyoruz. Bu 
sorun evrensel bir sorun. Uyumlaştırma 
çalışmaları yapılması lazım. Her yıl 1 milyon 
insana iş bulmamız lazım. Türkiye nüfusu 
genç ve artış hızı devam ediyor. İŞKUR bu 
anlamda önemli misyonlar üstleniyor. İŞKUR 
tarafından insanların iş bulabilmesi için her 
yol deneniyor. Bugünde bu çalıştay yapılıyor. 
İnsanı yaşatmanın temel süreci iş sahibi 
yapmaktır. İŞKUR'un çözüm sürecinde son 
yıllarda yakaladığı ivme çok kıymetli. Bu 
çalıştayın Aydın'da insanların eve ekmek 
götürme anlamında katkı sağlamasını 
diliyorum” diye konuştu.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN; nitelikli eleman yetersizliği, işsiz 
sayısının artmasına yol açan etkenlerin 
başında gelmektedir. Nazilli bölgesinde 
sanayi ve üretimde çalışacak kalifiye eleman 
sıkıntısı olduğunu uzun süredir dile getir-

mekteyiz. İşsizlikten ziyade iş beğenmemez-
lik nedeniyle işsizlik oranlarının bölge için 
yüksek çıkmaktadır. Ayrıca çalışanların 
eğitim ve beceri düzeylerine göre ücret 
aldıkları bir sistemde herkese aynı hakların 
verilmesinin mümkün olmadığını, bunun 
çalışma adaleti açısından doğru olmadığını 
düşünüyorum. Özel sektörde beceri sahibi, 
işinin ustası olan kişi hak ettiği ücreti 
almaktadır. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Özel teşebbüs işletmeleri fay-
da-maliyet dengesini gözetmek durumunda 
olan ancak bu şekilde faaliyetlerine devam 
eden işletmelerdir. Sadece yüksek okul 
mezunu olduğu için yüksek ücretlerin 
ödendiği bir sistem bırakın ülkemizi Dünya-
da böyle bir şey yok. Meslek Liselerinin 
sayısını en az %80 arttırmalıyız. Meslek 
Liselerinden üniversiteye geçişi daha da 
kolaylaştırmalı, böylece mesleki eğitime olan 
talebi arttırmalıyız. Meslek Liselerinin altyapı 
ve donanımlarının iyileştirilmesi için bölgele-
rindeki kurumlar, meslek kuruluşları ve 
Belediyelerin rahatlıkla destekte bulunacak-
larına inanıyorum. Geleceğimiz adına 
herkesin üstüne düşeni yapacağına hiç 
kuşkum yok. İşsizliğin en temel nedenlerin-
den birisi olarak gördüğüm bu konuda daha 
somut adımların atılması gerektiği düşünce-
sindeyim. Bu vesileyle sayın valim başta 
olmak üzere İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerine 
bu çalıştay için teşekkür ediyor, buradan 
çıkacak sonuçların soruna çare olmasını 
temenni ediyorum. – dedi. 

AYDIN BÖLGESİ İSTİHDAM ÇALIŞTAYINA KATILDIK
02.12.2019

YENİ ATANAN BUHARKENT KAYMAKAMI 
KEMAL ÜLKÜ İLE TOPLANTI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mehmet Tunçyürek ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken, Buharkent Belediye Başkanı Meh-
met Erol’u makamında ziyaret etti.
Bölge sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda 
Buharkent Organize Sanayi Bölgesine yatırım kararı alınan Süt 
İşletme tesisi ve kurulacak yem fabrikası hakkında da görüşme 
gerçekleştirildi. Bu yatırım ile bölge kalkınmasının sağlanmasının 
yanısıra işsizlik sorununa çözüm olacağı belirtildi. Sayın Erol’un da 
göreve geldiği günden bu yana OSB alanlarına yönelik  yaptığı 
çalışmalarının yanısıra sanayi alanlarının genişlemesi yönünde de 
çabaları olduğu, önümüzdeki yıl sonuçlanacağı ve konu ile ilgili 
olarak odamızla istişarelerinin devam edeceği belirtildi.. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Bölge kalkınmasına katkı 
sağlayacak her türlü çalışmada yatırımcının yanındayız. “dedi. 

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET 
EROL’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçyürek ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken, yeni atanan Buharkent Kaymaka-
mı Kemal Ülkü’yü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar 
diledi.
Odamız temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, sivil toplum örgütlerinin 
önemini vurgulayarak her zaman iş birliği içinde olmak istediğini 
dile getirdi. Yapılan görüşmede ilçe sorunlarının çözüme kavuşması 
adına birlikte hareket etmenin önemi hususunda görüş birliğine 
varıldı ve iş birliği ile yürütülebilecek faaliyetlere ilişkin istişareler 
yapıldı.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan:” Yeni atanan Kayma-
kamımıza görevinde başarılar diliyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak, 
sorumluluk sahamızda bulunan Buharkent ile ilgili yapılacak her 
türlü ticari gelişme ve organizasyonlarda, her daim üyelerimizin 
menfaati doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.” dedi. 
Sayın Ülkü’ye Uzun yaşam sepeti hediye edildi.

