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Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,
Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;

ÇALIŞKAN OLMAK !
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Nazilli Ticaret Odası olarak sizlerden al-
dığımız güç ile 2020 yılını geride bıraktık.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 salgınının ekonomik ve 
sosyal hayatta yaşanan etkilerine karşı 
üyelerimizin salgın dönemini en az ha-
sarla geçebilmesi adına; hizmetlerimizi 
kesintisiz bir şekilde sağlayamaya gay-
ret gösterdik. 

Pandemi döneminde yaşadığınız sıkıntı-
ları ve beklentilerinizi ilgili kurum ve kuru-
luşlara düzenli olarak aktardık. Bazı ta-
leplerimiz yerine getirildi. Diğer konuları 
da takip etmeye devam ediyoruz.
 Uzmanlar; ekonomide oluşan olumsuz-
lukların 2021 yılında da süreceğini tah-
min ediyorlar. Bu nedenle siz üyelerimi-
zin özellikle kira yardımı ve kredi 
taksitlerinin ertelenmesi taleplerini ilet-

meye devam etmekteyiz. Üyelerimize 
her alanda destek olabilmek adına bir-
çok faaliyet gerçekleştirmekte, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak 
üzere diğer tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarla çalışmalar yürüterek üye ve böl-
ge sorunlarını çözüme kavuşturmayı 
hedeflemektedir. 2020 yılında tüm dün-
yada ve ülkemizde yaşanan pandemi 
sürecinde üyelerimizin ve sorumluluk 
sahamızın sorunlarına çözüm aradık. 
Pandemi sürecinde yaşanan sorunları 
ve çözüm önerileri için kamu kurumları, 
sivil toplum örgütleri ve özel sektörle za-
man zaman bir araya geldik.

 Tüm bu çalışmalarımız devam ederken, 
üye memnuniyetini en üst düzeyde sağ-
lamak amacı ile Odamızda uygulanan 
kalite, müşteri memnuniyet sistemi, bilgi 
güvenliği sistemi ve TOBB akreditasyon 

sistemini geliştirerek devam ettiriyoruz. 
Yönetime geldiğimiz günden bu yana 
sorumluluk sahamızın ticari hayatını 
canlandırmak, ülke ekonomisine katkı 
sağlamak, üyelerimize hizmet noktasın-
da “en iyi” olmak adına hayata geçirdiği-
miz her bir proje ve çalışmalarımızda 
ciddi emekler harcandığı unutulmamalı-
dır. 
Şunu da belirtmeliyim ki, yaptığımız her 
çalışma, altına imza attığımız her proje, 
sizlerin daha çok kazanmanız ve refaha 
ulaşmanız adına yapılan faaliyetlerdir. 
Yönetim olarak tek bir hedefimiz var, o 
da faydalı işler ile anılmaktır. Bu duygu 
ve düşüncelerle 2020 yılında çalışmala-
rımızda başarıyı yakalamamızı sağlayan 
Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite-
si Üyelerimiz ve personelimize teşekkür 
ediyor; 2020 yılı Faaliyet Raporumuzu 
takdirlerinize sunuyorum.

Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

Değerli Üyelerimiz;

Nuri ARSLAN
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Ekonomiye Genel Bakış
Büyüme

Küresel ekonomi 2020 yılının ilk 
yarısında Kovid-19 salgınının etkisin-
de kalmıştır. Kovid-19 salgınına ilişkin 
ilk vakalar 2019 yılının Aralık ayında 
Çin’de görülmüş ve 2020 yılının ilk 
çeyreğinden itibaren salgın hızla tüm 
dünyaya yayılmaya başlamıştır. Asya 
kıtası dışındaki ülkelerin birçoğunda ise 
vakaların yılın ilk çeyreğinin ortalarından 
itibaren yaygınlaştığı tespit edilmiştir. 
İkinci çeyrekte ise Çin, Japonya ve 
Güney Kore haricindeki tüm ülkelerde 
vaka sayılarında artışlar devam etmiştir. 
Özellikle Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde 
alınan önlemler vaka sayılarının ikinci 
çeyrek tamamlanmadan belirgin biçim-
de sınırlanmasını sağlamıştır. ABD’de 
ise sosyal mesafe ve maske gibi 
koruyucu önlemlere yeterince uyulma-
ması nedeniyle, Kovid-19 vaka sayıları 
ikinci çeyrekte çok hızlı bir biçimde 
artmış ve ABD dünyada en çok vaka 
görülen ülke olmuştur. Haziran ayı sonu 
itibariyle ABD’de görülen vaka sayısı 

2,7 milyona ulaşmıştır. Böylelikle, 2020 
Haziran sonu itibariyle dünyada toplam 
10,6 milyon adet Kovid-19 vakası tespit 
edilmiş, Kovid-19 nedeniyle 517 bin 
kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı dönem-
de iyileşen hasta sayısı 5,8 milyon 
kişiye ulaşmakla birlikte, salgın halen 
yıkıcı etkilerini sürdürmektedir. Salgı-
nın etkilerini asgari düzeye indirmek 
için birçok ülkede çeşitli ekonomik ve 
sosyal tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin 
öncelikli amacı, insan hayatını korumak 
ve ülke sağlık sistemlerinin çökmeme-
sini sağlamak olmuştur. Bu çerçevede 
alınan kararlardan özellikle karantina ve 
ekonomik kapanma gibi tedbirler, ikti-
sadi faaliyet üzerinde yoğun kısıtlayıcı 
sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca, sosyal 
mesafe kurallarının uygulanması, mas-
ke kullanımının teşvik edilmesi/zorunlu 
tutulması, sokağa çıkma yasakları, 
uzaktan eğitim programlarının uygu-
lanması gibi uygulamalarla Kovid-19 
ile mücadele desteklenmiştir. Salgının 

kesimler üzerindeki tahribatını azaltmak 
için amacıyla tarihte benzerine az rast-
lanır mali teşvik ve parasal genişleme 
politikalarına başvurulmuştur. Bunların 
başında; hanehalkına ve firmalara des-
tek paketlerinin açıklanması ve uyumlu 
para politikası uygulamaları gelmekte-
dir. Böylece, 2019 yılının tamamında 
yüzde 2,9 oranında büyüyen ve salgın 
öncesi dönemdeki IMF tahminlerine 
göre yüzde 3,4 oranında büyümesi 
beklenen küresel hasılanın, 2020 yılında 
yüzde 4,9 oranında daralması öngörül-
mektedir. Salgının ilk aşamada dünya 
ekonomisinde önemli bir paya sahip 
olan Çin ekonomisi ile bazı Asya eko-
nomilerini vurması nedeniyle, küresel 
hasıla üzerindeki etkisinin yılın ilk çeyre-
ğinde daha sınırlı olduğu değerlendiril-
mektedir. Ancak, yılın ikinci çeyreğinde 
salgının dünyanın diğer bölgelerine de 
hızla yayılmasıyla küresel ekonomi üze-
rindeki etkileri çok daha derin ve yaygın 
bir şekilde hissedilmiştir.

Grafik 1: IMF Küresel GSYH Endeksi Tahmin Patikası ve PMI

Kaynak: Bloomberg, IHS Markit, IMF WEO 2020 Haziran Güncellemesi

Küresel hasıladaki 2020 yılının ilk ya-
rısında görülen daralma ağırlıklı olarak 
gelişmiş ekonomilerde görülen zayıf 
ekonomik aktiviteden kaynaklanmış-

tır. Nitekim 2020 yılının ilk çeyreğinde 
Avrupa’daki önemli ekonomiler olan 
Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya sı-
rasıyla -2,2, -5,3, -2,2 ve -5,3 oranında 

daralmıştır. Benzer şekilde, ABD eko-
nomisinin de aynı dönemde yüzde -1,3 
oranında küçüldüğü izlenmiştir1 . Yılın 
ilk çeyreğinde salgının merkezi üssü Çin 
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iken, ikinci çeyreğin başlarında gelişmiş 
Avrupa ülkeleri ve ABD olmuştur. Bu ül-
kelerde ağır sağlık tahribatına yol açan 
salgının tedarik zincirinde yol açtığı 
sorunlar ile ticaret üzerindeki yıkıcı etkisi 
başta AB ekonomileri olmak üzere 
küresel imalat sanayi üretimi üzerinde 
olumsuz etki yapmıştır. Çin’de yılın ilk 
çeyreğinde başlayan salgın, özellikle 
yılın ikinci çeyreğinde Rusya, Brezilya, 
Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan 
büyük ölçekteki ekonomilerde etkili 

olmaya
başlamış ve ekonomik faaliyetlerde 
belirgin yavaşlama meydana getirmiştir. 
İkinci çeyrekte bu ekonomilerin hepsin-
de salgının yayılımı gelişmiş ekonomile-
re göre daha hızlı olmuştur. Gelişmekte 
olan ekonomiler de kendi içlerinde 
salgından farklı derecelerde etkilenmiş-
lerdir. Bunun temel nedeni gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki yapısal farklı-
lıklar (örneğin, salgından ciddi şekilde 
etkilenen turizm ve petrol gibi sektörlere 

bağımlılık), salgın ile mücadeledeki 
farklılıklar, verimlilik farkları, kriz öncesi 
büyüme trendleri ve yurtdışı finansal 
akımlara bağımlılık açısından mevcut 
olan ayrışmalardır. Ayrıca, başta ulaş-
tırma ve turizm sektörleri olmak üzere 
birçok hizmet sektöründe faaliyetler 
ikinci çeyrekte büyük ölçüde yavaşla-
mıştır. Hizmetler sektörü salgından çok 
daha fazla etkilenirken, imalat sanayi 
faaliyetlerindeki gerileme daha düşük 
seviyede gerçekleşmiştir.

Ticaret

Kovid-19 salgını öncesi küresel ticaretin 
ana gündemini ABD ve Çin arasında 
yaşanan ticaret savaşları ve korumacılık 
eğilimleri oluşturmuştur. Salgın sonrası 
dönemde ise küresel ticaret hacminin 
ciddi oranlarda azaldığı görülmektedir. 
Salgın sonrası küresel ticaret hacminde 
beklenildiği üzere keskin bir ivme kaybı 
yaşanmakla birlikte, ticaret savaşlarına 
ilişkin bazı hususlarda ise geleceğe 
dönük belirsizlikler halen sürmektedir.
Son dönemlerde küresel ticarette 
korumacılık eğilimleri sıklıkla küresel 
ekonomi gündeminde öncelikle yer 
almıştır. İkinci dünya savaşı sonrasında 
genel olarak serbest dış ticarete dayalı 
anlayışın kademeli olarak değişebile-
ceğine yönelik söylemler, uluslararası 
kamuoyunda en üst seviyedeki politika 
yapıcıları tarafından dile getirilmektedir. 
ABD tarafından 2018 yılında Çin’den 

ithal edilen mallara yönelik başlatılan 
soruşturmalar, dış ticaretteki korumacı-
lık eğilimlerini yeni bir evreye taşıyarak 
ticaret savaşları olarak adlandırılmasına 
neden olmuştur. Bu tarihten itibaren 
ABD ticaret gerilimlerini tırmandırma 
eğilimleri göstererek, Avrupa Birli-
ği’nden ithal edilen mallara yönelik 
olarak da korumacı önlemlerin alınma 
girişimlerinde bulunmuştur. Bu geliş-
meler sonucunda, 2020 yılı başında 
ticaret savaşlarının ön plana çıkan iki 
taraf olan ABD ve Çin arasında “Birinci 
Safha Ticaret Anlaşması” imzalanmıştır. 
Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret 
savaşı kaynaklı gerginliğin kısmen azal-
ması sağlanmış olmakla birlikte, güm-
rük vergilerinin indirilmesi gibi daha güç 
başlıkların “İkinci Safha” kapsamında 
değerlendirilmesi planlanmıştır. Ancak 
2020 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ”İkin-

ci Safha” anlaşmasına yönelik herhangi 
bir adımın atılmadığı görülmektedir. 
Küresel ticaret hacmi salgından şiddetli 
derecede olumsuz etkilenmiştir. Dünya 
ticaret hacmi aylık verilere göre Nisan 
2020’de yüzde 12,1 oranında gerileye-
rek seri içerisindeki en keskin düşüşü 
gerçekleştirmiştir. Ticaret hacmindeki 
aşağı yönlü yöneliş ivme kaybetse de 
önümüzdeki aylarda da devam etme ih-
timali bulunmaktadır. Nitekim UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade 
and Development) tahminlerine göre 
2020 yılında küresel ticaret hacminin 
yüzde 27 oranında daralması beklen-
mektedir. Bu oran 2007-2008 küresel 
krizi sonrasında oluşan daralmadan 
daha derin bir küçülmeyi işaret etmek-
tedir.

Grafik 2: Küresel Ticaret Hacmi

Kaynak: CPB, UNCTAD tahmini
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Grafik 3: Seçilmiş Ülkeler ve Ülke Gruplarında İşsizlik Oranları

Kaynak: Eurostat, İLO

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Or-
ganization) ise 2020 yılında küresel mal 
ticaret hacminin yüzde 13-32 arasında 

daralacağını tahmin etmektedir. Ulus-
lararası kuruluşlarca ticaret hacminin 
seyrine ilişkin tahminlerdeki aşağı yönlü 

revizyonların, ülkemiz ve ana ticaret 
ortaklarımıza da yansıdığı gözlenmiştir

İşgücü

Birçok sektörün kısmen veya tamamen 
kapanması sonucunda ortaya çıkan 
ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama, 
küresel ölçekte işgücü piyasalarını da 
derinden etkilemiştir. Avrupa ülkelerin-
de alınan önlemlere rağmen Uluslarara-

sı Çalışma Örgütüne (ILO) göre
2020 yılının ilk çeyreğinde 2019 yılı 
son çeyreğine göre 130 milyon kişilik 
tam zamanlı işe eşdeğer bir istihdam 
kaybı gerçekleşmiştir. Bu kaybın yılın 
ikinci çeyreğinde daha da artarak 300 

milyondan fazla tam zamanlı iş kaybına 
ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, Kovid-19 salgını 
istihdam piyasasında ve dolayısıyla 
hanehalkında ciddi bir yıkım oluştur-
muştur.

Grafik 3’ten de görüleceği üzere işsizlik 
oranlarında salgın sonrası ciddi artışlar 
meydana gelmiştir. Yüzde 4 civarında 
uzun süredir istikrar kazanan ABD 
işsizlik oranı, yavaşlayan ekonomik ak-
tivitenin etkisiyle Nisan 2020’de yüzde 
14,7’ye yükselmiş, daha sonra ekono-
minin açılmasıyla bir miktar gerilemişse 
de hala çift hanelerde kalmaya devam 
etmektedir. Bu süreçte, AB ekonomi-
lerinde düşüş eğiliminde olan işsizlik 
yeniden tırmanışa geçerek yüzde 7,4’e 
yükselmiştir. Salgın açısından Çin 
ekonomisindeki en kötü ay olan Şubat 

ayında yüzde 6,2’ye yükselen işsizlik 
oranları, daha sonraki aylarda bir miktar 
gerilemişse de önceki kayıpları telafi 
edecek seviyelere ulaşamamıştır. İşsizlik 
oranı Japonya ekonomisinde her ne 
kadar yüzde 2’ler gibi düşük seviyeler-
de seyretse de, salgından sonra artışa 
geçerek yüzde 3’e yaklaşmış ve henüz 
tepeden dönüş gözlenmemiştir. 2.4 
Emtia Fiyatları Uluslararası Para Fonu 
(IMF) Temel Emtia Fiyatları Endeksi, 
2020 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre sırasıy-
la yüzde 8,9 ve yüzde 23,4 oranlarında 

azalma kaydetmiştir. Endeksin ana 
bileşenlerinden Enerji Dışı Emtia Fiyat 
Endeksinde 2020 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 4,1 oranında artış kaydedilirken, 
yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 
oranında azalış gerçekleşmiştir. Enerji 
Emtia Fiyat Endeksinde ise aynı dö-
nemlerde sırasıyla yüzde 23,6 ve yüzde 
50,3 oranlarında azalma yaşanmıştır. 
Bu gelişmede, Kovid-19 kaynaklı olarak 
küresel ölçekte talepte meydana gelen 
daralma ve arz kısıntıları etkili olmuştur
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Grafik 4: IMF Emtia Fiyat Endeksleri (2016=100)

Kaynak: IMF

2020 yılı ilk yarısında Enerji Dışı Emtia 
Fiyat Endeksinde yaşanan gelişmelerde 
Kıymetli Madenler grubu fiyatlarında 
yaşanan gelişmeler belirleyici olmuştur. 
Altın fiyatları, 2020 yılının ilk ve ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre sırasıyla yüzde 21,4 ve yüzde 
30,6 oranlarında artarak, genel endeks-
teki seyri belirlemiştir. Altın fiyatları, son 
yedi
yılın en yüksek seviyelerini yakalamıştır. 
Altın fiyatlarındaki bu ivme; Kovid-19 
salgınının yol açtığı ekonomik daralma, 
merkez bankaları ve hükümetlerin uzun 
vadeli borçlanmayı teşvik edici müda-
halelerinden ve yatırımcıların güvenli 
liman olarak gördükleri altın destekli 
Borsa fonlarına (ETF) yönelmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, 
Endüstriyel Girdiler grubu fiyatlarında 
ana metal fiyatlarında yaşanan deği-
şimlere paralel olarak aynı dönemde 
sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 12,1 
oranlarında azalış yaşanmıştır. Endüst-
riyel Girdiler grubunun görece daha 
ılımlı seyir izlemesinde demir ve bakır 
fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur. 
Başta otomotiv sektörü olmak üzere 
Çin ekonomisinin salgından görece 
daha çabuk toparlanmasıyla birlikte 
demir ve bakır fiyatları diğer emtialardan 
ayrışarak yükselen bir seyir izlemiştir. 

Enerji Dışı Emtia Fiyat Endeksinin son 
alt grubu olan Gıda ve İçecekler grubu 
fiyatları ise görece yatay bir seyir izle-
miştir. Söz konusu grup fiyatları 2020 
yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2,7 oranında ar-
tarken, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 
3 oranında düşüş kaydetmiştir. 2020 yılı 
ilk yarısında Enerji Emtia Fiyat Endek-
sinde yaşanan gelişmelerde Ham Petrol 
grubu fiyatlarında yaşanan gelişmeler 
dikkat çekicidir. 2020 yılı Mart ayından 
bu yana petrol fiyatlarında, benzeri 
görülmemiş bir düşüş yaşanmıştır. Ham 
petrol fiyatlarındaki çöküş çoğunluk-
la talep kaynaklı olmuştur. Bununla 
birlikte arz kaynaklı olarak, OPEC ve 
Rusya arasında üretim kısıntısı konu-
sunda uzlaşı sağlanmasının gecikmesi 
de fiyatlardaki düşüşü desteklemiştir. 
Küresel enerji talebindeki çöküşle bir-
likte, küresel petrol stoklarının olası arz 
fazlasına yol açması ise özellikle Nisan 
ayında petrol fiyatlarının tarihi seviye-
lere gerilemesine neden olmuştur. Bu 
tarihten itibaren gerek arz gerekse talep 
yönlü olumlu gelişmeler neticesinde 
petrol fiyatlarında sınırlı bir dengelenme 
yaşanmıştır. Kovid-19 salgını yayıldıkça 
talep yönlü sıkıntılar ve arz yönlü so-
runlar ile küresel ekonomik görünümün 
hızla bozulmasına ve enerji fiyatlarında 

keskin bir düşüşe sebep olmuştur. Ham 
petrol fiyatları, 2020 yılının ilk ve ikinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 
52,9 oranlarında azalarak genel en-
deksteki seyri belirlemiştir. Bununla bir-
likte, Enerji Emtia Fiyat Endeksinin diğer 
alt grupları olan Doğal Gaz ve Kömür 
grupları fiyatlarında da petrol endeksine 
benzer eğilimler gözlenmiştir. Doğal 
Gaz fiyatlarında Ocak 2020 tarihinden 
Mayıs 2020’ye kadar yaklaşık yüzde 
40’lık düşüş kaydedilmiştir. Bu düşüşün 
ana sebepleri ile ham petrol fiyatlarında-
ki düşüşün arasında benzerlikler bulun-
maktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Dünya Ekonomik Görünümü Raporu 
Haziran güncellemesinde Ham Petrol 
Fiyat Endeksi için, 2020 yılında yüzde 
41,1 oranında daralma beklerken, 2021 
yılında ise yüzde 3,8 oranında artış 
beklenmektedir. Enerji Dışı Emtia Fiyat 
Endeksi için ise IMF, 2020 yılında yüzde 
0,2 oranında, 2021 yılı için ise yüzde 
0,8 oranında artış tahmin etmektedir. 
Söz konusu tahminler ve ilgili grupların 
ağırlıkları dikkate alındığında, Temel 
Emtia Fiyat Endeksinde 2020 yılında 
yaklaşık yüzde 16,7 oranında daralma, 
2021 yılında ise yaklaşık yüzde 1,7 ora-
nında artış beklenildiği hesaplanmıştır.



FAALİYET RAPORU • 2020 10

Grafik 5: Enerji Emtiaları Fiyat Endeksi (2016=100)

Kaynak: IMF

Uluslararası Kuruluşların Makroekonomik Öngörüleri
Uluslararası kuruluşların tahminlerinde, 
artan belirsizliğin yarattığı güven kaybı 
sonucunda tüketim ve yatırımlardaki 
gerileme, birçok işyerinin kapanması ve 
tedarik zincirinin bozulması nedeniyle 
azalan üretim ile ülkeler arası hareketlilik 
kısıtlamaları nedeniyle çöken turizm 

sektörünün yarattığı tahribat öne çık-
maktadır. IMF, Dünya Ekonomik Görü-
nüm (WEO) Raporu Haziran ayı güncel-
lemesinde Nisan 2020 küresel küçülme 
tahminini negatif yönde 1,9 puan revize 
ederek yüzde -4,9’a çekmiştir. Raporda 
Kovid19 salgınının etkilerinin 2020’nin 

ilk yarısında bir önceki raporda
beklenenden daha derin olacağı ve 
toparlanma sürecinin ise daha yavaş 
gerçekleşeceği öngörülmüştür.

*Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı
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Meclis Üyeleri

Gürdal YÜZÜGÜLER
Meclis Başkanı

Mehmet Naci MADEN
Meclis Başkan Yardımcısı

 İsak AKGÜN
Meclis Başkan Yardımcısı

Hulki KARAKAYA
Meclis Katip Üyesi

Nuri ARSLAN  
Meclis Üyesi

Hilmi BAYSAL
Meclis Üyesi

Ali AYDIN
Meclis Üyesi

Süleyman GÜRBÜZ
Meclis Üyesi

Ayhan YELOĞLU
Meclis Üyesi

Nurettin ÖZKAT
Meclis Üyesi

Serkan ÇELEN
Meclis Üyesi

Niyazi ÖZDEN
Meclis Üyes

Güler KURUDERE AKBAŞ
Meclis Üyesi

Yasin UZUN
Meclis Üyesi

Hüseyin PİŞKEN
Meclis Üyesi

Mehmet TUNÇYÜREK
Meclis Üyesi

Birsen KARLIOĞLU
Meclis Üyesi

Birol KARADAĞLI
Meclis Üyesi

Ahmet ULUHAN
Meclis Üyesi

 Osman KANA
Meclis Üyesi

Ahmet Arslan ÖZYİĞİT
Meclis Üyesi

Cemil ŞAFAK
Meclis Üyesi

Suat İŞBİLEN
Meclis Üyesi

Hasan Hüseyin EREN
Meclis Üyesi

Gökhan YILDIZ
Meclis Üyesi

Çetin ARTIK     
Meclis Üyesi

Akın DÖKEN
Meclis Üyesi

İsmet ÇETİNKAYA
Meclis Üyesi

Cüneyt KORKMAZ
Meclis Üyesi

Serkan SAYGILI
Meclis Üyesi

Emrah KOLCUOĞLU
Meclis Üyesi

Hasan YAZICI
Meclis Üyesi

 Selma Gürkan AŞİROĞLU
Meclis Üyesi
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Yönetim Kurulu Üyeleri

Nuri ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Hüseyin EREN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet TUNÇYÜREK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gökhan YILDIZ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Niyazi ÖZDEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Akın DÖKEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan YELOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ÇELEN
Yönetim Kurulu Üyesi
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Misyonumuz

Vizyonumuz

5174 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görev ve faaliyetlerini 
tam olarak yerine getirmek, kalite yönetim sistemi ile Akreditasyon Sistemi şartlarına uyum sağlamak 
ve sürekli iyileştirmeler yapmak.
Kayıt tescil ve belgelendirme hizmetlerini eksiksiz vermek, teknolojik gelişmeleri takip ederek üye 
memnuniyet seviyesini yükseltmek amacı ile gerekli alt yapı ve çalışma ortamını oluşturmak
Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak. Verimin artırılmasında per-
sonel eğitimi ile motivasyona önem vermek.
Çalışanların tecrübelerini paylaşabileceği takım çalışmasına uygun bir ortam oluşturmak. Yenilikçi 
hizmet anlayışı ve toplam kaliteyi destekleyen çalışanlarla yola devam etmek.
Yetki alanı içindeki ticaret ve sanayi hayatının gelişimini sağlamak, üyelerinin küresel ekonomik uyumu-
nu kolaylaştırmak amacı ile onları sürekli olarak yönlendirmek.

Çalışanlarının, üyelerinin, paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak. Güçlü bir 
kurumsal yapılanma sürecini tamamlamak. Yeni ticaret ve yatırım imkanlarının sağlanmasında ilgili ku-
rumlarla iş birliği yapmak. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak. Nazilli 
ve diğer sorumluluk alanımızdaki ilçeler için önder ve danışılan bir kurum olmak.

Ulusal ve uluslararası ekonomik değişim ve gelişimi izleyerek, üyelerimizin büyüme ve markalaşmasın-
da çözüm ortağı olan, kendini sürekli yenileyen, bölgesinde öncü oda olmak.

Kalite Politikamız
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1.TEMEL YETERLİLİKLER
1.1 Yönetim Ve Oda Mevzuatı
Nazilli Ticaret Odası; üyelerinin 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, 
mensuplarının birbirleri ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hakim kılmak üzere mesleki disiplin, 
ahlak ve dayanışmayı korumak ve 
5174 sayılı kanunda yazılı mevzuatla 
odalara verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşudur.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
görevini Oda - Borsa Mevzuatı 
doğrultusunda yaparak odanın 
ekonomik istikrarını, sürdürülebilir 
gelişmesini ve iyi yönetim 
uygulamalarını taahhüt etmektedir.
Nazilli Ticaret Odası'nın faaliyet alanları 
ve verilen hizmetler 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu, ilgili yönetmelikler, 
İş Kanunu ve Oda İç Yönergesinde 
belirtilen esaslar göz önünde 

bulundurularak yerine getirilmekte 
ve tüm paydaşlara daha iyi ve kaliteli 
hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.
12 Meslek Komitesi mecvut ve aktif 
olarak çalıştığı, Meclis 33, Yönetim 
Kurulu (YK) ise 9 üyeden oluşmakta ve 
düzenli olarak toplanmakta, ve disiplin 
kurulunun 6 kişiden oluşmaktadır. 
Organizasyon yapısı Kalite Sistemimiz 
çerçevesinde açık biçimde tanımlanmış 
ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler 
ve Personel kendi görev ve 
sorumluluklarını 5174 Sayılı yönetmelik 
doğrultusunda açıkça bilmektedirler. 
Görev ve yükümlülükler kanun ve 
yönetmeliklerde belirtildiği şekilde 
yerine getirilmektedir. Olağan Meslek 
Komite ve Meclis Toplantıları ayda bir, 
Yönetim Kurulu Toplantıları haftada bir 
olmak üzere düzenli olarak yapılmakta, 
tutanaklar Genel Sekreterlikçe 
tutulmakta ve muhafaza edilmektedir.
Meclis, YK, ve MK için ayrı oryantasyon 
programı uygulanmaktadır. 
Oryantasyon için, Oda tarafından genel 
bilgilendirmenin

ve iş ve görev tanımlarının yer aldığı bir 
oryantasyon cd'si hazırlanmıştır.
Büyüklük ve amaçlarına uygun ve 
anlaşılır organizasyon yapısına sahip 
olduğu etkili faaliyetler yürüttüğü 
görülmüştür.
NTO organizasyonel yapısı içerisinde, 
Yüksek İstişare Kurulu oluşturduğu ve 
Oda dışında katılımcıların dahil edilerek 
daha
etkin bir toplantı yapılarak raporlandığı 
ve Meclis gündemine girdi olarak 
alındığı görülmüştür
Meslek komite kararları web üzerinden 
izlenebilmektedir. Meclis toplantıları 
görüntülü kayıtları alınmakta ve meclis 
toplantı salonunda elektronik olarak gizli 
oylama yapma imkanı bulunmaktadır.
Organ üyelerinin toplantı performansları 
yıllar itibarıyla yüksek seyretmekte, 
katılım sağlayamayan üye, üyelikten 
düşürülmektedir. Pandemi sürecinde 
de organ toplantıları online olarak 
gerçekleşmiştir.

Organ toplantı sayıları ve katılım oranları şöyledir:

Meclis Üyeleri Toplantısı

Komitelarin Toplanı Katılım 
Oranları Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

İlgili Komitenin Yıl 
Bazında Katılım
İstatistikleri (%)

01. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %100 %100 %100 %86 %86 %86 %100 %86 %86 %94

02. Meslek Komitesi %100 %86 %86 %86 %100 %71 %100 %100 %100 %71 %71 %86 %88
03. Meslek Komitesi %100 %80 %100 %80 %100 %100 %80 %80 %100 %100 %100 %100 %93
04. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %80 %80 %80 %100 %95
05. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %100 %86 %71 %100 %86 %100 %71 %71 %86 %89
06. Meslek Komitesi %80 %100 %100 %100 %80 %100 %100 %100 %80 %80 %80 %80 %90
07. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %71 %71 %71 %93
08. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %71 %71 %71 %93
09. Meslek Komitesi %100 %71 %100 %86 %86 %100 %71 %100 %100 %71 %71 %71 %86
10. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %71 %100 %100 %86 %100 %100 %71 %86 %86 %92
11. Meslek Komitesi %100 %100 %100 %86 %100 %86 %100 %100 %100 %71 %71 %71 %90
12.Meslek Komitesi %100 %86 %86 %71 %86 %100 %100 %100 %100 %71 %71 %71 %87

Tüm Komitelerin Ay Bazın-
da Katılım İstatistikleri (%) %98 %94 %98 %90 %95 %94 %94 %96 %95 %78 %78 %82 %91

Meclis Üyeleri Toplantısı Oca
2020

Şub
2020

Mar
2020

Nis
2020

May
2020

Haz
2020

Tem
2020

Ağu
2020

Eyl
2020

Eki
2020

Kas
2020

Ara
2020

Katılım Oranları %88 %94 %70 %64 %55 %67 %58 %91 %73 %82 %67 %67
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Odamızın, Yönetim Kurulu, Meclisi, Ko-
miteleri, Komisyonları, Üyeleri, Personel 
ve Paydaşları tarafından benimsenen 
hedefleri, vizyon ve misyonu mevcut-
tur. Nazilli Ticaret Odası'nın misyon 
beyanına uygun olarak, sosyal toplum 
çalışmalarında bulunur ve düzenli etkili 
bir şekilde bölgenin sosyal ve kültürel 

gelişimine katkı sağlamaktadır.
Internet sitesinde "Hakkımızda" bağ-
lantısının altında ve Oda üye hizmet 
alanları gibi uygun ortamlarda duyurul-
maktadır.
Misyon ve vizyonun stratejik plan ile 
uyumu, Swot ve pest analizinden çıkan 
sonuçları yansıtması gözetilmektedir.

