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Değerli Üyelerimiz

2020 yılı Mart ayında başlayan ve halen devam eden Kovid-19 
salgın hastalığı nedeniyle yaşamakta olduğumuz olağanüstü 
bu günlerde, Nazilli Ticaret Odası tüm imkanlarıyla üyelerinin 
sesi olmak için çalışmalarına devam etmektedir.  

Bu hastalık nedeniyle özellikle ülke içinde yaşadığımız 
ekonomik darboğaz ve finans sıkıntısı bir çok üyemizi olumsuz 
etkilemiş özellikle hizmet ve eğitim sektörleri süreçten en çok 
zarar gören kesim olmuşlardır. Pandemi tedbirleri 
kapsamında kapatılan veya asgari kapasite ile çalışmak 
durumunda kalan işyerleri çoğunlukla bu sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelerdir. Üretim/İmalat işletmeleri ile  ihracat 

şirketleri ise krizin ortaya çıkardığı yüksek talep karşısında  
kapasitelerini neredeyse %100 e çıkarmışlar ve uygun finans 
imkanlarından daha çok yararlanmışlardır. Kapanan işletmeler 
için ne kadar üzülsek de üretim ve ihracatını arttıran 
işletmelerimiz bir nebze de olsa bu sürecin tesellisi olmuştur. 
Tüm gayretimiz ve isteğimiz işletmelerimizin tamamının 
açılmasıdır.    

Nazilli Ticaret Odası pandeminin resmi olarak duyurulduğu ilk 
günden itibaren siz üyelerimizin süreçten en az zararla 
çıkmaları için üzerine düşen her sorumluluğu yerine 
getirmiştir ve bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.

ÜYELERİMİZİN TALEPLERİ İLGİLİ BAKANLIK VE MAKAMLARA İLETİLMİŞTİR

Başta Kira Desteği olmak üzere “0” faizli ve ödemesiz dönemli 
Mali Yardım, hafta sonları üretim ve imalat yapan işletmelere 
muafiyet tanınması, ihracat yapan işletme yetkililerinin ve 
çalışanların sokağa çıkma yasağı dışında tutulması, Vergi SGK 
ve her türlü resmi ödemelerin ertelenmesi, istihdam desteği, 
kısa çalışma ödeneği, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 
maddi destekler ve tüm üye talepleri yetkili bakanlık ve 
makamlara iletilmiştir.

Ayrıca geçtiğimiz yıldan bu güne kadar temininde sıkıntı 
yaşanan mamüller ile piyasa fiyatı orantısız bir şekilde artan 
ürünler hakkında gerekli önlemlerin alınması için TOBB 
aracılığı ile ilgili bakanlıklara başvuru yapılmıştır. Meslek 
komitelerimizden gelen kendi sektörleriyle ilgili talepler 

düzenli bir şekilde konuyla ilgili yetkili makamlara 
iletilmektedir.

Yaptığımız çalışmalar neticesinde üyelerimizin ve bölgenin 
ihtiyaçları tespit edilmiş durumdadır. Alınması gereken 
ekonomik önlemler yanında bölgesel olarak ihtiyaç duyulan 
yeni yatırımlar konusunda lobi faaliyetlerimiz kesintisiz bir 
şekilde devam etmektedir. Nazilli Ticaret Odası yönetimi 
olarak bu güne kadar yaptığımız görev ve hizmetlerimizde 
hiçbir zaman pandeminin arkasına sığınmadık , bahane 
üretmedik. Tam tersine; bölgemiz için faydalı olacağına 
inandığımız proje ve faaliyetleri gerçekleştirmek için tüm 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Bölgemizin kalkınması için gerekli olan yatırımlara yol 
göstermek, alternatif üretim sahaları yaratmak amacıyla başta 
üniversite olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte 
çalışmaya azami dikkat gösteriyoruz. Faaliyetlerimizde 
“birlikten kuvvet doğar, ayrılıkta azap vardır”  düşüncesi ile 
hareket ediyoruz. Her ne kadar olması gereken güç birliğini 
her zaman oluşturamasak da Nazilli Uzun Yaşam Köyü 
projemiz ve Nazilli Sağlık Meslek Yüksek Okulu için yaptığımız 
çalışmalar örnek olarak gösterebileceğimiz faaliyetlerdir. 

Bu güne kadar pandemiye rağmen yaptığımız çalışmalar 
ortadadır. Faaliyetlerimiz Odamızın tüm yayımları ile sosyal 
ağlarında, yazılı ve görsel, ulusal ve bölgesel basında düzenli 
olarak duyurulmaktadır. Siz üyelerimiz için yerine 
getirilmesine vesile olduğumuz yasal düzenlemeler ( üretim/
imalat ve ihracat işletmelerinin muafiyet kapsamına alınması 
gibi) bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de bize güç ve 
moral vermektedir.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN TEMEL HEDEFİ ÜYE MEMNUNİYETİ VE HİZMET STANDARDININ SAĞLANMASIDIR

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi olarak 
göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar yaptığımız 
çalışmalarda sadece siz üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerini 
dikkate aldık. Üyenin menfaatine olmayacak hiçbir projenin 
içinde olmadık. Bu ilkemiz bundan sonra da devam edecektir. 
Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve üyelerimizin 
ihtiyaçlarını biliyoruz. 

Güçbirliği ve dayanışma içinde bu sürecin en kısa sürede sona 
ermesini temenni ediyorum. 

Mübarek Ramazan Bayramınızı Yönetim Kurulu ve Oda 
Meclisimiz adına kutluyor, sağlık ve huzur içinde 
sevdiklerinizle birlikte olmanızı diliyorum.

Nuri ARSLAN
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

(TOBB Konsey Üyesi)
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u kartın, tedarik zincirinin güven 
içinde işlemesini sağladığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle 

devam etti:
"Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde 
alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu 
sayede çek-senet takibi yapmadan, 
tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven 
içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal 
bedelini, tahsilat riski taşımadan, 
Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksit-
li alacağız. Mal almak isteyen de banka-
dan kredi bulma veya satıcının kendi 
çek-senedini kabul edip etmeme 
derdine düşmeyecek. Bu kartla malını 
alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan 
esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani 
kısaca, mal almak gerekince bu kartla 
para ödemeden satın alma yapılıyor. 
Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, 
malını güvenle satıp, parasını bankadan 
tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de 
satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak."
Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan 
anlayışının bir örneği olduğunu, yine bu 
kartın üyelerine başka indirim ve 
avantajlı kampanyalar da sunduğunu 
söyledi.
Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak 
bu kredi kartına, TOBB'un logosunu da 
eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
"Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası 
tarafından ciro ve kredibiliteye göre 
belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı 
hem de alıcı olarak bu sistemden 
yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven 
altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi 
faizlerinin düşmesine de yardımcı 

olacak. Düşen finansman maliyetleri, 
KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik 
edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemi-
zin finansal istikrarı güçlenecek." 
ifadelerini kullandı.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan 
da söz konusu anlaşmayla halkın 
bankası olarak, tedarik zincirinde 
satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 
aya kadar vadeli ödeme esnekliği 
getirdiklerini vurguladı.
Arslan, TOBB üyelerine sunacakları 
avantajlara değinirken şunları söyledi:
"Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB 
logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi 
Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ 
Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın 
alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı 
sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ 
POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS 
fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve 
satıcılar arasındaki nakit akışını düzenle-
yecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik 
zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank 
güvencesi ve Paraf avantajlarıyla 
gerçekleştirilecek."
Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf 
ve Paraf Business'tan oluşan Paraf Ticari 
Kartlar Ailesi'nin tüm kampanya ve 
imkanlarının, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi konumundaki 1,5 milyon 
TOBB üyesi işletme için de geçerli 
olacağını bildirdi.

SAĞLANAN AVANTAJLAR
Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli 
mal ve hizmet satışı ve müşterilerin 
nakit döngülerine göre 4 farklı modelde 

çoklu vadede POS ile satış yapma 
imkanı elde edecek.
Para transferi, çek, senet, teminat 
mektubu yerine Paraf Ticari Kredi 
Kartları ile tahsilatın yapılması sayesin-
de operasyonel risk ve finansman 
maliyetleri ortadan kalkacak.
Sadece satıcı firma özelinde kullanılabi-
lecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti 
ile satıcı firmaların tahsilatları güvence 
altına alınacak. Gerektiğinde kapalı 
devre çalışan, sadece üye iş yerinde 
geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati 
sağlanacak.
POS satışlarından oluşan tutarların 
teminat olarak kabul edilmesiyle daha 
uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra 
muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.
Alıcı firmalar ise finansmana kolay 
erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, 
vadeli mal alma fırsatı elde edecek.
Mal ve hizmet alımlarında 540 güne 
varan taksit, vade veya esnek vade 
imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, 
teminat mektubu yerine Paraf Ticari 
Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyet-
li ticaret imkanı sağlanacak ve nakit 
taşıma riski gibi operasyonel riskler 
ortadan kalkacak.
Alıcılar, mal alım ve ödeme 
kayıtlarını düzenli olarak 
takip etme ve muhasebe-
leştirme kolaylığı elde 
edecek.

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI ILE HALKBANK ARASINDA

 "PARAF TICARI KREDI KARTI ILE GÜVENCELI TEDARIK 
ZINCIRI FINANSMANI ANLAŞMASI" IMZALANDI

TOBB ve Halkbank arasında söz 
konusu anlaşmanın imzalandığı tören 
çevrimiçi yapıldı.
Törene Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN da video 
konferans yöntemiyle iştirak etti.