ADÜ Nazilli İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mehmet 
Erdemir GÜNDOĞMUŞ' 
odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN’ı 
makamında ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette üniversi-
te -sanayi işbirliği 
kapsamında yapılan 
çalışmaların daha da 
geliştirilmesi yönünde fikir 
birliğine varıldı.

ADÜ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI SAYIN
GÜNDOĞMUŞ’UN ZİYARETİ
03.12.2019

03.12.201903.12.2019

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı 

İsak Akgün, ilçeye yeni atanan 
Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç’ı 

makamında ziyaret etti.
Konya’nın Halkapınar ilçesinde 

Kaymakam Vekili olarak görev yapan 
Yasin Ardıç Bozdoğan Kaymakamı 

olarak atandı. Yapılan ziyarette 
bölge sorunları ve çözüm önerileri-

nin yanısıra ,Odamız tarafından yürü-
tülen ve bölge kalkınmasını sağlaya-

cak projeler hakkında da 
bilgilendirme yapıldı. Yeni görev 

yerinde başarılar dileyen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , 

Sayın Ardıç’ a uzun yaşam sepeti 
hediye etti. 

YENİ ATANAN BOZDOĞAN KAYMAKAMI YASİN ARDIÇ’A 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

04.12.2019
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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan 
Nazilli’de gerçekleştirdiği bir dizi program 
kapsamında Odamızı ziyaret etti. Yapılan 
ziyarete CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve 
Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ile parti 
üyeleri de eşlik etti.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve oda 
meclis üyeleri ile birlikte VIP Salonda 
gerçekleştirilen toplantıda bölge sorunları 
ve çözüm önerileri görüşülen konular 
arasında idi.
Nazilli Ticaret Odası her gelişimizde uğradı-
ğımız evimiz gibi oldu
Sayın Tezcan;” Nazilli Ticaret Odası her 
gelişimizde uğradığımız evimiz gibi oldu. 
Nazilli’ye her geldiğimizde mutlaka ziyaret 
ediyoruz. Ankara’ya geldiklerinde de onları 
ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Nazilli ve 
çevresinin ticari gelişmesi ve refah durumu-
nun artması ve sorunlarını çözmek için çok 
ciddi çalışmalar yürüten ve proje üreten bir 
odamız. Uzun Yaşam Köyü gibi. Biz bölge 
milletvekilleri olarak sorunların çözümü 
konusunda sürekli diyalog içerisindeyiz. 
Tarımda ve ticarette acil çözümü gereken 
sorunlar var. Bu konularda Nazilli Ticaret 
Odası’ndan bilgi aldık. Bundan sonraki 
dönemde de temaslarımız devam edecektir. 
Nazilli Ticaret Odası’nın daha önceki 
ziyaretlerimizde vermiş olduğu sorunlar 
dosyasına ilaveten yeni sorunların da 

eklendiği yeni bir dosya daha verdiler. Bu 
dosyayı almaktan mutlu oluyoruz. Çözüle-
meyen sorunlar var ve çözümü konusunda 
TBMM ‘ne soru önergeleri, araştırma 
önergeleri veriyoruz. Nazilli Ticaret Odası’nın 
aktarmış olduğu sorunlar dosyasını Anka-
ra’da dile getirmeye ve çözümü noktasında 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan:” Öncelikle kendisine ziyaretinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Sorumluluk 
sahamıza ait Sorunlar Dosyamıza yeni 
eklenen sorunlarımızla birlikte yeni dosyamı-
zı Sayın Tezcan’ a sunduk. Bölgemiz 
sorunlarını sürekli takip ederek çözümü 
noktasında kilit karar alıcılara aktarmaya 
devam ediyoruz. Amacımız bölge ekonomi-
mizin gelişmesi ve dolayısıyla ülke refah 
düzeyinin artmasıdır.” dedi.
Toplu fotoğraf çekimin ardından toplantı 
sona erdi.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-
me Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordina-
törlüğü uzmanları Esma Altınöz, Derya 
Daysal, Derviş Baran tarafından 8. 
Başvuru çağrı ilanı hakkında bilgilendir-
me toplantısı yapıldı. Meclis Toplantı 
Salonunda yapılan toplantıya Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile 
oda üyeleri katıldı.
Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
destekleneceği başvuru kapsamında 
yatırımlara yapılacak olan destek oranı 
%40-50 arasında değişeceği, toplam 
destek bütçesinin de 50.000.000.-TL 
AVRO olduğu belirtildi. Başvuru koşulla-
rı, gerekli belgeler, sözleşmenin gerekli-
likleri ile bilgiler katılımcılara anlatıldı. 
8. Başvuru Çağrı İlanı ile sadece maki-
ne-ekipman alımı ve işletmenin öz 
tüketimi için yenilenebilir enerji yatırım-
larına destek verileceği belirtildi. TKDK 
Uzmanları tarafından yapılan açıklamada 