Vizyon belirlenirken, anket çalışmasıy-
la paydaşların görüşleri de alınmıştır. 
Oda'nın Kalite Politikası, Haberleşme 
ve İletişim Politikası, İnsan Kaynakları 
Politikası, Bilgi İşlem Politikası, Şika-
yetleri Yönetim Politikası, Üye İlişkileri 
Yönetim Politikası da Web sitesinden 
duyurulmaktadır.

1.2.Mali Yönetim

Odamız 5174 SAYILI kanunun ilkelerine 
göre faaliyet göstermekte, yüksek mali 
planlama ve performans standartları 
sergileyebilmektedir. Mali kaynakların 
yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yar-
dımcı olmak üzere zamanında ve doğru 
mali bilgiler sağlayabilmektedir. Odamız 
tüm yasal muhasebecilik düzenleme-

lerine ve odalarla ilgili tüm kanunlara 
uymaktadır.
Nazilli Ticaret Odasının Bütçe, gelir 
gider, fon yönetimi her yıl Aralık ayında 
planlanmaktadır. Gelir gider, bütçe 
tablosu,
aylık mizan Meclis toplantısı öncesi HİK 
tarafından ve mali müşavir tarafın-

dan incelenmekte, daha sonra YK ve 
Meclis'e
sunulmaktadır. Bütçe ile uyumlu olarak 
Yıllık İş planı ve eylemlere dair maliyet-
lendirme yapılmakta; belirlenen bütçeye
istinaden nakit akışları hazırlanmaktadır.

1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi

• Personelimizin hak ve sorumlulukla-
rını gözeterek, iş kanunu başta olmak 
üzere diğer yasal mevzuatlara uygun 
hareket etmeyi
• Odamızın kaynakları ölçüsünde, kad-
ro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda 
personel istihdam etmeyi
• Personelimizin çalışma ortamının im-
kanlar dahilinde sürekli iyileştirilmesini
• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve 
kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı 
hazırlamayı
• Görev tanımının gerektirdiği sorumlu-
luk, risk, deneyim ve liyakat doğrultu-
sunda ücret politikası yürütmeyi
• Çalışanların kurum aidiyetini ve moti-
vasyonunu ön planda tutmayı
• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate 

almayı
• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği 
yaratmayı
• İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici 
olmayı
• Çalışanlara potansiyellerini ve yete-
neklerini kullanma fırsatı vermeyi
• İnsan Kaynakları Politikası’nı devamlı 
gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi 
taahhüt etmektedir.

İnsan Kaynakları İdareciler Tarafından 
yürütülmektedir.İdareciler insan kay-
nakları temini - seçme ve yerleştirme, 
yeni işe alınan kişilere işe uyumlarını 
kolaylaştırmak için oryantasyon prog-
ramı uygulama, eğitim ve geliştirme, 
performans değerlendirme, rotasyon, 

maaş, ikramiye, ödüllendirme ve disip-
lin işlerini yürütür. Anket ile memnuniyet 
ölçümü yapar.
Personelin özlük hakları, işe giriş, işten 
ayrılma, sigorta ve emeklilik işlemlerini 
ayrıca Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik 
Personeli Sigorta ve Emekli Sandı-
ğı Vakfı’nın Vakıf Senedi hükümleri 
çerçevesinde personelin ve bakmakla 
yükümlü oldukları aile bireylerinin ilaç 
ve tedavi giderlerini içeren sağlık yar-
dımı işlemlerini yürütür. Personelin işe 
devam ve izin
işlemlerini takip eder.
Üniversiteler ve meslek liseleriyle gö-
rüşerek Oda bünyesinde staj yapacak 
öğrencilerin staj işlemlerini yürütür.

Odamız bu politikası ile;
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Hesapları İnceleme
Komisyonu

Akreditasyon
İzleme Komitesi

Yüksek İstişare
Kurulu

Genel Sekreterlik
(Şikayet Yönetim Temsilcisi)

Başkanlık Sekreterliği
(Özel Kalem)

Oda Sicil Birimi

Bilgi İşlem Birimi

Ar-Ge ve Proje
Birimi

Akreditasyon
Temsilciliği

Danışma ve Yardımcı
Hizmetler Birimi

Dış Ticaret Birimi

Yatırım Destek
Ofisi

Ticaret Sicili
Müdür Yardımcılığı

Hizmetli Birimi

KYS Temsilciliği Şoför

İstatistik Birimi

Muhasebe ve Vezne
Birimi

Basın, İletişim ve
Halkla İlişkiler Birimi

Genel
Koordinatörlük

Disiplin Kurulu

Danışmanlar

Genel Sekreter
Yardımcılığı

Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Meclis Kurulu

Meslek Komiteleri

Yönetim Kurulu

Ticaret Sicili
Tescil Yetkilisi

ORGANİZASYON ŞEMASI

Mühendisler
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Odamızın iyileşme ve gelişme fırsat-
ları konusunda personelin görüş ve 
önerileri önemsenmekte bu doğrultuda 
düzenli olarak personel toplantıları 
yapılmaktadır. Personel toplantıları iki 
şekilde uygulanmaktadır;

1) Yönetim kurulu başkanının katılımıyla 
ayda bir düzenlenen personel toplan-
tıları
2)  Genel Sekreter Başkanlığında iki 
haftada bir düzenlenen personel top-
lantıları

Bunlardan hariç personel ve yönetim 
kurulu başkanının katılımıyla katılımıyla 
katılımıyla akreditasyon izleme toplantı-
ları yapılmaktadır.

Nazilli Ticaret Odası'nda 2020 yılında toplam 16 personel çalışmaktadır. Oda personelinin yetki ve sorumlulukları, sahip olması 
gereken nitelikleri, kalite yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanan görev tanımları ile belirlenmiştir.

Yıllar İtibariyle Personel Memnuniyet Oranları

Personel memnuniyet anketleri 6 ayda bir uygulanmaktadır.  Personel toplantılarından veya personel memnuniyet 
anketlerinden gelen görüş ve öneriler ve eğitim talepleri, Yönetim Kurulu'na aktarılmakta, aksiyon alınmaktadır.

2018

90

2019

94

2020

96
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TARİH EĞİTİM ADI

15.1.2020 İLK YARDIM EĞİTİMİ

24.1.2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIDA KURUMSALLAŞMA ADIMLARI

30-31.01.2020 TOBB AKREDİTASYON ORYANTASYON EĞİTİMİ

18.2.2020 KVKK-VERBİS

27-28.02.2020 EXCEL EĞİTİMİ

29.4.2020 TOBB STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

8.5.2020 TOBB RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

8.6.2020 KAPASİTE VE YERLİ MALI BELGESİ YENİ YAZILIMI EĞİTİMİ

24-25.06.2020 "TOBB İŞ MAKİNESİ YENİ YAZILIMI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

29.6.2020 ECZACIBAŞI HİJYEN EĞİTİMİ

6.7.2020 EBYS EĞİTİMİ

14.7.2020 İK VE BORDRO MODÜLÜ İÇİN EĞİTİM

16.7.2020 STOK, SATINALMA VE DEMİRBAŞ MODÜLÜ İÇİN EĞİTİM

21-22-23.07.2020 EBYS HAKKINDA BİLGİLENDİRME

08-14.08.2020 PROJE YAZMA EĞİTİMİ

01-03.09.2020 PROTOKOL KURALLARI EĞİTİMİ

11.9.2020 ODA MUAMELAT EĞİTİMİ

24.9.2020 DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

9.10.2020 DENETİMLER ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

22.10.2020 FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG

3.11.2020 SIFIR ATIK PROJESİ EĞİTİMİ

11.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (SINIR ÖTESİ E-TİCARET PANELİ)

17.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARET LOJİSTİĞİ PANELİ)

25.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETTE EKOSİSTEM PANELİ))

25.11.2020 VERİ ANALİZ EĞİTİMİ

26-27.11.2020 TÜBİTAK AB UFUK 2020 YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI BİLG.SEMİNERİ

2.12.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETTE VERİ GÜVENLİĞİ PANELİ))

9.12.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETKAMPANYALARI PANELİ)

15.12.2020 AFET DAYANIKLILIK EĞİTİMİ

14.12.2020 TOBB BÜTÇE HAZIRLIK SEMİNERİ

22.12.2020 AFET FARKINDALILIK EĞİTİMİ

Personel Eğitimleri Listesi
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1.4 İş Planlaması Ve Yönetim

Odamız 2018-2021 Stratejik Planı 
başarı ile tamamlanmış olup, Yönetim 
Kurulumuz tarafından hazırlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 2018-2021 Stratejik 
Planı için hazırlanan swot -pest Analizi 
personel toplantıları ve dış paydaş 
anketler yapılarak oluşturulmuştur.
Odamız Yönetim Kurulu her dört yılda 
bir düzenlediği Stratejik Plan doğrul-

tusunda Yıllık İş Planı hazırlamaktadır. 
Her yıl yıllık iş planı yapılırken iç ve dış 
paydaş anket çalışmaları ve swot-pest 
analizleri raporlanarak iş plan şekillen-
dirilir.
Stratejik Plan Maddeleri NAZİLLİ Ticaret 
Odası Yıllık İş Planı ile personele indir-
genmiş olup personel toplantılarında 
gözden geçirilmektedir. Akreditasyon 

İzleme Komitesi Toplantılarında Stratejik 
Plan hedeflerimiz hazırlanan power 
point sunumlar eşliğinde üç ayda bir 
olarak izlenmektedir.

1.5 Haberleşme Ve Yayınlar

NAZİLLİ TİCARET ODASI iletişim ve 
haberleşmede; üyeleri ile iletişimde 
sürekliliği sağlamayı, yüz yüze iletişi-
me önem vermeyi, bu kapsamda üye 
ziyaretleri gerçekleştirmeyi, teknolojinin 
gerektirdiği her türlü iletişim imkanları 
ile görsel–yazılı–sosyal medyadan ya-
rarlanmayı, iş dünyası ve ticaret hayatı 
ile ilgili güncel bilgi ve haberleri etkin 
bir şekilde duyurmayı amaç ve hedef 
olarak benimsemiştir.

Nazilli Ticaret Odası:
• Katılımcı bir yönetim ve idare için 
en önemli destek faktörünün iletişim 
olduğunu
• Oda içerisinde ve dışarısında temasta 
olduğu tüm paydaşlarıyla karşılıklı ve 
sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedefle-
diğini
• Odamızın vizyonunu, misyonunu ve 
kalite politikasını çeşitli platformlarda 
yayınlamayı
• Tüm paydaşlarımızı göz önüne alarak; 
bilginin doğru olarak paylaşılmasını 
hedeflediğini
• Paydaşlarımızın temel beklentilerini 
karşılamaya yönelik faaliyet, etkinlik, 
eğitim ve organizasyonlarımızı; Faaliyet 
Raporu,
Haber Bülteni, web sayfası ve sosyal 

medyada paylaştığımızı
• Üyelerimizin faaliyetleri boyunca 
ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve 
doğru bilgi ile odamızın görüş ve öneri-
lerini, haber
niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini 
paylaşmayı
• Personelimizin kişisel gelişimine katkı 
sağlayacak ve mevcut iletişim etkin-
liğini geliştirecek tüm olası faaliyet ve 
eğitimlere
açık olduğunu
• Personelimizin ve üyelerimizin iletişim 
ihtiyaç ve beklentilerini dikkate aldığını; 
bu doğrultuda iletişim talimat ve
politikalarını belirlediğini taahhüt etmek-
tedir.

NAZİLLİ Ticaret Odası olarak; yerel, 
ulusal ve uluslararası gündemdeki ge-
lişmeleri yakından takip ederek, bölge 
ekonomisine katkı sağlayacak çalış-
maları Oda üyelerimize ve kamuoyuna 
duyurmaktayız.

Basın ile ilişki ağını gün geçtikçe 
kuvvetlendiren Odamız, yaptığımız 
faaliyetleri, iş dünyasını ilgilendiren 
gelişmelere ilişkin açıklamaları, yerelde 
ve ulusalda basın yayın kuruluşları ile 
paylaşmaktadır.

Bu kapsamda 12 aylık süreçte top-
lamda 3 adet basın bülteni hazırlanmış 
üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşıl-
mıştır.

Ayrıca yerel ve ulusalda çıkan günlük 
gazeteler basın halkla ilişkiler birimi 
tarafından takip edilerek Oda ile ilgili ya-
yınlanan haberlerin arşivi tutulmaktadır.

Basın halkla ilişkiler birimi tarafından 
yapılan araştırmaya göre yıl içerisinde 
Odamız ile ilgili yerelde 545, ulusalda 
430, olmak üzere toplamda 975 haber 
yer almıştır.

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık 
vererek; gündeme ilişkin gelişmeler ve 
Oda faaliyetleri (yapılan seminer/eğitim 
duyuruları, toplantılar, iştirak sağlanan 
toplantılar, işbirlikleri, imzalanan proto-
koller vs) hakkında Facebook, İnstag-
ram ve Twitter hesaplarının her birinde 
yaklaşık 600 adet paylaşım yapılmıştır.

2020 yılında düzenlenen fuar bilgisi. 
E-Bülten ve bilgilendirme duyurusu 
yaklaşık 287.965 kişiye mail yoluyla 
duyurulmuştur.

Stratejik Amaç 1
Odanın toplumda ve üyeler nezdinde bilinirliğinin artırılması

Stratejik Amaç 4
Üyelerin mesleki ve ticari gelişimini artırmak

Stratejik Amaç 2
Üyelerle ilişkileri güçlendirmek ve üye memnuniyetini 
ayırtmak 

Stratejik Amaç 5
Nazilli ve sorumluluk alnımızın sürdürülebilir kalkınmasına 
öncülük edilmesi

Stratejik Amaç 3
Personel verimliliğinin geliştirilerek hizmet kalitesinin 
artırılması

2018-2021 stratejık plan çerçevesinde hazırlanan stratejik amaçlarımız şöyledir:
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Haberleşme Araçları

https://www.youtube.com/channel/UCL3NjS0vJHOnhnla6r-SeaA

nazticoda
https://twitter.com/nazticoda

nazticoda
https://www.instagram.com/nazticoda/?hl=tr

naztic
https://www.facebook.com/naztic

www.naztic.org.tr Nazillito@tobb.org.tr
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ICC Girişimcilik Merkezi,
Facebook İstasyon'una Ortak Oldu

ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Girişimcilik Merkezi, İstanbul’da Bölge Ofisi kurarak, TOBB, Facebook ve Habitat’ın işbirliğin-
de oluşturulan ‘Facebook İstasyon’a ortak oldu.

1.6 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyetleri

Odamız Bilgi Teknolojileri birimi olarak 
Oda altyapısını güçlendirmek, yeni 
yazılımlar ve programlar ile verimli 
hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Tüm personelimiz ile 
güç birliği içinde çalışmaktayız. Bu güç 
birliği içerisinde üyelerimizin bilgileri 
güncellenmiş, (sms, mail ve telefonla) 
önceki döneme göre artırılmıştır.

-Web sitemize yenileyerek dinamizm 
kazandırmak için 2020 yılında çalışma-
lara başladık.

-Üyelerimizin, aradığı zaman persone-
limize ve idarecilere ulaşımını artırmak 
ve kurumsallaşma adına odamıza ait 
sabit cep numaraları sayısını arttımak, 
üyelere yapılan iletişim anketi sonucu 
whatsapp ile iletişim talebinin de art-
ması nedeni ile odamıza ait akıllı telefon 
sayısını arttırdık.

-Bilgiyi üyemize hızlı şekilde ulaştırmak 
için gönderim yapılan mesaj sistemi-
ni tüm personelimize açtık, kullanımı 
kolaylaştırdık.

-Daha hızlı, güvenli, veri için server ve 
storage alanlarımız yükseltilmiştir. Yeni 
sistem odası için alt yapı çalışmalarını 
başlattık.

-Her birimin fiziki arşivini dijital arşive ta-
şınarak verilerimiz korumaya alınmıştır.

-Web sitemiz akıllı telefonlar için uyumlu 
hale getirdik. -Covid salgını nedeniyle 
bütün birimlere entegre edilmiş randevu 
sistemine geçiş yapılmıştır. -Üyeleri-
mizin ve Çalışanlarımızın Sağlığı İçin 
Odaya maske ile girişe engel olmak 
amacıyla girişte Maske Tanıma sistemi 
getirilmiştir. 

- Üyelerimizin ve Çalışanlarımızın Sağlığı 
İçin yüksek ateşli olan kişileri tespit 
ederek varsa bulaş riskini önleme ama-
cıyla girişte Ateş ölçer Kameralı Turnike 
Sistemi getirilmiştir.

-Tüm personelin aktif olarak dahil oldu-
ğu görev , iş ve evrak takiplerinin yapıl-
dığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) programına geçiş yapılmıştır.
-Üyelerimize yönelik yapılan çalışmaları-
mızı takip edebildiğimiz bir yazılım geliş-
tirilmiştir.Tüm bu yazılım ve programlar 
odamız Bilgi işlem Birimi tarafından aktif 
hale getirilmiştir
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Üye Takip Programı

Hizmet Anketi Programı

Ateş Ölçer Ve Maskesiz Geçişe İzin Vermeyen Yüz Okuma Programı

Online Randevu Programı
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1.7 Üye İlişkileri

Yıllara Oranla Üye Kayıt Raporu

Toplam Kayıt

420

334

438

459

379

283

413

2014

2016

2018

2015

2017

2019

2020

Faal Üye Sayısı

2104

2399

2810

3228

3391

3190

3282

2014

2016

2018

2015

2017

2019

2020

Askıdan İnen Üye Sayısı

2014 2015

100 128

2016 2017

101 154

2018 2019

166 154

2020

239

2014

2016

2018

2015

2017

2019

2020

234
232

146
189

132
213

167

Terk Olan Üye Sayısı

Nazilli Ticaret Odasının 2020 yılı 
itibariyle 4540 toplam üye sayısı 
bulunmaktadır.
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Nazilli Ticaret Odamız tarafından Yeni kayıt olan üyelerimize kayıttan sonra üye levhaları ile beraberinde oda, komiteler ve 
hizmetlerimizi tanıtıcı Yeni üye el rehberi, haber bülteni, NTO tanıtım kitapçığı, sorumluluk sahamızdaki ilçelerimizin tanıtım 
broşürleri yanı sıra yeni üyelerimizde aidiyet bilincini arttırmak amacıyla odamızı tanıtıcı materyaller verilmektedir



FAALİYET RAPORU • 2020 25

Ayrıca odamıza yeni kayıt olan üyeler 
komite toplantılarına davet edilerek 
komiteleri ile tanıştırılmaktadır. Bunun 
yanı sıra her ay sonunda yeni kayıt olan 
üyelere uygulanan "Yeni üye beklenti 
anketleri" ile üyelerin görüş ve öneriler 
alınmaktadır.

Nazilli Ticaret Odası yeni hizmet 
binasında girişte bir Danışma perso-

neli bulunmakta; üyeyi ilgili bölümlere 
yönlendirmekte ve üyenin görüştüğü 
bölüme göre hizmet süreci ölçümü 
yapılmaktadır.

Nazilli Ticaret Odası, üyeleri ile farklı 
Yüz yüze ziyaretler, toplantılar, eğitimler, 
anketler vb. metodlarla sürekli iletişim 
halindedir. Yapılacak olan etkinlikler, 
eğitimlerle ilgili takvimi, Web sitesinde 

duyurulmaktadır. Ayrıca her etkinlik 
, eğitim öncesi üyelere sms ile hatır-
latma yapılmaktadır. Bunu yanı sıra 
Etkinlikler ve eğitimler sonrası anketler 
düzenlenmekte, rapor hazırlanmakta; 
Anket sonucu Genel Sekreter tarafında 
değerlendirildikten sonra değerlendirme 
sonuçları Yönetim kurulu tarafından da 
gözden geçirilmektedir.

2020 Yılında Pandemi nedeni ile yüz yüze eğitimlerimize onlıne eğitimlerle devam ettik.2020yılında üyelere verilen eğitim 
ve bilgilendirmeler şöyledir:

TARİH EĞİTİM ADI
24.1.2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIDA KURUMSALLAŞMA ADIMLARI

24.1.2020 SÜRÜDÜRÜLEBİLİR İŞ YAŞAMI İÇİN KURUMSALLAŞMA ADIMLARI EĞİTİMİ
30-31.1.2020 TOBB AKREDİTASYON ORYANTASYON EĞİTİMİ
3.3.2020 AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN FARKINDALIK EĞİTİMİ
20-27.05.2020 ONLINE BİTIKLAAVRUPA E İHRACAT SEMİNERİ
28.5.2020 ONLINE DİJİTALLEŞME EĞİTİMİ
16.6.2020 ONLINE E TİCARET E GİRİŞ EĞİTİMİ 1
17.6.2020 ONLINE DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI BİLGİLENDİRMESİ
23.6.2020 ONLINE E TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR

24.6.2020 ONLINE ARABULUCULUK VE TAHKİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME
24.6.2020 ONLINE KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ İHRACATÇI YETİŞTİRME PROGRAMI
25.6.2020 ONLINE GİRİŞİMCİLİK SOHBETLERİ
29.6.2020 ONLINE HİJYEN EĞİTİMİ
30.6.2020 ONLINE E TİCARET SİTESİ KURMAK
7.7.2020 ONLINE E İHRACAT EĞİTİMİ
7.7.2020 ONLINE KOBİLER İÇİN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
8.7.2020 ONLINE TÜBİTAK UFUK2020 KOBİ DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
9.7.2020 ONLINE GİRİŞİMCİLİK SOHBETLERİ
9.7.2020 ONLINE TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİ ONLINE NETWORK U
16.7.2020 ONLINE KOSGEB KOBİ DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME WEBİNARI
08-14.08.2020 PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ(PCM),HİBE PROGRAMLARI VE PROJE BAŞVURUSU EĞİTİMİ
14.8.2020 ONLINE EXPORT AKADEMİ-KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ İHRACATÇI YETİŞTİRME PROGRAMI
15.9.2020 KVKK VE VERBİS KAYDI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
21-24.9.2020 DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
1.10.2020 DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ
24.09.2020 İNSANSIZ HAVA ARACI EĞİTİMİ
11.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (SINIR ÖTESİ E-TİCARET PANELİ)
17.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARET LOJİSTİĞİ PANELİ)
25.11.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETTE EKOSİSTEM PANELİ))
25.11.2020 VERİ ANALİZ EĞİTİMİ
26-27.11.2020 TÜBİTAK AB UFUK 2020 YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI BİLG.SEMİNERİ
2.12.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETTE VERİ GÜVENLİĞİ PANELİ)
9.12.2020 TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ EĞİTİMİ (E-TİCARETKAMPANYALARI PANELİ)
15.12.2020 AFET DAYANIKLILIK EĞİTİMİ
22.12.2020 AFET FARKINDALILIK EĞİTİMİ
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TARİH 2020 YILINDA YAPILAN TOPLANTILAR

3.1.2020 ELEKTRİK TESİSATÇISI ÜYELERİMİZE AYDEM İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

11.1.2020 KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI

14.1.2020 KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI

18.1.2020 SMMMO TOPLANTISI

20.1.2020 AZAMİ EKMEK KOMİSYONU TOPLANTISI

23.1.2020 MÜTEHAAHHİTLERİN TOPLANTISI

27.1.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ İLE YAPILAN TOPLANTSI

29.1.2020 KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL İLE YAPILAN TOPLANTI

30.1.2020 ÖRKOOP BAŞKANI ÜNAL ÖNAL İLE VE BANKA MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI

30.1.2020 TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÇİFTÇİ BULUŞMALARI KONULU PROGRAM

3.2.2020 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONULU ÜNİ.ÖĞRENCİLERİNİ HAZIRLADIĞI TOPLANTI

5.2.2020 FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPILAN TOPLANTI -BANKA MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI

5.2.2020 NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI İLE TOPLANTI

10.2.2020 AYDIN VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI

11.2.2020 TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI

18.2.2020 GEKA TARAFINDAN DÜZENLENEN EKO-TURİZM ÇALIŞTAYI

18.2.2020 BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL İLE YAPILAN TOPLANTI

18.2.2020 NAZİLLİ KAYMAKAMI VE RETEK SELÜLÖZ İLE BİRLİKTE YAPILAN TOPLANTI

24.2.2020 GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TOBB TOPLANTISI

25.2.2020 HIZIR PETROLÜN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TOPLANTISI

26.2.2020 BUHARKENT KAYMAKAMI KEMAL ÜLKÜ İLE YAPILAN TOPLANTI

28.2.2020 GÖLKENT SAHİL SİTESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2020 Yılı Yapılan Toplantılar, Etkinlikler
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2.3.2020 İDLİB BASIN AÇIKLAMASI

4.3.2020 REHBERLİK ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ TOPLANTISI

10.3.2020 AYDIN ODA VE BORSALAR İLE GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTIS

11.3.2020 KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI

8.4.2020 ÜYE SORUNLARI HAKKINDA TOBB İLE YAPILAN VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ

13.4.2020 MÜŞTEREK KOMİTE TOPLANTISI

13.4.2020 KOMİTE BAŞKANLARI İLE YAPILAN TOPLANTI

22.4.2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA SAYIN SELÇUK İLE YAPILAN TOPLANTI

30.4.2020 RUHSAR PEKCAN İLE TELEKONFERANS TOPLANTI

4.5.2020 DENİZBANK BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI

5.5.2020 CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN BÜLBÜL İLE YAPILAN TOPLANTI

14.5.2020 EGE BÖLGESİ ODA VE BORSALAR İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

1.6.2020 TOBB MÜŞTEREK TOPLANTISI

24.6.2020 KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ İHRACATÇI YETİŞTİME PROGRAMI

12.8.2020 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI ŞLE TOPLANTI

14.8.2020 EXPORT AKADEMİ-KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİ İHRACATÇI YETİŞTİRME PROGRAMI

18.8.2020 KOMİTE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI

19.8.2020 NOTS GENEL KURUL TOPLANTISI

21.8.2020 GEKA UZMANLARI İLE YAPILAN TOPLANTI

21.8.2020 9.GRUP MESLEK KOMİTESİ BASIN AÇIKLAMASI

31.8.2020 İSTİŞARE TOPLANTISI-4664

2-11.9.2020 11.GRUP GENİŞLETİLMİŞ KOMİTE TOPLANTISI

14.9.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ B.KUVVET ERİM İLE YAPILAN TOPLANTI

15.9.2020 KOSGEB KOBİGEL GELİŞİM DESTEK PROGRAMI BİREBİR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

16.9.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ B.KUVVET ERİM VE KOMİTE ÜYELERİMİZLE ÜYE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN 
TOPLANTI

21.9.2020 SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA İLE YAPILAN TOPLANTI

23.9.2020 İTALYAN TİCARET ODASI DERNEĞİ İLE YAPILAN TOPLANTI

24.9.2020 OSB FİZİBİLİTE RAPORU TOPLANTISI

28.9.2020 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINA NAZİLLİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ SUNAY GÜLER KATILDI

28.9.2020 MÜŞTEREK KOMİTE TOPLANTISI

29.9.2020 AYDIN VALİSİ, NAZİLLİ KAYMAKAMI VE NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPILAN OSB TOPLANTISI

2.10.2020 KARACASI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL İLE YAPILAN TOPLANTI

2.10.2020 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK İLE YAPILAN ONLİNE TOPLANTI

17.10.2020 AYDIN MİLLETVEKİLLERİ İLE TOPLANTI

14.10.2020 TOBB KONSEY TOPLANTISI

18.11.2020 TOBB EKONOMİK ŞURA TOPLANTISI

TARİH 2020 YILINDA YAPILAN TOPLANTILAR
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03.01.2020 ELEKTRİK TESİSATÇISI ÜYELERİMİZE 
AYDEM İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN TOPLANTI

09.01.2020
MALİ MÜŞAVİRLERLE TOPLANTI

20.01.2020 AZAMİ EKMEK FİYATLARI TOPLANTISI 22.01.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET 
ERİM İLE YAPILAN TOPLANTI

30.01.2020 İŞBANKASI BÖLGE MÜDÜRLERİ İLE 
YAPILAN TOPLANTI

30.01.2020 TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TOPLANTI
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30.01.2020 ÖRKOOP BAŞKANI ÜNAL ÖNAL VE 
BANKA MÜDÜRLERİ İLE ÇİFTÇİ SORUNLARI VE MALİ 
DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA TOPLANTI

05.02.2020
FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK TOPLANTI

04.03.2020 
REHBERLİK ARAŞTIRMA TOPLANTISI

08.04.2020 TOBB BAŞKANI R.HİSARCIKLIOĞLU İLE 
ÜYE SORUNLARI İÇİN YAPILAN TOPLANTI

10.03.2020 AYDIN ODALAR BORSALAR
GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI

29.09.2020 OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ İLE YAPILAN 
TOPLANTI
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Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizin ve bölge halkının önemli gün ve haftalarını sms göndererek, sosyal medyada pay-
laşım yaparak ve gazetelerde ilan yayımlatarak kutlamakta bu amaçla hem bilinirliğimizi arttırmayı hemde üye memnuniyetini 
sağlamayı hedeflemekteyiz. 