B

05.01.2021
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“2020 YILINDA ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK”

2020 yılında zorlu bir süreç geçirdiklerini söyleyen Arslan, 
“2020 yılında zorlu bir süreçten geçtik. Hepimizin bildiği gibi 
pandemideki ilk dalga ve ikinci dalgayla birlikte birçok 
işletmelerimiz İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 
genelgeyle tamamen kapandı. Birçok işletmemizin de ticari 
anlamda kazançları yüzde 60 seviyelerinde düştü. Tabi ki bu 
durumda ister istemez birçok sıkıntıları da beraberinde 
getirdi. Bizler her zaman oda olarak üyelerimiz açısından 
ifade ettiğimiz konulardan bir tanesi, İçişleri Bakanlığı kararı 
ile tamamen kapanan işletmelerin kira giderlerinin tamamı-
nın karşılanması talebiydi. Maalesef bu konuda tam anlamıy-
la bir çalışma olmadı, Yani basit usulde esnaflar öncelik 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destekler vardı 
ama bunlar bizim esnaflarımızı üyelerimizi hiçbir şekilde 
kapsamadı. Düşünün ki 20 bin liralık bir kirada duran bir 

HALKBANK TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMAN LANSMANI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Halkbank 
Paraf ticari kredi kartı saye-
sinde esnafın vadeli mal 
alım satımı, bankalardan 
kredi çekmekte ve çek senet 
gibi işlemlerinde yaşadığı 
problemlerin sona ereceğini 
söyledi.

TV DENGE CANLI YAYIN
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, tvDEN ekran-
larında hafta içi her gün yayınlanan Gazeteci Emin Ay-
dın’ın hazırlayıp sunduğu Emin Aydın’la Baş Başa’nın 
konuğu oldu. 

06.01.2021

07.01.2021



5

NAZİLLİ TİCARET ODASI Nisan 2021

işletmeye bin lira gibi bir rakam veriyorsanız geriye kalan 19 
bin lirayı nasıl ödeyecek. 20 bin lira verilen bir yerin 2 bin lira 
da stopajı vardır. Yani bunu vatandaş ödüyor bunların gideril-
mesi lazım, bu işletmelerin 2021’de yani önümüzdeki zaman-
larda ayakta kalmalı ki ekonomimize katma değer üretsinler. 
Bizim önerimiz tamamının devletin karşılaması değildi. Yüzde 
50’sini hükümet yüzde 5’ini vatandaş yüzde 25’ini kiracı gibi 
ödesin şeklindeydi. İmkânı olanlar evet bunu karşılayabilir 
ama birde sadece o işten geçimini sağlayanları da düşünmek 
lazım. Bunu birçok sektörde kiracılarına destek olanlar var 
ama bazı yerlerde mevzuat açısından destek olamıyorsunuz. 
Bu konuda mağdur olan işletmelere destek olmak istedik” 
dedi.

“ÜRETMEDEN BÜYÜYECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ”
Nazilli’deki sektörlerin durumunu değerlendiren Arslan, 
“Kapanan işletmeler doğal olarak bu dönemde sıfır ciroya 
yakın çalışıyorlar. Pandemiden kaynaklı olarak mesela gıda 
sektörü ve sağlık sektörleri cirolarını arttırarak katlayanlar. 
Sağlık sektörü temizlik ve hijyen dediğiniz zaman bunun hepsi 
cirosunu arttıranlar kısmına girer. Bu sektörde sıvı sabundan 
tutunda her şeyin kullanımını arttırdık. Buda bu sektörde 
doğal olarak ciroyu arttırdı. Pandemi vesilesiyle şöyle bir 
şeyde çıktı ortaya, üretmeden büyüyecek bir ülke değiliz. 
Üretmek zorunda olduğumuzu bir maskeye dahi muhtaç 
olduğumuzu gördük. Şu anda üretim yapan herkes kazanıyor. 
Üretim yapıp ta ben zarar ettim diyen yüzde 10’luk bir kesim 
bulamazsınız. Hizmet sektörü de zarar gördü üretmedikleri 
için, çünkü hazır alıp satıyorlardı. Bu şunu da getirdi dünyada, 
pandemiden kaynaklı olarak birçok işletme işlerine ara verdi. 
Pandeminin artılarından biri de e-ticaret. Pandemiden işlerini 
katlayan sektörlerden biri de kargo şirketleri cirolarını yüzde 
500 katladılar bence” diye konuştu.

“İŞLETMELERE ACİLEN DESTEK OLUNMASI LAZIM”
“2020 yılı ticaret açısından yüzde 40 iyi geçti” diyen Arslan, 
“Esas sorun pandemide ikinci dalga, Mayıs ayına kadar çıkarsa 
ve insanlarımız o güne kadar ayakta kalırsa, ondan sonrası 
kolay. Benim öngörüm şu, bundan sonra da pandemi olacak. 
Biz Mayıs’ı görebilirsek, işte görebilmemiz içinde bu işletmele-
re acilen destek olunması lazım, bunun da karşılıksız olması 
gerekiyor. Mevcut işletmelerinde korunması gerekiyor. Çözüm 
önerilerimizde şunlar, bir kere kira yardımı yapılması lazım. 
Cirolar üzerinden cirosu düşen üyelerimize hibe anlamında 
destek olunması lazım. Kredi değil, ben krediyi kabul etmiyo-
rum. Krediyi ödeyecek durumda olsalar şu anda öderler. Kira 
desteği de şunun üzerinden yapılmalıydı, ne ödüyorsa vergi 
anlamında yüzde 50’lik bir dilim konmalıydı ki kira kontratında 
ne yazıyorsa onun yüzde 50’si olmalıydı” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMCIMIZ VAR YERİMİZ YOK”
Başkan Arslan, “Biz tarıma dayalı bir sanayi bölgesindeyiz. 
Bizim turizmimiz yok. Tarıma dayalı sanayi dediğiniz zaman en 
başta da bölgemizde ağırlıklı olarak incir var. Bundan ticari 
olarak yani cari açık deniyor, dışarıya malı satıp parayı Nazil-
li’ye getiriyoruz. Burada işletme sayılarımız her geçen gün 
artıyor. Ham haliyle değil de işleyerek satıyoruz, bu da katma 
değer ve istihdam olarak Nazilli’de bir büyüme sağlıyorsunuz. 
Bölgemiz bir cennet, akla gelebilecek her türlü ürün var. Bunu 
üreterek, paketleyerek katma değerini attırarak satma nokta-
sında ivme kazandığı için buda Nazilli’ye bir yükselme kazandı-
rıyor. Hızlı büyüme yapıldığı zaman sorunlarda beraberinde 
yaşanır. İncirci arkadaşlarımızın sorunlarıyla da sayın Milletve-
kilimiz Bekir Kuvvet Erim de yakından ilgileniyor. Bu arkadaşla-
rımızın bir alana ihtiyaçları var, desteğe ihtiyaçları var. Nazil-
li’de Yeşil Mahalle denen bir bölgede apartmanların altında iş 
yapıyorlar. Normalde orada olmamaları gerekiyor. Yurtdışın-
dan ürün almak için gelen bir sürü tüccar var, dolayısıyla incir 
işi yapan arkadaşlarımızın bir alana ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Buda 300-400 dönümlük bir alana ihtiyaçları var demektir. 
Bizim işyeri kurma noktasında yer sorunumuz var. Sadece 
Nazilli’de değil diğer 6 bölgede de var. Sultanhisar, Bozdoğan, 
Karacasu, Kuyucak, Buharkent ve Yenipazar bunlarda da 
sorunlar var. Bunların dört tanesinde alan sorunu var. Bunlar, 
Karacasu, Bozdoğan, Buharkent ve Nazilli’dir. Bundan bir ay 
önce bir çalışma yaptık biz, 250 dönüm yani bugün için 250 
bin metre kare yerimiz olsa yatırımcı hazır, yatırım yapacak 
krize rağmen. Yatırımcımız var ama maalesef bizde yer yok” 
diye konuştu.

“KALKINMAMIZ İÇİN ÜÇÜNCÜ BÖLGE OLMASI LAZIM”
Arslan, “Nazilli’de çevremizdeki 6 ilçe üçüncü bölgede Nazilli 
ise ikinci bölgede kaldı. Elimizde veriler var yani bugün 2’nci 
bölgenin içinde olan en düşük il kişi başına düşen 32 bin 362 
TL ile Aydın bölgesidir. Üçüncü bölgede olanlar ise en düşüğü 
30 bin,40 bin liraya kadar çıkıyor. Rize’de ise 38 bin 497 TL kişi 
başına düşen gelir var. Bizim o sınıfta olmamız gerekir 32 bin 
ile niye biz Manisa ile aynı bölgedeyiz. Manisa’nın kişi başına 
düşen geliri 44 bin 631 TL yani aramızda yüzde 30’a yakın bir 
fark var. Bizimde kalkınmamız için üçüncü bölge olmamız 
lazım” dedi.

“UZUN YAŞAM KÖYÜ AYDIN’DA ROL MODEL OLACAK BİR 
PROJE”
Tasarladıkları ‘Uzun Yaşam Köyü’ projesine de değinen 
Arslan,” Katma değer anlamında bizim bir projemiz var yani 
birkaç senedir üzerinde durduğumuz belli aşamalara getirdiği-
miz geçen yıl fizibilite raporunu hazırladığımız şu anda da yer 
tahsisiyle alakalı 200 dönümlük bir alanda bir ‘Uzun Yaşam 
Köyü’ projesi geliştiriyoruz. Bu da uzun yaşam markası olan 
Nazilli'nin marka değerini bir tık daha arttıracak. İçinde birçok 
şeyi barındıracak yani termalinden tutunda insanların büyük-
şehirlerden sıkıldığında hafta sonları gelip konaklayabilecekle-
ri bir yer olacak. Sonuçta sadece deniz olarak değil bizim 
turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bakanlığımızın 
tahsisini bekliyoruz. Bunu da sayın milletvekilimiz Bekir Kuvvet 
Erim takip ediyor inşallah bu yıl içerisinde tahsisi yapılırsa bir 
seneye planlamalar bittikten sonra başlanacağını yani 4-5 yıl 
içende başlanıp biteceğine inanıyorum. Buda bir rol model 
olacak. Nazilli’ye yakın bir bölgede hazine arazisinin üzerinde 
planlıyoruz. Bizim Aydınımızda birçok yerde bu yapılabilir. Bu 
daha planlı daha düzgün, dediğim gibi tamamen doğal 
Aydın’daki köylerdeki köy evleri ne ise biz o modeli tasarlamak 
için uğraşıyoruz. İçinde insanların kendi zeytinini toplayıp 
küçük minyatür bir alanda zeytinyağını sıkıp götürebileceği 
yani sebze ve meyveyi kurutmaktan tutun birçok işi bir arada 
yapabilecekleri bir mekân düşünüyoruz. Bir han var planlama-
mızda sadece doğal yetişen ürünleri satabilme imkânı sunaca-
ğız. Farklı bölgelerden gelen insanlar değil orada ürünlerini 
yetiştiren köylülerimiz gelip orada ne ürünü varsa satabilecek-
ler. Farklı bir konsept düşüncemiz var, inşallah hayırlısıyla 
yapacağız ve bölgede de örnek teşkil edeceğinden de hiçbir 
şüphem yok” ifadelerini kullandı.
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TARIM BAKANI
PAKDEMİRLİ İLE IPART2 10. TOPLANTISI
Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yar-
dım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni 
(Instrument for Pre-Accession Assis-
tance-Rural Development- IPARD) 
kapsamında gerçekleştirilen IPARD 
II Programı İzleme Komitesinin 10 
uncu Resmi Toplantısı, Tarım ve Or-
man Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sa-
yın Fatih METİN'in başkanlığında 
online olarak gerçekleştirildi.

oplantıya Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sayın Nuri ARSLAN da webi-
nar video konferanstan katılım 

sağladı.