desteklenen sektörlerin meyve ve sebze 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 
bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve 
bitkisel ürünler ile arıcılık ve arı ürünleri-
nin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi, 
zanaatkârlık ve yerel ürün işletmeleri ile 
süt, kırmızı et, kanatlı et, yumurta üreten 
sektörler ile süt ve süt ürünleri, kırmızı et 
ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri 
pazarlanmasına ilişkin sektörler, kırsal 
turizm  ve rekreasyon faaliyetleri, su 
ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve 
yenilebilir enerji yatırımlarının olduğu 
belirtildi. 
Soğutuculu Araç Desteği
Bu çağrıda değişiklik uygulanarak meyve 
ve sebze ürünlerini işleyen sektörlerin, 
motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile 
birlikte tüm soğutuculu araçlarının da 
destek kapsamına alındığı belirtildi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” TKDK uzmanlarının sunumunda 

da belirttiği üzere işletmelerimizin 
sunulan proje desteklerine başvuru 
yapması ve kabul edilmesi durumunda 
tarıma dayalı bir coğrafyaya sahip 
olduğumuzu düşünürsek bölge ticareti-
nin gelişmesine katkı sağlayacağını 
göreceğiz. Nazilli Ticaret Odası olarak bu 
bilgilendirme toplantısı ile amacımız, 
üyelerimizin hazırlamış olduğu projelerin 
TKDK tarafından onaylanarak işletmele-
rin menfaatlerine yönelik bu gelişmeye 
öncü olmaktır. Proje başvuruları 
02.01.2020 tarihinde başlayıp, 
28.01.2020 tarihinde sona erecektir. 
Çağrı döneminin kısa olması sebebi ile 
desteklerden faydalanmak isteyen 
üyelerimizin az bir zamanı kaldığına 
dikkat etmelerini istiyorum. TKDK 
uzmanlarına sunumları için teşekkür 
ederim” dedi.

TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 8.BAŞVURU ÇAĞRI 
İLANI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI

05.12.2019

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ BÜLENT TEZCAN ODAMIZI ZİYARET ETTİ
06.12.2019

“Gün Aydın’la başlar” sloganıyla Aydın 
Valiliği tarafından başlatılan Aydın Tanıtım 
Lansman Toplantısı Kuşadası Korumar Hotel 
de Luxe Otelde yapıldı. Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ın 
katıldığı toplantıya, Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Ak Parti Aydın Milletvekilleri 
Bekir Kuvvet Erim ve Mustafa Savaş, ADÜ 
Rektörü Prof.Dr.Osman Selçuk Aydemir, 
Denizli GEKA Genel Sekreter Vekili Özgül 
Akdoğan, Aydın ili ilçe kaymakam ve 
belediye başkanları, STK Temsilcileri ve 
turizm paydaşları da katıldı.
Aydın’ın doğası, tarihi, gastronomisi ve 
kültürünün video, slayt gibi materyallerle 
desteklenerek tanıtıldığı etkinlikte açılış 
konuşmasını yapan Koordinatör Reyhan 
Türkmen” Aydın’ın ekonomisinden kültürü-
ne, gastronomisinden tarihi değerlerine ve 
tarımsal ürünlerinin önemine kadar birçok 
özelliğinin tanıtılması gerekmektedir” dedi.
Odamız Yönetim Kurulu Nuri Arslan” Nazilli 
Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz 
günden bu yana bölge tanıtımını yapmakta 
ve ticaretin gelişmesi için çaba sarf etmekte-
yiz. Yöresel ürünlerimizin, yemek kültürümü-
zün bilinirliliğini artırmak için gerek yurtiçi 
ve yurtdışı fuar organizasyonlarında 
üyelerimizin ürünlerini sergilemekte gerekse 
web ve sosyal medya hesaplarımızda 
paylaşmaktayız. Özellikle sorumluluk 
sahamızda bulanan Nysa, Afrodisias ve 
Arapapıştı Kanyonu gibi tarihi ve doğal 
güzelliklerin tanıtımına yönelik çalışmaları-
mız bulunmaktadır. Türkiye’nin bereketli ve 
doğal güzelliklerine sahip bir bölgesinde 
yaşamaktayız. Odamız olarak bölge tanıtımı-
na yönelik yapılacak tüm etkinliklerde yer 
almaya devam edeceğiz” dedi.