90.000
sms gönderimi

adet

150
sosyal medya paylaşımı

adet

550
gazete ilanı

adet

Özel Gün ve Haftalar İçin Yapılan Kutlama -Anma İlan Sayılarımız 
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Özellikle kadınlar gününde her yıl olduğu gibi 2020 yılında da tüm kadın üyelerimize ve bunu yanı sıra tüm 
kadın paydaşlarımıza karanfil gönderimi yaparak kadınlar günün kutladık
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NTO binası içinde farklı büyüklük ve kapasitelerde, tam donanımlı toplantı salonlarımız bulunmaktadır.
Zemin katta; 6 adet derslik, hizmet alanında 1 adet toplantı salonu, 1. Katta ise; komite odası, kadın 
girişimciler odası, Meclis Toplantısı salonu ve VIP salonu, 2. Atta ise; 500 kişilik konferans salonu 
mevcuttur. Üyelerimiz, yazılı talep üzerine toplantı salonlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabilmektedir
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Her Yıl Olduğu Gibi 2020 Yılında Da Vergi 
Rekortmenleri İle En Fazla İhracat Yapan 
Firmalar Nazilli Ticaret Odamız Tarafından 
Yapılan Bir Tören İle Ödüllendirildi

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında faaliyet gösteren üyelerden vergi rekortmenleri ile ihracat sıralamasına giren 
firma temsilcilerinin ödüllendirildiği törende; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif 
DÖNERTAŞ, Nazilli ve Sultanhisar Belediye Başkanları Kürşat Engin ÖZCAN ile Osman YILDIRIMKAYA , Aydın Vergi Dairesi 
Başkanı Cemil MÜSEVİTOĞLU ve Aydın Kosgeb Müdürü Sadullah DÜLGER rekortmenlere plaketlerini takdim ettiler.
En yüksek vergi beyan eden vergi mükellefleri sıralamasında ilk yüz arasında isminin açıklanmasına müsaade eden dokuz 
firma, ihracat sıralamasında ise elli firmaya ödülleri verildi.
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 Nazilli Ticaret Odası 2018 yılında üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şikayet yönetim sistemine dahil ola-
rak ıso 10002 belgesini almaya hak kazanmıştır. 31/10/2020 tarihinde de belge güncellenmiştir. Üyeden gelen şikayetler 
şikayetleri ele alma prosedürü kapsamında değerlendirilmektedir. Üyelerin şikayetlerini bunu yanı sıra görüş ve önerilerini 
iletebilecekleri şikayet kutusu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra whatsapp şikayet hattı oluşturulmuştur. Ayrıca online olarak 
canlı sohbet sayesinde de görüş ve öneriler anında cevaplanabilmektedir.

Yıllar İtibari İle Şikayet Yönetimi
Şikayet Sayısı Şikayetin Ele Alınma Süresi Performansı (Gün)

Şikayetin Cevaplanma Süresi Performansı (Gün)

21

1
18

2018 2019
14

2

16

24

2

27

%81 %73
Sikayetçinin Memnun 

Edilme Oranı
Sikayetçinin Memnun 

Edilme Oranı

2020

%83
Sikayetçinin Memnun 

Edilme Oranı
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Covid-19
Sürecinde
NTO

Öncelikle Kurumsal Tedbirlerimizi Aldık…
• Verdiğimiz hizmetleri aksatmayacak şekilde normalleşme süreci
başlayana kadar çalışma saatlerimizi güncelledik.
• Bina içerisinde teması azaltmak için dönüşümlü çalışma ve hizmet alanının dışında korunaklı 
sosyal mesafeye uygun bankolar yaptık.
• Bütün birimlere entegre edilmiş randevu sistemine geçiş yaptık
• Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için odaya girişte maske tanıma ve ateş ölçer kameralı 
turnike sistemi getirdik.
• Toplantılarımızı online platformlar üzerinden devam ettiriyoruz.
• Eğitimlerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz.

Yardım ve Destekler

• Özellikle covid bulaş riskinin daha yoğun olduğu hizmet sektörü başta olmak üzere üyelerimi-
ze,kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan standı verdik
• İlçe sağlık müdürlüğünün filelasyon ekiplerin ihtiyacı doğrultusunda kurum araçlarımızdan birini 
tahsis ettik
• Pandemi başlangıcında sosyal yardımlaşma ve vefa guruplarının ihtiyacı doğrultusunda talep 
edilen kurum araçlarımızdan birini şoförlü bir şekilde tahsis ettik.

Maske Dağıtımı

• Üyelerimizin bulaştan korunması adına 5 Mayıs’tan bugüne ücretsiz bir şekilde maske dağıtım-
larımızı gerçekleştirdik.

Yıllara Oranla Üye Memnuniyeti

604
%88

Katılımcı Sayısı

Menuniyet Oranı

Katılımcı Sayısı

221
%86

Menuniyet Oranı

435
%87

Katılımcı Sayısı

Menuniyet Oranı
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Lobi Çalışmalarıyla Katkı Sunduğumuz Gelişmeler
NTO olarak yaptığımız haberler ve en üst düzeyde girişimlerle üyelerimizn ticari hayatları için son derece önemli konularda ve 
sorunlarda çözüm üretilmesine katkı sunduk.

• Üyelerimizin faydalanabileceği cansuyu kredisinde başvuru koşulu olan ' en az 1 yıldır faaliyette bulunma' şartının kaldırılma-
sı için bakanlıklar ve üst kuruluşumuz TOBB ile görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak bu şart kaldırılmış ve işyerini yeni açan 
üyelerimizin de bu destekten faydalanmalarına imkan sağlanmıştır.
• 15 Mart’ta reel sektörün virüs ile mücadelede desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çektik. Yapılması gerekenlere ilişkin hazırladı-
ğımız raporu TOBB’a ilettik. 18 Mart itibariyle de “Ekonomik İstikrar Kalkanı” programı devreye alındı.
• İş’e Devam Kredisi başvurularında sorun yaşandığına dair üyelerimizden çok sayıda geri dönüş aldık. Bunun üzerine 
durum tespiti yapmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Kredi başvurusu yapan firmalarımızın bilgilerini Bakanlığa ilettik ve sonuç 
olarak işe devam kredisinden üyelerimizin faydalanmasını sağladık. 
• Eximbank-KGF işbirliği: Eximbank TL reeskont kredilerinin KGF teminatı ile kullandırılması önerisinde bulunduk ve kısa bir 
süre sonra bu uygulamaya geçildi.
• Nefes Kredisi: Oda olarak destek verdiğimiz Nefes Kredisi de devreye girdi. Kredi, Denizbank aracılığıyla kullandırıldı.
• Vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin: Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda vergi mükellefi olup 65 yaş üstünde olanlar 
için kısıtlamalardan muaf tutulmaları yönünde Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüş-
melerde bulunuldu. Görüşmelerimiz sonucunda 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 
65 yaş üstü vergi mükelleflerine muafiyet sağlandı.
• Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına Nazilli Ticaret Odası 
olarak destek verdik.
• Cansuyu Kedisi; Pandemiden olumsuz olarak etkilenen şahıs üyelerimizin de faydalanabileceği bir kredi için Bakanlıklar, 
Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Görüşmelerimiz sonucunda cansuyu 
kredisine Halkbank aracılığı ile hayata geçirildi.
• Üretim yapan incirci üyelerimizden gelen talep doğrultusunda üyelerimizin hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulmaları için 
Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Sonuç olarak üretim yapan 
firmalara muafiyet getirildi.

65 Yaş Üstü Üye Kimlik Kartı Dağıtımı
• 65 yaş ve üstü üyelerimize pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı yaşadıkları mağduriyeti giderebilmek için üye 
kimlik kartı bastırdık.

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamındaki Çalışmalarımız
• Faaliyet Belgesi: Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile üyelerimizin mağduriyet yaşamama-
ları için üyemiz olduğunu gösterir belgeyi üyelerimize vererek mağduriyet yaşamalarını engelledik.
COVID-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında 1.000’i aşkın üyemize, genelge kapsamında faaliyet-
lerini sürdürebilmeleri amacıyla faaliyet belgesi düzenlenmiştir
• Paket Servis: Kısıtlama sürecinde lokantaların paket servis ile hizmet vermesini sağlamak için Bakanlıklar, Aydın millet-
vekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Sonuç olarak lokantalar paket servis ile hizmet 
vermeye başladı.
• Teknik Servis Hizmeti: Aynı şekilde teknik servislerin de hizmet vermesi için kısıtlamadan muaf olmalarını sağlamak için 
Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Sonuç olarak teknik servis-
lerin hizmet vermesi için kısıtlamalardan muaf tutuldu.
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Üye Kayıtlarının Güncellenmesi

Üyelerimiz ile Odamız arasındaki iletişimi sürekli ve etkin kılmak amacı ile üyelerimizin iletişim bilgilerinin güncel tutulması 
büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 3500 üye, Oda personeli arasında paylaşılarak, telefonla tek tek aranmış ; 
bilgiler Tobb Üye net programında ve Net Gsm adlı sms programında güncellenmiştir. Ulaşılamayan üyeler için, çapraz arama 
yapılmaktadır. Askıdaki üye, askıdan indiği anda bilgi güncelleme formu doldurmaktadır. Üyenin şirket kuruluşu esnasında ise, 
üye iletişim bilgileri edinilmektedir.2020 yılında üye güncelleme oranı %91 dir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü Faaliyetleri
01.01.2020– 31.12.2020 tarih aralığında
Nazilli Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan işlemler kısaca aşağıda belirtilmiştir.
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Kuruluş İşlemleri
Yeni kayıt İşlemleri: Müdürlüğümüzde tasdik edilen ana sözleşme, tescil talepnamesi ve ticari defterlere ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir.

Tasdik edilen;

124
Ana Sözleşme

Sayısı

124
Defter Sayısı Tescil Talepname 

Sayısı

217

167
Terkin

504
Değişiklik Yeni Kayıt işlemi Askıdan İndirme 

İşlemi

239413

Belge İşlemleri: Ticaret Sicili 
Tasdiknamesi, İflas Konkordato 
Belgesi, Tapu Yetki Belgesi, ve sicil 
kayıtlarını gösterir diğer belge adedi 
795 ‘dir.

Yazışma İşlemleri: Mahkeme, İcra 
Müdürlüğü, Savcılık, Vergi Dairesi, 
SGK, Emniyet Müdürlüğü gibi 

kurumlardan gelen yaklaşık 513 adet 
yazışma cevaplanmıştır.

Tescil İşlemleri: 1060 adet tescil işlemi 
Mersis üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Terkin İşlemleri: 149

Tasfiye İşlemleri:18

2020 yılı içerisinde Odamıza 
2179 adet evrak gelmiş, gerçek 
ve tüzel kişilere 1839 adet yazılı 
evrak gönderilmiştir.
Ayrıca ticaret sicil müdürlüğünde 
1500 üyemize ait dosya taranarak 
dijital arşive eklenmiştir.

Oda Sicil Faaliyetleri
Odamıza kaydı yapılan gerçek ve 
tüzel kişi tacirlerin, kuruluşundan ticari 
faaliyeti sona erene kadar, kayıtları 
birimimizin dijital arşivinde tutulmakta-

dır. Bu kayıtlardaki her türlü değişiklikler 
(Hisse Devri, Adres, Temsil, Amaç Konu 
Değişikliği, Unvan, Sermaye, Nace 
Kodu Değişikliği, Askı ve Terk vs.) sicil 

kayıtlarına işlenmekte olup, haftalık Oda 
Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.
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Oda Sicil Düzenlenen Ücretsiz Belge Sayısı (2020 ) Toplam: 5316

2020 yılı içerisinde Odamıza 1335 adet evrak gelmiş, gerçek ve tüzel kişilere 3889 adet yazılı evrak gönderilmiştir.
2020 yılı içerisinde 682 adet TOBB dan evrak gelmiş 45 adet evrak gönderilmiştir.

İş Makineleri Faaliyetleri
Sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde 
kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş ma-
kinalarını Karayolları Yönetmeliği’nde belir- 
tilen esaslara göre odalara tescil ettirmek 
ve tescil belgesi almak zorundadır. Oda-
mızda iş makinalarının tescil, rehin, haciz, 
ruhsat yenileme işlemleri yapılmaktadır.

Resmi kurum ve kuruluşlardan Odamıza 
gönderilen müzekkerelere cevap verilmek-
te haciz, rehin, tedbir gibi şerhler sistem 
üzerine işlenmektedir. Tescil belgesinin 
kaybedilmesi durumunda ya da rehin ve 
haciz şerhi konulması/kaldırılması sebe-
biyle ruhsatın yenilenmesi gerekmektedir.

İş Makinesi Tescil İşlemi
121
birimimizce gerçekleştirilmiştir.

Üyeleriimiz tarafından talep edilen; faa-
liyet belgesi, ihale kanunu gereği talep 
edilen; ihale durum belgesi, ticaret sicil 
gazeteleri örnekleri, ticari ikametgah 
belgesi, meslekten men edilmediğine 
dair belgeler,oda kayıt belgesi birimi-
mizden verilmektedir.
Emeklilik ve SGK borç yapılandırması 

işlemleri için Bağ-Kur tarafından talep 
edilen şirket ortaklarının başlangıç ve 
bitiş tarihleri bilgilerinin yer aldığı “İB 
formu” doldurulup verilmektedir.Birimi-
miz bu dönem 30 adet belge talebini 
karşılamıştır.
Resmi kurum ve kuruluşlardan, 
mahkemelerden gelen müzekkerelere 

(firmaların adres, yetkilileri vb. bilgilerinin 
istendiği evraklar) birimimizden cevap 
verilmektedir. Bu kapsamda birimimiz-
de kamu kurum ve kuruluşlardan gelen 
yazılara karşılık 54 adet resmi yazışma 
yapılmıştır.

Kapasite Raporu Faaliyetleri
Kapasite raporu, üretim yapan tüm 
kuruluşlarının üretim gücünü gösteren 
ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli 
olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için 
öncelikle kapasite raporu düzenlenecek 
firmanın ticaret siciline tescili ve işyerinin 

bulunduğu yerdeki odaya üye olması 
gerekmektedir.
Kapasite Raporu; sanayi sicil belgesi 
müracaatlarında, ithalat ve ihracat 
işlemlerinde, ihalelerde, yatırım teşvik 
belgesinde, kredi temininde, sanayi veri 
tabanının hazırlanmasında kullanılır.

2020 yılında Odamızda 30 adet kapasi-
te raporu işlemi yapılmıştır.

Odamız Meclisince görevlendirilen 
eksperler kapasite raporu düzenlerken 
bizzat işyerlerine giderek ekspertiz 
işlemi yaparlar. Bu dönemde birimimizle 
ilgili 52 adet ekspertiz işlemi yapılmıştır.

Sigortacılık Faaliyetleri

Odamız bölgemizin gelişimine yön vermek amacıyla çalışmalarımız devam et-
mektedir
Üyelerimize güncel bilgileri aktarmak adına 2020 yılı içerisinde yeni çıkan kanunlar, çeşitli kurumlarca açılan ticari ihaleler, yö-
netmelik ve mevzuat değişikliklerini kapsayan 563 adet duyuru birimimizce Odamız web sayfasında ve sms le duyurulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri ve diğer kuruluşlardan gelen çeşitli mal ve ürünlere ait 79 adet piyasa rayiç fiyat 
tespit talebi, Oda Muamelat Yönetmeliği 36.madde çerçevesinde birimimizce cevaplanmıştır.

Türk Patent Ve Marka Kurumu Doküman Birimi kapsamında Odamıza başvuruda bulunan üyelerimize doküman temini sağ-
lanmıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gere-
ğince Odamız, sorumluluk sahamızda 
faaliyette bulunan sigorta acenteleri 
ve aracıları ile sigorta eksperlerin ve 
bunların çalışanlara ilişkin levha kayıtları 
tutulmakta ve bu kayıtlardaki her türlü 
değişiklik işlemleri ( adres değişikliği, 

ortaklık, müdür, teknik personel giriş 
çıkış işlemleri, İnternet IP kayıtları ) 
yapılmaktadır.

Sigortacılık Sektörünün sorunlarının 
tespiti ile TOBB bünyesindeki Sigorta 
Acenteleri İcra Komitesine iletilmekte, 

ilimizde sektörün geliştirilmesini sağla-
mak ve sigortacılık bilincinin arttırılması-
na yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
kapsamda 63 adet işlemi gerçekleşti-
rilmiştir.
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1.8 Kalite Yönetimi

2020 YILI YATIRIM DESTEK OFİSİ 
İSTATİSTİKLERİ

2020 YILI GENELİ

Odamız Üyesi 
Olanlar

Odamız Üyesi 
Olmayanlar

Girişimci 
(Üyeliği Yok)

KOSGEB girişimcilik destekleri hakkında girişimcilerin bilgilendirilmesi 
ve yönlendirilmesi 899

KOSGEB girişimcilerinin ödeme talep formları, iş planları gibi muhtelif 
evrak işleyişleri konularında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi 456 311

KOSGEB "kobi bilgi beyannamesi" konusunda işletmelerin bilgilendi-
rilmesi ve yönlendirilmesi 380 218

KOSGEB genel hibe destekleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme 
(nitelikli eleman, fuar, iş gezisi, belgelendirme ...) 283 54

KOSGEB'in proje bazlı hibe destek programları hakkında bilgilendir-
me ve yönlendirme 56 3

KOSGEB “sıfır/düşük faizli nakit" yada "makine/teçhizat bazlı” kredileri 
hakkına bilgilendirme ve yönlendirme 264 162 577

GENÇ GİRİŞİMCİLİK desteği kapsamında devletin sağladığı vergi ve 
sgk muafiyetleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme 632

İŞKUR, SGK gibi kurumlara ait istihdam destekleri ile ilgili işletmeleri 
ve girişimcileri bilgilendirme ve yönlendirmeTKDK, GEKA, KGF, TİCA-
RET BAKANLIĞI gibi kurumların verdiği destekler ile ilgili işletmeleri 
bilgilendirme ve yönlendirme 

127 62 119

TKDK, GEKA, KGF, TİCARET BAKANLIĞI gibi kurumların verdiği 
destekler ile ilgili işletmeleri bilgilendirme ve yönlendirme 65 24 81

KYS sistemine eklenecek, çıkartılacak, revize edilecek, personele teb-
liğ edilecek dokümanların işlemleri (prosedürler, süreçler, formlar ...) 479

KYS sistemi içerisindeki iç tetkik, dış tetkik ve yönetimin gözden 
geçirmesi toplantı işlemleri 15

SİGORTACILIK kapsamında acentelerin, tobb sigortacılık yazılımında-
ki iş ve işlemleri (teknik personel, adres değişikliği, müdür atama ...) 60

SİGORTACILIK kapsamında sigortacılığa yeni başlayan yada sigorta-
cılığı bırakan acentelerin tobb sigortacılık yazılımındaki işlemleri 3

AZAMİ FİYAT TARİFESİ listelerinin meclis onayından sonra düzenlen-
mesi, imzalatılması, üyelere verilmesi 43

MUHTELİF İŞLEMLER (marka tescil belgesi bilgilendirmesi, türk malı 
belgesi düzenlenmesi, tobb barkod sistemi yönlendirmesi) 61 5

TOPLAM 1.798 839 2.308

ODAMIZ ÜYESİ OLANLAR: Sorumluluk sahamızda yer alan ve odamıza kayıtlı şahıs, şirket tüm KOSGEB veri tabanına 
kayıtlı işletmeleri ifade etmektedir.

ODAMIZ ÜYESİ OLMAYANLAR: Sorumluluk sahamızda yer alan ve farklı meslek kuruluşlarına kaydolan işletmeleri ifade 
etmektedir. Örneğin esnaf ve sanatkarlar odası, mimarlar odası, mühendisler odası yada eczacılar odası gibi.

GİRİŞİMCİ (ÜYELİĞİ YOK): Sorumluluk sahamızda yer alan ve işletmesini henüz kurmamış olan yani bir vergi kaydı yada 
oda kaydı bulunmayan kişiler.
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Iso 9000 – Kalite Yönetim Sistemi
İlk olarak 2009 yılında kalite yönetim sis-
temiyle ilgili çalışmalara başlayan Nazilli 
Ticaret Odamız, 2010 yılında ISO 9000 
belgesini 2008 versiyonu olarak almıştır. 
2011 yılında ilk defa TOBB tarafından 
akredite edilen odamız, C sınıfı belge 
ile sertifikalandırılmıştır. 2014 yılındaki 
TOBB akreditasyon denetiminde B sınıfı-
na yükselerek başarısını bir üst düzeye 
çıkarmıştır. 2017 yılında ISO 9000 için 
2015 versiyonu çalışmalarına başlayan 
odamız, 2017 yılındaki TOBB akreditas-
yon denetiminde B sınıfı oda statüsünü 
korumuştur. 2018 yılında 2015 versiyon 
ile denetlenerek, ISO 9000 belgemizi bir 
üst sınıfa yükseltmiştir.

2020 yılı içerisinde nisan–haziran dö-
neminde TOBB Akreditasyon Kurulu, 
kurumumuza geliştirme ziyaretine 
gelecekken dünya genelinde yaşanan 
virüs salgını sebebiyle denetimler, eylül 
ayına ertelemişlerdir. “B” olan akredite 
statümüzü korumakta; her geçen gün 
bir adım ileriye taşıyarak “A” olabilme 
yolunda hız kesmeden ilerlemekteyiz.

“Misyon ve Vizyon”umuz, revize edil-
miştir. Bunu yaparken personelimiz ile iç 
ve dış paydaşlarımızın görüşlerini aldık. 
Baştan aşağı yenilemiş olduğumuz, 
ayrı ayrı hazırladığımız iç ve dış paydaş 
anketlerini kullandık. YGG ve AİK toplan-
tılarına yönetim kurulumuz da katılmaya 

başlamıştır. “Personel El Kitabı”, “İç Yö-
nerge”, “Meslek Komiteleri ve Yönetici El 
Kitabı” revize edilmiştir.
Tüm üye/personel/fuar/paydaş vs. 
anketlerimiz online ortamda da hazır-
lanmış ve istenilen ortamda üyelerimize 
gönderilmeye başlanmıştır. Birimlerin 
yaptığı işlemler teker teker profesyonel 
montajlama ile video kaydına alınmış, 
web sayfamızda ve sosyal medyada 
paylaşılmıştır. Giriş katı danışma bölü-
müne, üyelerimizin şikayetlerini direk 
aktarabileceği bir bilgilendirme panosu 
konmuştur.

13.01.2020 tarihinde tüm birimlerin 
risk ve fırsatlarını ayrı ayrı ele aldığımız 
ayrıntılı bir risk analizi süreci ve tablo-
su hayata geçirilmiştir. Kalite (stratejik) 
hedeflerimizi 02.01.2020 tarihinde 
personelimizin, iç ve dış paydaşlarımızın 
da görüşlerini alarak revize ettik.

“Üye Memnuniyet Anketi”miz en son 
04.05.2020 tarihinde kapsamlı olarak 
revize edilmiştir. Sorular daha anlaşılır, 
kısa ve daha az zaman alıcı hale geti-
rilmiştir. Memnuniyet anketimizi online 
ortama taşıyarak istediğimiz yerden diji-
tal ortamda üyelerimize ulaştırabilir hale 
getirdik (örneğin sms, whatsapp, web 
sayfası veya e-posta gibi). Bu şekilde 
daha fazla anket doldurulma sayılarına 
ulaşmaya başladık.

“Araç Bakım Çizelgesi” KYS’ye eklen-
miş; “Bağlam Analizi ve Paydaş Beklenti 
Formu” ile “Organizasyon Şeması” ye-
nilenmiştir. Şikayet yönetim sürecimizin 
etkin çalışabilmesi için tüm imkanlarımız 
kullanılmaktadır (whatsapp şikayet hattı, 
canlı destek hattı, online memnuniyet 
anketi, danışma alanındaki şikayet bilgi-
lendirme panosu, web tabanlı memnuni-
yet/şikayet anketi vs.).
Personel memnuniyet anketlerinde, per-
sonellerin düşük puan verdiği sorular en 
yakın personel toplantısında gündeme 
getirilerek, tartışılmaya; çözüm öneri-
leri yönetim kurulu başkanı ile istişare 
edilmeye başlanmıştır. Üyelerimizin dol-
durduğu anketlerdeki beklenti, şikayet, 
talep yada öneriler değerlendirilmekte ve 
düşük puanlı yada olumsuz bir düşünce 
paylaşan anket sahipleri ile en geç 2 
gün içerisinde iletişime geçilmekte ve 
şikayetleri de takip eden 10 gün içerinde 
çözülmektedir.
Gerek personel olsun, gerek üye olsun 
anketler vasıtasıyla tespit edilen görüş, 
öneri, beklentileri yıl içerisinde analiz 
ettiğimiz görülmektedir. Ayrıca personel 
ve üye eğitim talepleri de aynı şekilde 
analiz edilmekte olup, üyelerden gelen 
fuar talepleri ayrıca değerlendirilmekte-
dir. Personele verilen görevlendirmelerin 
durumları da incelenmektedir.

Süreçlerimizin bugün itibariyle son hali şu şekildedir:

1- Eğitim Süreci
2- Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Süreci
3- Rayiç Fiyat Tespit Süreci
4- Sicil Kayıt, Terk ve Tescil İşlemleri Süreci
5- Kapasite Raporu Hazırlama ve Değerlendirme 
Süreci
6- Personel Performans Değerlendirme Süreci
7- Risk Analizi Süreci
8- İş Makinesi Tescil Süreci
9- Yardımcı Hizmetler Süreci
10- Anket Değerlendirme ve Görüş–Öneri–Görev 
Takip Süreci
11- Fuar Organizasyonu Süreci
12- Komite Toplantıları Süreci
13- Şikayet Yönetim Süreci
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2020 yılı başından bu yana ise 1 adet 
önleyici faaliyet ve 5 adet düzeltici 
faaliyet istek formu açılmıştır. Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG), 
tüm personelimiz ve yönetim kurulu-
muzun katılımıyla 08.06.2020 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Öncesinde 2020 yılı 
haziran ayının ilk haftasında iç tetkikleri, 
tüm birimlerimizi kapsayacak şekilde 
gerçekleştirdik.

2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilen 
meclis toplantımızda, meclis üyele-

rimize genel bir oryantasyon eğitimi 
verilmiştir. 2020 yılı ocak ayı içerisinde 
tekrar çalışmalarına başladığımız oda-
mız risk analizinin değerlendirmeleri, 
13.01.2020 tarihinde tamamlanarak 
yönetim kurulu kararıyla kapsamlı bir 
şekilde revize edilmiştir.

Daha önce birleşik olarak yer alan 
KYS ile Akreditasyon Temsilciliği Görev 
Tanımları, 17.03.2020 tarihinde birbirin-
den ayrılmıştır. Organizasyon Şemamız 
17.03.2020 tarihinde tüm organlar, 

birimler ve görev tanımları ile uyumlu 
olacak şekilde revize edilmiştir.

Stratejik Hedefler İzleme Tablosu, 
odamızın Kıyaslama Tutanağı, Üye 
Memnuniyet Anketi, Personel Memnu-
niyet Anketi revize edilmiştir. Odamızın 
Bağlam Analizi ve Paydaş Beklenti 
Formu, önem ve ilişki düzeylerine göre 
revize edilen iç ve dış paydaş anketleri 
kullanılarak kapsamlı bir şekilde güncel-
lenmiştir. KYS’ye Araç Bakım Çizelgesi 
eklenmiştir.

Akreditasyon
Ekim 2020 tarihinde TOBB tarafından 
kurumumuza Akreditasyon Geliştir-
me Ziyareti gerçekleştirilmiş ve işleyiş 
hakkında öneriler alınarak, geliştirme 
faaliyetlerine başlanmıştır.

Üye Memnuniyet Anketlerimizin Google 
anket sistemine entegrasyonu sağla-
narak analizlerinin hızlı ve etkin alınması 
sağlanmıştır.

Personel Memnuniyet ve Performans 
Anketleri düzenli olarak yapılmaktadır. 
Personel anketlerinde etikliği ve güve-
nirliği sağlamak için anketler veri gizliliği 
sağlanarak yapılmaktadır.

Etkinlik/Toplantı/Eğitim Raporlama 
formu oluşturularak yapılan faaliyetlerin 
raporlanması, kanıtlanması sağlanmış-
tır. Raporlamalara geçmişe dönük faa-
liyetler de dahil edilerek kurum hafızası 
oluşturulmuştur.

Sürekli iyileşme anlayışıyla çevre illerde-
ki Oda ve Borsalara Kıyaslama Ziyaret-
leri gerçekleştirilmiştir. Kurumlar arası 
fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaretler 
oldukça aktif olarak yürütülmüştür.

Odamızın hizmetleri ile ilgisi olan pay-
daşlarımızın beklentilerini , görüşlerini 
ve önerilerini tespit etmek için iç ve dış 
Paydaş Analizleri yapılmıştır.

2. TEMEL HİZMETLER
2.1 İletişim Ağı
• Üyelerimiz Odamızdan aldığı hizme-
ti anında değerlendirmek adına web 
sitemiz Google anketler ile Üye Mem-
nuniyet ve Beklenti Anketi uygulaması 
başlatılmıştır.

• WEB sitemizde yer alan İstek, Öneri, 
Şikayet Teşekkür Formu ile de online 
olarak bildirimler alınmaktadır.

• Odamızda düzenlenen etkinliler web 
sitemizde yer alan etkinlik takviminden 

her an takip edilebilmekte ve üyelerimize 
online kayıt imkanı sunulmaktadır.

• Yapılacak Toplantılar öncesi üyelerden 
Google anketler aracılığı ile görüş ve 
öneriler alınmaktadır.

Üyelerimiz Ticaret Sicil Gazete İlanlarını Aynı Gün Alabilecekler

Nazilli Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen terkin, kuruluş, tür değişikliği vb. tescil işlemlerine 
ait Ticaret Sicil Gazeteleri aynı gün içinde yayımlanmaktadır. 
Bu sayede Üyelerimiz, yayınlanması 1 hafta veya 10 günü bu-
lan Ticaret Sicil Gazetesi ilanlarına, yeni uygulamaya konulan 
sistem ile aynı gün online olarak ulaşabilmektedirler.
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Diğer Oda Borsa Paydaş Toplantıları
Odalar Ortak Toplantısı
Bölgenin ve üyelerin gelişimi adına sorunlara ve karma değer yaratacak konularda görüş oluşturmak üzere ortak paydaşmız 
olan diğer oda ve borsalar ile Güçbirliği Toplantıları, düzenlenmiştir.

16.03.2020-Nazilli Ticaret Borsası İle Yapılan Toplantı

2020.03.10- Nazilli Ticaret Odamız Tarafından Organize Edilen 
Aydın Oda ve Borsalar İle Güç Birliği Toplantısı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan Nazilli Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve 
Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal ile 
yapılan toplantıda, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği çatısı altında hizmet 
veren kurumlar olarak üyelerimize daha 
kaliteli hizmet sunmak için bir kez daha 
dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. 
Bölge kalkınmasını sağlayacak ortak 
projeler yapılması ve sorunlarının çö-
zümlerine ait lobi faaliyetleri yürütülme-
si hakkında istişareler gerçekleştirildi.

Aydın ilinde bulu-
nan 9 oda ve borsa 
Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkan-
larının tamamı ile 
Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyelerinin 
katıldığı toplantıda 
Aydın ilinin sorunları 
üzerinde durularak 
yetkililere iletilmek 
üzere bir mutaba-
kat metni hazır-
landı.