Toplantıda, IPARD II program uygulan-
ması kapsamında;

Başvuru çağrıları, sözleşmeler ve ödeme-
ler, IPARD II Program değişikliği, tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri ile tanıtım 
eylem planı, tarım-çevre tedbiri, LEADER 
ve kırsal ağ çalışmaları, teknik destek 
kapsamındaki faaliyetler ve teknik destek 
eylem planı, izleme raporları ve IPARD III 
hazırlıkları kapsamında yapılan çalışma-
lar ve faaliyetler ile ilgili olarak, Yönetim 
Otoritesi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve 

Denetim Otoritesi tarafından da sunum-
lar gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tanıtım eylem planı ile Tek-
nik destek eylem planı, İzleme Komitesi 
üyelerince onaylandı. IPARD II program 
değişikliği teklifi daha detaylı görüşül-
dükten sonra yazılı prosedürle İzleme 
Komitesi üyelerinin onayına sunulması 
kararı alındı.

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. 
Faruk KAYMAKÇI, Tarım Reformu Genel 
Müdürü Sn. Hasan ÖZLÜ, IPARD Yönetim 
Otoritesi Başkanı ve Tarım Reformu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Osman YIL-
DIZ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-
me Kurumu Başkan V. Sn. Dr. 
Muhammed ADAK, Avrupa Komisyonu 

yetkilileri Sn. Liam BRESLİN ve Iwona 
LISZTWAN, AB Türkiye Delegasyonundan 
Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar Sn. 
Andre LYS, ile Leyla ALMA ve IPARD Yö-
netim Otoritesinin uzmanları, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Genel Koordinatörleri ve uzmanları, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığından Ulusal Yet-
kilendirme Görevlisi ve Denetim Otorite-
si Yetkilileri, Resmi kurum/kuruluş ve 
ilgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri 
katıldı.

Avrupa Komisyonu ve Delegasyon tem-
silcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
IPARD 10. İzleme Komitesi toplantısı iyi 
niyet ve temennilerle ve bir sonraki top-
lantının Haziran 2021 yılında yapılması 
kararı ile sona erdi.

T

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, oda ve borsaların genel 
sekreterleri ile bir araya geldi.

Video konferans aracılığı ile dü-
zenlenen toplantıya Nazilli Ticaret 
Odası (NTO) Genel Sekreteri Os-
man Ümütlü katıldı

Toplantıda pandemi sürecinde il 
ve ilçelerde yaşanan sorunlar 
değerlendirilirken, oda-borsa sis-
teminin hizmet kapasitesinin güç-
lendirilmesi ve yeni projeler için 
istişarelerde bulunuldu.

TOBB GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI

07.01.2021

08.01.2021
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TICARET BAKANI VE TOBB BAŞKANI ILE

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ ŞİKAGO
TANITIM TOPLANTISI

ürkiye Ticaret Merkezi (TTM); Ticaret Bakanlığı’nın 
desteğiyle ve oda-borsaların katkılarıyla, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) Şikago kentinde açıldı. Online olarak 
internet üzerinden gerçekleştirilen açılışa Ticaret Bakanı ve 
TOBB Başkanı katıldı.

Türkiye’den sanayici ve tacirlere, ABD’de şirket kurulmasından 
satış sonrası hizmetlere kadar her alanda “tek durak ofis” 

prensibiyle yardımcı olması amaçlanan TTM, TOBB tarafından 
yurtdışında açılan ilk ‘Türkiye Ticaret Merkezi’ olma özelliğini 
taşıyor.

 Türk sanayicisi ve tacirinin ürünlerini ABD pazarına taşımak ve 
orada kalıcı olmasını sağlamak üzere hayata geçirilen TTM, 
Turkish Trade Center Chicago (TTC Chicago) ismiyle, 10 bin 
metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek.

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan, 
Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanının 
katılımlarıyla yapılan Türk Ticaret 
Merkezi Şikago'nun Tanıtım Toplantısına 
webinar video konferans üzerinden 
katılım sağladı.

T

-ABD’ye ihracatta işler kolaylaşıyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, açılışı yapılan TTM hak-
kında şunları söyledi: “Bu proje ile ülkemizin makroekonomik 
hedefleriyle uyumlu olarak sanayicimizi ve ürünlerimizi yurtdı-
şına taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük pazarı olan 
ABD’de, stratejik bir merkez olan Şikago’da, O’hare Havalimanı-
nın hemen yanında 10 bin metrekarelik bir yer seçtik. Burada 
ofis depo gibi fiziki imkânların yanı sıra şirketlerimizin ABD’de 
duyabileceği her türlü hizmeti ABD’de yerleşik Türk ve Ameri-
kalı profesyonel ekibimizle vereceğiz.”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, proje ile ABD’ye ihracat yapmak 
isteyen tüm şirketlerin işlerinin kolaylaşacağını belirterek, pro-
jeyi himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanına teşekkür etti.

ABD ile iş yapmak isteyen işletmeleri TTM’ye davet eden Hisar-
cıklıoğlu, “TTM, Türk şirketleri için bir tek durak hizmet noktası 
olacak. Oradaki arkadaşlarımız şirket kuruluşundan, satış ve 
pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine kadar tüm işlerinde 
şirketlerimize yardımcı olacaklar. İşletmelerimiz isterse onlara 
ABD’de profesyonel bir satış elemanı tahsis edeceğiz. Bu pro-
fesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi dolaşa-
cak. Başarılı olacağını düşündüğüm bu TTM’nin ülkemize ve 
işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

-Türk Ticaret Merkezlerinin önemi

Ticaret Bakanı da, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 
temel amaçlarının bir taraftan ihracatı artırırken, bir taraftan 
da üretim ve ihracatta; markalaşma, katma değer, yerli üretim, 
tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirleri ile entegrasyonu 
geliştirmek olduğunu vurguladı.

 Bu amaçlara hizmet etmek üzere kurulan Türkiye Ticaret Mer-
kezleri'nin, Türk firmalarına yurt dışında fiziken var olma; yurt 
dışında depolama; lojistik; tanıtım ve pazarlama bakımından 

çok önemli ve değerli imkânlar sunduğuna işaret eden Bakan, 
bu merkezlerin Türkiye’nin yurtdışındaki tanıtım ve lojistik üs-
leri olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahip olduğunu 
bildirdi.

 2020’de pandemi koşullarına rağmen, ABD’ye  %13,5 gibi ciddi 
bir artışla 10.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildiren 
Bakan, ABD’nin bu yıl ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında 
1’inci sırada yer aldığını ve Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 
ülkeler arasında İtalya ve Irak’ı da geride bırakarak 3’üncü sıra-
ya yükseldiğini kaydetti. Bakan,  “Şimdi ise önemli olan; ABD ile 
sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şika-
go’daki TTM’nin de bu anlamda önemli katkıları olacağını de-
ğerlendiriyor, TTM’mizin açılış zamanlamasının oldukça yerin-
de olduğunu düşünüyorum” dedi.

 -Neden Şikago?

TOBB ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 trilyon doları aşan 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 350 milyonu aşan nüfusu ve 
yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalatıyla hedef ülke olarak seçilen 
ABD ile Türkiye arasında aynı zamanda 100 milyar dolarlık tica-
ret hacmi hedefi bulunuyor.

 Şikago; dünyanın beşinci büyük metropol ekonomisi olması, 
ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olması 
ve Fortune 500 listesindeki 37 şirketin merkezine ev sahipliği 
yapması ile dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de lojistik 
merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla 
birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekle-
niyor.

 TTC Chicago’da Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojis-
tik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket 
kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve 
satış sonrası hizmetler verilecek. 

08.01.2021
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V

-Rakamlarla TTC Chicago

- 8800 m2  depo alanı

- 1500 m2  ofis alanı

- 300 kişilik etkinlik alanı

- Aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesi

- Şikago O’Hare Uluslararası Havalimanına 1 km mesafe

 -Tamer Kıran webinar panele katıldı

 Açılış programının webinar panel bölümünün moderatörlüğünü 
ise Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap Munyar 
yaptı. Panele; TOBB TM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanı M. İlker 
Özdem, Şikago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB TM A.Ş. Genel 
Müdürü Noyan Ciritoğlu ve TTM Şikago Genel Müdürü Atakan 
Arıca katıdı.

Valimiz Sayın Hüseyin 
Aksoy’un Başkanlığın-
da Nazilli OSB Müte-

şebbis Heyet Toplantısı ger-
çekleştirildi. Toplantıya Nazilli 
Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı 
Arısoy ile Nazilli Belediye Baş-
kanı Kürşat Engin Özcan da 
iştirak ettiler. Odamız Meclis 
Salonu’nda düzenlenen top-
lantıda OSB’nin çalışmaları, 
sorunları ve çözüm önerileri 
hakkında değerlendirmeler 
yapıldı.

OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI 12.01.2021
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EKMEK AZAMİ FİYAT BELİRLEME TOPLANTISI

PERSONEL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanlığında 2021 yılının ilk personel toplantısı gerçekleştirildi. 

14.01.2021

15.01.2021
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AYDIN MİLLETVEKİLİ B.KUVVET
ERİM’İN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

NAZİLLİ TİCARET ODASI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI

Toplantı gündemi; bölgemizin gelişimi için yapılması 
talep edilen çalışma ve projelerin durumu hakkında 
bilgi almak ve ayrıca Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin 

pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili alınması iste-
nen önlemlerin Milletvekiline sunulması idi. Odaya kayıtlı kü-
çük ve orta ölçekli işletmelerden alınan görüş ve talepler 
maddeler halinde görüşüldü. Sn. ERİM yaptığı açıklamalarda ; 
pandemi süreci ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu süreç-
ten bazı sektörler hariç tüm meslek gruplarının ve iş kollarının 
olumsuz etkilendiğini, bütçe imkanları dahilinde her kesime 
eşit imkanlar verilmeye çalışıldığını, tekrar düzenlenmesi ge-
reken destekler olabileceğini bunu da karşılıklı diyalog ile çö-
zeceklerini ifade etti. Ayrıca Nazilli Sümerbank Fabrikasının 
bölge ekonomisine kazandırılması için önemli sanayi grupla-
rıyla görüşmeler yaptığını, olumlu sonuçlar elde edileceğine 
inandığını söylerken, Aydın-Denizli Otobanının Nazilli geçiş 
bölgesinde NTO’ nun uzun süredir dile getirdiği “yerel ürünle-
rin satışıyla ilgili alanların” tahsis edileceği müjdesini verdi. 
Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesinin olumlu bir şekilde ilerle-
mesi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Milletve-
kili ERİM; ülkemizden ihraç edilip Suudi Arabistan gümrükle-
rinde herhangi bir açıklamada bulunulmadan aylarca 
bekletilen ürünler konusunda gerekli görüşmeleri yapacağını, 
bununla birlikte gıda ürünleriyle ilgili gümrük işlemlerinde 
yaşanan sorunların takipçisi olacağını söyledi. Eski SSK Hasta-
nesine kurulacak olan Sağlık Kompleksinin bölgeye hareketli-
lik getireceğini söyledi. 

Ayrıca cam, metal ve mobilya gibi bazı sektörlerde yaşanan 
hammadde teminindeki güçlükler ve aşırı fiyat artışıyla ilgili 
şikayetlerin takipçisi olacağını en kısa sürede yetkililerle bu 
konuda görüşme yapacağını ifade etti. 

Yeni Sanayi Mahallesinde açılacak Noter konusunun işin baş-
langıcından beri takip ettiğini konunun olumlu sonuçlanması 
için çalışacağını söyledi. 

ERİM yaptığı açıklamalardan sonra kurul üyelerinin sorularını 
cevapladı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; 
öncelikle Kuvvet ERİM’ e bölgenin sorunlarına göstermiş oldu-
ğu ilgi, NTO’ nun yaptığı kurumsal çalışmalar verdiği destek ve 
her konuda göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür etti. 
Nuri ARSLAN üyelerden alınan talepler hakkında değerlendir-
melerde bulundu ve özellikle son çıkarılan kira yardımının 
maalesef amacına ulaşmadığını, öncelikle tedbirler kapsamın-
da kapanan veya asgari kapasite ile çalışan iş kollarına öncelik 
verilmesi gerektiğini, yapılan kira düzenlemesiyle ihtiyacı ol-
mayan sektörlerin de stopaj indiriminden faydalandığını ifade 
etti.  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin talep ettiği diğer bir 
konunun; SGK ödemeleri, Vergiler ve pandemi döneminde 
tahsis edilen kredi taksitlerinin ötelenmesi veya ertelenmesi 
olduğunu, kredilerin ödeme zamanının geldiğini ancak Mart 
ayından bu güne kadar işletmelerin iktisadi durumlarında bir 
iyileşme yaşanmadığını söyledi. Bu sebeple özellikle kredi 
taksitlerinin uzun bir süre ötelenmesi gerekmektedir dedi. 

Ayrıca özel eğitim kurumları ve özel okullar için kira desteği ile 
birlikte SGK ve Vergi ödemelerinin ertelenmesi isteniyor, bu 
konuda da olumlu bir gelişme bekliyoruz dedi.

Üyelerimizin ısrarla dile getirdiği bir başka husus sanayi ve 
ticaret alanı yetersizliğidir. Özellikle orta ölçekli yatırımcıların 
sanayi alanı yetersizliğinden dolayı işletme sermayeleriyle 
yüksek bedeller karşılığında arazi almak zorunda kaldıkların-
dan dolayı bölgemizdeki bir çok yatırımcının daha işin başın-
dayken yatırım kararından vaz geçtiğini söyledi. Bu konuyla 
ilgili olarak sürekli konut alanı açan yerel idarelerin de sorum-
luluğu olduğunu ifade etti. Sorunun çözümünün yani sanayi 
ve ticaret alanı ihtiyacının ancak Toki ve benzeri yetkileri olan 
bir kurum tarafından değerinde satın alınacak arazilerin alt-
yapısı tamamlanarak sanayi parseli vasfıyla ve makul bir fiyat-

Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
başkanlığında yapılan toplantı-
ya Ticaret Odası İstişare Kurulu 
üyeleri ile Ticaret Odası Meslek 
Komitesi Başkanları katıldı.

Milletvekili B.Kuvvet ERİM toplan-
tıda; bölgemizin kalkınması ve 
gelişmesi için yürüttüğü çalışma-
lar hakkında ayrıntılı bilgilendir-
me yaptı ve kurul üyelerinin so-
rularını cevapladı.  

T

15.01.2021
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la sanayiciye verilmesiyle giderilebileceğini söyledi. 

Nuri ARSLAN ayrıca; Nazilli Organize Sanayi Bölgesinin geniş-
leme alanıyla ilgili yanlış bir tercih neticesinde; küçük sanayi-
nin ve küçük ölçekli işletmelerin gelecekteki genişleme alanı-
nın önünün kapandığını, Nazilli OSB genişleme alanı kararının 
revize edilmesi gerektiğini söyledi. 

Üyelerimizden alınan diğer bir talebin nitelikli eleman ihtiyacı 
olduğunu, meslek lisesi mezunlarının hem sayı hem de mesle-
ki vasıf itibariyle istenen seviyede olmadığını, bunun çaresinin 
de; mühendislik, tıp, elektrik-elektronik, otomotiv gibi bölüm-
lerde lisans eğitimi alacak öğrencilerin meslek lisesi mezunu 
olmalarının zorunlu kılınması neticesinde hem E.M.L’ ne tale-
bin artacağını, öğrenci kalitesinin yükseleceğini böylelikle pra-
tik ve teorik birleştiğinden üniversite mezunlarının işsizlik 
sorununun ortadan kalkacağını hem de üretim konusunda 
nitelikli iş gücü sorununa çare bulunabileceğine inandığını 
söyledi. 

Bunların dışında üretim ve imalat sektörünün son bir yıl için-
de orantısız maliyet artışlarıyla karşılaştığını, dövizin artması 
nedeniyle hammadde ve ara mamül fiyatlarının zaten arttığı-
nı ancak bunların üstüne ilave olarak % 30 – 40 lara varan 
fahiş zamların uygulandığını söyledi ve Devletimizin bu konu-
da gerekli denetimleri yapmasını, gerekli tedbirleri uygulama-
sı gerektiğini ifade etti.

Bu konuyla bağlantılı olarak halkımızın temel gıda maddesi 
olan ekmeğin yapımı için gerekli olan un ve maya fiyatlarının 
orantısız bir şekilde arttığını, bu iki gıda maddesi ülkemizde 
üretilmesine rağmen ithal ürünler gibi fiyat artışı yapıldığını, 
bu anlamda un fabrikalarının ve un ihracatının incelenmesi 
gerektiğini söyledi.

Ayrıca; Küçük Sanayi alanında bulunan DSİ’ye ait kanalın Sa-
nayi Kooperatifi mülkiyetine geçmesi için talepte bulundukla-

rını ancak bu konuda bir gelişme olmadığını söyledi.

  Konuşmasının sonunda bir konuda öz eleştiri yapmak istedi-
ğini söyleyen Nuri ARSLAN; kişi ve kurumlar olarak devletten 
hep istediğimizi ancak bölgemiz için yapmamız gereken güç 
birliğini yapmadığımızı, örnek olarak; üniversite ve yüksek 
okulların kapandığı, öğrenci gelmediği yönünde hep şikayette 
bulunduğumuzu ama bölgedeki meslek kuruluşları ve yerel 
kurumlar olarak bir günden bir güne Üniversitenin bir sıkıntı-
sının veya ihtiyacının sorulmadığını, üniversitenin ve Sümer 
kampüsünün daha iyi hale gelmesi için çaba gösterilmediğini 
söyledi. Bu konuda Milletvekilimizin öncü olarak bu güç birliği 
ve dayanışmanın sağlanmasında yardımcı olmasını bekliyoruz 
dedi.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişi, gündeme dair konuşmalar ve 
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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Nazilli Ticaret Odası üyelerinin fayda-
lanabileceği Şekerbank kredisi için 
çalışmalar tamamlanarak iki kurum 
arasında protokol imzalandı. Şeker-
bank T.A.Ş adına Şube Müdürü İbra-
him Çağrı AYDIN ile Nazilli Ticaret 
Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN’ ın imzaladığı kredi pro-
tokolü yürürlüğe girdi.

Kredi taksitlerinin ödeme şekli üyeleri-
mizin tercihine göre yapılacak. İhtiyaç 
olması durumunda tahsis edilmiş limit-
ler dahilinde Borçlu cari hesap, Spot, 
İskonto Kredileri de kullanabilecekler.