ODAMIZ, GÜN AYDIN’LA BAŞLAR TANITIM LANSMAN 
TOPLANTISINA KATILDI

06.12.2019

Aydın’da, 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle “Zamansız Kadınlar” isimli 
Tiyatral Gösteri yapıldı. Adnan Menderes 
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Meand-
ros Salonu’nda düzenlenen gösteride, İlknur 
Güntürkün Kalıpçı’nın 15 yıllık araştırması 
sonucunda ortaya çıkan, dünyada ilkleri 
yaşatmış pek çok kadının hikayesi anlatıldı. 
Odamız üyesi ve aynı zamanda Aydın Kadın 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan 
Yardımcısı olan Esin Ülkü Beyazıt ile Gamze 
Yolcu Metin de gösteride rol aldı. Programa 
ADÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, STK ve siyasi parti temsilcileri ve 
çok sayıda izleyici katıldı.

AYDIN’DA “ZAMANSIZ KADINLAR” TİYATRAL GÖSTERİSİ YAPILDI
08.12.2019
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Tuğçe Udum 
tarafından işletilen Medica Life Estetik Merkezi’nin 
açılışına katıldı. Sayın Arslan, yeni açılan işletmenin hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

MEDICA LIFE  ESTETİK
MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDIK

09.12.2019

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan’ı makamında ziyaret etti. 
Yapılan iade-i ziyarette, zengin bir 
ürün çeşitliliğine sahip olmamıza 
rağmen bölgesel ürünlerin tanıtımının 
yeterince yapılamaması görüşüldü. 
Sayın Yalçın” Yenipazar ilçesi hem 
tarihi hem de ürün çeşitliliği bakımın-
dan zengin bir bölgedir. İlçenin ticari 
gelişmesinde Nazilli Ticaret Odası ile 
görüşmelerimiz devam edecektir” 
dedi.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan” Sorumluluk sahamızda 
bulunan tüm ilçeler de olduğu gibi 
Yenipazar ilçesinin de kalkınması için 
üzerimize düşen görevi yetkilerimiz 

dahilinde yapmaya devam ediyoruz. 
En büyük sıkıntımızın, ulusal ve 
uluslararası boyutta ürünlerimizin 
çeşitliliğinin ve tarihi güzelliklerimizin 
tanıtımının yeterince yapılamamasıdır. 
Bölge tanıtımı için web sayfamızda, 
sosyal medya hesaplarımızda görsel-
ler yayınlıyoruz, düzenlenen yurt içi ve 
yurt dışı fuar organizasyonlarında 
bölgemize ait ürünlerin sergilenmesi 
için üyelerimize teşvik ve destekte 
bulunuyoruz. Ayrıca odamıza ziyarete 
gelen ziyaretçilerimize veya Oda 
olarak ziyarete gittiğimiz her türlü 
platformda bölgemizin tanınırlığı için 
çalışmalar yürütüyoruz, Bilinirliliğimi-
zin artırılması için çalışmalara devam 
edeceğiz.” dedi. 

YENİPAZAR KAYMAKAMI BEKİR YALÇIN’IN ODAMIZA ZİYARETİ

09.12.2019

BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI
MEHMET EROL’DAN ODAMIZA
ZİYARET

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet 
Erol, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan’ı makamında iade-i ziyaret 
etti. Yapılan ziyarette sorunlar dosya-
mızda da yer alan ve kilit karar alıcılarla 
da her platformda paylaştığımız 
bölgenin sorunları hakkında istişare 
gerçekleştirildi. 

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 
başkanlığında Kamu-Üniversite-Sa-
nayi İş birliği (KÜSİ) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu Toplantısına 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı.
Daha önce yapılan KÜSİ toplantıla-
rında incir, zeytinyağı ve maden 
sektörü ile ilgili konulara değinildiği 
belirtildi. İncir sektörü ile ilgili olarak 
aflatoksin makinesi ile ilgili bir proje 
yürütüldüğünü, zeytinyağı ve 
maden sektörü ile ilgili AR-GE 
merkezi sayılarının 2’den 12’ ye 
çıkartıldığı ve 250’ye yakın proje 
çalışması yapıldığı açıklandı.
KÜSİ’nin, ülkeye ivme kazandıracak 
ciddi katkılar sağlayacak iş birliği 
zemini için oluşturulan bir kurul 

olduğu ve Aydın ilinde katma değer 
sağlamada önem arz ettiği belirtildi.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan” 
Bölgemiz ürünlerine yönelik proje 
çalışmaları yapıldığını gözlemle-
mekteyiz. Özellikle incir ve zeytin-
yağı sektörüne yönelik yapılan 
AR-GE çalışmalarının artmış olması 
hem bölgemize hem de ülke 
ekonomisine yön vermesi bakımın-
dan son derece önemlidir. Aydın 
ilinin gelişmesi için kurul üyelerimiz 
ile birlikte çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.
Toplantı kurul üyelerinin sunumları 
ve projelerinin değerlendirilmesi ile 
sona erdi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI
KÜSİ TOPLANTISINA KATILDI