18.05.2020-Ege Bölgesi Oda 
Ve Borsa Başkanları İle Ortak 
İstişare Toplantısı Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu
video konferans yöntemiyle Ege 
Bölge toplantısı düzenledi. Bölge
Oda/Borsa Başkanlarının istişare-
lerde bulunduğu
toplantıda Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan ticari hayatta 
yaşanan sorun ve talepleri TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletti.
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2020.04.08-Üye Sorunları 
Hakkında Tobb İle Yapılan Video 
Konferans Görüşmesi

2020.09.23-İtalyan Ticaret Odası Derneği İle Yapılan Toplantı

korona virüs salgını Odamız üyeleri-
ni sosyo-ekonomik olarak derinden 
etkilemiştir. Yaşanan sağlık krizinin 
ekonomik krize dönmemesi için , Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sayın 
Arslan video konferans aracılığı ile bir 
araya geldi. Odamız üyelerinden gelen 
görüş ve şikayetler TOBB a aktarıldı.

02.06.2020-Tobb Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Biraraya Gelen Aydın İli Oda Ve 
Borsa Başkanları Ve Meclis Üyeleri, İle Toplantı Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Aydın İli Oda ve Borsa Yönetim Kurulu 
ve Meclis Başkanları ile Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis 
Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis üyelerimiz katıldı.Toplantıda, korona virüsü ile mücadele ve normalleşme süreci 
ele alındı. Sayın Hisarcıklıoğlu, tüm oda ve borsa başkanları ile görüşmeler yaptığını, üyelerden gelen talepleri değer-
lendirerek 70 maddeden oluşan geniş bir öneri setini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümete 
sunduğunu, hatta bunların önemli bir kısmının da hayata geçtiğini ifade etti.

Odamıza kayıtlı üyelerin uluslararası ticaret konusundaki deneyimlerini arttırmak, 
yeni pazarlar bulmak ve ikili işbirliği imkanlarını geliştirmek için İtalyan Ticaret 
Odası ile bir araya geldi.

05.10.2020 Tobb Oda Ve Borsa Başkanları
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İle Online Toplantıda Buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank video konferans aracılığıyla 
TOBB İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’na katıldı. Yapılan toplantı-
ya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, TOBB ‘a bağlı 365 Oda 
ve Borsa’nın Başkanları ile birlikte 
bölgeyi temsilen Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı.
Yapılan toplantıda teşvikler ve gün-
demdeki konulara ilişkin istişarede 
bulunuldu.
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14.10.2020-Nazilli Ticaret Odası, Ticaret Odaları Konsey Toplantısına Katıldı

Video konferans aracılığıyla yapılan 
toplantıya Odamızı temsilen Konsey 
üyesi ve NTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler ile Ticaret Odası 
Konsey üyeleri katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, oda başkanlarına hitaben yaptığı 
konuşmada, pandemi sürecinin ba-
şından bu yana yürüttükleri çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. Daha sonra 
oda başkanları söz alarak sektörel 
sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

Fuar Organizasyonları
09.01.2020 Exponaz Tarım Fuarı Nazilli

Fuarın açılış törenine; Nazilli Kaymaka-
mı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Milletvekili 
Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif 
Dönertaş , Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan ile protokol üyeleri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nazilli 
Ticaret Odası adına törene katılan 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, 
Ticaret Odasına tahsis edilen alanda 
ürünlerini sergileyen üyelerimiz ile birlik-
te fuar alanında hazır bulundu.
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23-26.01/2020 Aydın Uluslararası Tarım Ve Gıda Fuarı

Fuarın açılış törenine Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri Bekir 
Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Süleyman 
Bülbül, Rıza Posacı, Hüseyin Yıldız, 
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Evrim Karakoz, Aydın KOSGEB 
İl Müdürü Sadullah Dülger Nazilli 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan, oda ve borsa temsilcileri, 
kurum ve kuruluş idari amirleri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.Nazilli Ticaret 
Odası (NTO) kadın üyelerinin yer aldığı 
stantımız yoğun ilgi gördü.

18.02.2020 Brasil Fuarı
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22.02.2020 Boat Show Fuarı 21.03.2020 Ege Bölgesi Kariyer Fuarı

NTO Üye Kümelenme/Sektör Çalışmaları
Zeytinyağındaki Sıfır Atık Projesine Odamızdan Tam Destek

Mermercilerle Yapılan Sektörel Toplantısı

Zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileri sıfır 
atık projesi için bir araya geldi. Kümelenme modeli ile zeytinyağı 
atıklarını sıvı gübre ve organik yeme dönüştürerek ekonomiye 
katkı sağlamayı amaçlayan sektör temsilcilerine odamız tarafından 
destek verildi.

Bozdoğan Çayboyu Mahallesinde yapılan Sektör 
toplantısında Mermer sektöründeİ faaliyet gösteren 
firmaların sorunları görüşüldü.Bölgeyle ilgili iki önemli 
yatırımın zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine 
varıldı. Mermer İhtisas Sanayi Bölgesi ile Mermer 
Atıkları Dönüşüm ve İşleme Tesisinin bölge için 
mutlaka hayata geçirilmesi gereken konular olduğu, 
Bölgedeki mermer işletmelerinin tamamının İhracat 
Potansiyeli olan, yatırımlarına devam eden işletmeler 
olduğu bu nedenle işletmelerin önündeki engellerin 
kaldırılması gerektiği ifade edildi.
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Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk 
Altıntaş’ın ev sahipliğindeki toplantı-
da Bozdoğan ve çevresinin mermer 
sektöründeki sorunları ve çözümleri 
konusunda İstişare toplantısı gerçek-
leştirildi. Toplantıda mermer işletmele-
rinin faaliyetlerini sürdürdüğü mevcut 
çalışma alanlarının sanayi alanlarına 
dönüştürülmesi ve mermer atıkları dö-
nüşüm ve işleme tesislerinin faaliyete 
geçirilmesi konuları görüşüldü.

Karacasu,Bozdoğan,Buharkent Sanayi Alanlrı Yetersizliği

• Yerli ürün işleme ve paketleme yapan üyelerin sanayi kooperatifi altında örgütlenip belli bir alanda faaliyet göstermelerini 
sağlamak ve ihracat potansiyelini artırmak konulu çalışma,
kümelenme çalışmalarımızdandır.

Özel Okul ve Eğitim Kurumları Temsilcileri
Nazilli Ticaret Odasında Bir Araya Geldi
Odamızda 9. Meslek grubuna kayıtlı 
Özel Eğitim Kurumlarına ait sorunları 
görüşmek üzere sektör toplantısı 
yapıldı.

Odamız, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, 9. Grup Meslek Komitesi Baş-
kanı Belgin Artam ve Genel Koordinatör 
Eray Rüştü Taka sahipliğinde yapıldı.

Nazilli ve çevre ilçede Özel Eğitim Ku-
rumları yöneticilerinin katıldığı toplantıda 
devam eden Pandemi sürecine bağlı 
olarak yaşanan ekonomik sorunlar dile 
getirildi. Toplantıda konuşan 9.Grup 
Komite Başkanı Belgin Artam” Okulların 
kapalı olması, yeni kayıtların pandemi 
sürecinin devam etme endişesi ile alına-
maması, ödenmesi zorunlu kira başta 
olmak üzere giderlerimizin bulunması, 

pandemi sürecinde alınan kredilerin geri 
ödeme sürelerinin yaklaşması başlıca 
sorunlarımız arasında yer almaktadır. 
İstihdam edilen personellerin sorumlu 
oldukları aileleri de düşünecek olursak 
üzerimize düşen sorumluluk ve yükü 

kaldırmakta zorlanıyoruz, Komite olarak 
birlikte çalışmalar yürüterek gerekli 
mercilerle birçok kez sorunlarımızın çö-
zümü noktasında taleplerimizi bildirdik. 
Sonuçlarını bekliyoruz. Ayrıca sektörü-
müze ait sorunların görüşülmesi üzerine 
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toplantı düzenleyen Nazilli Ticaret Odası 
Yönetimine sektör temsilcileri adına da 
teşekkür ediyorum “dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ars-
lan yaptığı açıklamada” Özel Eğitim 
Kurumlarının sorunlarını önemsiyoruz. 
Pandemi sürecinin devam ettiği bu 

günlerde Özel Eğitim Kurumlarının 
sorunlarının arttığını görerek gerçek-
leştirdiğimiz bu toplantıdan alınan 
görüşler ilgili mercilere en kısa sürede 
iletilecektir. Odamıza kayıtlı üyelerimizin 
sorunlarına çare olabilmek adına sektör 
toplantılarına devam edilecektir. Ayrıca 

Özel Eğitim Kurumları ile ilgili toplantı 
sonunda oluşan istişareye göre eğitim 
ile ilgili toplantıların daha sık aralıklarla 
yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıya 
katılım sağlayan tüm yöneticilere teşek-
kür ediyorum” dedi.

Toplantıda katılımcılardan alınan ortak görüşler aşağıdaki gibidir; 

1) Tüm seviyedeki okulların (anasınıfından üniversiteye kadar) açılış tarihinin değişkenlik göstermesi nedeniyle velilerin Özel 
Eğitim Kurumlarına kayıt yaptırmaktan kaçınması veya şartlı olarak özel okullara kayıt yaptırmaları

2) Bilim Kurulu tarafından pandemi süresi ile ilgili alınan kararlarda özel eğitim sektörünün gözardı edilmesi nedeniyle Bilim 
Kurulu tarafından alınan kararlarda özel eğitim kurumlarını içeren düzenlemelere yer verilmesi istenmektedir.

3) Özel Okullara sağlanan öğrenci teşviklerinin tekrar hayata geçirilmesi bekleniyor.

4) Pandemi süresince uzaktan eğitime geçilmiştir. Özel Sektör öğrenci velisi uzaktan eğitimi kabul etmemekte ve ödemelerini 
yapmamaktadır.Özel okulları korumak adına genelge ve uygulamaların Özel-Resmi Eğitim Kurumu ayrımı yapılmadan tüm 
okulları kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi beklenmektedir

5) Hazırlanan ekonomik paketlerde ve kredi geri dönüşlerinde özel okullarin işleyiş şekli ve eğitim takvimi  gözönünde bulun-
durulmalıdır. 

6) Genelge ile kapatılan özel okullardan kira ödemesi yapanlar; ödemelerinin gayrimenkul sahibinin insiyatifine bırakılmadan 
genelge ile düzenlenmesini istemektedirler. Ör: kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerden kira alınmaması gibi.

7) Bir çok sektörde KDV oranı % 1 e düşürülmesine rağmen eğitim sektöründe KDV oranı hala % 8 olarak devam etmektedir. 
Ayrıca özel eğitim kurumlarının mükellefi olduğu vergi ve SGK yükümlülüklerinde indirim beklenmektedir.  

8) Pandemi sürecinde bir çok sektör için uygun şartlarda kredi imkanı sağlandığı halde eğitim sektörüne yönelik (özel eğitim 
kredisi gibi) bir kredi düşünülmemiştir.

9) Resmi bankalar tarafından verilen pandemi süreci ile ilgili kredi geri ödemelerinin okulların açılmasının ertelenmesi ile aynı 
döneme denk gelmesi özel eğitim kurumlarını zor duruma düşürmüştür.

10) Dershanelerin kapanması ile tek ders üzerinden kurs veren eğitim kurumlarının standartlarının daha da genişletilerek çalış-
ma alanlarının kesin olarak belirlenmesi talep edilmektedir. 

11) Özel Eğitim Sektörüne yönelik yapılan bürokratik engeller ve prosedürler nedeniyle temsilcilerin gerçekleştirdiği iş ve iş-
lemler aksamakta veya yapılmamaktadır. Sektörün işleyişini engelleyen uygulamaların kaldırılması ve kolaylık sağlanması talep 
ediliyor.

12) Özel Eğitim Kurumlarına ait stopaj ödemelerinin alınmaması yada ertelenmesi talep ediliyor



FAALİYET RAPORU • 2020 53

Nazilli Ticaret Odası Hersene olduğu gibi 
2020 İncir Sezonunda da Sektörde Faaliyet Gösteren
Üyelere Ziyaretler Düzenledi. 

 Nazilli Ticaret Odası her yeni sezonda olduğu gibi incir sezonunun başladığı bu günlerde yeni sezonun hayırlı ve 
bereketli geçmesi dileği ile sektörde faaliyet gösteren üyelerle bir araya geldi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı 
Gürdal Yüzügüler ve Meclis Üyesi 
Birol Karadağlı tarafından yapılan iş 
yeri ziyaretlerinde aynı zamanda incir 
işletmeciliğinde yaşanan sorunlar ile 
incir işletmelerinin beklentileriyle ilgili 
talepler alındı. Bölgemiz için stratejik bir 
ürün olan incir veriminin ve kalitesinin 
mevsim şartlarına göre değişkenlik 
gösterdiğini belirten üyeler, incirin aşırı 
sıcaklardan etkilendiğini ve kalitenin 
düştüğünü ifade ettiler. İşletme Sahiple-
ri 2020 yılı için yüksek rekolte beklenti-
sinin memnuniyet verici olmasına rağ-
men uluslararası piyasada hakkettikleri 
fiyattan satış yapamadıklarını belirttiler. 
Dünyanın en kaliteli incirinin bölgemiz-
de yetişmesine rağmen uluslararası 
arenada yeteri kadar yer verilmemesi 
sonucu söz haklarının olmadığını, 
piyasanın ve fiyatın başkaları tarafından 
belirlendiğinin altını çizdiler. Yurt içinde 
ve yurtdışındaki bu lobinin önlenmesi, 
bölgemizdeki işletmelerin söz sahibi 
olması için İhracatçı Birliklerine ve 
Ticaret Borsalarına çok iş düştüğü-
nü söylediler. Yurtiçi satışlarının artış 
eğiliminde olmasına rağmen yurtdışı 
pazarlarda hedefledikleri çizgiye henüz 
ulaşamadıklarını, incir ihracatının önemli 
bir kısmının bölge dışındaki ihracatçı 
firmalar tarafından yapıldığını, ihracat 
işleminin Nazilli’deki işletmeler tarafın-
dan yapılması gerektiğini ifade ederek 
bu konuda oda ve borsanın öncü 
olmasını ve özellikle ihracat konusunda 
destek beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca 
Nazilli ve çevresinde faaliyet göste-
ren incir işletmeleri için Tarım İhtisas 
Organize Sanayi Alanının (OSB) veya 
İncir İşleme Sitesi yapılması hakkında 
yürütülen görüşmelerin bir an önce 
sonuca ulaşmasını talep ettiler.

Üyelerin şikâyet ve beklentilerini dinle-
yen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan: “Nazilli Ticaret Odası’nın Sorun-
lar Dosyasında da yer alan İhtisas OSB 
kurulması yönündeki çalışmalarımız 
devam etmektedir. Amacımız sadece 
Nazilli için değil sorumluluk sahamız-
da bulunan diğer ilçelerde de sektör 
bazlı ihtisas OSB kurulmasıdır. İncir 

sektöründe faaliyet gösteren tüccar-
larımızın bu yöndeki taleplerini TOBB 
ve bakanlıklar nezdinde birçok kez dile 
getirdik ve sonuç alıncaya kadar da dile 
getirmeye devam edeceğiz. Bölgemiz 
için stratejik öneme sahip incirin tanıtımı 
için yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda odamız 
standında yer vermekte veya stant kira-
larına destek olmaktayız.
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Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Nazilli Ticaret Odası bölgede ihtiyacı hissedilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca birlik 
ve beraberliği sağlamak adına öncü kuruluş olarak NAZİLLİ’deki sivil toplum örgütleriyle birlikte 15 Temmuz Milli Birlik ve 
Beraberlik Günü, İstihdam Seferberliği, Barış Pınarı Harekâtına, İdlib Harekatına destek vermiş bulunmaktayız. 2020 yılında yer 
aldığımız sosyal sorumluluk faaliyetleri şöyledir:

Elazığ Ve Malatya’daki Depremzede Vatandaşlarımızın 
Yaralarını Sarmak İçin Hazırlanan Kardeşlik Tırı Yola Çıktı Yüreğimize Çığ Düştü

1980 yılında Türkiye’de 5500 hektar 
alanda incir üretimi yapılırken Fas’ta 
üretim yoktu. 2018 yılında Dünyada 
301 bin hektar alanda incir üretilmekte 
olup, Türkiye alan bakımından yaklaşık 
51 bin hektar ve %17’lik oran ile Fas 
(%20)’tan sonra 2. sırada yer almak-
tadır. Üretim alanı bizden fazla olan 
Fas’ın üretim hacminin düşük olduğu 
görülmektedir. Bunun yanısıra üre-
tim miktarına göre bakıldığında 2018 
yılında incir üretiminde Türkiye 306 
bin ton ve %27 oran ile 1. sırada yer 

almaktadır. Türkiye’yi Mısır (%17), Fas 
(%11), Cezayir (%10) ve İran (%5) takip 
etmektedir.

2019 yılı dünya incir ihracat miktarı 155 
bin ton, ihracat değeri ise 580 milyon 
dolar olup Türkiye’nin ihracat değeri 
284 milyon dolardır. Bu ihracatın ise % 
60’ı bölgemizde üretilmektedir.

Veriler gösteriyor ki incir üretiminde 
bölgemiz hem Türkiye hem Dünya 

genelinde birinci sıradadır. Bu değerimi-
zi ekonomik olarak daha üst seviyelere 
taşımak için Nazilli Ticaret Odası olarak 
üzerimize düşeni yapmaya devam 
edeceğiz.

Bölgemiz için büyük önem arz eden 
incir sezonunun hayırlı ve bereketli geç-
mesini temenni ediyor, bol kazançlar 
diliyorum.”dedi.
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Hain Saldırıda Şehit Olan Askerlerimize Allah'tan Rahmet,
Yaralılarımıza Acil Şifalar Dileriz

Idlıb Basın Açıklaması

Bahar Kalkanı Harekatı Destan Yürekle Yazıldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi' mizin açılışının 100. yılı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun

Uyuşturucu ile Mücadele Konulu Seminer Düzenlendi
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• ‘’Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin gele-
ceğine imza atacaklar ‘’ TOBB ile Nazilli Ticaret Odası 
ve üyelerimizin de desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencileri-
mize 81 ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Klavyeli 
Tablet hediye ediyoruz.

Nazilli Ticaret Odası olarak ihtiyaç sahibi kişilere MONT 
yardımı gerçekleştirildi

• Üst kuruluşumuz olan TOBB un desteği ile Nazilli Ticaret Odası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu 
yıl da gıda yardımı gerçekleştirildiw

• Nazilli Ticaret Odası desteği ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Terapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarına sahip oldu. 

• Nazilli Kaymakamlığının önderliğinde Nazilli İlçe Jandarma komutanlığı tarafından başlatılan” Reflektör ve 
uyarı lambası tak görünür ol” projesine odamızca tam destek verildi.
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2.2 Politika Ve Temsil
Kamu Kurum Ve Kuruluşlar Paydaşlar
2020 yılı içerisinde katılım sağladığımız etkinlikler/organizasyonlar, ziyaret ettiğimiz kurum-kuruluşlar ve Odamıza yapılan ziya-
retlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

TARİH 2020 YILINDA GİDİLEN ZİYARETLER ETKİNLİKLER TOPLANTILAR
06.02.2020 ADÜ DEKAN VEKİLİ(YUSUF KADERLİ)ZİYARETİ (1)

06.02.2020 NAZİLLİ EMNİYET MÜDÜRÜ( KORHAN ÖZMELİKAN)ZİYARETİ (2)
09.01.2020 3.EXPO NAZ AGRO TARIM FUARI
03.02.2020 AYDIN TİCARET BORSASI SOĞUK HAVA DEPOSU TEMEL ATMA TÖRENİ
07.02.2020 MUSTAFA SARAÇÖZ'E UZUN YAŞAM KÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI
11.02.2020 GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISI
18.02.2020 GEKA TARAFINDAN DÜZENLENEN EKO-TURİZM ÇALIŞTAYI
18.02.2020 BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL İLE YAPILAN TOPLANTI
18.02.2020 NAZİLLİ KAYMAKAMI VE RETEK SELÜLÖZ İLE BİRLİKTE YAPILAN TOPLANTI
18.02.2020 BRASİL FUARI
21.02.2020 CAMP&CARAVAN İSTANBUL FUARI
12.03.2020 12 MART PROGRAMI
16.03.2020 NAZİLLİ TİCARET BORSASI ZİYARETİMİZ
17.03.2020 AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
18.03.2020 MHP İL BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
20-21.03.2020 EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI
08.04.2020 ÜYE SORUNLARI HAKKINDA TOBB İLE YAPILAN VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ
10.04.2020 KONSEY TOPLANTISI
22.04.2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA SAYIN SELÇUK İLE YAPILAN TOPLANTI
30.04.2020 RUHSAR PEKCAN İLE TELEKONFERANS TOPLANTI
30.04.2020 TV DEN BAŞBAŞA PROGRAMINA KONUK OLDUK
14.05.2020 EGE BÖLGESİ ODA VE BORSA BAŞKANLARI İLE YAPILAN TOPLANTI
01.06.2020 TOBB MÜŞTEREK TOPLANTISI
03.06.2020 BAKAN PAKDEMİRLİ İLE YAPILAN  TOPLANTI
25.06.2020 GİRİŞİMCİLİK SOHBETLERİ
04.08.2020 SEZONUN İLK KURU İNCİR ALIM TÖRENİNE KATILDIK
06.08.2020 YENİ ATANAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANINA(MENDUH YALVAÇ)HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
06.08.2020 YENİ ATANAN CUMHURİYET BAŞSAVCISINA(MURAT DİLSİZ)HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
21.09.2020 YENİ ATANAN SULTANHİSAR KAYMAKAMI MUSA AYDEMİR 'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ
21.09.2020 SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA İLE YAPILAN TOPLANTI
23.09.2020 İTALYAN TİCARET ODASI DERNEĞİ İLE YAPILAN TOPLANTI
23.09.2020 İZMİRTO MECLİS ÜYESİNE (ABDURRAHMAN AYDOĞAN) ZİYARETİMİZ
02.10.2020 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK İLE YAPILAN ONLINE TOPLANTI
14.10.2020 TOBB KONSEY TOPLANTISI
06.11.2020 ÜYEMİZ S.SNAZİLLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP.TEMEL ATMA TÖRENİ
18.11.2020 TOBB EKONOMİ ŞURASI
01.12.2020 EGE TV CANLI YAYIN
10.12.2020 BANKKART TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROJESİ
16.12.2020 EGE TV CANLI YAYIN
18.12.2020 SHOW TÜRK CANLI YAYIN
22.12.2020 TOBB TÜRKİYE 100 ÖDÜL TÖRENİ
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Odamıza Gelen Ziyaretçiler-Odamızda Yapılan Etkinlikler/Toplantılar

TARİH ODAMIZA GELEN ZİYARETÇİLER-ODAMIZDA YAPILAN ETKİNLİKLER/TOPLANTILAR
20.01.2020 AZAMİ EKMEK KOMİSYONU TOPLANTISI

22.01.2020 AK PARTİ TARAFINDAN YAPILAN TOPLANTI-GENİŞLETİLMİŞ İLÇE MECLİSİ TOPLANTISI
23.01.2020 MÜTEHAAHHİTLERİN TOPLANTISI
27.01.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ BEKİR KUVVET ERİM İLE YAPILAN MECLİS TOPLANTSI
29.01.2020 KARACASU BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL İLE YAPILAN TOPLANTI
30.01.2020 İŞ BANKASI BÖLGE MÜDÜRLERİ ZİYARETİ
30.01.2020 İŞ BANKASI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ÇİFTÇİ BULUŞMALARI KONULU PROGRAM
30.01.2020 ÖRKOOP BAŞKANI ÜNAL ÖNAL İLE VE BANKA MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI
30.01.2020 TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÇİFTÇİ BULUŞMALARI KONULU PROGRAM
03.02.2020 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONULU ÜNİ.ÖĞRENCİLERİNİ HAZIRLADIĞI TOPLANTI
05.02.2020 FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPILAN TOPLANTI -BANKA MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI
05.02.2020 NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI İLE TOPLANTI
10.02.2020 AYDIN VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI
18.02.2020 BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL İLE YAPILAN TOPLANTI
24.02.2020 VERGİ REKORTMENLERİ VE İHRACAT YAPAN ÜYELERİMİZİN ÖDÜL TÖRENİ
26.02.2020 BUHARKENT KAYMAKAMI KEMAL ÜLKÜ İLE YAPILAN TOPLANTI
10.03.2020 AYDIN ODA VE BORSALAR İLE GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTIS
11.03.2020 YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI YÜSRAN ERDEN ZİYARETİ
13.04.2020 MÜŞTEREK KOMİTE TOPLANTISI
13.04.2020 KOMİTE BAŞKANLARI İLE YAPILAN TOPLANTI
22.04.2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA SAYIN SELÇUK İLE YAPILAN TOPLANTI
18.05.2020  AYDIN MİLLETVEKİLİ B. KUVVET ERİM İLE YAPILAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
16.06.2020 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN İŞ GELİŞTİRMESİNE YÖNELİK EĞİTİM
31.08.2020 İSTİŞARE TOPLANTISI
03.09.2020 UZUN YAŞAM KÖYÜ ARAZİSİNİ GENİŞLETİLMESİ İÇİN MİLLİ EMLAK YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
16.09.2020 AYDIN MİLLETVEKİLİ B.KUVVET ERİM VE KOMİTE ÜYELERİMİZLE ÜYE SORUNLARI HAKKINDA YAPILAN 

TOPLANTI
29.09.2020 AYDIN VALİSİ, NAZİLLİ KAYMAKAMI VE NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPILAN TOPLANTI
02.10.2020 KARACASI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ İNAL İLE BERABERİNDE GELEN HEYET İLE YAPILAN TOPLANTI
11.03.2020 NAZİLLİ KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ(BÜLENT BURMAOĞLU) ZİYARETİ
09.03.2020 SÜMER SAĞLIK HİZMETLERİ(TUNCAY ERCAN SEPETÇİOĞLU) ZİYARETİ
03.03.2020 VAKIFBANK İLKÖĞRETİM OKULU ZİYARETİ
25.02.2020 EGETV TEMSİLCİLERİNİN ZİYARETİ
18.02.2020 İYİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATININ ZİYARETİ
17.02.2020 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ TEMSİLCİLERİNİN ZİYARETİ
04.02.2020 EGE TV YÖNETİMİNİN ZİYARETİ
30.01.2020 İŞ BANKASI BÖLGE MÜDÜRLERİ ZİYARETİ
17.01.2020 DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ AHMET AHLATOĞLU ZİYARETİ
06.01.2020 NAZİLLİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ HASAN ELPE VE CEZAEVİ JANDARMA BÖLÜK KOMUTANI TEĞMEN FATİH FUÇU-

LAR ZİYARETİ
06.07.2020 BAŞSAVCI M. AKİF DÖNERTAŞ'IN VEDA ZİYARETİ
09.07.2020 KIZILAY BAŞKANI MEVLÜT GÜNAY IN ZİYARETİ
02.09.2020 NAZİLLİ HALKBANKASI ŞUBE MÜDÜRÜ ZİYARETİ
11.09.2020 İŞKUR MÜDÜRÜ (YAKUP ERGENLİK)ZİYARETİ
15.09.2020 AYSO GENEL SEKRETER ZİYARETİ
18.09.2020 AYDIN MHP İL BAŞKANI(HALUK MALICIK) VE NAZİLLİ MHP İLÇE BAŞKANI(H. HÜSEYİN EREN) ZİYARETİ
26.10.2020 ADÜ İİBF DO.DR.ERCAN SEPETÇİOĞLU, CEMİL FİLİKÇİOĞLU VE ÖĞRETİM GÖREVLİLEERİN ZİYARETİ
01.12.2020 GAZETECİLER ZİYARETİ
11.11.2020 SGK AYDIN İL MÜDÜRÜ ZİYARETİ
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Tobb Faaliyetleri
TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri

TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Mec-
lis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis Üyeleri katıldı.

07.02.2020

Konsey Toplantısı’nda Nto, Üyelerin 
Taleplerini Aktardı

Konsey toplantısı’nda NTO, üyelerin taleplerini aktardı

Nto Üyelerin Faaliyetlerini Devam Ettirebilmesi 
İçin Gerekli Kredi Seçeneklerini Tobb'a Aktardı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tüm Dünya gibi 
ülkemizin de zor süreçten geçtiği bu günlerde üyelerden gelen 
şikayetleri yetkili mercilere aktarmaya devam ediyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendir-
me Semineri, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) organizas-
yonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve ilgili bürokratların 
katılımı ile gerçekleşti.

Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Semineri
22.04.2020

08.04.2020
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Genelge Kapsamında Faaliyetleri Zorunlu 
Olarak Durdurulan Firmalara Kira Desteği 
Talebinde Bulunduk

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN' ın ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun katılımlarıyla 365 
Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve 61 Sektör Meclis Başkanı ile 
toplantı yapıldı.

30.04.2020

Ege Bölgesi Oda Ve Borsa 
Başkanları İle Ortak İstişare 
Toplantısı Yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu video 
konferans yöntemiyle Ege Bölge toplantısı 
düzenledi. Bölge Oda/Borsa Başkanlarının 
istişarelerde bulunduğu toplantıya Nazilli 
Ticaret Odası (NTO) Başkanı Nuri Arslan katı

18.05.2020

Nazilli Ticaret Odası Tobb Ekonomi Buluşmasına Katıldı

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ticaret odaları konsey 
üyeliği görevini de yürüten odamız 
yönetim kurulu başkanı nuri arslan 
tobb ekonomi buluşmasına katıldı.

21.05.2020

Nto Yapılan Müşterek Toplantıda Sayın Hisarcıklıoğlu’na Üye Sorunlarını Aktardı
Tobb başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında biraraya gelen Aydın İli Oda ve Borsa başkanları ve meclis üyeleri, 
üye sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.

02.06.2020
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Tobb Oda Ve Borsa Başkanları Sanayi Ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank İle Yapılan Onlıne Toplantıda 
Buluştu

TOBB Oda Ve Borsa Başkanları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan onlıne toplantıda buluştu

NAZİLLİ TİCARET ODASI, TİCARET 
ODALARI KONSEY TOPLANTISINA 
KATILDI

14.10.2020

19.11.2020

NTO Türkiye Ekonomi Şurası’na Katıldı

Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi
10.12.2020
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Meslek Komite Faaliyetleri

Meslek Komite Faaliyetleri
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Kanunun 14. ve 15. Maddeleri 
gereğince Odamıza kayıtlı üyelerimiz, 
12 meslek komitesinde gruplanmıştır.

Kanunda belirtildiği üzere; göre-
vi meslekleri ile ilgili incelemeler 
yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri 
tedbirleri görüşülmek üzere yönetim 
kuruluna teklif etmek olan komitelerin, 
Birimimizce aylık toplantıları ve sektö-
rel istişare toplantıları yapılmaktadır.