ŞEKERBANK T.A.Ş İLE NAZİLLİ TİCARET ODASI ARASINDA
TİCARİ KREDİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
NAZILLI TICARET ODASINA KAYITLI ÜYELERIN LIMIT SINIRLAMASI OLMADAN BAŞVURU YAPABILECEKLERI 
KREDI IÇIN 36 AYA KADAR VADE IMKANI VERILECEK

İndirimli Faiz Oranı

redilere uygulanacak faiz oranı; Banka’nın mevcut 
liste fiyatlarından indirimli olarak uygulanacak ve 
fiyat değişiklikleri 5 iş günü öncesinde Oda’ya bildiri-

lecek.    

Banka adına açıklamada bulunan İbrahim Çağrı AYDIN ; Şe-
kerbank T.A.Ş olarak bu bölgede tacir ve esnafımıza hizmet 
veren en eski bankalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Yaklaşık bir yıldan beri süregelen kovid-19 salgın hastalığı 
tüm işletmelerimizi olumsuz etkilemiştir. Bu sıkıntı günlerde 
Bankanın finans kaynaklarından NTO üyelerinin faydalan-
ması için gayret göstereceğiz. Şekerbank olarak; NTO üyele-
rinin kredi taleplerine cevap verebilmek ve onların finans 
yapılarına destek olmak  arzusundayız. NTO ile işbirliğimizin 
devam etmesini ve ayrıca krediden ihtiyacı olan tüm işletme 
sahiplerinin yararlanmasını diliyorum- dedi. 

Yapılan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nuri ARSLAN; -Pandemi sürecinin getirdiği finan-
sal sıkıntıları hafifletmek, üyelerimizin ödeme gücünü arttı-
rabilmek için Şekerbank ile kredi protokolü imzaladık. 

İçinde bulunduğumuz zor süreçte desteğe en fazla ihtiyacı 
olduğuna inandığımız işletmelerin faydalanması için hazırla-
nan bu kredi paketinin ülke ekonomisine katma değer ola-
rak döneceğine inanıyorum. 

Üyelerimiz; aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ticari kredi kullanabilecekler. Bu seçenekleri 
kendileri belirleyecek.

Limit sınırlaması olmayan bir kredi için anlaşmış bulunuyoruz. Kredinin limitini üyenin finansal yapısı belirleyecek. 

Nazilli Ticaret Odası olarak üyelerimizi önemli bir finans kaynağı ile buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz.  

Bu vesileyle Şekerbank T.A.Ş yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum- dedi.     

K

20.01.2021
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Sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank, ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu ve tobb başkanı rifat hisarcıklıoğlu 
katılımıyla Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Webinarı ve B2B Görüşmeleri, TOBB ve Vodafone'un işbirliğinde internet 
üzerinden gerçekleşti.Toplantıya Yönetim kurulu başkanımız Nuri ARSLAN webinar video konferans üzerinden katılım sağladı.

TEKNOLOJİDE YERLI ÜRETİM VE KOBİLERİN GÜCÜ

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

2021 yılının ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Sayın Gürdal YÜZÜGÜLER başkanlı-
ğında online olarak gerçekleştirildi.

20.01.2021

25.01.2021

NAZİLLİ TİCARET ODASI 
HABER BÜLTENİ

Yeni Sanayi Mahallesi 
Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18 

09900
Nazilli /AYDIN

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

www.naztic.org.tr 
circlefacebook /naztic

İMTİYAZ SAHİBİ 
Nazilli Ticaret Odası Adına 

Nuri Arslan 
Yönetim Kurulu Başkanı

Eray Rüştü TAKA 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Yerel Süreli Yayın 
Yıl:12 Sayı: 103 - Nisan 2021

Grafik Tasarım
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ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nazilli Ticaret Odası 
tarafından satın alınan toplam 135  adet Alcatel marka 
1T10 model klavyeli Tablet Bilgisayar, pandemi tedbirle-

ri kapsamında uzaktan eğitim alması gerektiği halde imkansız-
lıklar nedeniyle temel eğitimini alamayan ihtiyaç sahibi ilkokul 
öğrencilerine dağıtılmak üzere Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, 
Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerine törenle teslim edildi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürleri; NTO tarafından dağıtımı yapılan 
tablet bilgisayarların bölgede internet üzerinden yapılan eğiti-
me ulaşamayan öğrenciler için hayati bir destek olduğunu ifa-
de ederek; eğitim yardımları kapsamında bu güne kadar yapı-
lan en önemli katkı olduğunu söylediler. 

Teknolojinin bütün imkanlarını barındıran tablet bilgisayarlar 
aynı zamanda klavyeli olması sayesinde öğrencilere kullanım 
kolaylığı sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başla-
tılan eğitim yardımına Nazilli Ticaret Odası olarak imkanlarımız 
ölçüsünde iştirak ettik ve toplamda 135 adet tablet bilgisayarın 
dağıtımını gerçekleştirdik. NTO olarak aslında her yıl eğitim 
yardımı yapıyoruz. Bu güne kadar kaban, kırtasiye malzemesi 
gibi çok çeşitli malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaş-
tırdık. Ancak bu sene yapılan yardımın hem maddi değeri itiba-
riyle hem de manevi anlamda öğrencilerimizi daha çok sevindi-
receğine inanıyorum. 

NTO olarak sadece Nazilli merkez değil çevre altı ilçede yaşa-

yan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de ulaşmak istedik. Pandemi 
tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan, okuluna gidemeyen öğ-
rencilerimizi tablet bilgisayar sayesinde okulları ile buluştur-
duk. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Nazilli Ticaret 
Odası olarak sorumluluk alanımızdaki herkese eşit mesafede  
hizmet verme yönünde gayret göstermekteyiz. NTO bölgemi-
zin sadece iktisadi anlamda değil eğitim anlamında da ihtiyaç-
larını karşılama gayreti içindedir. 

Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlerimize de teşekkür etmek isti-
yorum. Tabletlerimizin ihtiyaç sahibi öğrenciler ile buluşması 
onların sayesinde gerçekleşecek. 

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında bulunan hiçbir ilçe-
mizi ihmal etmedik. Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine tesli-
matları yaptık. 

Bu kampanya başta TOBB olmak üzere NTO ve MEB yetkilileri-
nin dayanışması ile gerçekleşmiştir. 

Kampanyaya destek veren Oda Yönetim Kurulu Üyelerimize, 
Oda Meclisi Üyelerimize, Oda üyelerimize ve diğer tüm şahıs 
ve işletmelere teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

NAZİLLİ TİCARET ODASI EĞİTİM YARDIMI
KAPSAMINDA KLAVYELİ TABLET BİLGİSAYAR 
DAĞITIMI YAPTI

AYDIN MILLETVEKILI BEKIR KUVVET ERIM’IN TEŞRIFLERIYLE BAŞTA NAZILLI ILÇESI OLMAK ÜZERE BOZDOĞAN,
YENIPAZAR, SULTANHISAR, KUYUCAK, KARACASU VE BUHARKENT ILÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLERINE
TABLETLER TESLIM EDILDI

T

Nuri ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkanı (TOBB Konsey Üyesi)  

25.01.2021
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TİCARET BAKANI VE TOBB BAŞKANI İLE SANAL FUAR

Başkanımız Nuri Arslan bugün 
başlayan ve 2 gün sürecek 
"Gelenekselden Yeni 
NormaleYolculuk" temasıyla, Ticaret 
Bakanı ve TOBB Başkanının 
teşriflerinde gerçekleşen TOBB 
Dijitalleşme Sanal Fuarı" na katıldı.

NAZİLLİ TİCARET ODASI AYDIN İL TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRÜ AHMET ÖKDEM’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten Aydın 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ahmet ÖK-
DEM’ e yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lunuldu

önetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN riyasetinde 
heyet olarak yapılan ziyarete Nazilli Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile gıda sek-

töründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri 
iştirak etti. Tarım Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatları bünye-
sinde çeşitli görevlerde bulunan Ahmet ÖKDEM Ticaret 
Odası heyetine destekleme primleri ile güncel tarım ve 
ziraat uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı 
açıklamada; “Bölgemizdeki tarım ve ziraat 
ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle tarımsal sanayi 
girişimlerini arttırmak Odamızın önem verdiği 
konulardan birisidir. Bu ziyareti çok daha önce 
yapmak istiyorduk. Ancak pandeminin getirdiği 
sıkıntılar kurumsal ziyaretlerimizi de etkiliyor. 
Yine de Sayın İl Müdürümüz ile istişarede bu-
lunmaktan ve hayırlı olsun temennilerimizi 
iletmekten memnunuz.   Kendisine yeni göre-
vinde başarılar diliyoruz. Bu gün hayırlı olsun 
demek için burdayız. İlk fırsatta bölgemizin 
kalkınması ve tarımsal sanayi işletmelerinin 
sayısının arttırılması için Sn. ÖKDEN ile görüşmede bulunmak üzere tekrar bir araya gelmeyi isteriz.  Bölgeyle ilgili ortak amaçlar 
doğrultusunda işbirliği yapmak bizleri memnun edecektir” dedi. 

Ziyarette Mehmet Naci MADEN, Murat KAPLAN, Yasin UZUN, Süleyman GÜRBÜZ, Birol KARADAĞLI ve Metin TOPAÇ hazır bulun-
dular. 

26.01.2021

Y

26.01.2021
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNDEN
TİCARET ODASINA ZİYARET

MHP İl Başkanı Haluk ALICIK yaptığı konuşmada; “ Bu 
gün bölgenin fikir önderlerinden birisi olan Nazilli Tica-
ret Odası’nı ziyaret için bir araya geldik. Uzun yıllar Na-

zilli Belediye Başkanlığı yapan birisi olarak NTO’nun çalışmala-
rını ve gösterdiği gayretleri iyi biliyorum. Nuri Başkan 2013 
yılında göreve geldikten sonra çok kısa sürede önemli projele-
re imza attı.  O dönemde belediye olarak yetkimiz ve imkanı-
mız dahilinde çalışmalarına destek vermeye gayret ettik. Örne-
ğin NTO’nun Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesini herkes 
tarafından desteklenmesi gereken bir çalışma olarak görüyo-
rum. Bölgeye inanılmaz bir ivme kazandıracak. Uzun Yaşamın 
merkezi olan Nazilli yurt dışında da bilinmektedir. Bu anlamda 
kurumsal olarak kulvarlarımız farklı olsa da amacımız tek. O 
amacımız da bölgeye hizmet etmek ve insanımızın mutlu olma-
sını sağlamaktır. NTO’ya çalışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.     

MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin EREN; İlçe Yönetimi olarak 
Nazilli’nin daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini, 
bölgenin faydasına olacak her konuda kurumlara destek olma-
ya ve güç birliğine hazır olduklarını söyleyerek aynı zamanda 

yönetim kurulunda görev aldığı Ticaret Odası çalışmalarını bu 
nedenle önemsediklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; “ Ziyaretleri için MHP İl 
Başkanı Haluk ALICIK ile MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin 
EREN’ e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Odanın Hizmet 
Binası yerinin satın alınmasında o dönem Belediye Başkanı 
olan Haluk ALICIK’ ın destek ve yardımlarını gördük. Aynı şekil-
de yeni sanayi alanlarının düzenlenmesi ve Galericiler Sitesi 
yerinin temininde Haluk Başkanın destek ve yardımları bize 
güç vermiştir. Bu projeler kurumsal işbirliği yapılması halinde 
nelerin başarılabileceğine en güzel örnektir. Ortak gayemiz 
insanımızın refahı, daha çok kazanması ve mutluluğu olduğu-
na göre bölgemizde mevcut olan her kurum ve meslek örgü-
tünden aynı yaklaşımı ve gayreti görmek istiyoruz. Nazilli’nin ve 
bölgenin menfaatleri söz konusu olduğunda mazeretler olma-
malı diye düşünüyorum. Ziyaretleri için MHP İl Başkanlığı ve 
yönetim kurulu üyelerine, İlçe Yönetim Kurulu Başkanı ve yö-
netim kurulu üyeleri ile kadın kolları başkanlığına; Oda yöne-
tim kurulu ve Oda meclisim adına teşekkür ederim” dedi.

MHP AYDIN İL BAŞKANI HALUK 
ALICIK, NAZİLLİ İLÇE YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI HASAN HÜSEYİN 
EREN VE KADIN KOLLARI BAŞKANI İLE 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TİCARET 
ODASINI ZİYARET ETTİLER

2020/Şubat ayında yapılan seçimler neti-
cesinde göreve gelen ve yaklaşık bir yıl-
dan beri çalışmalarına devam eden İl ve 
İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyele-
rini Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN karşıladı. 

29.01.2021

M
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İYİ PARTİ’DEN TİCARET ODASINA ZİYARET

İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI CİHAT ÖZTÜRK 
İLE İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİLER

arti heyeti Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARS-
LAN tarafından karşılandı. 

Cihat ÖZTÜRK yaptığı konuşmada; “ İlçe 
Yönetimi olarak meslek örgütleri ve sivil 
toplum kuruluşlarına yaptığımız bir dizi 
ziyaret kapsamında bölgenin önemli 
kuruluşlarından Nazilli Ticaret Odası’na  
geldik. Odaları ve meslek kuruluşlarını 
önemsiyoruz. Onların dile getirdiği, talep 
ettiği konuları ilgililere aktarmak gibi bir 
sorumluluğumuz var. Özellikle siyasette 
ve halka hizmet noktasında cesaretli 
olunması gerektiğine inanıyorum.

05.02.2021

Kamusal alanda yapılan çalışmaların toplumun tüm kesimlerini 
asgari düzeyde bile olsa memnun etmesi gerekir. Nazilli Ticaret 
Odasını bu anlamda bölgenin lokomotif kuruluşlarından birisi 
olarak görüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında da Oda Yö-
netimine ve Meclisine başarılar diliyoruz” dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; “ Ziyaretleri için İyi Parti 
İlçe Başkanı Cihat ÖZTÜRK’e ve ilçe yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür ediyorum. Nazilli Ticaret Odası olarak kurumsal işbirli-
ğine ve dayanışmaya önem veriyoruz. Hizmet için çalışan her 
kurumun yanındayız, güç birliğine hazırız. Bölgemizin el birliği 
ile çözülmesi gereken konuları var. Bunlardan en önemlisi sa-
nayi ve ticaret alanı sorunudur. Nazilli’nin mevcut sanayi alanı 
tamamen dolu. Mevcut OSB alanı kadar daha bir alana ihtiyacı-
mız var. Aynı şekilde Sanayi Sitesinin genişleme alanı yanlış bir 

kararla OSB’nin rezerv alanı içine alındı. Böylece küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin önü kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile çevremizdeki ilçelerde yapılacak yatırımların bir alt 
derece bölge teşviklerinden yararlanması imkanı getirildi. An-
cak ne ilçelerde ne de Nazilli’de yeni yatırımlar için göstereceği-
miz bir sanayi/ticaret alanı yok. Bu konular çözüm bulunama-
yacak konular değil ancak dayanışma, güç birliği ve empati 
gerekiyor. İyi Parti İlçe Yönetiminin ziyaretini bu anlamda de-
ğerli buluyorum. Bölgenin gelişimi için gösterdikleri yaklaşım 
bizleri sevindirmiştir. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ken-
dilerine Oda yönetim kurulu ve Oda meclisim adına teşekkür 
ederim” dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

P
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AFAD EĞİTİMİ 15.02.2021

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Birey ve 
Aileler için Afet Bilinci Eğitimi’ gerçekleşti.

17.02.2021

EFELER DIYARI KADINLAR KOOPERATIFI AÇILIŞINA KATILDIK

Nazili Ticaret Odası 
olarak kadınların iş 
yaşamında var olma-
larını sağlamak ama-
cıyla kurulan kadın 
girişimci işletmeleri-
mizin ve kadın koo-
peratiflerimizin her-
daim destekçisiyiz.



19

NAZİLLİ TİCARET ODASI Nisan 2021

OSB AFAD EĞITIMI

MECLIS TOPLANTISI 22.02.2021

04.03.2021

18.03.2021

ÇETIN ARTIK ASYAOĞLU BAKLAVALARI AÇILIŞINA KATILDIK

1.MESLEK KOMITESI TOPLANTISI

Şubat ayı olağan meclis toplantısı pandemi koşullarında alınan tedbirler kapsamında Nazilli Ticaret Odası Meclis salonunda ger-
çekleştirildi.

Nazilli Ticaret 
Odası ev sahipli-
ğinde AFAD tara-
fından Organize 
Sanayi Bölgesin-
deki işletmelere 
yönelik  ‘Birey ve 
Aileler için Afet 
Bilinci Eğitimi’ 
verildi.

22.03.2021

1.Meslek 
komitesinin 
şubat ayı olağan 
toplantısı Nazilli 
Ticaret Odası VİP 
Salonunda 
gerçekleştirildi.
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Nazilli ticaret odasına kayıtlı pastane ve unlu mamüller 
İmalatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında 
toplanmışlardır. Sektör sorunlarının konuşulduğu toplantıda;

• 2018 yılında oda meclisi tarafından onaylanan pastane ve 
unlu mamüller azami fiyat tarifesindeki birçok ürünün 
maliyetindeki artış nedeniyle toplantıya katılanlar tarafından 
tarifenin yeniden belirlenmesi,

• Açıkta ve Pazar yerlerinde satılan simit ve unlu mamullerinin 
sağlıksız bir şekilde satışa sunulduğu ve çok ucuz fiyatlara 
satıldığı, aradaki, fiyat farkının muhtemelen sağlığa zararlı gıda 
ve katkı maddeleri kullanımından kaynaklandığı bu nedenle 
pazar yerleri ve açıkta gıda ürünü satan kişilerin sadece evrak 
kontrolü değil ürünlerden numune alınarak da denetlenmesinin şart olduğu,

• Yeni Sanayi Mahallesinin muhtelif yerlerinde seyyar adı altında faaliyet gösteren, ancak sürekli aynı yerde aperatif gıda ve 
yemek hizmeti sunan satıcılara yer göstermek suretiyle aynı yerde toplanmalarının sağlanması için belediye yetkilileri ile 
görüşülmesi,

• Belirlenen fiyatın altında satış yapan işletmelere yönelik odaların veya diğer kurumların bir yaptırımı olup olmadığı hususunda 
araştırma yapılması ,

Konularında istişarelerde bulunulmuştur.

22.03.2021

PASTANE VE UNLU MAMÜLLER İMALATÇILARI SEKTÖR TOPLANTISI

NAZİLLİ GAZETECİLER CEMİYETİ GENEL KURULU

Nazilli Gazeteciler Cemiyetinin  olağan genel kurulu Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

27.03.2021
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AYDIN MERKEZ VE ILÇELERINDE
FAALIYET GÖSTEREN DÜĞÜN SALONU IŞLETMECILERI
NAZİLLİ TİCARET ODASINDA BİR ARAYA GELDİ
Toplantı Nazilli Ticaret 
Odasının ev sahipliğinde Aydın 
Düğün Salonu İşletmecileri 
Derneği ile birlikte yapıldı. 
Toplantıya sektörü temsilen 
NTO Komite Üyeleri Nurettin 
ÖZKAT ile Bircan GÜNGÖR 
iştirak etti.

ernek Başkanı Betül GÖCEK 
yaptığı konuşmada; sektö-
rün sorunlarıyla ilgili tespit-

ler yaparak, sorunların çözümü 
noktasında güç birliği ve dayanış-
ma ile hareket edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Nazilli’de Ticaret Odası-
nın girişimleriyle sokak ve okul 
bahçelerinde yapılan düğünlerin 
kısıtlanması örneğindeki gibi diğer 
ilçelerde de bu konuda çalışmalar 
yapılması gerektiği toplantıya katı-
lan tüm işletme sahipleri tarafından kabul edildi. 

 Düğün salonları kapalı olduğu halde Belediyeler tarafından tahsil edilen ÇTV ve Tabela vergilerinin belirli bir dönem ta-
hakkuk ettirilmemesi yönünde girişimlerde bulunulması yönünde fikir birliğine varıldı ve ayrıca sadece stopaj indirimi 
değil kira ödemesi yapan düğün salonu işletmecilerine kira desteği verilmesi gerektiği ifade edildi. 

 NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; üyelerimizin sorunlarının çözümü için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmaya, beraber hareket etmeye, destek olmaya hazır olduklarını ifade etti ve dernek üyelerine hayırlı olsun temennile-
rini iletti. 

 Bazı sorunların çözümünde tek başına hareket etmenin kafi gelmediğini, özellikle meslek kuruluşları olarak birlikte hare-
ket etmek zorunda olduklarını ama maalesef bu iradeyi her zaman göremediklerini söyledi. 

 Yapılan değerlendirmelerde Düğün Salonlarının açılmadığı, sadece Nikah Salonlarının faaliyetine izin verildiği ve bu ko-
nuda toplumda yanlış anlaşılmanın olduğu ifade edilirken düğün salonlarına getirilen kısıtlama ve yasakların bir an önce 
kaldırılması gerektiği, tüm salonların denetim altında olduğu ve pandemi tedbirlerine harfiyen uydukları, sektör yeterince 
destek alamadığından düğün salonlarının en kısa sürede tekrar faaliyet geçmesinin şart olduğu toplantıya katılanların 
ortak düşüncesi olarak kabul edildi.

24.03.2021

D
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NAZİLLİ TİCARET ODASI MART AYI OLAĞAN MECLİS     
TOPLANTISI İLE MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI
29.03.2021

NAZİLLİ BELEDİYE SPOR GENEL KURULU

Toplantıda; artan yarı mamül ve üretim maliyetleri nedeniyle ; meslek komiteleri ve sektörlerden gelen talepler değerlendirilerek 
yenilenmesi istenen lokanta ve pideciler, pastane ve unlu mamüller ile ekmek ve ramazan pidesinin azami fiyat listeleri kabul edil-
di. Ayrıca odanın son bir aylık faaliyetleri hakkında yönetim kurulu başkanı Nuri Arslan tarafından meclise bilgilendirme yapıldı.

Aydın’ın liglerde mücadele eden tek profesyonel takımı olan Nazilli Belediyespor’un kongresi, Nazilli Ticaret Odası Konferans salo-
nunda yapıldı. Olağan genel kurula Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret 
Odası Başkanı Nuri Arslan, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Durmuş Kural, NAMDER Başkanı Remzi Erdemci, eski başkanlar, üyeler ve 
basın mensupları katıldı.
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azilli’de 2017 yılında gençliğe hizmet etmek ve pro-
jeler üretmek için kurulan Gençlik Kale Grubu, der-
nekleşme çalışmalarını sona erdirdikten sonra ilk 

kongresini Nazilli Ticaret Odası Nazilli Toplantı salonunda 
gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Buğra Esen tarafından der-
neğin bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ve derneğin 
en büyük projesi olan madde bağımlılarına yönelik  bir 
Gençlik Festivali Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

GENÇLIK KALE GRUBU DERNEĞI,
ILK KONGRESINI GERÇEKLEŞTIRDI

24.03.2021

N

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILSIN 31.03.2021

Pandemi destekleri kapsamında işletmelere sağla-
nan bu ödenek (31 Mart 2021) itibariyle sona eri-
yor. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan kararlar 
ile Kovid-19 tehlikesinin artarak devam etmesi 
nedeniyle yeni kısıtlamaların ve işyeri kapatmaları-
nın yaşanacağı anlaşıldığından bu desteğin süresi-
nin uzatılması gerekiyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; pandemi 
tedbirlerinin ve kısıtlamaların tekrar yürürlüğe 
konduğu bu günlerde “Kısa Çalışma Ödeneği” 
süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

uri ARSLAN yaptığı açıklamada;  – Pandemiden etkilenen 
hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için kısa 
çalışma ödeneği ile teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin 

salgın süreci tamamıyla son buluncaya kadar devam ettirilmesi 
hem çalışanlara hem işverene fayda sağlayacaktır. Özellikle üre-
tim ve imalat yapan tüm işletmelerin ölçek büyüklüğüne bakıl-
maksızın bu tedbirlerden faydalandırılması gerekir. Nitelikli ele-
man sıkıntısı yaşanan bir dönemde bu desteğin devam 
ettirilmesi hayati önem taşımaktadır. dedi.

N

21.04.2021
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ğırlıklı olarak İnşaat Sektöründe faaliyet göste-
ren üyelerin bulunduğu grubun komite toplantı-
sında; üyelerin resmi kurumlarda karşılaştıkları 

zorlukların değerlendirmesi yapılırken, hizmetlerin ko-
laylaştırılması noktasında tespit edilen görüşlerin ilgili 
kurum ve makamlara iletilmesi için tavsiye kararı alın-
dı. Yapı sektöründeki malzeme fiyatlarının son bir yıl 
içinde orantısız bir şekilde yükselmesinin sektörü 
olumsuz yönde etkilediği konusunda fikir birliğine varı-
lırken, bu durumu aşmak için yapılması gereken çalış-
malar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

NAZILLI TICARET ODASI 9.MESLEK KOMITESI NISAN AYI TOPLANTISI YAPILDI

Komite Başkanı Belgin ARTAM riyasetinde yapılan toplantıda; üyelerden alınan talep ve istekler müzakere edildi. 

09.04.2021

Komite Başkan Yardımcısı Erkan ABBASOĞLU 
riyasetinde yapılan toplantıda; İnşat ve Yapı meslek 
grubunda kayıtlı üyelerden alınan talep ve istekler 
müzakere edildi. 

NAZILLI TICARET ODASI 10.MESLEK KOMITESI NISAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
13.04.2021

A

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan, Buharkent Belediye Başkanı 
Mehmet Erol’u makamında ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette Buharkent Sorumlu-
luk sahamızda bulunan üyelerimizin 
pandemi döneminde yaşadığı sorunlar 
hakkında istişare gerçekleştirildi.

BUHARKENT BELEDIYE 
BAŞKANI ZIYARET

20.04.2021
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azilli şehir içi trafiği ve park sorununun yıllardır çözüle-
memesinin yanında banka şubelerinin merkezde yo-
ğunlaşması nedeniyle, şehrin üretim ve ticaret merkezi-

ne ev sahipliği yapan yeni sanayi mahallesindeki işletmeler 
bankacılık hizmetlerinden faydalanma konusunda sıkıntılar 
yaşamaktaydı. Üyelerimizin bankacılık hizmetlerinin daha ula-
şılabilir olması, trafik ve park sorunu yaşamadan finans işlem-
lerini yapabilmeleri yönündeki taleplerini dikkate alan Odamı-
zın girişimleri neticesinde  İş Bankası  Sanayi Şubesi Yeni 
Sanayi Mahallesi Şehit Naci Ülker Bulvarı üzerindeki işyerinde 
hizmet verecek. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan NTO Yönetim kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN: Üyelerimizin istek ve ihtiyaçları Yönetim Kurulu-
muz ve Oda Meclisimizin birinci önceliğidir. Bölgemizin üretim 
ve ticaret merkezi konumunda bulunan Yeni Sanayi Mahalle-
sindeki işletmelerimizin uzun süredir dile getirdikleri konular-
dan birisi, banka şubelerine ulaşımda şehir içi trafiğinde yaşa-
dıkları park sorunuydu. Bu soruna alternatif bir çözüm bularak 
hizmeti üyelerimize getirmeyi tercih ettik. Bu vesileyle İş Ban-
kası yetkililerine de gösterdikleri yaklaşım ve anlayış için teşek-
kür ediyorum. Üretim ve ticaretin önünü açmak, fırsat ve im-
kanlardan üyelerimizin azami ölçüde yararlanmaları sağlamak 
için gayret gösteriyoruz. Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi çalış-
malarımız üye menfaatleri yönünde devam edecektir- dedi. 

TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş SANAYI SITESI ŞUBESI TICARET 
ODASI ÜYELERININ IHTIYACI VE TALEBI ÜZERINE YENI 
SANAYI MAHALLESINDE HIZMET VERECEK
Uzun Yıllar Karaçay 
Mahallesi Aydın-Denizli 
Karayolu üzerindeki bir 
binanın zemin katında 
faaliyet gösteren İş 
Bankası Şubesi, NTO 
hizmet binası bünyesindeki 
işyerine taşınacak. 

15.04.2021

Nazilli Ticaret Odası 
üyelerinin bankacılık ve 
finans hizmetlerinden en kısa 
sürede ve en verimli biçimde 
yararlanmalarını sağlamak 
üzere Banka yetkilileri ile 
yapılan görüşmeler olumlu 
sonuçlandı. 

N

Ege TV canlı yayın 
programına konuk 
olan ve gazetecilerin 
sorularına yanıt ve-
ren, Nazilli Ticaret 
Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nuri Ars-
lan, Odanın yaptığı 
faaliyetler ile devam 
eden Uzun yaşam 
köyü projesi hakkın-
da bilgilendirme yap-
tı. Ayrıca pandemi 
döneminde, üyelerin 
yaşadığı sorunları 
dile getirdi.

EGE TV CANLI YAYIN PROGRAMI
20.04.2021



26

NAZİLLİ TİCARET ODASI Nisan 2021

22.04.2021

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ÜLKEN’ i 
Makamında Ziyaret Etti. 
Yapılan ziyarette, pandemi sürecinde üyelerin yaşadığı sorunlar hakkında istişare edildi.

 AYDIN TİCARET ODASINA ZİYARET

TKDK  ZİYARETİ ALAŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞK. ZİYARETİ

İHLAS HABER AJANSI ZİYARETİ

İhlas haber ajansı 
yetkililerini makamında 
ağırlayan Nuri Arslan 
üyelerin sorunlarını 
duyurabilmemiz için 
basının üzerine düşen 
görevi hakkıyla yerine 
getirdiğini  ve  bu 
konuda her zanam 
yanımızda olan basın 
mensuplarına  
teşekkürlerini iletti.