10.12.2019

10.12.2019

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
Aydın Serbest Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO) Başkanı Rıza Yörüyen ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmede iki kurum arasında bugü-
ne dek yapılan iş birliği çalışmalarının daha 
da artırılması, iş insanları ve mali müşavirler 
ile ortak eğitimler düzenlenmesi hakkında 
istişare gerçekleştirildi. Ayrıca 509 sayılı 
Vergi Usul Kanunu Tebliği gereğince vergi 
mükelleflerine getirilen yeni yükümlülükler 
olan e-fatura, e- irsaliye, e-defter, e-müstah-
sil ve e-arşiv gibi konular görüşülerek iş 
dünyası ve mali müşavirlerin bu süreçte 
dayanışma içerisinde olması gerektiği 
konusunda görüş birliğine varıldı.

ODAMIZDAN SMMMO’NA ZİYARET
10.12.2019

Odamız ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 
arasında bir süredir yapılan görüşmeler 
neticesinde; ekonomik iş birliğinin geliştiril-
mesi amacıyla ticari iş birliği ziyareti 
gerçekleştirildi. Bu amaçla Antakya’ya 
yapılan ziyarette; Odamız temsilcileri 
karşılıklı olarak ticaretin geliştirilmesi, 
stratejik ürünlerin tespiti ve bu ürün grupları 
üzerinden yapılacak ticarete öncelik 
verilmesiyle ilgili karşılıklı mutabakata 
vardılar.  

Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN ile Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜ-
LER tarafından yürütülen görüşmelerde 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet ÇİNÇİN ile 
Meclis Başkanı Selahattin ESKİOCAK hazır 
bulundular. Hikmet ÇİNÇİN “Nazilli Ticaret 
Odasının ziyareti nedeniyle duyduğumuz 
memnuniyeti belirtmek istiyorum. Geçtiği-
miz yıllarda kendileriyle aynı zamanda 
Kardeş Oda   Protokolü imzalamıştık. Bu 
amaç doğrultusunda özellikle yerli ürünleri-
mizin karşılıklı olarak ticaret hacmini 
arttırmak istiyoruz” dedi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN “Kardeş Odamız Antakya Ticaret 
ve Sanayi Odasının göstermiş olduğu 
misafirperverlik için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bölgemizin ticaret hacmini 

arttırmak amacıyla -neler yapabiliriz- soru-
sunun cevabını bulmak aynı şekilde Antak-
ya’da yetişen ürünlerin bölgemizdeki 
talebini karşılamak ve fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla geldik.  Özellikle 
gastronomi ve gıda ürünleri konusunda her 
iki bölgede de büyük bir potansiyel var. Bu 
ürünlerimizin katma değerini ve ticaret 
hacmini      arttırmak istiyoruz. Çalışmaları-
mız devam ediyor. Bölgemizin gelirini ve 
bilinirliğini arttırmak amacıyla yurt içi ve 
yurt dışındaki işbirliği görüşmelerimiz 2020 
yılında artarak devam edecek    ” dedi.
 Yapılan ziyarette ayrıca Üye memnuniyetine 
yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında 
karşılıklı istişareler gerçekleştirildi.

ODAMIZDAN ANTAKYA’YA TİCARİ İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ 