Bu toplantılarda; üyelerimizden 
sektörleri ile ilgili aktardıkları sorunları 
alınmakta, kurumlar bazında çö-
züm dağılımları yapıl- makta, yerel 
düzeydeki talep ve istekler ilimizin 
yerel yöneticilerine, ulusal düzeyde 
çözümlenmesi gereken kanun, yö-
netmelik değişiklikleri vb. sorunlar üst 
kuruluşumuz TOBB aracılığı ile ilgili 
bakanlıklara iletilmekte ve çözüme 
kavuşturulmaktadır.

Üyelerimizin sektörel sorunlarının 

tartışılıp, belirlenen sorunlara çözüm 
üretebilmeleri için, Meslek Komitesi 
ve Genişletil- miş Meslek Komitesi 
Toplantılarına önem verilmektedir. Bu 
doğrultuda 12 meslek komitemiz ile 
birlikte 151 adet toplantı gerçekleşti-
rilmiştir.

Yapılan bu toplantılarda görüşülen 
sorunlar yönetim kurulu gündeminde 
değerlendirilmiş ve yerel yönetimler, 
kamu kurumları ve hükümet nezdinde 
konunun takipçisi olunmuştur.

 1.Meslek Komitesi

Tapu Kayıtlarında vasfını yitirmiş “Tarım Arazisi” veya “Orman 
Arazisi” olarak görünen alanlarda bulunan sanayi ve imalat 
tesislerine, Yapı Kayıt Belgesi aldıkları halde İşletme Ruhsatı 
verilmemektedir. Yapılan görüşmelerde bu durumun ancak 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı durumdaki tüm 
arazi ve alanları kapsayacak genel bir düzenleme yapılması 

halinde çözülebileceği ifade edilmektedir. İşletmelerimizin 
ekonomik açıdan gelişmesini sağlayacak bu sorunun, acilen 
çözümlenmesini teminen TOBB ve ilgili Bakanlıklara talepte 
bulunulması için tavsiye kararı alınmasına.

Sonuç: Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı olarak başvuru yapıldı.

01.06.2020 tarihli YKK ile konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda 
bulunulmasına.

27/05/2020-26/1

İŞKUR işbaşı eğitimi programı gereği; işverenin işe gelmeyen 
ve keyfi olarak işi bırakan personelin yerine 10 gün içinde 
yeni personel alması gerekmektedir. Özellikle imalat sektö-
ründe bir işçinin kullanacağı makine veya sistemi öğrenmesi, 
verimli bir şekilde kullanması için 10 günlük süre yeterli değil-
dir. İşveren 10 gün içinde nitelikli eleman bulamadığından ya 

ceza ve yaptırıma maruz kalmakta, ya da aradığı niteliklere 
sahip olmayan herhangi bir kişiyi işe almak zorunda kalmak-
tadır. Sorunun çözümü için keyfi olarak işi bırakan işçi için 
yaptırımlar getirilmesi talep edilmektedir.

Sonuç: Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı olarak başvuru yapıldı.

20.07.2020 tarihli YKK ile konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda 
bulunulmasına.

14/07/2020-28/1
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 2.Meslek Komitesi

TÜV TÜRK muayene istasyonlarında; araç muayene tarihi 
pazar veya resmi tatil günlerine gelen araçların vize işlemleri 
ilk mesai gününde dahi yapılsa bir aylık ceza tahakkuku 
yapılmaktadır. Bu uygulamanın diğer resmi harç ve vergi iş-

lemlerinde olduğu üzere; pazar günü veya resmi tatil gününe 
rastladığı için ilk mesai gününde yapılan vize işlemlerine ait 
ücretlerde ceza tahakkuku yapılmaması talep edilmektedir. 

Sonuç:  Konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda bulunuldu. 

26/02/2020-23/1

20/04/2020-25/1

2.el araç satışlarından sonra aracın eski sahibi adına düzen-
lenmiş bulunan trafik poliçesi iptal edilerek poliçeye ait primin 
büyük kısmının sigorta şirketi tarafından alındığından bahisle 

bu primin %50-50 şeklinde pay edilmesi için TOBB-SAİK'e 
başvuruda bulunulması talep edilmektedir.

Sonuç: TOBB 01/10/2020 tarihli yazısında talebimizin SAİK'e iletildiği bildirilmiştir.

20.04.2020 YKK ile konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda 
bulunulmasına karar verilmiştir.

20/04/2020-25/3

İnternet ortamında hizmet veren bilgisayar sitelerinde her 
türlü emlak satışı ve kiralanmasıyla ilgili ilanlar bulunmaktadır. 

Bu konuda bir denetim mekanizmasının bulunmadığından bu 
tür sitelerin denetim altına alınması talep edilmektedir.

Sonuç: Başvurumuz üzerine; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik Taslağının 12.maddesinde İnternet ortamında gayrimenkul ticaretine yönelik yaptırım ve sorumluluklar 
ile ilgili düzenlemeler eklendiği TOBB tarafından gönderilen taslakla ilgili metinde görülmüştür. 

20.04.2020 YKK ile Konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda 
bulunuldu.

Sigorta poliçelerinden hesaplanan acente komisyon oranları-
nın çok düşük olduğu, acenta komisyonunun en az %17-20 

arasında olmasıyla ilgili kurumlara başvuru yapılması talep 
edilmektedir.

20/04/2020-25/2

Sonuç: TOBB 01/10/2020 tarihli yazısında talebimizin SAİK'e iletildiği bildirilmiştir.

20.04.2020 YKK ile konunun İlgili Bakanlık ve Kurumlara iletilmesini teminen Odalar ve Borsalar Birliğine başvuruda 
bulunulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09/05/2020 tarihinde 
Resmi Gazetede “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek 
Faaliyetlere Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile 
Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik-
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu 
yönetmelik hükümleri Sigorta Acenteleri dışında bazı işletme 

ve kurumların da poliçe düzenlemesine imkan vermektedir. 
Yönetmelik bu haliyle Sigortacılık Kanunu ve Sigortacılık 
mesleği ile ilgili yayımlanan yönetmelik hükümlerine aykırı 
düzenlemeler içermektedir. Yönetmeliğin iptali veya tekrar 
düzenlenmesi için yerel ve bölgesel basına bu talebin basın 
bülteni şeklinde iletilmesi istenmektedir.

02/06/2020-27/1

Sonuç: Yerel ve Ulusal Basına Komite Kararı olarak duyuru yapıldı.

08/06/2020 112/10 YKK ile Komite Kararının uygulanmasına karar verilmiştir.
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3. Meslek Komitesi

4. Meslek Komitesi

İçinde bulunduğumuz salgın süreci nedeniyle açıklanan 
Banka Kredileri küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için hayati 
önem taşımaktadır. Ticaret Odasına kayıtlı bir çok üyemi-
zin işe devam kredisi, can suyu kredisi türlerine müracaat 
ettiği bilinmekle beraber meslek grubumuzda kayıtlı Zekai 
SARPKAYA' nın (İmparator Halı) meslek komitemize yaptığı 

başvuruda; "Bankaların en az bir yıldır faaliyette bulunan işlet-
melerin kredi başvurusunu kabul ettiğini, kendileri gibi yeni 
kurulan işletmelerin desteğe daha fazla ihtiyaç duydukları 
halde kredi taleplerinin reddedildiğini ifade etmiş ve bu duru-
mun düzeltilmesi için taleplerinin Odalar ve Borsalar Birliği'ne 
iletilmesini" istemişlerdir.

Sonuç: Yapılan başvuru üzerine Halk bankası tüm ülke genelinde geçerli olmak üzere İşe Devam Küçük İşletme Kredilerinde 
1 yıldan az süredir faaliyette bulunan işletmelerin de başvurularını kabul etti.

27/04/2020 106/6 tarih ve sayılı YKK ile TOBB Bildirilmesine karar verilmiştir.

10/04/2020 25/1

5. Meslek Komitesi

Meslek grubumuzda kayıtlı Kasap ve Et Ürünleri Satıcıları 
Azami Fiyat Tarifesi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan rayiç 
fiyat araştırması neticesinde ek tablodaki 15 adet et ve et 

ürünü azami fiyat tarifesinin kabulüne, tarifenin yönetim kuru-
lunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sonuç: 29/06/2020 tarihinde yapılan Meclis toplantısında kabul edilerek ilan edildi.

8.6.2020 Tarihinde YKK ile kabul edilerek nihai onay için Oda Meclisine sevk edildi.

02/06/2020-27/2

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmakta olan araç 
kontrol ve tadilat proje onayları sadece Aydın merkezde 
bulunan Ticaret Odası Binasındaki ofis aracılığı ile yapılmak-
tadır.       Aydın İlinin doğusunda bulunan Nazilli ve çevre altı 
ilçede önemli bir trafik ve sanayi varlığı bulunmakta olup sa-
dece bu bölgede yaklaşık 350000 kişilik bir nüfus yoğunluğu 
mevcuttur.    Yukarıda izah etmeye çalıştığımız nedenlerden 

dolayı haftada bir gün Nazilli Ticaret Odası tarafından tahsis 
edilecek ofis işyerinde ve kontrol noktasında TSE Araç Kont-
rol ve Proje Tadilat Onayı hizmeti vermek üzere görevlendir-
me yapılması için TSE İzmir Bölge Müdürlüğüne başvuruda 
bulunulmasına ve tavsiye niteliğindeki bu kararımızın Yönetim 
Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sonuç: TSE İzmir Koordinatörlüğünün 21/09/2020 Tarih ve 275162 Sayılı E-İmzalı Cevabi Yazısında Bölgedeki İşlem Yoğun-
luğunun Yeterli Olmadığı Gerekçesi ile Talebimizin Kabul Edilemeyeceği Bildirildi.

24.8.2020 TSE İzmir Bölge Koordinatörlüğüne 01/09/2020 Tarihli Yazı ile Müracaat Edildi.

01/07/2020 28/1

Sanayi Mahallesi Dörtyol Kavşağında Trafik ve Sinyalizasyon 
Düzenlemesi Yapılması ile Bulvar üzerinde TIR ve Kamyon 

parkının engellenmesi için park yasağı levhalarının konması.

Sonuç: Başvurumuz üzerine; kavşak Düzenlemesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldı.

06/07/2020 116/5 YKK ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı başvuru yapıldı.

01/07/2020 28/1
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9. Meslek Komitesi

İçinde bulunduğumuz salgın süreci nedeniyle açıklanan 
Banka Kredileri küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için hayati 
önem taşımaktadır. Ticaret Odasına kayıtlı bir çok üyemi-
zin işe devam kredisi, can suyu kredisi türlerine müracaat 
ettiği bilinmekle beraber meslek grubumuzda kayıtlı Muzaf-
fer TUNÇYÜREK'ın (Tunçyürek Yemek Hizmetleri) meslek 

komitemize yaptığı başvuruda; "Bankaların en az bir yıldır 
faaliyette bulunan işletmelerin kredi başvurusunu kabul ettiği-
ni, kendileri gibi yeni kurulan işletmelerin desteğe daha fazla 
ihtiyaç duydukları halde kredi taleplerinin reddedildiğini ifade 
etmiş ve bu durumun düzeltilmesi için taleplerinin Odalar ve 
Borsalar Birliği'ne iletilmesini" istemişlerdir.

Sonuç: Yapılan başvuru üzerine Halk bankası tüm ülke genelinde geçerli olmak üzere İşe Devam Küçük İşletme Kredilerinde 
1 yıldan az süredir faaliyette bulunan işletmelerin de başvurularını kabul etti.

27/04/2020 106/6 YKK ile TOBB Bildirilmesine karar verilmiştir.

31/03/2020 25/1

Bölgemizde elektrik dağıtımı ve hizmetinden sorumlu olan 
kuruluş AYDEM A.Ş nin Kovid-19 sürecinden dolayı Cumhur-
başkanlığı genelgesi ile kapalı olan işyerlerine elektrik tüketim 

faturası düzenlememesi için yazılı talepte bulunmasına karar 
verilmiştir.

Sonuç: ADM Elektrik A.Ş 09/05/2020 tarih ve 19858 sayılı yazıyla; şirketin genelgeler kapsamında kapanan işyerleri için 
elektrik tüketim tahakkuku yapılmadığı, ayrıca elektrik borcu olan işyerlerinin elektrik kesme işlemi yapılmadığı, tüketim bedeli 
tahsilatının ileri bir tarihte yapılmasıyla ilgili yekinin kendilerinde olmadığı-şeklinde cevap alındı.

20/04/2020 104/7 YKK ile ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş yazılı talepte bulunuldu.

20/04/2020 26/1

Nazilli Ticaret Odası 9.Meslek Komitesinde kayıtlı Mürşide 
SAĞLAM adlı üyemizin Oda Başkanlığına yazmış olduğu 
dilekçede; kadın kuaförleri tarafından yapılan cilt bakımı, 
makyaj ve kalıcı makyaj uygulamalarının kovid-19 tedbir-
leri kapsamında yasaklandığı, halbuki 01.Haziran itibariyle 
açılmasına izin verilen hamam, sauna ve masaj salonlarındaki 

ortam ve hizmetin sağlık yönünden daha riskli olabileceğinin 
değerlendirildiği ifade edilmektedir. Maddi olarak zor durum-
da bulunan kuaför, berber gibi küçük işletmelere belirli hiz-
metleri için uygulanan kısıtlamanın kaldırılması için Odalar ve 
Borsalar Birliğine başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Sonuç: Temmuz ayında yayımlanan bir Genelge ile Kuaförlere uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı duyuruldu.

Dilekçe ile yaptığı başvuru üzerine telekonferans ile yapılan TOBB toplantısında üyemizin talebi dile getirildi.

08/06/2020 28/1

14/07/2020 29/1 Ticaret Odası Hizmet Binası her kamu ku-
rumu gibi iş ve insan yoğunluğu bakımından Kovid-19 riskinin 
yüksek olduğu noktalardan birisidir. Bu riski hem üyeler hem 
de personel açısından bertaraf etmek amacıyla; Binanın giriş 

kısmına dezenfektan seti yaptırılması için Yönetim Kuruluna 
iletilmek üzere tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Sonuç: Dezenfektan stantlarının dağıtımı halen devam etmektedir.

20/07/2020 118/7 tarih ve sayılı YKK ile Dezenfektan Kiti yaptırılması için karar alındı.

14/07/2020 29/1



FAALİYET RAPORU • 2020 67

10. Meslek Komitesi

11. Meslek Komitesi

Müteahhitlik ve yapı sektörüne yönelik olarak "gayrimenkul 
satışlarındaki yeni uygulamalar, finans imkanları ve bölgemiz-

deki deprem riski" konularında uzmanların davet edileceği bir 
panel düzenlenmesi için araştırma yapılmasına.

28/02/2020 23/1

Yeni kurulan Nazilli Müteahitler Derneği'ne (Namder) 10.Mes-
lek Komitesi olarak ziyarette bulunulmasına, Müteahitlerin 
sınıflandırılması işlemiyle ilgili Aydın Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünden haftanın belirli günlerinde Odaya gelerek 
danışmanlık hizmeti verecek bir personelin istenmesine karar 
verilmiştir.

Sonuç: Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile yapılan görüşmede komitenin talebi iletilmiştir. Müdürlük kovid-19 süreci ne-
deniyle asgari sayıda personel ile çalıştıklarını, süreç normalleştiğinde bu talebin tekrar değerlendirileceği cevabı alınmıştır.

04/03/2020 24/4

Meslek Grubunda kayıtlı üyelerin işyerlerine yapılan ziyaret-
lerde; Halkbank Esnaf Kefalet Kooperatif Kredisi türünde 
kredi kaynaklarına ihtiyaç duydukları, uygun faizli kredilerden 

yararlanamadıkları Ticaret Odası üyeleri için de küçük ölçekli 
firmalara yönelik Halkbank kaynaklı kredi imkanı sağlanması 
için Komite olarak araştırma yapılmasına.

Sonuç: Cansuyu Kedisi; Pandemiden olumsuz olarak etkilenen şahıs üyelerimizin de faydalanabileceği bir kredi için Bakanlık-
lar, Aydın milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunuldu. Görüşmelerimiz sonucunda cansuyu 
kredisine Halkbank aracılığı ile üyelerimiz başvuruda bulundu.

21/02/2020 23/1

Covid-19 virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
doğrultusunda kapatılan işletmelerin kiracı sıfatıyla yüküm-
lülükleri devam etmesine rağmen hiçbir şekilde gelir elde 

edemeyen bu işletmeler için kira desteği sağlanması talep 
edilmektedir.

Sonuç: Yönetim Kurulu Başkanı tarafından online yapılan TOBB toplantısında talep dile getirildi.

13/03/2020 24/1

Nüfus artışıyla birlikte konut ve yerleşim yerleri içinde kalan 
imalat ve sanayi tesisleri, çeşitli şikayetler ve yaptırımlar ile 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Kurulduğu dönemde yerleşim 
alanları dışında, her türlü izin ve ruhsatı bulunan ancak İmar 
uygulamalarındaki değişiklikler sonucunda konutlarla sınır 
komşusu olan bu işletmeler istihdam yaratmaya, bölge ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedirler. 

Bu işletmelerin özellikle kanalizasyona ve açık alana verilme-
sinde sakınca bulunan sıvı atıklarını bertaraf etmede sorun 
yaşadıkları ifade edilmektedir. Ancak vidanjör ile alınabilen bu 
atıklar ile ilgili Nazilli Belediyesine başvuru yapılarak sanayi te-
sisleri, imalathane ve ticaret hanelerden alınan vidanjör ücret-
lerinde indirim yapılması, bu tür işletmelere ait atık ve vidanjör 
hizmetlerinde kolaylık sağlanmasının talep edilmesine.

21/04/2020 25/3

Sonuç: 09/06/2020 tarihinde Nazilli Belediye Başkanlığına yazılı başvuruda bulunuldu.18/06/2020 -2808 tarih-sayılı gelen ce-
vap yazısında bu hizmetle ilgili yetkili kurumun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu talebin Aydın'a yapılması gerektiği 
yazıldığından 23/06/2020 tarihinde aynı talep Aydın B.Ş.B na gönderildi.

01.06.2020 YKK ile Nazilli Belediye Başkanlığına konuyla ilgili başvuruda bulunulması.

24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan Ayı 
nedeniyle Fırın ve unlu mamuller işyerleri tarafından imal 
edilecek Ramazan Pidesinin eski fiyatının (250 gr. pide=1,50 

TL) maliyet ve giderleri karşılamadığı hesaplandığından pide 
fiyatlarının aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmesi için tavsiye 
kararı alınmasına karar verilmiştir.

Sonuç: Oda Meclisinin 27/04/2020 tarihli kararı ile ramazan pidesi fiyatı kabul edildi.

27/04/2020-105 YKK ile Komite Kararının kabul edilerek nihai onay için Oda Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.

21/04/2020 25/1
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Ticaret Odası Hizmet Binamızın giriş kısmına işlem için gelen 
üyelerimizin kullanması amacıyla dezenfektan seti yaptırılması 

için Yönetim Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararı alınması-
na oy birliği ile karar verilmiştir.

Sonuç: Dezenfektan Seti alınarak Oda Binası girişine konuldu.

20/07/2020 118/7 YKK ile dezenfektan Kiti Yaptırılması için karar alındı.

17/07/2020 28/1

01/03/2020 tarihli bir yazı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Ge-
nel Müdürlüğüne onay için gönderilen ekmeğin satış fiyatıyla 
ilgili yazımıza olumlu ya da olumsuz bir yanıt alınamadığın-

dan, ekmek üretimi yapan üyelerimiz tarafından talep edilen 
(200 gr. Ekmek =1,50 TL) azami fiyat tarifesinin Yönetim 
Kurulu’na iletilmesine karar verilmiştir.

Sonuç: 29/06/2020 tarihli Meclis Kararı ile (200 gr. Ekmek =1,50 TL) azami fiyat tarifesinin kabulüne karar verildi.

01/06/2020 27/2

YKK gündemine alınarak Oda Meclisince onaylanmasına ve fiyat değişikliğinin ilgili makamlara bildirilmesine karar verilmiştir.

Odamız üyesi Nazilli Duruoğlu Kısmet Pide Hiz. Tic. Ltd. 
Şti. tarafından arttırılması talep edilen Nazilli Pidesi fiyatları 
komitemiz tarafından incelenmiştir.  Talep edilen yeni fiyatların 

uygunluğu görüldüğünden tavsiye niteliğinde karar alınmış 
olup YK sunulmasına karar verilmiştir.

Sonuç: 29/06/2020 tarihli Meclis Kararı ile Nazilli Pidesi azami fiyat tarifesinin kabulüne karar verildi.

01/06/2020 27/3

Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş kararın onaylanması için Meclis sunulmasına karar verilmiştir.

Meslek Grubumuzda kayıtlı üyemiz SÜTMAN Süt Ürünle-
ri San.ve Tic. A.Ş nin fabrika binasının bulunduğu Sümer 
Mahallesi 1000 sokakta bulunan yağmur suyu kanalının 
çevredeki işletmelerce amacı dışında kullanılmasından dolayı 
bu bölgenin çevre kirliliği ve insan sağlığına aykırı bir ortam 
haline gelmesi nedeniyle sadece Sütman A.Ş nin faaliyetini 

olumsuz yönde etkilemesi değil o bölge için de gayri sıhhi 
bir ortam yaratması nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını 
teminen yaptığı yazılı başvuru incelenmiş, haklılığı görüldü-
ğünden gerekli makamlara başvuru yapılması için Yönetim 
Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir.

Sonuç: 01/09/2020 tarihinde Nazilli Belediye Başkanlığına başvuru yapıldı.

17.8.2020 29/1

Nazilli Belediye Başkanlığı ile Nazilli Kaymakamlığına konuyla ilgili başvuruda bulunulması.

İmar Barışı uygulaması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
Yapı Kullanma Belgesi alan sanayi işletmeleri, işletmenin 
bulunduğu arazinin tapu kayıtlarında “arsa” olarak gözükmesi 
nedeniyle İşyeri Ruhsatı alamamaktadır. Konunun çözümü 

Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinde kurulacak komisyon va-
sıtasıyla cins tashihi yapılması ve arazilerin şu andaki gerçek 
vasıflarının tespit edilerek tapu kayıtlarının düzeltilmesidir.

Sonuç: Aydın İl tarım ve Orman Müdürlüğünün 26/11/2020 tarihli yazılı cevabında; 5403 sayılı kanunun 13.ve 25.maddeleri 
gereği tarım arazilerine izin alınmadan yapılan tesis ve işletmelerin tapu kayıtlarına tescillerinin yapılmasının (değişiklik) uygun 
görülmediği bildirilmiştir.

29.9.2020 30/1

Aydın il Tarım ve Orman Müdürlüğüne 19/10/2020 tarih ve 3196 sy. Yazımız ile; imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi 
aldığı halde tapu kayıtları nedeniyle işyeri ruhsatı alamayan sanayi imalat tesisleri için cins tashihi yapılmasıyla ilgili başvuru 
yapılmıştır.
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Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin ima-
latını yapan bir üyemizin 08/03/2018 tarihinde yurt dışına 
ihraç ettiği kuru incir “zamanında teslimat yapılmadığı” 
gerekçesi ile 19/12/2018 tarihinde iade edilmiş ve Gümrük 
Müdürlüğünün kararına istinaden 09/04/2019 tarihinde imha 
edilmiştir.  Ürünün ihraç tarihindeki toplam ağırlığı 16.257,28 
Kg iken imha edilmeden önce yapılan tartı işleminde ağırlığı 
13.570 Kg olarak ölçülmüştür. Odamız üyesi firma yetkilileri 
söz konusu ürünün imha edilene kadar geçen süre zarfında 
kilogram bazında verdiği fire oranıyla ilgili yazı (görüş) veril-
mesini talep etmektedirler. Yapılan değerlendirmede; ürünün 
paketlenip ihraç edildiği 08/03/2018  tarihinden imha edildiği 

09/04/2019 tarihine kadar geçen 13 aylık sürede 2687 Kg 
fire verdiği anlaşılmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü TS 541 
Kuru İncir standardı raporuna göre kuru incirde nem içeriği 
azami %26 dır.  İncir meyvesi kurutulduktan sonra depo-
lama ve ısı değerlerine bağlı olarak nem azalmasına bağlı 
fire kaybının en yoğun yaşandığı gıda ürünlerinin başında 
gelmektedir. İhracata konu olan ürünün TSE standartları baz 
alınarak %26 nem içerdiğinin kabul edilmesi halinde su kaybı 
4.226 Kg olacaktır.
Bu hesaplamalar ve bekleme süresi dikkate alındığında söz 
konusu kuru incirde 2.687 Kg nem kaybı yaşanabileceği 
değerlendirilmektedir.

Bölgemizdeki sanayi alanı ihtiyacı devam etmektedir. Bu 
konuda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarımızda bürokratik 
engeller nedeniyle yeni sanayi alanları belirleyememektedirler. 
Yatırım yapmak isteyen kişiler bedelini ödemek şartıyla bile 
uygun alan bulamamakta ya da arsa simsarları tarafından 
rayicin çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle 
Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin yarısından fazlasının zeytinlik 
ve tarım arazisi kabul edildiği yerlerde yeni sanayi alanlarına 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunun çözümünün TOKİ 
marifetiyle yatırımcıya bedeli karşılığında verilecek sanayi 
alanları olduğunu, sanayi-imalat parseli yapılması uygun olan 

arazilerin TOKİ veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek 
başka bir kurum tarafından değerinde satın alınıp gerekli 
altyapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir kar 
marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya sanayi parseli 
vasfıyla ve belirlenen sürede yatırımı bitirmek şartıyla satılabi-
leceğini, ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahalarının böy-
lelikle daha kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacağını 
düşünüyoruz. Yukarıda belirtilen sorun ve çözüm önerilerinin 
önümüzdeki günlerde yapılacak TOBB Ege Bölgesi İstişare 
toplantısında dile getirilmesi için tavsiye kararı alınmasına oy 
birliği ile karar verilmiştir.

Sonuç: Bu talebimiz 18/11/2020 tarihinde TOBB merkezinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katılımıyla yapılan Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında 
bölgemizle ilgili talep olarak kayıtlara geçmiştir.

29.9.2020 30/2

TOBB Ege Bölgesi İstişare Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından dile getirilmiştir.

12. Meslek Komitesi

Ekspertiz Raporu talebine istinaden Komite Kararı yazılı olarak tebliğ edildi.

27.08.2020 30/1

Pandemi Tedbirleri kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar 
uygulanacak işyeri kira stopajı indirimi ile çeşitli sektörlerde yıl 
sonuna kadar yapılacak indirimli KDV uygulamasının 2021 yılı 
için de devam ettirilmesi istenmektedir.2019 yılında başlayan 
ekonomik sıkıntılar devam ederken kovid-19 hastalığı nede-
niyle zorunlu olarak alınan tedbirler nedeniyle birçok işletme 
asgari kapasite ile çalışmak durumunda kalmışlardır. Bu 

nedenle yıl sonuna kadar uygulanacak olan işyeri kira stopajı 
indiriminin 2021 yılında da sürdürülmesi istenmektedir. Ayrıca 
mülkiyeti kamuya ait olan ticari işletmelerin kira ödemelerinin 
devlet tarafından ertelenmesi uygulamasının diğer işyerleri 
için de uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması talep edilmektedir. 

11/11/2020 33/1
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Politikacı ve Yetkililerle Yapılan İletişim ve İlişkiler
Lobicilik Faaliyetleri
NAZİLLİ Ticaret Odası bölgesel ve sektörel sorunlar ve önerilen çözümlerin gerçekleşmesi için çeşitli platformlarda (ziyaret, 
toplantı, basın bildirileri, basın toplantıları, web sayfası ve sosyal medya gibi iletişim kanalları ile) etkin Lobicilik faaliyetlerinde 
bulunulmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılından itibaren dile getirilen bazı konular şöyledir;

1/100000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
ATIL DURUMDAKİ ESKİ SGK VE DEVLET HASTANESİ
ATM KURULMASI
BELEDİYE DENETİMLERİİN ARTTIRILMASI
BOZDOĞAN BİOENERJİ ÜRETİİMİ GÜBRE İLE ENERJİ ÜRETİMİ
BOZDOĞAN GENÇLERE YÖNELİK PROJE VE ÇALIŞMA ALANLARI
BOZDOĞAN HAYVANCILIK SÜT ÜRETİMİNDE ELEMAN YETİŞTİRLMESİ
BOZDOĞAN KADINLARA YÖNELİK İŞ SAHASININ OLMAYIŞI
BOZDOĞAN MERMER İŞLETMELERİNİN İHTİSAS OSB İHTİYACI
BOZDOĞAN MYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EKSİKLİĞİ
BOZDOĞAN MUĞLA KARAYOLU
BUHARKETN OSB VE SANAYİ ALANI SORUNU
ÇEK YASASI İLE İLGLİ DÜZENLEME
ÇEVRE YOLU OTOBAN İHTİYACI
ÇİFT HATLI TREN YATIRIMI
DAMLAMA SULAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ
DOĞALGAZ ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA AKSAKLIKLAR
EKMEK FİYATLARI HAKKINDA
ENDÜSTRİ VE MESLEK LİSELEERİ SAYISININ YETERSİLİĞİ VE DONANIM EKSİKLİĞİ
FONKSİYONEL SANAYİ SİTELERİNİNİ HAYATA GEÇİRİLMESİ
FUAR ALANI İHTİYACI
İLÇE BELEDİYELER VE DİĞRE KMU K.BÜTÇEDEN AYRILAN PAYIN NUFÜS İLE ORANTISI
İMAR AFFINDA SANAYİ İMALAT VE TİCARİ BİNALARA YER VERİLMEMESİ
İNCİR İHRACATINDA YÜKLEME TARİHİ YASAĞI
İNCİR,ÇİLEK İÇİN TALEP EDİLEN DESTEKLEME DESTEKLEME PRİMİ
İSTİHDAM TALEBİNİNİ KARŞILANAMAMASI
İNCİR İHRACATINDA YÜKLEME TARİHİ YASAĞI
İNCİR,ÇİLEK İÇİN TALEP EDİLEN DESTEKLEME DESTEKLEME PRİMİ
İSTİHDAM TALEBİNİNİ KARŞILANAMAMASI
İŞYERİ AÇMA RUHSATI OLMADAN ÇALIŞAN İŞYERLERİ
JEOTERMAL KAYNAKLARI HAKKINDA
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KARACASU DANDALAZ SUYU KİRLİLİĞİ
KARACASI DERİCİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK TESİSLER KURULMASI
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİNİ KAPSAMININ GENİŞLETİLMWSİ
KOSGEB SIFIR FAİZLİ KREDİLERİNTEKRAR GÜNDEME GETİRİLMESİ
KARACASU KARAYOLUNUN TAMAMLANMASI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN FİNANS KAYNAK YETERSİZLİĞİ
MUMLAMA VE PAKETLEME SEKTÖR SORUNU
NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ
NAZİLLİ YENİ SANAYİ SİTESİ GİRİŞİNDEKİ ALANLARIN DÜZENLENMESİ
NEFES KREDİSİ TALEBİ
NİTELİKLİ ELEMAN YETERSİZLİĞİ
NTO NUN AYDIN KURUM VE KURULUŞLAR NEZDİNDE TEMSİL SORUNU
ODALARA YURDIŞI FUAR DESTEĞİ

OSB DE BULUNAN ODA ÜYELERİNİN SORUNLARI
OSB YER SEÇİMİ BAŞVURU KRİTERLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
OTOPARK SORUNU
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARININ SORUNLARI
POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEKRAR KAZANDIRILMASI
REKLAM VE PANO ÜCRETLERİ
SANAYİ ALANLARININ YETERSİZLİĞİ
SANAYİYE KARGO FİRMASI AÇILMASI
SANAYİYE NOTER AÇILMASI
SİCİL AFFI GETİRLMESİ
SÜMER ÜNİVERSİTESİ KURULMASI
TARIM İŞLETMELERİ VE İNCİR ÜRETİCİLERİ İÇİN ORGANİZE SANAYİ ALAN İHTİYACI
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNE KREDİ DESTEĞİ SAĞLANMASI
TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
TÜPGAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ SATIŞI
ÜRETİM VE İHRACATÇILARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAFİYETİ
ÜYELERİN ORTAK SORUNLARI
VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA
YAPILMASI PLANLANAN HAVAALANIN YERİNİN DOĞRU TESPİT EDİLMESİ
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
YENİ HİZMET BİNASI ÇALIŞMALARI
YENİ SANAYİ SİTESİNDEKİ TEHLİKELİ KAVŞAĞIN DÜZENLENMESİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ
YÖRESEL-YEREL ÜRÜNLER TİCARET MERKEZİ
ZİNCİR MAĞAZA ŞUBELERİ
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Pandemi Sürecinde Lobi Çalışmalarıyla 
Katkı Sunduğumuz Gelişmeler

• Üyelerimizin faydalanabileceği 
cansuyu kredisinde başvuru koşulu 
olan ' en az 1 yıldır faaliyette bulunma' 
şartının kaldırılması için bakanlıklar ve 
üst kuruluşumuz TOBB ile görüşmeler 
yapılmıştır. Sonuç olarak bu şart kaldırıl-
mış ve işyerini yeni açan üyelerimizin de 
bu destekten faydalanmalarına imkan 
sağlanmıştır.

• 15 Mart’ta reel sektörün virüs ile 
mücadelede desteğe ihtiyacı olduğuna 
dikkat çektik. Yapılması gerekenlere iliş-
kin hazırladığımız raporu TOBB’a ilettik. 
18 Mart itibariyle de “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” programı devreye alındı.

• İş’e Devam Kredisi başvurularında 
sorun yaşandığına dair üyelerimizden 
çok sayıda geri dönüş aldık. Bunun 
üzerine durum tespiti yapmak için bir 
çalışma gerçekleştirdik. Kredi başvu-
rusu yapan firmalarımızın bilgilerini Ba-
kanlığa ilettik ve olumlu dönüşler aldık. 
Sonuç olarak işe devam kredisinden 
üyelerimizin faydalanmasını sağladık.

• Eximbank-KGF işbirliği: Eximbank 
TL reeskont kredilerinin KGF teminatı 
ile kullandırılması önerisinde bulunduk 
ve kısa bir süre sonra bu uygulamaya 
geçildi.

• Nefes Kredisi: Oda olarak destek 
verdiğimiz Nefes Kredisi de devreye 
girdi. Kredi, Denizbank aracılığıyla 
kullandırıldı.
• Vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin: 
Üyelerimizden gelen talepler doğrultu-
sunda vergi mükellefi olup 65 yaş üs-
tünde olanlar için kısıtlamalardan muaf 
tutulmaları yönünde Bakanlıklar, Aydın 
milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz 
TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunul-
du. ile gerekli görüşmelerde bulunuldu.
Görüşmelerimiz sonucunda 28 Mayıs 
tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla 65 yaş 
üstü vergi mükelleflerine muafiyet sağ-
landı.65 yaş ve üstü üyelerimize pan-
demi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan 
dolayı yaşadıkları mağduriyeti giderebil-
mek için üye kimlik kartı bastırdık.

• Üretim yapan incirci üyelerimizden 
gelen talep doğrultusunda üyelerimizin 
hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutul-
maları için Bakanlıklar, Aydın milletve-
killerimiz ve üst kuruluşumuz TOBB ile 
gerekli görüşmelerde bulunuldu.

• Paket Servis: Kısıtlama sürecinde 
lokantaların paket servis ile hizmet ver-
mesini sağlamak için Bakanlıklar, Aydın 

milletvekillerimiz ve üst kuruluşumuz 
TOBB ile gerekli görüşmelerde bulunul-
du. ile gerekli görüşmelerde bulunuldu.

• Teknik Servis Hizmeti: Aynı şekilde 
teknik servislerin de hizmet vermesi için 
kısıtlamadan muaf olmalarını sağlamak 
için Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz 
ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli 
görüşmelerde bulunuldu.ile gerekli 
görüşmelerde bulunuldu.

• Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’nın başlattığı Biz Bize Yeteriz 
Türkiye’m kampanyasına Nazilli Ticaret 
Odası olarak destek verdik.

• Cansuyu Kedisi; Pandemiden 
olumsuz olarak etkilenen şahıs üyele-
rimizin de faydalanabileceği bir kredi 
için Bakanlıklar, Aydın milletvekillerimiz 
ve üst kuruluşumuz TOBB ile gerekli 
görüşmelerde bulunuldu. Görüşme-
lerimiz sonucunda cansuyu kredisine 
Halkbank aracılığı ile hayata geçirildi.

NTO olarak yaptığımız haberler ve en üst düzeyde girişimlerle üyelerimizn ticari hayatları için son derece önemli konularda ve 
sorunlarda çözüm üretilmesine katkı sunduk.

Pandemi sürecinde üyelerimizden gelen görüş, öneriler ve
üyelerimizin yaşadığı sorunları İSTİYORUZ başlığı altında tüm yerel ve 

ulusal basında ve canlı yayın programlarında dile getirdik.
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Aydın Milletvekili Kuvvet Erim İle Yapılan Toplantı

Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler başkanlığında olağan 
Meclis Toplantısından sonra 
gerçekleştirilen toplantıya Nazilli 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, Meclis 
üyeleri, oda üyeleri ve basın 
mensupları katıldı.

• Sümerbank alanı içinde bulunan 
mevcut yapıların yıkılması söz konusu 
mudur? 
Söz konusu ise İmalât sanayi için alan 
oluşturulabilir.

• Sümerbank içinde atıl olarak bulanan 
alanın değerlendirilmesi adına Adnan 
menderes üniversitesi bünyesinde 
tekstil sektörüne has boyama, dokuma 
vs bölüm açılabilir ve bölgede yasayan 
neredeyse %90 nin emekli olduğu 

27.01.2020

sektöre yeni adaylar yetiştirilebilir. Atıl du-
rumda olan bölümler tadilattan geçirilip 
bu fakültenin atölyesi yapılabilir.

• Sümerbank içinde bulunan atıl du-
rumda bulunan alanda, incir işletmeleri 
başta olmak üzere gıda OSB kurulması 
için çalışma yapılabilir
• Bölgemizde bulunan 7 ilçenin 5’inde 
sanayi alanlarının yetersizliği söz konu-
sudur. Bu konudaki yapılan çalışmalar 
nelerdir? -Nazilli otoban geçiş güzerga-
hında çift taraflı olarak yerel ürün tanıtımı 
ve satış alanının NTO’ya tahsisi hakkında 
nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsu-
nuz?

• Seralarda ve termal otellerde jeotermal 
enerjinin kullanılabilmesi için sıcak suyun 
verilmesi ile ilgili olarak işletmeler hakkın-
da ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır.

• Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsa-

mında bürokratik engellerin ortadan 
kalkması ve süreçlerin kısaltılması 
hakkındaki çalışmalarınız nelerdir?

• Çift hatlı tren ihtiyacımıza yönelik 
çalışmalarınız ne aşamadadır? 

• Polis Okulunda 165 personel is-
tihdam edilmekte ayrıca 600’e yakın 
öğrenci ile 2011 yılında yaklaşık olarak 
120 milyon TL ekonomimize katkı 
sağlanmakta idi. Nazilli Polis Okulu’na 
kurulması planlanan Millet bahçesinin 
yapılması durumunda ne kadarlık bir is-
tidam ve ekonomimize katkı sağlaması 
düşünülmektedir? 

• Atıl durumdaki Eski Devlet ve SSK 
Hastaneleri ile ilgili olarak birçok proje 
düşünülmektedir. Bunlardan hangisi ve 
ne zaman yapılması planlanmıştır.
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Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal 
İle Yapılan Toplantı

Nazilli Belediye Başkanı İle Toplantı

Yapılan görüşmede küçük ve orta ölçekli işletmelerin sanayi 
alanı ihtiyacı hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca 
yatırımcıların yatırım yapabilmesi için kamu kurumları ile ilgili 
yürütülen bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi veya hızlan-
dırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare 
gerçekleştirildi

Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat 
Engin Özcan 
odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ve 
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi 
ile toplantı ger-
çekleştirdi.

05.02.2020

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet 
Erol İle Yapılan Toplantı

18.02.2020

Eko-Turizm Çalıştayına Katıldık
18.02.2020

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından belirlenen yol haritasında Karacasu’da eko turizminin geliştirilmesi hedefleri 
arasında yer almaktadır. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ile Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal başkanlığında yapılan bu 
çalıştaya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz, turizm dernekleri ve yatırımcılar, akademisyen-
ler ve ilçe protokolü katıldı.

29.01.2020
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Buharkent Kaymakamı İle Yapılan 
Toplantı

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü ve odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan’ı ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
de hazır bulunduğu toplantıda, Buharkent’e ait sorunlar 
ve çözüm önerileri hakkında istişare gerçekleştirildi.

26.02.2020

Nazilli’de Aydın İli Oda Ve Borsaları İle Güç Birliği Toplantısı Yapıldı

Aydın ilinde bulunan 9 oda ve borsa Yönetim Kurulu 
ve Meclis Başkanlarının tamamı ile Yönetim Kurulu ve 
Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda ;
• Yatırım
• KDV oranları
• Sağlık
• İhtisas OSB
• Yapılandırma 
• Ulaşım
• İhracat 
• Turizm 
• Teşvik Mekanizması
sorunları üzerinde durularak yetkililere iletilmek üzere 
bir mutabakat metni hazırlandı.

11.03.2020

30.04.2020

Ticaret Bakanı Sayın Pekcan ve TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu İle Yapılan 
Toplantı

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN' ın ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun katılımlarıy-
la 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı 
ve 61 Sektör Meclis Başkanı ile toplantı 
yapıldı.Toplantıda katılan yönetim kurulu 
başkanı Nuri ARSLAN İç İşleri Bakanlığının 
Genelgesi Kapsamında işyerleri kapalı 
olduğu için mağdur olan üyelere “Kira 
Yardımı” yapılması yönündeki talebini dile 
getirdi.

30.04.2020

Tv Den Başbaşa Programına Konuk Olduk

Tv den Başbaşa Programına konuk olan Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan Odanın yapmış olduğu 
çalışmalardan, projelerden ve ayrıca tüm Dünya’yı etkisine alan 
KOVİD 19 salgınına istinaden Nazilli Ticaret Odası tarafından 
alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.
Ayrıca üyelerden gelen ve çözümü için yetkililerle ,karar alıcılarla 
görüşmeler yapılan talepler , sorunlar ve çözüm önerileri hak-
kında
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08.05.2020Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ‘Den Odamıza Ziyaret
Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Nuri 
Arslan üyelerimizden gelen talepleri Bakanlıklara, mil-
letvekillerimize ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaya 
devam ettiğimizi belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda 
kredi imkanlarından bir kısım üyemizin yararlandığını 
fakat sicil affı getirilmemesi nedeni ile yararlanamayan 
birçok üyemizin de olduğunu belirtti. Ekonomik krizin 
yaşandığı bu ortamda sicil affı getirilmesinin zorunluluk 
arz ettiğini, böylece daha çok üyemizin kredi imkanın-
dan yararlanması sağlanacağını sözlerine ekledi. Ayrıca 
gerçekleşmesini istediğimiz fakat henüz gerçekleşme-
yen talepler hakkında da milletvekilimize bilgilendirme 
yapıldı. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise yetkileri 
dahilinde odamız üyelerinden gelen bu taleplerin ger-
çekleşebilmesi için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Nto Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Aydın Milletvekili
B. Kuvvet Erim’in Katılımı İle Gerçekleşti

Erim, odamız tarafından daha önceden kendisine aktarılan sorunlara ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi;
• İhtisas OSB Kurulması Yönünde Önemli Adı
• Sümerbank’ın Canlandırılması Projesi
• İşyerleri Genelge Kapsamında Kapalı olan Üyelerimiz Başta olmak Üzere Kira Yardımı Yapılması
• Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamının Genişletilmesi
• İşe Devam Kredisinde Sicil Affı Getirilmesi
•  Ödemelerin Yılbaşına Ertelenmesi
•  Kriz Sonrasında, Krizin Olumsuz Etkilerinin Daha Az Hissedilmesi Adına Bazı Çalışmaların Yapılması Gerekmektedir.
• İhracatçı Üyelerimize İyileştirmeler
• Asli İşi Sigorta Aracılığı Olmayan İşletmelerin Sigorta Hizmeti Sunması

HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM 
KURULU TOPLANTIMIZA AYDIN 
MİLLETVEKİLİ B. KUVVET ERİM 
KATILDI. YAPILAN TOPLANTIDA 
PANDEMİ NEDENİ İLE ÜYELERİN 
YAŞADIĞI SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
GÖRÜŞÜLDÜ.

Uzun Yaşam Köyü Kurulması Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
Arslan ve Genel Koordinatörümüz Eray 
Rüştü Taka, ile Milli Emlak Şefi Necdet 
Tozludaş ve Milli Emlak Personelleri ile 
odamızda toplantı gerçekleştirdi

08.05.2020

20.05.2020

03.09.2020
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Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet Erim Ve Nazilli Ticaret Odası Komite 
Üyeleriyle Yapılan İstişare Toplantısı

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, üyelerden gelen sorun ve talep-
leri Milletvekili Sayın Erim’e yöneltti. 
Milletvekili ERİM, Nazilli, Bozdoğan, 
Buharkent, Karacasu, Kuyucak, 
Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerine ait 
sorunlar ile ilgili konularda açıklamalar-
da bulundu.

18.09.2020

Nazilli Ticaret Odası Nazilli İlçe Başkanlığı Tarafından Organize Edilen Yerelden 
Genele Esnaflarımızın Sorunları Ve Çözümleri’ Konulu Toplantıya Katıldı

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı organizasyonunda 
‘Yerelden Genele Esnaflarımızın Sorunları ve 
Çözümleri’ konulu kahvaltılı toplantıya Nazilli Ti-
caret Odası ile Nazilli Esnaf Odalarının Temsilcileri 
katıldı. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN’ın katıldığı istişare toplantısında 
üyelerimizin sorunları ile bunlara yönelik çözüm 
önerileri konuşuldu. 

Toplantıya Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve 
Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Özlem Çerçioğlu, Aydın CHP İl Başkanı Ali 
Çankır ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert 
Öreroğlu katıldı. 

Toplantıda konuşan Odamız Yöetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan” Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizden gelen sorunları ve 
çözüm önerilerini aktardı. 

-OSB deşarj izni verilmemesi -Sanayi sitesinde bulanan seyyar satıcılar ile ilgili düzenlemeye gidilmesi -Sanayi Alanı İhtiyacı 
-Nazilli çevre yolu çalışmasındaki gelişmeler -Meclis kararı ile galericiler sitesinin dışında geçici ruhsat verilmesi

01.10.2020
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Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısına Katıldık
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlı-
ğında yapılan Nazilli OSB Müteşebbis 
Heyeti toplantısına Nazilli Kaymakamı 
Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Beledi-
ye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler katıldı. Toplantıda, Nazilli Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin çalışmaları, 
sorunları ve çözüm önerileri hakkında 
değerlendirmeler yapıldı.

29.09.2020

Tobb Oda Ve Borsa Başkanları Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İle 
Yapılan Onlıne Toplantıda Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank video konferans aracılığıyla TOBB 
İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na 
katıldı. Yapılan toplantıya Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ‘a bağlı 
365 Oda ve Borsa’nın Başkanları ile 
birlikte bölgeyi temsilen Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
katıldı. Yapılan toplantıda teşvikler ve 
gündemdeki konulara ilişkin istişarede 
bulunuldu.

05.10.2020

01.12.2020

Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan 
Gündemi Ve Bölge 
Ekonomisini Ege 
Tv'de Değerlendirdi
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• Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.

• BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon A.Ş.

• LİMAŞ Liman İşletmeciliği A.Ş.

İştiraklerimiz

Üniversite Sanayi İşbirliği

 Sanayinin kendi teknolojisini ürete-
bilmesi için teknolojiyi üretebilecek 
bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. 
Bu da ancak güçlü bir üniversite-sa-
nayi iş birliği ile mümkündür.

Üniversitelerin mevcut imkanları ile 
sanayinin mevcut imkanları birleştiri-
lerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik 
yönden gelişmeleri için yaptıkları 
sistemli çalışmalar diğer bir ifadeyle, 
üniversitelerdeki mevcut bilgi birikimi 
ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin 
mevcut tecrübesi ve finansal gücü-
nün bir sistem dahilin de birleştiril-
mesi sonucu ortaya çıkan bilimsel, 
teknolojik ve ekonomik faaliyetlerin 
bütünü üniversite sanayi işbirliğini 
oluşturmaktadır.

Bizde Nazilli Ticaret Odası olarak Üni-
versite-Sanayi iş birliği kapsamındaki 
çalışmaları iş planımıza dahil ederek 
üyelerimiz ve bölgemiz için katma 
değer sağlamayı hedeflemekteyiz. 
Bu kapsamda Adnan Menderes Üni-
versitesi, Adnan Menderes Üniversi-
tesine Bağlı Meslek Yüksek Okulları,  
Ankara Üniversitesi, TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karatay 
Üniversitesi ile ortaklaşa çalışmalar 
yürütmekteyiz. 
• KÜSİ-Aydın-Kamu-Üniversite -Sa-
nayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme 
Kurulu ile yapılan toplantılara Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN 
katılım sağlamaktadır. Yapılan bu 
toplantılarda incir, zeytinyağı ve ma-
den sektörü ile ilgili konulara değinil-
mektedir. İncir sektörü ile ilgili olarak 
aflatoksin makinesi ile ilgili yürütülen 
proje, zeytinyağı ve maden sektörü 
ile ilgili AR-GE çalışmaları istişare 
edilmektedir.
• Nazilli Ticaret Odası Adnan Mende-
res Üniversitesi ile yapılan anlaşmaya 
istinaden 2018 -2019 ve 2020 yılında 
toplam 65 adet üniversite öğrencisine 
staj imkanı sağlamıştır,
• 2 Adet üniversite öğrencisi Nazilli 
Ticaret Odası’nda istihdam edildi,
• Üniversite öğrencilerine yönelik 
girişimcilik eğitimi verildi,
VÜniversite Öğrencileri tarafından 
üyelerimize Dikkat Bozukluğu ve 
Dikkat Eksikliği eğitimi verildi,
• Üyelerimize Üniversite Öğrencileri 

tarafından hazırlanan Uyuşturucu ile 
Mücadele konulu seminer verildi,
• Üyelerimize Üniversite Öğretim 
görevlileri tarafından hazırlanan Dün-
yada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma 
alanındaki Gelişmeler Ve Kooperatif-
çilik Konulu Seminer gerçekleştirildi,
• Karacasu çömleği coğrafi işareti 
için Meslek Yüksek Okulu ile ortakla-
şa çalışmalar yürütüldü,
• Üniversite ile Nazilli Ticaret Odası 
arasında protokol yapılarak girişimci-
lik kursları düzenlendi,
• Üniversite Öğretim görevlileri 
tarafından personel için öfke kontrol 
eğitimi düzenlendi,
• Nazilli Ticaret Odası desteği ile 
Aydın Adnan Menderes Üniversite-
si, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon 
Labortauvarına sahip oldu. 
Bunların yanı sıra Bölgemizde 
bulunan üniversitemize arkeoloji 
bölümü, Yaşlı bakım Merkezi, Güzel 
Sanatlar bölümlerinin açılması için 
karar alıcılarla görüşmelerimiz devam 
etmektedir.

Bölgenin kalkınmışlık düzeyini o bölgedeki sanayinin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Sanayi dışa bağımlı 
olmadan kendi teknolojisini kendisi üretebiliyorsa, küreselleşen dünya pazarında rekabet şansı da o derece 
yüksek olacaktır.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı

Aydın Adnan Menderes Üniversite-
si’nin Nazilli’de (İsabeyli ve Aşağı Nazilli 
olmak üzere) iki bölgede toplam üç 
birimi bulunmaktadır. Bunlardan biri de 
Sümer Kampüsünde yer alan “Nazilli 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu”-
dur. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
ise Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı, 
Fizyoterapi ve Podoloji programlarında 
yaklaşık 600 öğrenci eğitim görmekte-
dir. Ayrıca İş ve Uğraşı Terapisi ile Ortez 
ve Protez programlarının da açılması 
planlanmaktadır. Meslek Yüksekoku-
lunun eğitimci kadrosunda, sağlıklı ve 
aktif yaşlanmaya bütüncül ve disiplinler 

arası yaklaşım çerçevesinde 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
ile sağlık turizmi uzmanları, 
hemşireler, gerontolog, psi-
kolog ve sosyolog bulunmak-
tadır. 

Nazilli Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu’nda var 
olan programlarda öğrencilere 
sağlık alanında temel dersle-
rin verilmesinin yanı sıra bölü-
mü ile ilgili uygulamalı dersler 
de verilmektedir. Uygulamalı 
derslerin ders müfredatında 
olması, öğrencilerin teorik 

derslerde öğrendiklerini laboratuvar 
ortamında uygulamalı olarak pekiştir-
melerini sağlamakta ve staj eğitimleri 
sırasında ve sonrasında profesyonel 
iş hayatına atıldıklarında da uygulama 
laboratuvarında öğrendiklerini kolaylıkla 
uygulamaları açısından çok büyük bir 
önem arz etmektedir. 

Ön lisans programlarından mezun olan 
fizik tedavi teknikerleri, mezuniyetlerini 
takiben Özel ve Devlet Hastaneleri-
nin Fizik Tedavi Kliniklerinde ve Fizik 
Tedavi Dal Merkezlerinde istihdam 
edilmektedirler. Genel olarak Fizik 

Tedavi Kliniklerinde tedavi amaçlı birçok 
teknolojik cihaz ve ekipman bulun-
maktadır. Fizik tedavi teknikerlerinden, 
hekim ve fizyoterapist gözetiminde bu 
cihazların hepsini kullanabilmeleri ve bu 
cihazlara hakim olmaları beklenmekte-
dir. Bu yüzden de üniversitelerden daha 
mezun olmadan bu cihazlar üzerinde 
gerekli uygulamaları yapmaları ve bu 
sayede mesleki beceriler kazanmaları 
son derece önemlidir. Böylelikle daha 
nitelikli fizik tedavi teknikerleri yetiştirile-
bilecektir.  Bununla birlikte, Türkiye’nin 
demografik yapısı hızla değişmekte 
ve yaşlı nüfusu artmaktadır. Nazilli 
ilçesinde de yaşlı nüfus oranı anlamında 
Türkiye ortalamalarının çok üzerinde bir 
nüfusa sahiptir. Buna paralel olarak tüm 
ülkenin ve özellikle üniversitelerin şimdi-
den yaşlı nüfus artışına istinaden kendi 
önlemlerini almaları, nitelikli öğrenci ye-
tiştirmeleri için profesyonel ve akademik 
bir ortam hazırlamaları büyük önem arz 
etmektedir. Bu bağlamda Nazilli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nitelikli 
fizik tedavi teknikerleri yetiştirmek ve bu 
nitelikli ve kalifiye sağlık elemanlarına 
ileride çok fazla ihtiyaç duyacak olan 
çok değerli yaşlılar için bir bakım ve 
fizyoterapi laboratuvarının oluşturulması 
uygun görülmüş ve bu konuda Nazilli 

Eski hali Yeni hali
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Ticaret Odası’na başvurulmuştur. Nazilli 
Ticaret Odası tarafından uygun görülen 
bu talep neticesinde, birim yönetim 
binasının yanında yer alan atıl durum-
daki depo olarak kullanılan bina Oda 
tarafından tadilatı gerçekleştirilmiştir. 
Yeni yapılan bu laboratuvar sayesinde 
bölümün öğrenci kapasitesinin yaklaşık 
100 öğrenci daha artacağı hesaplan-
maktadır. Ayrıca bu laboratuvar yaklaşık 
olarak 160 m2 olup, 100 (50+50) Fiz-
yoterapi programı öğrencisine hizmet 
vereceğinden en az 4 öğretim kadrosu 
da laboratuvar sayesinde okula kazan-
dıralacaktır. Uzun yaşam merkezi olarak 
anılan  Nazilli için Meslek Yüksek Oku-

lumuzun bölümlerinin gelecekte daha 
belirleyici olacağı ve öneminin artacağı 
inancındayım.
 
 Bununla birlikte; Meslek Yüksek 
Okulu’ndaki Yaşlı Bakım ve Evde Hasta 
Bakımı programlarındaki öğrenciler de 
uygulamalı dersler bünyesinde söz ko-
nusu laboratuvardan yararlanacaklardır. 
Ayrıca bu laboratuvarın son teknolojik 
aletlerle donatılması, daha nitelikli 
öğrencilerin Nazilli’yi tercih etmelerin-
de büyük bir rol oynayacak ve gelen 
öğrenciler Nazilli ekonomisine, sosyal 
ve kültürel gelişimine de ayrıca bir katkı 
yapacaktır. 

Tüm bunlara ilave olarak projesi yürütü-
len ve Sümer Kampüsündeki tarihi Na-
zilli Sümerbank Basma Fabrikası’ndan 
kalan ve şu anda kullanılamayan atıl 
binaların tekrar üniversiteye kazandırıl-
ması ve kazandırıldıktan sonra yaşlılar 
için çeşitli aktif yaşam atölyelerinin 
açılması planlanmaktadır. Bu bağlamda 
Fizyoterapi, Evde Hasta Bakımı, Yaşlı 
Bakımı ve Podoloji (ayak sağlığı) prog-
ramları öğrencileri için de bir uygulama 
merkezi haline gelecek ve Nazilli Ticaret 
Odası’nın gerçekleştirdiği bakım ve 
fizyoterapi laboratuvarı bu konuda yaşlı-
lara daha sağlıklı yaşlanmaları konusun-
da da destek sağlayacaktır. 

Yapım aşamasıYapım aşaması

Yeni hali Yeni hali
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2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek

Üye Rehberi
Proje Ve İstatistik Birimi
Odamızda Arge ve Proje Birimi hem odamıza uygun hem de üyelerimize uygun proje çağrılarını takip etmek, bu çağrılara 
uygun proje fikri oluşturmak, proje yazımı için gerekli istatistik ve verileri toplamak, proje yazımını gerçekleştirmektedir.
Proje birimini güçlendirmek amacıyla yine GEKA ya sunulan proje kapsamında proje yazma eğitim gerçekleştirilmiş ve Nazilli 
Ticaret Odasında proje ekibi kurulmuştur. Bu eğitim personelin proje döngüsü ve proje yazma konusunda tecrübelerine katkı 
sağlamıştır. Odamız tarafından bugüne kadar yapılan projeler şöyledir:

No  Proje Adı Proje
Başlangıcı

Proje
Bitişi

Hibe 
Türü Ayrıntı Ortaklar

1

Daha İyi 
Mezunlar İçin 

Temel Branşlar 
Ve İdari Uygula-
malar Bazında 
Okul Kalitesinin 

Artırılması 
(İyi Okul, İyi 

Mezun)

39113 39949 Avrupa 
Birliği

03-16 Mayıs 2009 Tarihleri Arasında Alman-
ya'ya (Düsseldorf) Yapılan Proje Gezisinde 

Odamızı Temsilen Genel Sekreter Eray Rüştü 
Taka Hazır Bulunmuştur.

Proje Ortakları:
- Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlü-

ğü (Başvuru Sahibi)
- Nazilli Ticaret Odası

- Nazilli 50. Yıl Ticaret Meslek 
Lisesi

- Nazilli Ticaret Lisesi
- Mardin Ticaret Lisesi

- İstanbul Halkalı Ticaret Lisesi

2
Çocuk Bakı-
cılığı Mesleki 
Eğitim Kursu

39783 40117 Avrupa 
Birliği

Nazilli İlçesinde; Tespit Edilen Dezavantajlı 
Grupta Bulunan 40 İşsiz, Ekonomik Haklarına 
Ulaşma İmkanından Yoksun Bayanın; Mesleki 

Anlamda Çocuk Bakıcılığı Kursu Aldıktan 
Sonra İstihdam Edilerek, Aile Bütçelerine Katkı 

Sağlamaları Beklenmektedir.

Proje Ortakları:
- Nazilli Belediyesi (Başvuru 

Sahibi)
- Nazilli Ticaret Odası

- Nazilli Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü

3

Emantra (Av-
rupa Yönetim 
Sistemleri Eği-
timi - European 
Management 

Traınıng)

39876 40241 Avrupa 
Birliği

İngiltere'de Manchester Ticaret Odası'ndan, 
Macaristan'da Pecs-Baranya Ticaret Ve 

Sanayi Odası'ndan, Yunanistan'da Drama 
Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan Yetkililer Gerek 
Denizli Ticaret Odası'na, Gerekse De Nazilli 

Ticaret Odası'na Gelerek Oda İş Ve İşleyişleri 
İle İlgili Deneyimlerini Personellere Aktarmışlar-
dır. Ayrıca Her İki Oda Üyelerine De Dış Ticaret 

Konuları Ağırlıklı Olmak Kaydıyla Teknik Ve 
Mesleki Eğitimler Düzenlenmiştir.

Proje Ortakları:
Denizli Ticaret Odası (Başvuru 

Sahibi)
Nazilli Ticaret Odası

Manchester Ticaret Odası 
(İngiltere)

Pecs-Baranya Ticaret Ve Sanayi 
Odası (Macaristan)

Drama Ticaret Ve Sanayi Odası 
(Yunanistan)

4

Mezun 
Öğrencilere 

Uygulanan İşe 
Yerleştirme Ve 

İzleme Yöntem-
lerinin Transferi

40251 40292 Avrupa 
Birliği

14-27 Mart 2010 Tarihinde Almanya' Da 
Gerçekleşen Birinci Akışta; Odamızı Temsilen 

Tacettin Pirinç,
11-24 Nisan 2010 Tarihinde İsviçre' De Ger-
çekleşen İkinci Akışta; Odamızı Temsilen Ali 

Gültekin Kılınç Katılmışlardır.