12.12.2019
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ev 
sahipliğinde konferans salonunda gerçekle-
şen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı 
Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman 
Yıldırımkaya, KOSGEB Aydın İl Müdürü 
Sadullah Dülger, Nazilli İŞKUR Müdürü 
Yakup Ergenlik, Nazilli Ticaret Odası Meclis 
üyeleri ile sertifika ve ödül almaya hak 
kazananlar katıldı.
Sayın Arslan” 2019 yılı özellikle ekonomik ve 
mali yönden sıkıntıların yaşandığı, kredi 
temininde güçlük çekildiği zor bir yıl oldu. 
Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Merkez Bankasının öncülüğünde faizlerin 
düşmesi, kapasite kullanım oranının artma 
eğilimi göstermesi bizleri umutlandırmakta-
dır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın açılışını yaptığı “Türkiye’nin otomobili 
tanıtım törenine” katıldım. Gebze bilişim 
vadisinde yapılan törende; birlik, beraberlik-
le hareket ettiğimiz takdirde başaramayaca-
ğımız bir işin olmadığını idrak ettik. Tanıtımı 
yapılan araçlar bizleri gururlandırdı, özgüve-
nimizi yükseltti. Herkes üstüne düşeni 
yaptığında sıkıntılı dönemlerden geçmenin 
daha kolay olacağını ve böyle dönemlerin 
dayanışmayı daha da arttıracağını düşünü-
yorum. 
“Kalkınmamızın tek çaresi önce üretim, 
sonra İhracat”
Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin hak 
ettiği gelir düzeyine ulaşması, üretim yapan 
işletmelerimizin tamamının ihracat yapabilir 
hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Ege 
bölgesinin en eski meslek kuruluşlarından 
bir tanesi olarak kalkınmamızın tek çaresinin 

NAZİLLİ TİCARET ODASINDA YAPILAN TÖRENDE ODAYA
KAYITLI TÜCCARVE SANAYİCİLER İLE GİRİŞİMCİLER SERTİFİKA 

VE MESLEKİYETERLİLİK BELGELERİNİ TESLİM ALDILAR

Nazilli Ticaret Odası’nın her yıl 
düzenlediği tören ile Motorlu 

Araçlar Ticareti Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri (MEYBEM), KOSGEB 

Uygulamalı Girişimcilik Sertifikaları 
ile Rayiç Fiyat tespitinde katkısı 

bulunan üyelere teşekkür belgesi 
ve hediyeleri takdim edildi.

önce üretim daha sonra ihracat olduğunu bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Kaybede-
cek bir dakikamız dahi bulunmamaktadır. 
Nazilli bölgesi sadece tarım ve ziraat ile 
kalkınamaz. Mutlak surette tüm kurum ve 
kuruluşlar olarak iş birliği içinde sürdürülebi-
lir bir yatırım ve ihracat hareketi başlatmalı-
yız. 
“Başarılı olacağınıza inandığınız ve sevdiği-
niz işi yapmaya çalışın“
KOSGEB sertifikasını alacak olan girişimci 
arkadaşlarıma sesleniyorum; öncelikle 
başarılı olacağınıza inandığınız ve sevdiğiniz 
işi yapmaya çalışın. Eğer şartlar buna izin 
vermiyorsa o zaman daha önce yapılmayanı 
yapmaya gayret gösterin ve ilk olun. 
Uluslararası boyutu olan faaliyetler işletmeyi 
her dönemde ileri taşır ve rekabette avantaj 
sağlar. Bu ülke için sermayesini ve emeğini 
ortaya koyan, istihdam yaratan müteşebbis-
ler sayesinde kalkınmamız devam etmekte-
dir. 
“Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan bir kişi 
bundan böyle oto alım satım işini yapama-
yacaktır”
Motorlu araçlar satışı yapan işletmelerimiz 
13.şubat.2018 tarihinde yayımlanan yönet-
melik ile yasal bir çalışma düzenine kavuştu-
lar. Yönetmeliğin getirdiği önemli değişiklik-

lerden bir tanesi Mesleki Yeterlilik Belgesi 
olmayan bir kişinin bundan böyle oto alım 
satım işini yapamayacak olmasıydı. Nazilli 
Ticaret Odası olarak Aydın’da ilk defa 
MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları-
nı gerçekleştirdik. Sınavlarda başarılı olan 
işletme sahiplerimizi tebrik ediyorum. 
“Rayiç Fiyatların tespitinde oda üyelerimize 
teşekkür ediyorum”
Kamu ihale kanunu ve satın alma yönetme-
liklerine göre; ticaret odası tarafından bir 
malın ya da hizmetin satın alımıyla ilgili 
yapılan fiyat tespiti, kamu alımlarında 
belirleyici olmaktadır. Bu konu aynı zaman-
da 5174 sayılı kanunun bize verdiği görevler 
arasında sayılmaktadır. Bize bu çalışmaları-
mızda destek olan, konularıyla ilgili iş ve 
hizmetlerde rayiç fiyatların belirlenmesinde 
katkıları bulunan üyelerimize de teşekkür 
ediyorum. 
Yeni yılın tüm üyelerimize, çalışanlarımıza ve 
ülkemiz insanına refah ve mutluluk getirme-
sini diliyor, herkesin ailesi ve sevdikleriyle 
birlikte sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı 
günler yaşamasını temenni ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.
Motorlu araç satışı Mesleki Yeterlilik Belgele-
rini alacak olan meslek mensupları ile 
KOSGEB Girişimcilik eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine 
sertifikaları, rayiç fiyat tespitinde çözüm 
ortağımız olan üyelerimize de sertifika ve 
hediyeleri takdim edildi. 
Odamız İŞKUR iş birliği ile yürütülen Girişim-
cilik kurslarına katılarak girişimcilik sertifika-
sı alıp kendi işlerini kuranlar tarafından 
açılan stantların ziyaret edilmesi ve toplu 
fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya 
bölgeyi temsilen Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Katıldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca 
(TOGG) ilk örneği tamamlanan yerli otomo-
bilin gösterimi, Gebze’de bulunan Bilişim 
Vadisi’nde gerçekleşti. Tanıtım toplantısına, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 
Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, TOBB 
başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, 
otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik 
sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya 
temsilcileri ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi 