Ortaklar:
- Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlü-

ğü (Başvuru Sahibi)
- Nazilli Ticaret Odası

- Nazilli İşkur
- Nazilli Belediyesi

- Muş Anadolu Teknik, Anadolu 
Meslek, Teknik Lise Ve Endüstri 

Meslek Lisesi
- Nazilli Anadolu Teknik, Ana-
dolu Meslek, Teknik Lise Ve 

Endüstri Meslek Lisesi

5 İmalattan 
İhracata 41671 41760 Geka

Odamıza Üye Firmaların Sektörel Olarak 
Gruplandığı, Bilgilerinin Paylaşıldığı Ve Haritada 
Yer Gösteriminin Yapıldığı İngilizce Ve Türkçe 

Destekli Nazilliticaretrehberi İsimli Bir Web 
Sitesi Hazırlanmıştır.

Bölgenin Fuarlarda Kullanılmak Üzere Ürünle-
rinin Ve Tarihi Ve Turistik Yerlerinin Anlatıldığı, 
İngilizce Ve Türkçe Olarak Yayınlanmış "Cen-
netin Yansıması" İsimli Bir Tanıtım Kataloğu 

Hazırlanmıştır.

İngilizce - Türkçe Hazırlanmış Kısa Videolardan 
Oluşan "Cennetin Yansıması" İsimli Birtanıtım 

Belgeseli Yapılmıştır.

Projede Herhangi Bir Ortak Bu-
lunmamaktadır. Başvuru Sahibi, 

Nazilli Ticaret Odası'dır. 
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Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projemiz
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanlığı tarafından Nazilli’de yapılan saha 
çalışmalarında yaklaşık 3000 yaşlı insan ayrıntılı olarak tetkik edilmiş ve sonuç itibariyle 
65 yaş üstü uzun ömürlü ve sağlıklı insan sayısının Nüfusa oranının Türkiye ortala-
masının çok üzerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu tespit bilimsel ve kanıtlanmış 
bir çalışmadır. Ulusal yayın organlarında yer almış Nazilli’de çeşitli TV Programları ve 
Röportajlar yapılarak tüm ülkenin dikkati çekilmiştir. Ancak 2012 yılından sonra Nazilli 
bu konuda derin bir sessizliğe gömülmüş, bölgenin tanıtımı ve ekonomik anlamda 
kalkınması için büyük bir fırsat olan bu konu üzerinde proje üretilmemiş hiçbir somut 
faaliyet gerçekleşmemiştir.   
Nazilli Ticaret Odası Yönetimi olarak 2013 yılından beri projelerimiz arasında olan 
“Nazilli Uzun Yaşam Köyü” bölgenin refahı, ekonomisi ve tanıtımı için amaçlanmış ve 
planlanmıştır. Bu proje içinde Sağlık ve Yaşlı Turizmi, Organik Pazar, Dinlenme ve Gezi 
alanları, çocuklar için tarım ve ziraat çalışmaları, Köy usulü yemek ve gıda imalatı ile 
satışı gibi bir çok faaliyet bulunmaktadır. 

Uzun Yaşam Köyü Projemiz tanıtımı için 
birçok kamu, kurum ve kuruluşlardaki 
yöneticiler ile sürekli istişare gerçekleşti-
rerek her platformda dile getirmekteyiz. 
Bakanlarımız, milletvekillerimiz, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ve bölge idari amirlerimiz ile 
görüşmelerimiz halen devam etmekte 
ve her daim projemizi desteklemekte-
dirler. Bu proje gerçekleştiğinde sorum-
luluk sahamızın   çok büyük eksikliğini 
hissettiği marka değerini kazanmasında 

önemli bir adım atılmış olacaktır. Bu 
kazanımın, hem ticari işletmelerimize 
ve üreticilerimize, hem de bölgede 
yaşayan tüm hemşerilerimize direkt 
veya dolaylı olarak olumlu yönde etkileri 
olacaktır. 
Bu kapsamda Uzun Yaşam Köyü Fizi-
bilite Projesi için Güney Ege Kalkınma 
Ajansına başvuru yapılmış olup, Fizibi-
lite Desteği Kapsamında kabul edilerek 
sözleşme imzalamıştır.

6
İstihdama 

Yönelik Ortak 
Adım

42139 42870 Geka

Proje Sonunda Alınacak Cnc Torna Tezgahı 
Vasıtasıyla Yetiştirilecek Nitelikli İş Gücü Saye-
sinde İmalat Sanayinde Daha Kaliteli Ürünlerin 

Rekabet Edilebilir Maliyetlerle Üretilmesi 
Beklenmektedir.

Ayrıca Nazilli Osb Ve Nazilli Küçük Sanayi Site-
si'nin İstihdam Açığı Ve Nitelikli Eleman Sıkıntı-
sı En Aza İndirilecektir. Bu Sayede İşsizliğin De 
Büyük Oranda Azalacağı Öngörülmektedir. Bu 
Noktada Tobb Bünyesinde İlan Edilen Umem 
Meslek Edindirme Kurslarını, Nazilli İşkur İle 

Beraber Açtık.

Proje Ortakları:
- Nazilli Organize Sanayi Bölgesi 

(Başvuru Sahibi)
- Nazilli Ticaret Odası

- Nazilli Mesleki Ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Müdürlüğü

- Kuyucak Meslek Yüksekokulu
- Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü

7
Eğitimli Perso-
nel İle Kurum-
sal Gelişimde 

Öncülük
42614 42644 Geka

Teknik Destek Programı Kapsamında Nazilli 
Ticaret Odası'nın 11 Çalışanı "Kişisel Gelişim 

Eğitimleri"Ni Almışlardır.

Eğitimler Esnasında Motivasyon, Etkili İletişim 
Teknikleri, Diksiyon, Üye İlişkileri Gibi Kavram-

lar Detaylıca Ele Alınmıştır.

Projede Herhangi Bir Ortak Bu-
lunmamaktadır. Başvuru Sahibi, 

Nazilli Ticaret Odası'dır.

8
Nazilli Uzun 
Yaşam Köyü 

Fizibilitesi
43676 44042 Geka

Aydın Yatırım Planları Doğrultusunda Ve Turizm 
Sektörünün Gelişmesine Yönelik İhtiyaç Duyu-
lan Fizibilite Çalışmalarının Tamamlanması İle 
İlçedeki Turizm Faaliyetlerini 12 Aya Yaymak 
Ve Aynı Zamanda Sürdürülebilir Kalkınmaya 

Katkı Sağlamak

Projede Herhangi Bir Ortak Bu-
lunmamaktadır. Başvuru Sahibi, 

Nazilli Ticaret Odası'dır.

9

Proje Döngüsü 
Yönetimi, Hibe 
Programları Ve 
Proje Başvuru-

su Eğitimi

43818 43909 Geka
Odamızın Ve Üyelerimizin Proje Yönetme Ve 
Yürütme Tecrübesine Katkı Sağlayacak Bir 

Eğitim Tertip Edilmiştir (Teknik Destek Kapsa-
mında)

Projede Herhangi Bir Ortak Bu-
lunmamaktadır. Başvuru Sahibi, 

Nazilli Ticaret Odası'dır.
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Üyelerimiz ve Girişimciler için hazırladığımız 
tanıtım kitapçıkları/videolar/broşürler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda, 
TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde, Avrupa 
Birliği’nin iklim değişikliği politikaları çerçevesinde KOBİ’le-
re,sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve 
STK’lara yönelik olarak toplamda 1 Milyar Avro bütçeli hibe 
programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrılarının konu 
başlıkları, proje içerikleri, uygun maliyetler ve konsorsiyum-
lara katılım konuları hakkında bilgi verildi.

Arge -Proje Biriminin yanı sıra Yatırım 
destek Ofisi de Üyelerimize alabilecek-
leri teşvik, hibe ve kredi konusunda 
rehberlik yaparak yol göstermeyi amaç-
lamaktadır. 2020 yılında 1798 üyeye 
hibeler, destekler, teşvikler konusunda 

birebir bilgi vermiş ve rehberlik etmiştir. 
Yine 2020 yılında 57 üyemiz girişimcilik 
desteğimizden faydalanarak toplan 
22.145.150 TL hibe kazanmışlardır. 
226 üyemiz kosgebin desteklerinden 
kendilerine katma değer sağlamıştır, 

59 üyemiz toplam 2.758.000,00 TL 
kredi desteğinden faydalanmıştır.20 
üyemizde diğer habelerden toplam 
202.900,00 TL elde etmişlerdir.
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Üye ihtiyaçları doğrultusunda, iç ve dış bilgi kaynakları kullanılmaktadır. Oda internet sitesinden çeşitli kurumların web sitesine linkler 
yer almaktadır:

Üyelerimiz için online hizmetlerimizden faydalanabil-
meleri ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmaları 
adına birimler tarafından videolar çekilip web sayfa-
mıza yüklenmiştir.
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Yayınlarımız
NTO web sitesi ve Sosyal medya hesapları facebook, twitter, youtube etkin kullanılmakta, ihtiyaca göre güncellenmektedir.
Üyeler için, bilgiye kolay erişim imkanları sağlanmaktadır. Ayrıca Oda'nın ticaretrehberi.com adresi ile de ihracatçı üyelere ait 
güncel bilgiler sunulmaktadır.

Piyasa ve iş analizleri,iş 
geliştirme programları, 

ürün ve sektör raporları, 
hedef pazar raporları, 
bölgesel bilgilendirme 

materyalleri, yıllar 
itibarıyla çeşitlenerek 

hazırlanmakta ve 
üyelerle paylaşılmaktadır 

(internet sitesinde de 
yayınlanmaktadır).

Nazilli Ticaret Odası 
tarafından düzenli 
olarak yılda 3 kere 
hazırlanan haber 
bülteninde de odamız 
tarafından yapılan 
faaliyetler üyelerimizin 
bilgisine sunulmak-
tadır
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2.4. İş Geliştirme ve Eğitim

Üye Eğitimleri/Seminerleri/Toplantıları
Üyelere yönelik eğitim ve iş geliştirme faaliyet planı oluşturulmuş; internet sitesinde ve sosyal medya aracı-
lığıyla duyurulmaktadır. Gerçekleşen etkinliklerle ilgili değerlendirme raporları hazırlanmaktadır. Üyelerin eği-
tim ve etkinliklere katılımı takip edilmektedir.2020 yılında üyelerimize 35 adet eğitim düzenlenmiştir.Bunun 
yanı sıra iş geliştirme ve eğitim kapsamında yapılan faaliyetler sosyal medya hesaplarımızdan duyurularak 
üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.Sosyla Medya hesaplarımızda yayımlanan bazı duyurulara örnekler:

Kolombiya Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkedeki iş insanlarımızın katılacağı bir 
e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve UPS iş birliğinde hayata geçirilen Online 
Export Akademi, “Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme 
Programı” kapsamında düzenlenecek

Bilindiği üzere, G20 dünya ekonomisinin yaklaşık 
%80 ini, ticaretinin %75 ini ve nüfusunun %70 ini 
temsil etmektedir. 2015 yılında Türkiye G20 dönem 
başkanlığını yürütmüştür. 2020 yılında G20 dönem 
başkanlığı Suudi Arabistan tarafından yürütülmek-
tedir. G20 bünyesinde oluşturulan ve üye ülke iş 
örgütlerinin bir araya getiren en önemli gruplardan 
biri de B20 dir. Ülkemizin G20 dönem başkanlığında, 
B20 Başkanlığı da TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu tarafından yürütülmüştür. TOBB ve B20 
Suudi Arabistan ortaklığında, "B20 Küresel Diyalog 
Toplantısı" adıyla, 5 Ekim 2020 tarihinde bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda B20 Suudi Arabistan 
tarafından yürütülen "Görev Gücü" çalışmalarının 
sonuçları anlatılmmıştır.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 
alınan linkte bir örneği sunulan yazı 
ile, Helal Akreditasyon Kurumu'nun 
yazısına atıfla; kamu kurumu olan HAK 
tarafından akredite edilen uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarınca düzenle-
nen belgelerin akredite edilmiş kurum 
ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt 
dışı pazara giriş belgeleri arasında yer 
almakta olduğu ve bu belgelendirme 
faaliyetleri için yapılan harcamaların 
belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı 
"Pazara Giriş Belgelerinin Destek-
lenmesine İlişkin Karar" kapsamında 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan 
karşılanabildiği bildirilmiştir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza ge-
len yazıda, Adalet Bakanlığının 01.09.2020 tarihli ve 20844 
sayılı yazısına atfen, 15 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete ‘de 
yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi ile 
7201 sayılı Tebligat Kanunun Elektronik Tebligatı düzenle-
yen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 
01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak 
tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulduğu belirtil-
mektedir. Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını 
bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı’nca 
şirketler için birer UETS adresi oluşturulduğu ve şirketlere 
tebliğ edildiği belirtilmiştir. Şirketlerin bu adresleri aktif hale 
getirerek, tebligatlarını bu yolla almaya başlaması gerektiği 
bildirilmiştir.

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAK-
KINDA YÖNETMELİKTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK” 15 Ağustos 
2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yönetmelik ile “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 
Seviye 5” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 
Seviye 4” mesleki yeterlilik sınavlarına girecek adaylar için bazı 
değişiklikler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı, Facebook ve TOBB iş birliği ile hayata 
geçirilen Pazaryeri Destekleri internet sayfasını ziyaret 
ederek, KOBİ’ler için sunulan fırsatları görebilirsiniz.
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12 Ağustos Çarşamba günü 14:00- 17:30 arasında vide-
okonferans aracılığıyla Türkiye- AB İş Dünyası Diyaloğu 
Projesi çerçevesinde, TOBB, EuroChambres ve Aydın 
Ticaret Odası ortaklığında AB Ülkelerine İhracat Yapan 
KOBİlerin Yaşadıkları Zorluklar Çalıştayı gerçekleşti.

Trendyol’da 0 komisyonla satış yapma fırsatını kaçırmayın. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Trendyol, daha çok 
sayıda KOBİ’nin e-ticarete başlamasını sağlamak için “Trendyol 
ile İşini Büyüt” KOBİ destek programını başlattı. Trendyol’da sa-
tıcı olmak için ilk defa programa özel referans koduyla başvuran 
tüm şirketler, bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla 
satış yapabilecekler.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 
21.11.2020 tarih 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan-
mıştır. Söz konusu tebliğde, tarımsal ürünlerin işlenmesi, 
yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların ta-
mamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı 
ile teknoloji yenileme veya moderizasyonu konularına 
verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır. Hibe 
destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri başlı-
ğında, yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış bir 
ürünün işlenmesi” ile ilgili olması durumunda ilave puan 
uygulanacağı belirtilmiştir.

Sayın Üyemiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;
a) Geçici 26ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık 
sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/06/2021 tarihine 
kadar uzatılmasına,
b) Geçici 10.maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 
tarihine kadar uzatılmasına,
c) Geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında 
yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci 
fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına,
d) Geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 
31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 
karar verilmiştir.
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Mesleki Yeterlilik Belgesi 
sınavları Nazilli Ticaret 
Odası ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’na bağlı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’ndan 
yetki alan Mesleki Ye-
terlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri -MEYBEM A.Ş  
işbirliğinde Nazilli Ticaret 
Odası’nda yapılmaktadır.

2020 yılında; Galerici ve 
Emlakçılara yönelik MEY-
BEM Sınavı gerçekleş-
tirilmiş olup toplam 112 
Kişi belge almaya hak 
kazanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Nazilli Ticaret odası olarak üyelerimize katma değer sağlamak en büyük önceliğimizdir.
• Hukuk Danışmanı       • Tarımsal ve Kırsal Kalkınma        • Güney Ege Kalkınma Ajansı       • Dış Ticaret            • Mali Müşavir
Konularında uzmanlar tarafında birebir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız

Danışmanlık Hizmetlerimiz
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Kullanım Biçimi: Bozdoğan Cevizli 
Sucuğu ibaresi ve mahreç işareti 
amblemi, ürünün veya ambalajının 
üzerinde yer alır. Bozdoğan Cevizli 
Sucuğu ibaresi ve mahreç işareti 
amblemi ürünün veya ambalajının 
üzerinde kullanılamadığında, işletmede 
kolayca görülecek şekilde bulundurulur. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici 
Özellikleri:  Bozdoğan Cevizli Sucuğu; 
buğday nişastası, içme suyu, beyaz 
toz şeker ve ceviz içi ile yapılan bir 
şekerli bir üründür. Bozdoğan Cevizli 
Sucuğu yaklaşık 15 cm uzunluğunda 
ve görünüm olarak ortası kalın her iki 
uç kısmı ise orta kısmından daha ince 
bir şekildedir. Ürünün sucuk olarak 
adlandırılmasının nedeni; bu tatlının 
soğuduktan sonra aldığı şeklin sucuğa 
benzetilmesinden kaynaklanır. Ürünün 
ustalık becerisi ile geleneksel yöntemler 
ile hazırlanması, ürüne verilen şekil, 
ürünün karakteristik renk ve tadı ürünün 
ayırt edici özellikleri olarak ön plana 
çıkar. 

Bozdoğan Cevizli Sucuğu bölgede; 
cumhuriyet öncesi dönemden beri 

bilinen, savaş ve kıtlık dönemlerinde 
evlerde daha çok küçük çocukların 
beslenmesi amacıyla yapılan 
daha sonra ticarete konu olmaya 
başlamasıyla bilinirliği artan bir üründür. 
Görünümü mat ve donuk, rengi ise 
krem-beyazdır. 

Üretim Metodu: Bileşen Listesi: 
Kaynak suyu, ceviz içi, buğday 
nişastası ve beyaz toz şeker. 

Ürünün Hazırlanması: 1 litre suya 2,5 
su bardağı (yaklaşık 0,5 kg) beyaz toz 
şeker, 3 su bardağı (yaklaşık 0,5 kg) 
buğday nişastası eklenir ve yoğun bir 
kıvam alana kadar devamlı karıştırılarak 
pişirilir. Kaynayan ve istenen kıvama 
gelen tatlı karışımına en az 100 gr ceviz 
içi dizili olan ip batırılır ve kuruması 
için asılır. Ürün asılarak kurutulduğu 
için kullanılan ipin sağlamlığı önemlidir. 
Ayrıca kullanılan ipin gıda ile temasa 
uygun olması gereklidir. İpte yeterince 
kuruyan tatlı kitlesi, tekrar tatlı karışıma 
batırılır. Bu işlem 3-4 kez tekrarlanır 
ve tatlı kitlesi bulunan ip yüksek bir 
yere asılıp kurutulur. Bozdoğan Cevizli 
Sucuğu üretimi böylelikle tamamlanmış 

olur. Bozdoğan Cevizli Sucuğu 
hazırlanmasında gıda katkı maddeleri, 
aroma ve aroma verme özelliği veren 
gıda bileşenleri kullanılmaz. 

Depolama ve Muhafaza: Bozdoğan 
Cevizli Sucuğu tüketiciye ulaştırılana 
kadar tüm aşamalarda temiz ve kuru 
yerlerde, kokulardan ari biçimde, 
doğrudan güneş ışığından korunarak 
muhafaza edilir. Bozdoğan Cevizli 
Sucuğunun tavsiye edilen tüketim 
tarihi; oda sıcaklığı koşullarında, üretim 
tarihinden itibaren 4 gün, buzdolabı 
koşullarında ise 7 gündür. 

Coğrafi Sınır İçerisinde 
Gerçekleşmesi Gereken Üretim, 
İşleme ve Diğer İşlemler:  Geçmişi 
eskiye dayanan ve ürün hazırlamada 
kullanılan bileşenler bakımından 
farklılaşan Bozdoğan Cevizli Sucuğu 
üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir. 
Bu sebeple bölgeyle ün bağı bulunan 
Bozdoğan Cevizli Sucuğunun tüm 
üretim aşamaları, belirtilen coğrafi 
sınırda gerçekleşmelidir. 

Bozdoğan Cevizli Sucuğu

Nazilli'nin Geleneksel Ürünleri
Coğrafi İşaretle Taçlanıyor 

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci Maddesi kapsamında 12.03.2019 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 30.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No: 611 
Tescil Tarihi: 30.11.2020 
Başvuru No: C2019/030 
Başvuru Tarihi: 12.03.2019 
Coğrafi İşaretin Adı: Bozdoğan Cevizli Sucuğu 

Ürün / Ürün Grubu: Cevizli sucuk / Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler 
Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti 
Tescil Ettiren: Nazilli Ticaret Odası 
Tescil Ettirenin Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18/A Nazilli AYDIN 
Coğrafi Sınırı: Aydın ili Bozdoğan ve Nazilli ilçeleri 
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Denetleme:  Denetim; Nazilli Ticaret 
Odası koordinatörlüğünde; Nazilli 
Ticaret Odası, Nazilli İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden birer üyenin katılımıyla 
3 kişiden oluşan denetim mercii 
tarafından gerçekleştirilir. 

Denetim yılda en az bir kere yapılır 
ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
uyarınca raporlanarak her yıl düzenli 

olarak Nazilli Ticaret Odası tarafından 
Türk Patent ve Marka Kurumuna 
sunulur. Şikâyet üzerine veya gerekli 
görülen hallerde ayrıca denetim 
yapılabilir. 

Denetim mercii, Bozdoğan Cevizli 
Sucuğunun; mahreç işareti amblemi 
kullanımı, üretimde kullanılan bileşen 
listesi ile üretim metoduna uygun 
üretim yapılıp yapılmadığını kontrol 
eder. Denetim esnasında tespit edilen 

uygunsuzluklar ile alınması gerekli 
tedbirler denetlenen ilgili kişi, kurum 
veya kuruluşa bildirilir. 

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından 
veya özel kuruluşlardan veya bunlarda 
görevli uzman gerçek veya tüzel 
kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi 
sırasında faydalanabilir veya hizmet 
satın alabilir. Tescil ettiren, hakların 
korunmasında hukuki süreçleri yürütür.

Karacasu Çömleği
Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci Maddesi kapsamında 12.03.2019 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 30.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No: 606 
Tescil Tarihi: 23.11.2020 
Başvuru No: C2019/056 
Başvuru Tarihi: 10.05.2019
Coğrafi İşaretin Adı: Karacasu Çömleği
Ürün / Ürün Grubu: Çömlek / Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri
Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti 
Tescil Ettiren: Nazilli Ticaret Odası - Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Tescil Ettirenin Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Blv. No:18/A Nazilli AYDIN 
Yaylalı Mah. Merkez Okul Cad. No:9 Karacasu AYDIN
Coğrafi Sınırı: Aydın ili Karacasu ilçesi 

Kullanım Biçimi :Karacasu Çömleği 
ibaresi ve mahreç işareti amblemi, 
ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde, 
marka ile aynı ölçüde olmak üzere 
baskı yoluyla kullanılır. Baskı yoluyla 
kullanılmasının mümkün olmadığı 
durumlarda yapıştırma veya bağlama 
etiket şeklinde uygulanır. Ürünün 
kendisi veya ambalajı üzerinde 
kullanılamadığında, Karacasu Çömleği 
ibaresi ile mahreç işareti amblemi, 
işletmede kolayca görülecek şekilde 
bulundurulur. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici 
Özellikleri: Geçmişi antik Aphrodisias 
kentine kadar dayanan Karacasu 
Çömleği; Aydın ili Karacasu ilçesinde 
doğal ortamda bulunan kırmızı toprak 
kullanılarak el ustalığı ve geleneksel 
üretim metoduyla üretilir. 

Karacasu ilçesinde çömlekçilik 
babadan oğula aktarılarak varlığını 
devam ettiren el sanatıdır. Karacasu 

ilçesinde kırmızı toprak ile geleneksel 
yöntemle güveç, saplı tava, tepsi, 
bardak, mumluk, şekerlik, küllük, 
kürdanlık, vazo, çaydanlık, cezve, saksı, 
amfora, kumbara vb. ürünler yapılır. 

Karacasu Çömleğinin üretiminde 
kullanılan toprak, 1990’lı yıllara 
kadar Koşdağı isimli mevkiden temin 
etmekteydi. Ancak son yıllarda Yazır 
Köyündeki ocaklardan temin edilmekte 
olup bu sebeple “Yazır toprağı” olarak 
adlandırılır. 

Karacasu Çömleğinin üretiminde 
kullanılan toprağın renginde %6-9 
oranda demir oksit bulundurması 
nedeniyle koyu kırmızıdır. Bu nedenle 
herhangi bir renk katkı maddesi 
kullanılmaz. 

Üretim Metodu: Karacasu ilçesinin 
Yazır köyünden, Dandalas çayının 
bıraktığı alüvyonlardan sağlanan toprak, 
römork motorlarla atölyelere getirilir. 

Toprak kuru haldeyken harmanlanarak 
içinde bulunan yabancı maddelerden 
(taş, çalı v.b) arındırılarak bir yığın haline 
getirilir. Daha sonra bu toprak ayakla 
ezilip ardından eleklerle elenir ve bir 
havuzda biriktirilip üzerine su eklenir. 

Süzülen karışım, çamur dinlendirme 
havuzlarına aktarılıp bir müddet burada 
bekletilir. Birbirinden yükseklik farkı 
bulunan betondan yapılmış iki adet 
havuz bulunur. Birinci havuz daha 
yüksek olup, alt kısmında boşaltma 
deliği vardır ve ikinci havuz, birinci 
havuzun boşaltma deliğinin altında 
bulunur ve birinci havuzda su ile 
karıştırılan toprak, boşaltma deliğinden 
süzülerek ikinci havuza dinlenmeye 
alınır. İkinci havuzda dinlenen toprak, 
dibe çöker ve su üstte kalır. En üst 
tabakadaki su yani yağlı çamur astar 
yapımında kullanılmak üzere havuzdan 
alınıp, üç-dört kez tülbentten geçirilir. 
İnce taneciklerinden de ayrılması 
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Karacasu Keşkeği / Dedebağ Keşkeği 

sağlanan astar ile ürünleri astarlama 
işleminde kullanılır. Geri kalan çamur 
havuzdan alınarak çamur yoğurma 
kazanlarına konulup, çömlekçi çarkında 
kullanılacak duruma gelinceye kadar 
yoğrulur. 

Çamur en az iki gün dinlendirilir. Suyun 
bir kısmı bu süre içinde buharlaşıp 
çamur, hamur kıvamını alır. Ekşime 
süresi tamamlandıktan sonra çamur, 
elektrikle çalışan yoğurma kazanlarında 
yoğurulur. Yoğurulması tamamlanan 
çamur, vakum presten geçirilerek 
ortalama 30- 40 cm uzunluğunda 
silindir kütleler elde edilmek üzere 
makineye konur. İstiflenen bu silindir 
çamur kütlelerine “künte” veya “zehk” 
adı verilir. Testi üretimi yapılacaksa 
içine su ile birlikte kaya tuzu ilave 
edilerek kapların suyu daha iyi 
soğutmasını ve kokuyu önlemesi 
sağlanır. Çömlek atölyesindeki en 
önemli safhalardan olan yoğurma 
işlemi böylelikle tamamlanarak çarkta 
ürün şekillendirme aşamasına hazır 
hale gelir. Yöre ustaları yoğurma işlemi 
tamamlanan çamura güveç, saplı 
tava, tepsi, bardak, mumluk, şekerlik, 
küllük, kürdanlık, vazo, çaydanlık, 
cezve, saksı, amfora, kumbara vb. ürün 
şekilleri verilir. 

Atölyelerin hepsinde çark dışında, aynı 
şekillendirme aparatları kullanılır. Bunlar 
tarak, makara, kesme ipliği, yarma 
çubuğu, petras tahtası, titreç, madına 
ve tellemedir. 

Pişirme; şekillendirilmiş olan çömlek 

formlarının sıcaklığın etkisiyle sertlik 
kazanmasıdır. Karacasu’da çömlek 
ustalarının büyük bir kısmı, geleneksel 
odun fırını kullanır. Yöredeki geleneksel 
fırınlar, tuğla ile örülmüş silindirik 
şekilde ve üstü açık fırınlardır. Fırınlarda; 
altta ateşin yakıldığı cehennemlik 
denen kısımla, ürünlerin konduğu üst 
kısmı ayıran delikli bir taban bulunur. 
Ürünlerin yerleştirilmesi amacıyla, ilk 
sıralar yerleştirilirken ustalar açık olan 
üst kısımdan fırına girerler. Fırının içine 
çömlekler yerleştirilirken dikkat edilecek 
en önemli nokta yerleştirme bölgesi 
tabanında bulunan ve ısı sirkülâsyonu 
sağlayan deliklerin kapanmamasıdır. 
Yerleştirme işleminden sonra fırının 
üst kısmını kapatmak amacıyla kırık 
ürünler yerleştirilerek bir kat elde edilir, 
sonrasında üstüne metal saç plakalar 
konur. Fırınlar 3-4 saatte yavaş yavaş 
yakılarak ısıtılır, ateş fırın ağzında yakılır, 
kor haline geldikçe içeri itilir. İlerleyen 
saatlerde reçineli odunda eklenerek 
yanma hızlandırılır. Daha sonraki 
aşamada ”şavklık” ismi ile tanımlanan 
reçineli odunlar ince ince kıyılarak fırına 
atılır. Fırın, yaz aylarında toplam 8 saat, 
kış aylarında toplam 12 saat yakılır. 
Soğuma toplam saatten biraz daha 
fazla zaman alır. 

Coğrafi Sınır İçerisinde 
Gerçekleşmesi Gereken Üretim, 
İşleme ve Diğer İşlemler:  Karacasu 
Çömleğinin üretimi, ustalık becerisine 
dayanır. Yöre ile ün bağı bulunan 
Karacasu Çömleğinin üretiminde, 
yöreden elde edilen kırmızı toprak 

kullanılır. Bu sebeple üretimin tüm 
aşamaları, belirtilen coğrafi sınır içinde 
gerçeklemelidir. 

Denetleme:  Denetimler Nazilli Ticaret 
Odası koordinasyonunda; Nazilli 
Ticaret Odası, Karacasu Belediyesi ve 
Karacasu Halk Eğitim Merkezinden 
ürün hakkında bilgi sahibi en az birer 
kişiden oluşan denetim mercii ile yılda 
bir kez ayrıca şikâyet veya gerekli 
görülmesi halinde her zaman denetim 
yapılır. 

Yapılan denetimler 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu uyarınca raporlanarak 
her yıl düzenli olarak Nazilli Ticaret 
Odası tarafından Türk Patent ve Marka 
Kurumuna sunulur. 

Denetim mercii; Yazır toprağının 
kullanılması, çömlek toprağının hazırlığı, 
üretim metodu ve fırınlama aşamaları 
ile Karacasu Çömleği ibaresi ile mahreç 
işareti ambleminin 
kullanımını denetler. 

Denetim mercii, 
kamu kuruluşlarından 
veya özel kuruluşlardan 
veya bunlarda görevli 
uzman gerçek veya 
tüzel kişilerden 
denetimin 
gerçekleştirilmesi 
sırasında 
faydalanabilir veya 
hizmet satın alabilir. 
Tescil ettiren hakların 
korunmasında hukuki 
süreçleri yürütür.

Başvuru No: C2019/140 

Başvuru Tarihi: 01.10.2019 

Coğrafi İşaretin Adı: Dedebağ Keşkeği 

Ürün / Ürün Grubu: Keşkek / Yemekler ve çorbalar 

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti 

Başvuru Yapan: Nazilli Ticaret Odası 

Başvuru Yapanın Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18/A Nazilli AYDIN 

Coğrafi Sınır: Aydın ili Karacasu ilçesi 
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Kullanım Biçimi: Dedebağ Keşkeği 
ibaresi ve mahreç işareti amblemi, ürü-
nün kendisi veya ambalajının üzerinde 
yer alır. Dedebağ Keşkeği ibaresi ve 
mahreç işareti amblemi, ürünün kendisi 
veya ambalajının üzerinde kullanılama-
dığında, işletmede kolayca görülecek 
şekilde bulundurulur. 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özel-
likleri: Dedebağ Keşkeği; yüzyıllardır 
Dedebağ Yaylasında, yaylaya ismini 
veren tarihsel bir kişiliğe addedilerek ya-
pılan bölgeye özgü bir yemektir. Kabri 
de aynı yerde bulunan Dedebağ adına 
hayır yemeği olarak yapılan bu keşkek 
aynı isim ile bilinir. Ürün, Horasan alpe-
renlerinden asıl mesleği çobanlık olan 
Dedebağ ismindeki bir hayırseverin 
bölgeden geçen kervanlara, yoksul ve 
kimsesizlere kendi eliyle yapıp ikram 
etmesiyle başlayan, bölgesinin önemli 
değerlerinden birisidir. Kendisinin ve-
fatından sonra yakınlarının ve bölge 
insanının imece usulüyle devam ettirdiği 
hayır yemeği günümüze kadar ulaşmış 
ve bölgenin bir adeti haline gelmiştir. 
Yöre halkı malzeme temini ve keşkeğin 
yapımında birlikte çalışır. 

Dedebağ Keşkeği; Dedebağ’ın kabrinin 
de bulunduğu yaylada yedi asırdır ya-
pılagelmiştir. Yaylanın resmi kayıtlardaki 
ismi de Dedebağ’dır. “Dedebağ Keşkek 
Hayrı” olarak bilinen bir organizasyon 
şeklinde Karacasu ilçesi, Dedebağ 
Yaylasında her sene ağustos ayının son 
haftasında yapılır. 

Üretimde genç erkek keçilerden (erkeç) 
elde edilen karkas eti kullanılır. Genel-
likle 20 kg ağırlığına ulaşmış erkeçler 
tercih edilir. Dedebağ Keşkeğinde ke-
sinlikle başka et kullanılmaz. Kullanılan 
buğday aşurelik veya yarma buğday 
olabilir. 

Dedebağ Keşkeği uzun süre ve ustalık 
gerektiren bir usulle dövülerek yapılır. 
Keşkeğin piştiğinde macun kıvamında 
ve sakız gibi uzaması istenir. Et ve buğ-
day homojen bir şekilde, sulu olmaya-
cak şekilde özdeşleşir. Erkeç eti keşke-
ğin kendine özgü lezzetini sağlar. Genel 
olarak odun ateşinde ve bakır kazanlar-

da yapılması nedeniyle tütsülü kendine 
has bir lezzeti bulunur. Dedebağ Keş-
keği; yedi asır önceki aynı usulle ve aynı 
bileşenler kullanılarak yapılır, mekanik 
veya elektrikli bir alet kullanılmaz. 

Keşkeğin hazırlanmasındaki üretim 
metodu (kullanılan bileşenler ve dövüle-
rek yapılması) Dedebağ Keşkeğinin en 
önemli karakteristik özelliğidir. 

Üretim Metodu: Bileşen Listesi: 
Yörede yetiştirilen erkeç eti, aşurelik/
yarma buğday, su (tercihen bölgeye ait 
kaynak suyu) ve tuz. 

Keşkeğin Hazırlanması:Dedebağ 
Keşkeği; erkeç eti, aşurelik buğday, su 
ve tuz ile yapılır. Kullanım ölçüsü et ve 
buğday için bire birdir. Örneğin 20 kg 
ete karşılık, 20 kg buğday kullanılır. 20 
kg et için ise ortalama 500 gram tuz 
kullanılır. 

Keşkek yapımı için hazırlıklar bir gün 
önce başlar. Et ve buğdaylar önce bakır 
kazanlarda ayrı ayrı haşlanır. Haşlanan 
etin kemik, yağ ve sinirleri el ile temiz-
lenir. Temizlenen et yine el yardımıyla 
daha küçük parçalara ayrılır. Bu işlemle-
rin tümü el ile yapılır. 

Haşlanan ve küçük parçalara ayrılan et 
ve buğday aynı kazana konur, tuz ilave 
edilir. Keşkek yapımında gıda ile tema-
sa uygun ahşap malzemeden yapılmış 
kepçe/tokmak kullanılır. Ateş üzerindeki 
kazanın içine yassı tahta tokmaklar ile 
hem döverek hem de karıştırarak mal-
zemelerin iyice erimesi, pişmesi ve öz-
deşleşmesi sağlanır. Yapılan bu işleme 
‘‘keşkek dövme’’ denir. Dedebağ Keş-
keğinin kendine has özelliklerinden birisi 
de bu keşkeğin hazırlanmasındaki döv-
me işlemidir. Yaklaşık yedi saat pişirilen, 
sürekli karıştırılıp dövülen keşkek sakız 
kıvamına gelir. Geleneksel olarak yapı-
lan bu yöntem imece usulüyle yapılır. 
Yorucu bir iş olan keşkek dövme işlemi 
sonucunda buğday ve etler eriyerek 
birbirleriyle özdeşleşir, sunuma hazır 
hale gelir. Dedebağ Keşkeği ne kadar 
uzun süre ve kuvvetli şekilde dövülürse/
karıştırılırsa o kadar lezzetli olur. Halk 
dilinde iyi dövülmüş keşkeğe ‘‘sakız gibi 

keşkek” denilir. 

Dedebağ Keşkeğinin sunumunda ge-
nellikle yanında taze biber, zeytinyağı 
ve sarımsaktan yapılan tarator olarak 
bilinen sos kullanılır. Ayrıca servisinde 
tercihen üzerine, kırmızı toz biber ile 
karıştırılmış tereyağı sıcak olarak ilave 
edilir. 

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi 
Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İş-
lemler: 

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, 
ürün hazırlamada kullanılan bileşenler 
ve üretim metodu ile farklılaşan Dede-
bağ Keşkeğinin üretim aşamaları ustalık 
becerisi gerektirir. Bu nedenle üretildiği 
bölgeyle bilinirliliği bulunan Dedebağ 
Keşkeğinin tüm üretim aşamaları, belir-
tilen coğrafi sınırda gerçekleşmelidir. 

Denetleme: Denetimler; Nazilli Tica-
ret Odası koordinatörlüğünde; Nazilli 
Ticaret Odası, Karacasu İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve Karacasu Beledi-
yesinden birer üyenin katılımıyla 3 kişi-
den oluşan denetim mercii tarafından 
gerçekleştirilir. 

Denetim yılda en az bir kere yapılır. 
Şikâyet üzerine veya gerekli görülen 
hallerde ayrıca denetim yapılabilir. 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca 
raporlanarak her yıl düzenli olarak Na-
zilli Ticaret Odası tarafından Türk Patent 
ve Marka Kurumuna sunulur. 

Denetim mercii, Dedebağ Keşkeği coğ-
rafi işareti kullanım biçiminin uygunlu-
ğunu, üretimde kullanılan bileşen listesi, 
“Üretim Metodu” bölümünde belirtilen 
hususlara uygun üretim yapılıp yapılma-
dığını kontrol eder. Denetim esnasında 
tespit edilen uygunsuzluklar ile alınması 
gerekli tedbirler denetlenen ilgili kişi, 
kurum veya kuruluşa bildirilir. 

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından 
veya özel kuruluşlardan veya bunlarda 
görevli uzman gerçek veya tüzel kişiler-
den denetimin gerçekleştirilmesi sıra-
sında faydalanabilir veya hizmet satın 
alabilir. Tescil ettiren, hakların korunma-
sında hukuki süreçleri yürütür.
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Üretim Metodu: Kar Helvası yapımı 
için Nazilli›ye bağlı yüksek dağ köyleri 
ve yaylalarından elde edilen doğal kar 
kullanılır. Kış mevsiminin başlangıcın-
da ve özellikle ilk kar yağdıktan sonra 
1800 metre yüksekliğindeki Aydın 
Dağlarındaki tepelerin kuytu yerlerinde 
kazılmış kar kuyularında biriken karlar 
kullanılmaktadır. Karın erimemesi için 
kuyular meşe ağacı yaprakları ile kapa-
tılır. Bu şekilde muhafaza edilen kar yaz 
aylarının sonlarına kadar kullanılabilir. 
Kar helvası üretiminde ilk yağan kar 
kullanılmaz. Kuyu içinde sıkışmış vazi-
yetteki kar, helva için kullanılmak üzere 
çakı veya benzeri aletler ile kalıp halinde 
kesilerek çuvallara doldurulur. Ağzı çok 
sıkı bir şekilde kapatılan çuvallar yaz 
mevsimi satılmak üzere kar helvacıları-
na verilir. Kullanılmak üzere hazırlanan 
kar, Türk Gıda Kodeksi 2009/6 sayılı 
Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine uygun 
nitelikte olmalıdır. “Nazilli Kar Helva-
sı” yapımında kullanılan vişne şurubu 
2006/55 numaralı «Reçel, Jöle Mar-
melat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi 
Tebliği» kapsamında yer alan «gelenek-
sel reçel» tanımına uygun reçele içme 
suyu ilave edilerek hazırlanır. Söz ko-
nusu reçel mevsiminde toplanan vişne 
meyvesi ile yapılır. Vişnenin cinsi ve elde 
edildiği bölgeyle ilgili bir ayrım yoktur. 

Genellikle Nazilli ve yakın bölgelerinden 
elde edilen vişneler kullanılmakla birlik-
te, bölge dışından temin edilen vişne 
meyvesi de kullanılmaktadır. Yıkanmış 
ve saplarından ayrılmış vişneye birebir 
ölçüde toz şeker ilave edilir. (örneğin, 5 
kg. vişne için, 5 kg. toz şeker). Bir ka-
bın içine bir sıra vişne bir sıra toz şeker 
olacak şekilde tüm malzeme konulur 
ve kabın ağzı kapatılarak 1 gün bekle-
nir. Şekerde bekleyen vişnenin suyunu 
bırakması sonucu elde edilen karışım 
yüksek ateşte reçel kıvamına gelinceye 
kadar kaynatılır. Pişen karışım, posa ve 
çekirdeklerden ayrılması için süzgeç-
ten geçirilir. Vişne şurubu yapımında 
kullanılan vişne reçeli meyve oranı en 
az %35 en fazla %50 olmalıdır. Pişirme 
sonrasında elde edilen reçel süzüldük-
ten sonra 55±10 °Brikse kadar içme 
suyu ile sulandırılır. Elde edilen vişne 
şurubu, kavanoz veya cam şişelere 
konularak buzdolabında muhafaza 
edilebilir. Şurup meyvenin kendi rengini 
yansıtan koyu kırmızı renkte olmalı, her-
hangi sentetik veya doğal renklendirici 
içermemelidir. Kullanılmak üzere hazır-
lanan vişne şurubu Türk Gıda Kodeksi 
2009/6 sayılı Mikrobiyolojik Kriterler 
Tebliğine uygun nitelikte olmalıdır. Nazilli 
Kar Helvası cam bardak içinde hazırla-
nır ve tatlı kaşığı ile servis edilir. Ürünün 

Cam bardak içinde hazırlanmasının ne-
deni, camın soğukluğu daha uzun süre 
muhafaza etmesi ve kar parçacıklarının 
vişne şurubu ile  karıştırılması sonucu 
oluşan iştah açıcı rengin görülmesini 
sağlamasıdır. Nazilli Kar Helvası hazır-
landığı anda tüketilmelidir. Bekletilmesi 
ya da daha sonra yenmek üzere buz-
dolabı ve benzeri yerlerde saklanması 
halinde tadını ve özelliğini kaybeder. 
Nazilli Kar Helvası, helvacılar tarafından 
merkezlerde dolaştırılarak satılır. Na-
zilli Kar Helvasının en büyük ayırt edici 
özelliği, ürünün yapımında kullanılan 
karın Nazilli’ye bağlı yüksek dağ köyleri 
ve yaylalardan elde edilen doğal kar 
olmasıdır. Kar, küçük bir terazi küreği 
vasıtası ile sunum sırasında kullanılan 
cam bardağın yaklaşık 2/3’si oranında 
bardak içine doldurulur. Doldurulan kar 
bardakta topaklanmamış, buz kalıbı 
haline gelmemiş olmalıdır. Üzerine daha 
önce hazırlanmış soğuk vişne şurubu 
eklenerek bardak tamamen doldurulur. 
Tüketilmeye hazır hale gelen kar hel-
vasının içine tatlı kaşığı konarak servis 
yapılır. Nazilli kar helvası hazırlandığı 
anda tüketilmelidir. Bekletilmesi ya da 
daha sonra yenmek üzere buzdolabı 
ve benzeri yerlerde saklanması halinde 
tadını ve özelliğini kaybeder. Coğrafi 
Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken 

Nazilli Kar Helvası
Başvuru Tarihi: 09.03.2012

Başvuru No: C2012/055

Coğrafi İşaretin Adı: Nazilli Kar Helvası 

Ürünün Adı: Kar Helvası 

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti

Başvuru Yapan: Nazilli Ticaret Odası

Başvuru Yapanın Adresi: Karaçay Mah. Reşit Galip Cad. No:1 Nazilli / AYDIN

Coğrafi Sınır: Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Buharkent ilçeleri 

Kullanım Biçimi: Markalama 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: Nazilli Kar Helvası Aydın İline bağlı Nazilli merkez ile Nazilli›yi çevreleyen altı ilçe 
(Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Buharkent) sınırları içinde özellikle yaz mevsiminde tüketilen, 
serinletici bir içecektir. Doğal kar ve vişne şurubu ürünün iki temel bileşenidir. Nazilli Kar Helvasının yapımında Nazilli’ye 
bağlı yüksek dağ köyleri ve yaylalarından elde edilen doğal karın ve vişne şurubu kullanılması ürüne ayırt edici özellik 
kazandırır. 
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Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler: Nazilli 
Kar Helvasının yapımında kullanılan 
karın, Nazilli’ye bağlı yüksek dağ köyleri 
ve yaylalarından elde edilen doğal kar 
olması gerekmektedir. Nazilli Kar Hel-
vası, yöre ile özdeşleşmiş uzun yıllardır 
bilinen ve yörenin kültürel mirası olan bir 
üründür.

Denetleme: Nazilli Kar Helvası ile ilgili 
denetimler Ege Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü tarafından görevlendirilecek 
üç uzman ve Nazilli Kaymakamlığı İlçe 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilecek iki uzman-
dan oluşacak denetim kurulu tarafından 
yılda bir defa düzenli olarak, ihtiyaç 
duyulduğunda veya şikâyet halinde her 
zaman gerçekleştirilecektir. Denetim 
kurulu tüketime söz konusu coğrafi 
işaret adı ile sunulan ürünlerin tescil 
belgesinde belirtilen kriterlere uygun-
luğunu denetler. Denetim kurulu Nazilli 
Kar Helvası içeriğinde kullanılan karın 
Nazilli’ye bağlı yüksek dağ köyleri ve 
yaylalarından elde edilen, soğuk hava 
depolarında bekletilmemiş, doğal kristal 

niteliğini kaybetmemiş kar olmasını, bu 
karın ilgili mevzuat ile belirlenmiş hijyen 
kriterlerine uygunluğunu ve vişne şuru-
bunun geleneksel reçel tanımına uygun, 
süzülerek katı meyve kısmından ayrıl-
mış olmasını denetler. Denetim mercii, 
kamu kuruluşlarından veya özel kuru-
luşlardan veya bunlarda görevli uzman 
gerçek veya tüzel kişilerden denetimin 
gerçekleştirilmesi sırasında faydalana-
bilir veya hizmet satın alabilir. Denetim 
mercii hakların korunmasında hukuki 
süreçleri yürütür.

Nazilli Pidesi
Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci Maddesi kapsamında 04.04.2019 tarihinden itibaren 
korunmak üzere 18.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No: 594 

Tescil Tarihi: 18.11.2020 

Başvuru No: C2019/044 

Başvuru Tarihi: 04.04.2019 

Coğrafi İşaretin Adı: Nazilli Pidesi 

Ürün / Ürün Grubu: Pide / Yemekler ve çorbalar 

Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti 

Tescil Ettiren: Nazilli Ticaret Odası 

Tescil Ettirenin Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18 Nazilli AYDIN 

Coğrafi Sınır : Aydın ili Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Buharkent ilçeleri 

Kullanım Biçimi: Nazilli Pidesi ibareli 
aşağıda tanımlanan logo ve mahreç 
işareti amblemi, ürünün kendisi veya 
ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün ken-
disi veya ambalajı üzerinde kullanıla-
madığında, Nazilli Pidesi ibareli logo ve 
mahreç işareti amblemi, işletmede veya 
menüde kolayca görülecek şekilde 
bulundurulur.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özel-
likleri: Nazilli Pidesi uzun yıllardır 
yörede üretilmekte olup malzeme ve 
pidenin genel şekilsel farklılıklarına göre 
dört ayrı çeşidi bulunur. Nazilli Pidesi, 
kıymalı, yumurtalı peynirli, yuvarlak 
kıymalı (Nazilli Gülü olarak da bilinir) ve 
tahinli olarak 4 ayrı çeşitte yapılır. 

Nazilli Pidesi, kıymalı ve peynirli yapıldı-
ğında tabanı düz, üzeri açık, kenarlar-

dan hafif kıvrılmış, kayık biçiminde her 
iki ucundan ortaya doğru genişleyen 
bir şekilde uzunlamasına yapılır ve 
uzunluğu yaklaşık 25 cm. olur. Yuvarlak 
kıymalı pide (Nazilli Gülü) ise yine tabanı 
düz, kenarlardan hafif kıvrılmış adından 
da anlaşılacağı üzere yuvarlak şekil veri-
lerek daire şeklinde yaklaşık 15 cm çap 
uzunluğunda yapılan bir pidedir. Tahinli 
pide, genellikle kıymalı veya peynirli 
pideden sonra tatlı olarak yenir. Daire 
şeklinde yapılır. Yaklaşık 20 cm çapında 
ve hamuru ince tutularak hazırlanır. 
Nazilli Pidesinin nefasetini ve kendine 
has kokusunu veren unsurlardan birisi 
pişirildiği fırındır. Fırınlar taş tabanlı 
odunlu fırındır. Bu fırında gerçekleşti-
rilen pişirme işleminde ısı transferinin 
radyasyon yöntemiyle gerçekleşmesi 

pidenin renk, sertlik ve duyusal özellik-
lerini diğer pidelerden daha farklı du-
ruma getirir. Nazilli Pidesini diğer pide 
ve benzer ürünlerden ayıran en önemli 
unsur yerel ustalardır. Pide hamurunun 
hazırlanmasından pişirilmiş pidenin ser-
vis tabağına konmasına kadar geçen 
tüm süreç usta tarafından, el hüneri ile 
yapılır. Nazilli Pidesinin diğer yörelerde 
yapılan pide türlerine göre malzemesi 
daha yoğundur.
 İç malzemenin yoğunluğundan alttaki 
pide hamuru gözükmez. Pide hamuru 
en az 1-1,5 cm kalınlığında yapılır. Bir 
adet kıymalı veya peynirli pide, fırına 
verilmeden önce 150 g hamur, 180 g 
iç malzemeden oluşur. Fırında pişirildik-
ten sonra pidenin ağırlığı ortalama 250 
g olur. Bir adet yuvarlak kıymalı pide 
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70 gr. hamur ve 80 g iç malzemeden 
oluşur. Fırında pişirildikten sonra pide-
nin ağırlığı ortalama 120 g olur. Tahinli 
pide daire şeklinde yaklaşık olarak 20 
cm çapında ve hamuru ince tutularak 
hazırlanır. Tahinli pidenin hafif tereyağlı, 
bisküviyi andıran bir tadı vardır. 
Üretim Metodu: Nazilli Pidesi hamuru 
beyaz renkli buğday unundan yapılır. 
Başka herhangi bir un kullanılmaz. Pide 
hamuru un, su, tuz ve maya karıştırıla-
rak yapılır ve kıvamına gelinciye kadar 
elle yoğrulur. Hamurun pide yapımında 
kullanılması için serin bir ortamda en 
az 2 saat dinlendirilmesi ve kabarması 
gerekir. Hazır hale elen hamurdan her 
biri yaklaşık 150 g ağırlığında ve küçük 
top şeklinde ayrılan hamur parçaları 
içi hafif unlanmış tahta muhafazaların 
içine konularak kullanılmak üzere bek-
letilir. Hamur günlük yapılır. Gün içinde 
tüketilmeyen hamurlar pide yapımında 
kullanılmaz. 

Pide hamuru hazırlamak için; 
Un: Üretilecek pide miktarına göre 
tartılır. 
Su: Un miktarının yaklaşık % 50-60’ı 
kadar su kullanılır. 
Maya: Un miktarının yaklaşık % 0,3’ü 
kadar maya kullanılır. 
Tuz: Un miktarının yaklaşık % 0,7’si 
kadar tuz kullanılır. 
Nazilli Pidesinde kullanılan Buğday unu; 
Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği-
ne uygun özellikte olmalıdır. 
Nazilli Pidesinde kullanılan su; içme 
suyu niteliğinde ve yumuşak özellikte 
olup hamurda ve pidede herhangi bir 
olumsuz özellik yaratmayacak nitelikte 
olmalıdır. 
Nazilli Pidesinde kullanılan tuz sofra 
tuzu niteliğinde olup Türk Gıda Kodeksi 
Tuz Tebliğine uygun özelliklerde olma-
lıdır. 
Nazilli Pidesinde kullanılan maya; 
hamurun fermantasyonunda kullanılan 
maya, Ticari olarak üretilen Saccaromy-
ces cerevisia’nın suşlarıdır. 
Nazilli Pidesinin içinin bileşimi türüne 
göre değişiklik gösterir. 
Kıymalı Pide: Kıyma harcı az yağlı 
dana kıyması, soğan, domates, mayda-
noz ve tuzun bir kap içinde yaklaşık 3 

dk. karıştırılmasıyla elde edilir. Kıyma 
için seçilen et, bölgede koltuk altı olarak 
tabir edilen dananın ön bacakları ile 
vücudunun birleştiği yumuşak bölgele-
rinden alınır. Bir kg kıyma harcı için; 600 
g kıyma, 200 g domates, 150 g soğan, 
50 g maydanoz ve 2 g tuz kullanılır. Do-
mates ve soğanların kabuğu soyulduk-
tan sonra bıçakla mümkün olduğunca 
küçük doğranır. Daha önce hazırlanmış 
hamur topları pide ustası tarafından açı-
larak inceltilir ve şekil verilir. Pide ustası 
iç malzemeyi pidenin içine koymadan 
önce hamuru iki eliyle tezgahta adeta 
tokatlayarak açar ve açılan hamuru ha-
vada döndürerek açma işlemine devam 
eder. Bu açma şeklinin iki amacı vardır. 
Tokatlayarak açma ve havaya atma 
işlemi çıkardığı ses nedeniyle bir ritüel 
haline gelmiştir. Ayrıca pide hamurunun 
eşit kalınlıkta ve yoğunlukta olması-
nı sağlar. Kıyma harcı pidenin tam 
ortasına konduktan sonra eşit kalınlıkta 
pidenin tüm yüzeyine yayılması sağlanır. 
Sonra pidenin kenarları yaklaşık 1-1,5 
cm kalınlığında içe doğru kıvrılarak har-
cın dışarıya taşması engellenir. Fırından 
çıkarılan pidenin üzerine ve kenarlarına 
tereyağı sürülür. Yenmeye hazır hale ge-
len pidenin üzerine mevsimine ve isteğe 
göre turunç ya da limon sıkılabilir. 
Peynirli Pide: Kıymalı pide ile aynı usul-
de yapılır. Farkı pidenin içine kıyma har-
cı değil peynir harcı konmasıdır. Peynirli 
harcı, küçük rendelenmiş tulum peyniri, 
yumurta ve maydanozun bir kap içinde 
yaklaşık 3 dakika karıştırılmasıyla elde 
edilir. Bir tek peynirli pide harcı için; 75 
g tulum peyniri, 2 adet yumurta ve bir 
miktar maydanoz kullanılır. 
Yuvarlak Kıymalı Pide: Kıymalı pide ile 
aynı usulde yapılır. Farkı pide hamuru-
nun uzun değil daire şeklinde yapılması 
ile iç harcının yaklaşık 80 g konmasıdır. 
Yuvarlak kıymalı pide yaklaşık 15 cm 
çapındadır. 
Tahinli Pide: Daha önce hazırlanmış 
pide hamurunun, sıvı susam tahini, toz 
şeker ve tereyağı ile karıştırılıp yoğrul-
masıyla hazırlanır. Bir kg. pide hamu-
rundan 12-13 adet tahinli pide yapılır. 
Tahinli pide yapmak için; 1 kg pide 
hamuru, 1,5 kg susam tahini, 1 kg toz 
şeker, 100 g tereyağı kullanılır. Tahinli 

Pide, pide ustası tarafından yuvarlak bir 
şekilde ve ince olarak açılır. 
Nazilli Pidesinin yapılışında hamurun 
hazırlanmasından, pidenin imalatına ve 
tüketiciye servis edilmesine kadar olan 
süreç ustalık ve beceri gerektirir. Pide 
hamurunun gramaj ayarının yapılması 
dışında herhangi bir makine ya da yar-
dımcı alet kullanılmaz. Ayrıca Nazilli Pi-
desi yapımında kullanılan et ve peynirin 
tercihen yörede yetişen hayvanlardan 
elde edilir. 
Tahta kürekler ile fırının içine yerleştiri-
len pideler ateş yoğunluğuna göre 3-6 
dakika arasında fırında pişirilir. Basit 
bir bilgi gibi gözükse de ustanın pideyi 
fırının içinde ateşin konumuna göre 
yerleştirdiği yer bile tadını ve nefasetini 
etkiler. 
Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleş-
mesi Gereken Üretim, İşleme ve 
Diğer İşlemler: 
Nazilli Pidesinin, ustalık gerektiren ve 
geleneksel olarak üretilen yöntemiyle 
yöreyle ün bağı vardır. Bu sebeple, 
üretimin tüm aşamaları, belirtilen coğrafi 
sınırda gerçekleştirilmelidir. 
Denetleme: Nazilli Pidesi denetimleri, 
Nazilli Ticaret Odası koordinatörlüğün-
de; Nazilli Ticaret Odasından, Nazilli 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 
ve Adnan Menderes Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümünden birer kişinin 
katılacağı 3 kişilik denetim mercii tara-
fından yapılır. Yılda bir kez düzenli ola-
rak yapılacak denetimler, ayrıca ihtiyaç 
duyulduğunda ve şikâyet halinde her 
zaman yapılacaktır. 

Denetim mercii, Nazilli Pidesinin coğrafi 
işaret amblemi, kullanım biçiminde 
belirtilen logo kullanımı, metodunda be-
lirtilen yöntemleri ve kullanılan malzeme 
oranlarını denetleyecektir. 
Denetim mercii, kamu kuruluşlarından 
veya özel kuruluşlardan veya bunlar-
da görevli uzman gerçek veya tüzel 
kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi 
sırasında faydalanabilir veya hizmet 
satın alabilir. Tescil ettiren hakların ko-
runmasında hukuki süreçleri yürütür.



FAALİYET RAPORU • 2020 99

2.5 Uluslararası Ticaret

Dış Ticaret Faaliyetleri
Dış Ticaret Birimimiz aracılığı ile dış tica-
ret yapan ve özellikle ihracata yönelmek 
isteyen üyelerimize yardımcı olunmakta-
dır. Bu çerçevede;
İlgili bakanlıklar, TOBB, DEİK, İhracatçı 
birliklerince Odamıza intikal ettirilen du-
yuru, yurtdışı fuar ve ihaleler web sayfa-
mızda ve sosyal medya hesaplarımızda 
yayınlanmış, üyemiz bilgilendirilmiştir.

Dış Ticaretle ilgil olarak üyelerimize 
• ONLINE E TİCARET E GİRİŞ 

EĞİTİMİ 1,
• ONLINE E TİCARETTE GENEL 

KAVRAMLAR,ONLINE E TİCARET 

SİTESİ KURMAK,DIŞ TİCARET 
EĞİTİMİ,

• TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ 
EĞİTİMİ (SINIR ÖTESİ E-TİCARET 
PANELİ),

• TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ 
EĞİTİMİ (E-TİCARET LOJİSTİĞİ 
PANELİ),

• TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ 
EĞİTİMİ (E-TİCARETTE EKOSİS-
TEM PANELİ)

• ,TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ 
EĞİTİMİ (E-TİCARETTE VERİ GÜ-
VENLİĞİ PANELİ,

• TOBB E-TİCARET E-KILAVUZ 

EĞİTİMİ (E-TİCARETKAMPANYA-
LARI PANELİ)

 konularında eğitim verilmiştir.
İhracat Mevzuatı gereği Dolaşım 
Belgelerinin (A. TR-EUR. 1- MENŞE 
ŞEHADETNAMESİ vb.) onay işlemlerini 
yürütmek ile ihraç ülkesinin talebine 
göre fatura ve doküman tasdik işlem-
lerini Dış Ticaret Birimimiz tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Dış Ticaretle İlgili Yayınlarımız
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Üyelerimizin ihracatının artırılması amacıyla 2018-2020 yılında ihracatta hedef pazarlarının belirlenmesi 
hususunda Katar, Azerbeycan,Beyaz Rusya,Almanya,Makedonya gibi ihracatçı üyelerimizin en çok ihracat 
yaptıkları ve potansiyel ihracat yapabilecekleri ülkelerle ilgili ülke raporları hazırlanıp web sayfamızda 
yayınlanmıştır.
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Fotoğraflarla Nazilli Ticaret Odası
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Basında Nazilli Ticaret Odası
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