katıldı.
TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobil 
tanıtım lansmanının ardından konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli 
otomobil fabrikasının kurulacağı yerin 
Bursa’nın Gemlik ilçesi olacağını açıkladı. 
2022 yılında seri üretime başlanacağını 
söyleyen TOGG Üst yöneticisi Gürcan 
Karakaş “Yerli otomobilimiz, 200 ve 400 bg 
iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker 
olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın 
altında şarj edilebilir olacak. Kısaca otomobil 
akıllı bir cihaza dönüşmekte. Biz buna şöyle 
diyoruz. Cep telefonunun başına gelen 

otomobilin de başına gelecek. Sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada otomobilimizi 
rekabet edebilir duruma taşımak istiyoruz” 
dedi.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan” 2017 yılında Sayın Cumhurbaş-
kanımızın çağrısıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin liderliğinde başlayan 
Türkiye’nin Otomobil Projesi’nde gelinen 
nokta gerçekten gurur vericidir. Ülkemiz 
adına yapılan bu projede emeği geçen başta 
TOGG olmak üzere tüm yatırımcılara 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” 
dedi.

NAZİLLİ TİCARET ODASI YERLİ OTOMOBİL
TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

27.12.2019

yer alan üye bilgi güncelleme formunu doldurabilirsiniz.
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Bir Başarı Hikayesi

Eşimin işi sebebi ile 2002 yılında Nazilli’ye taşındık. Hem kızımın penisiline olan 
alerjisi hem de ses tellerimle ilgili rahatsızlığım nedeni ile şifa bulmak amacıyla 
araştırmalara başladım. Çam kozalağından elde ettiğim reçellin tedavimize 
olumlu etki sağladığını gözlemledim. Daha sonra aile fertlerimin, komşularımın 
ve yakın çevremin de yaptığım kozalak reçelinden şifa bulması ile üretimi 
artırarak ev ekonomimize ek katkı sağlamaya karar verdim. Devletimizin biz 
kadın girişimcilere verdiği, ‘kendi ürettiklerini evde satabilir’ belgesini alarak evde 
ürettiğim kozalak reçelini satmaya başladım. Daha sonra ev tarhanası, turşu, sirke 
ve yaptığım diğer reçellerime de talep olduğu için onları da satmaya başladım. 
Kozalak reçeli ile ismim duyulmaya başlayınca İHA, Kanal 58 ve TRT televizyo-
nunda haberlerim yayınlandı, TV programlarına da konuk olarak davet edildim. 
Sosyal medyada da takipçilerim artınca satışlarımı sosyal medya üzerinden 
yapmaya başladım. Taleplere yetişmekte zorlandığım için işi biraz daha büyüt-
meye karar verdim. 
Nazilli Ticaret Odası’ndan aldığım Girişimcilik Belgesi ile KOSGEB desteklerinden 
yararlanarak 05.05.2019 tarihinde işletmemi kurdum. Kirada oturduğum evdeki 
mutfakta küçük bir ocakla başladığım bu serüvende artık üretimimi işletmemde 
yapıyor ve sadece komşularıma değil Türkiye’nin, hatta dünyanın birçok yerine 
satış yapıyorum. Ailem ve kendim için şifa ararken elde ettiğim başarı beni daha 
da kamçıladığı için sürekli araştırma yapıyorum. Atalarımızın da sağlıklı yaşama-
larını sağlayan aromatik doğal bitkilerden sağlıklı ürünler elde ederek herkesin 
yararlanması için çaba sarf ediyorum. Kendim için ürettiklerimi başkalarının da 
faydalanabilmesi için üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğim. 
Unutmayalım ki sağlık her şeyden önemli. Sağlığın temeli de doğal beslenmek ve 
doğal ürünlerden uzaklaşmamak. Çalışmalarıma destek veren eşim ve kızlarım ile 
emeği geçen çevremdeki insanlar başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. Maddi ve manevi anlamda bu zorlu süreçte beni destekleyen Nazilli 
Ticaret Odası’na ayrıca teşekkür ederim.

NİLGÜN ÖZKURT

İşletmemizde incir çekirdeği yağı üretimi yapmaktayız. 2013 yılında 7 yıldır çalıştığım iş yeri ile 
yollarımızın ayrılması sonunda kendi işletmemi açmayı planladım ve 2014 yılında açılışını gerçek-
leştirdim. 
İşletmemde meyve ve sebze kurutmaları, bitkilerin suları ile aromaları hakkında ARGE çalışmaları 
yaptım. İncirin, Aydınla özdeşleşmiş bir meyve olmasının yanı sıra çok kaliteli olması, hammadde 
olarak kullandığımda ulaşılabilirliği ve Tin suresinde de bu meyveye dikkat çekilmesi gibi veriler 
ışığında bu meyvede farklı bir sır olabileceğini düşündüm. Yaptığım farklı ARGE çalışmalarından 
sonra inciri, çekirdeğinden ayırdım ve yağını soğuk pres makine üreten firmada sıktırdım. Sıkma 
sonucu duyulan balık yağı kokusunu andıran incir çekirdeği yağını analiz yaptırdım. Analiz 
sonucunda OMEGA %87, Takoferol 404 mg bunun yanı sıra incir de bulunan kalsiyum, magnez-
yum gibi ağır metallerinde incir çekirdeği yağına geçtiğini gördüm. Değerler bu denli yüksek ve 
önemli olunca incir çekirdeği ve yağı için kendi adıma patent aldım. Bu arada KOSGEB’ in makine 
ekipman desteğinden yararlandım. Bugün yurt içi ve yurt dışında çok değerli işletmelerle çalış-
maktayım. Perakende satışlarımın yanı sıra büyüklü küçüklü bayilere de satışlarım var. Kısaca 
“değerli iş ortaklarımla insanlığa hizmet ediyoruz”.  
İncir, bu topraklarda yüzyıllardır var ama inciri çekirdeğinden ayırarak bu değerli ürünü ilk kez 
pazarlamak bana ve işletmem EGESİA ya nasip olmuştur. Bu denli değerli ürünlere sahip olmamı-
za rağmen başkalarının yaptığı işler için değil kendimiz için çaba göstermeliyiz, emek harcamalıyız 
ve üretmeliyiz. Bilinmelidir ki, hazır iş olarak görülen işin girişimcisi o iş için çok emek, zaman, para 
harcamıştır ve maddi manevi her şeyini vermiştir. Tabi ki gençlerimiz girişimci olsunlar, yeni 
ürünler çıkarmak için uğraşsınlar ama gerçekten de hiç kolay değil. Bu noktada da Devletin verdiği 
desteklere yönelebilirler. Yeni atanan Aydın KOSGEB Müdürümüz eğitim ve destekler konusunda 
çok çaba gösteriyor. Bu bölgedeki girişimci adaylarımız için çok iyi bir fırsat olabilir. 
Gıdaya yönelik bir iş yaptığımız için, her zaman yaptığımız işin kaliteli olması gerektiğinin bilincin-
deyim. Ama şu da bir gerçek ki dünyanın en kaliteli ürününü yapsanız da onun değerini bilecek 
pazarı bulamadıysanız o kaliteli ürünün de hiçbir önemi kalmıyor. Bana bu konuda fırsat veren, 
destekleyen ve yol gösteren Nazilli Ticaret Odasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir girişimcinin 
yapacağı işe bir bütün olarak bakması ve ona göre yol alması gerekmektedir. İşletmelerin adım 
adım büyüme sürecine girmesini, yükleneceği risklerin de aşamalı olarak artması gerektiğini 
düşünüyorum. 
Kişiyi tanıyan en iyi kişi yine kendisidir. Çünkü neyi iyi yapıp yapamayacağımızı yine en iyi 
kendimiz biliyoruz. Önceki işyerimde karşımdaki kişilerin menfaatini düşünerek, özverili ve dürüst 
olarak çalıştım. Başkalarının işinde bu performansla çalışabiliyorsam kendi işimde gece bile 
uyumadan, canımı dişime takar çalışırım duygusu ile girişimci olmaya karar verdim. Bir girişimci 
olarak maddi ve manevi olarak zorlu süreçlerden geçtim. İşletmemi kurmam, burada yazdığım 
kadar tabi ki kolay ve hızlı olmadı; birçok kez bitti artık dediğim, maddi ve manevi anlamda kırılma 
anlarım oldu. Bu süreçte sevgileri ile beni destekleyen ve ayakta tutan eşim ve iki çocuğuma da 
teşekkür ediyorum.
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