26.04.2021

11.03.202118.01.2021

TKDK Aydın İl Koordinatörü Uzmanlarını makamında ağırlayan 
Nuri ARSLAN Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizin hibe ve teşvik beklentilerini dile getirdi. 
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TAM KAPANMAYA EVET ANCAK
DESTEK VERİLMEZ İSE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ
İŞLETMELER İÇİN BU UYGULAMA TAMAMEN KAPANMA 
ANLAMINA GELECEKTİR
Nazilli Ticaret Odası Meclisi tarafından Tam Kapanma Tedbirle-
riyle ilgili yapılan toplantıda tam kapanmanın olumlu karşılandı-
ğı ancak tedbirler nedeniyle işyerini kapatmak durumunda olan 
işletmelerin mutlak surette desteklenmesi gerektiği ifade edildi

Yapılan açıklamada; “29.Nisan.2021 Perşembe günü başlayacak 
ve 17.Mayıs.2021 tarihine kadar sürecek Tam Kapanma Tedbirle-
ri, zaten zor durumda bulunan bir çok işletme için telafi edile-
meyecek sonuçlar yaratacaktır” dendi

Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında bu güne kadar açıklanan destekler maalesef beklentilerin çok altında kalmıştır. Üstelik 
kredi ve desteklerden yararlanamayan işletme sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Pandemi nedeniyle bu güne kadar 
verilen hibe ve kredi destekleri özellikle Basit Usul Deftere Tabi İşyerleri İle Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik çıkarıldığından 

kapsam dışında kalan çok sayıda işletme mağdur durumdadır.

Işletme Ölçeğine Ve Kayıt Türüne Bakıl-
maksızın Karşılıksız Kira Desteği Veril-
melidir

Kira desteği kapsamında daha önce açık-
lanan tutarların piyasadaki işyeri kiraları 
ile karşılaştırıldığında çok düşük kaldığı, 
bir çok işletmenin bu yardımdan faydala-
namadığı görülmektedir. Kira desteği İle 
İlgili olarak; geri ödemesiz olmak şartıyla 
ölçek ve nevi’i ayrımı yapılmadan başta 
kapanmak zorunda kalan işletmeler ol-
mak üzere tüm işyerlerinin ödediği aylık 
Kira Tutarının tamamının karşılanması 
talep edilmektedir. Kiraların destek kap-
samına alınması halinde işletmeler için 
önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır. 

Karşılıksız ve Geri Ödemesiz Hibe Des-
teği Sağlanmalıdır

Özellikle tam kapanma tedbirleri kapsa-
mında işyerini açamayacak olan işletme 
ve işyerleri için önceki dönemlerde yaptı-
ğı cirosu oranında karşılıksız Hibe Deste-
ği verilmelidir. Çok sayıda hizmet işletme-
si kar/zarar noktasını çoktan geçmiş 
acaba bir destek veya hibe alabilirmiyiz 
beklentisi içinde ayakta kalmaya çalış-
maktadırlar. Borcu olmayan işletme sayı-
sı yok denecek azdır. 

Başta Pandemi Kredilerinin Taksitleri Ol-
mak Üzere Ticari Kredi Kartı ile Tüm Vergi, 
SGK Ödemeleri ve Resmi Tahakkuklardan 
Doğan Borçlar Gelecek Yıllara Ertelenme-
lidir

İşletmelerin tüm resmi ödemeleri, vergi-
ler ve harçlar ile ayrıca kredi ve kredi kar-
tı ödemeleri gelecek yıllara ertelenmeli-

dir. Tedbirler kapsamında işyerini 
açamayacak olan işyeri sahipleri için bu 
tedbirler mutlak surette uygulanmalıdır. 
Aksi takdirde çok sayıda işletme ve işyeri 
bir daha açılmamak üzere faaliyetine son 
verecek, bu işyerlerinde istihdam edilen 
personel işsizler ordusuna dahil olacak-
tır.

Tam Kapanma Tedbirleri Süresince; 
Zincir Mağaza Ve Büyük Marketlerin 
Temel Gıda Ve Ihtiyaç Malzemeleri Dı-
şında Satış Yapmaları Düzenlenmelidir

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; 
tedbirler kapsamında kapanacak olan 
işyerlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerin  
zincir mağaza ve büyük marketlerde sa-
tılması düzenlenmelidir. 

Bilindiği üzere ülke genelinde çok sayıda 
şubesi ile faaliyette bulunan mağazalar 
her türlü ürün ve malzemeyi satabilmek-
tedir. Ancak kapanma süreci içinde işye-
rini açamayacak olan işyerlerinden ihtiya-
cını karşılayamayan veya hizmet 
alamayan tüketiciler zorunlu olarak zincir 
mağazalara ve büyük marketlere yönlen-
dirilmiş olacaktır.  Bu nedenle mağaza, 
avm ve zincir marketlerin sağlayabileceği 
ürünler konusunda sınırlama getirilmesi 
gerekmektedir.

Tam Kapanma Süresi İçinde Araç Muaye-
ne İstasyonlarının Faaliyetleri Mağduriyet 
Yaratmayacak Şekilde Düzenlenmelidir

Araç Muayane İstasyonlarının faaliyetleri 
muafiyet kapsamına alınmıştır. Ancak 
muayene istasyonlarından vize alabilmek 
için ücretini yatırdığı halde mekanik, 

elektronik bir hata veya eksiklik nedeniy-
le geri çevrilen araç sahipleriyle ilgili bir 
düzenleme yapılmamıştır. Muayene İs-
tasyonu tarafından tespit edilen hata 
veya arızayı tamir edecek sanayi işyerleri 
ile oto servisleri kapalı olacağından eksik-
liğin tamamlanması ancak 17 Mayıs 2021 
tarihinden sonra mümkün olacaktır. 

Bu nedenle 29/Nisan-17/Mayıs.2021 ta-
rihleri arasında vize süresi sona eren 
araçların zorunlu muayene tarihlerinin 
17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya  
ücretini yatırdığı halde mekanik veya 
elektronik bir noksanlıktan dolayı geri 
çevrilen araçlara 30/Mayıs/2021 tarihine 
kadar cezai bir işlem yapılmaması talep 
edilmektedir.  

Kapanan Işletmelerin Bankacılık Işlem-
leri Haziran Ayı Veya Sonrasına Ertelen-
melidir

Kapanan işletmelerin 29/Nisan-17/Mayıs 
tarihleri arasında yapmak zorunda oldu-
ğu her türlü bankacılık işlemi ve ödeme-
leri ertelenmelidir. İşyeri kapalı olan, tah-
silat ve ticari faaliyetini 
gerçekleştiremeyen kişiler ödemelerini 
ve bankacılık işlemlerini yapamayacağın-
dan dolayı aynı durumda bulunan tüm 
işletme sahiplerinin bankalar nezdinde 
yapmak zorunda oldukları, mağduriyet 
yaratacak her türlü işlemlerinin Haziran 
ayı veya daha sonrasına ertelenmesi ta-
lep edilmektedir. 

27.04.2021

K
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NAZİLLİ TİCARET ODASI,EGE VE MARMARA
ODALARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MERKEZİNDE VİDEO KONFERANS İLE YAPILAN 
TOPLANTIYA ODA VE BORSALARIN BAŞKANLARI KATILDI

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ın iştirak ettiği toplantı TOBB 
BAŞKANI M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Oda başkanları toplantıda; Tam Kapanma Tedbirlerinin ekono-
miye etkileri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş-
lerini dile getirdiler. 

Çek düzenlemesi ile ilgili olarak; karşılığı olan çeklerin tahsil 
edilemediği şikayetleri üzerine bu gün yeni bir gelişme yaşan-
dığı; Ticaret Bakanlığı tarafından talebimizin haklılığı görüldü-
ğünden çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına 
tekrar başlandığı, ayrıca yine taleplerimiz neticesinde KOSGEB 
aracılığı ile yeni bir destek programının başlatılacağı duyurul-
du.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; 
meslek komiteleri ve üyelerimizden tarafından; pandemi süre-
ci içinde özellikle cam, orman ürünleri ile siyah sac ve profilde 
ürün sıkıntısı yaşandığı bu nedenle de piyasa fiyatlarının oran-
tısız bir şekilde arttığı yönünde şikayetler alındığını ifade etti. 

Ayrıca yurt içi piyasanın daraldığı bir dönemde dış ülkelere 
yapılan satışlar hayati öneme sahipken dökme zeytinyağına 
getirilen ihracat yasağının nebati yağ piyasasındaki işletmeleri 
olumsuz etkilediğini bu yasağın kaldırılması gerektiğini söyledi. 

İhracat yapan firmaların önemli bir gider kalemi olan navlun 
ücretlerinde yaşanan artışların işletmeleri zor durumda bırak-
tığını ifade eden ARSLAN, navlun ücretlerinin belirli bir tarihe 
kadar alınmamasını veya makul bir seviyeye çekilmesini istedi. 

Bu konuyla ilgili olarak İhracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını, 
ihracat işlemlerinde görülen bürokratik engellerin kaldırılması 
gerektiğini ifade etti. 

Üyelerden alınan talepleri dile getiren Nuri ARSLAN; 

� Hibe desteklerin en kısa sürede özellikle Genelge ile kapan-
mak zorunda olan işletmeler için çıkarılmasını,

� Kredi işlemlerinde bankaların mali sicil değerlendirmesiyle 
ilgili olarak daha makul olmalarını, 

� SGK, Kredi ve Ticari Kredi ödemeleri ile her türlü resmi ta-
hakkuk işleminin gelecek yıllara ertelenmesini, 

� içişleri Bakanlığı genelgesi ile kapanan işletmeleri kapsaya-
cak şekilde karşılıksız Kira Yardımı yapılmasının gerekli olduğu-
nu ifade etti.
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ÜYELERİMİZLE BİREBİR
YAPILAN GÖRÜŞMELERDEN KARELER 

ARSLAN PEYNIRCILIK (MEHMET ARSLAN )ZIYARETI YILMAZ MERMER (BINALI GÜLDALI)

23 NISAN KREŞI (ESIN ÜLKÜ BEYAZIT) ŞEKERBANK T.A.Ş. (IBRAHIM ÇAĞRI AYDIN)

BUHARKENT TARIM KOOP.

MAVI EGEM PLASTIK( MEHMET ERKÜN)

BÜLENT BURMAOĞLU NAZBEL (VEKALETLE 
YETKILENDIRILEN) ZIYARETI

PAMUK INŞAAT(ÖMER PAMUK)
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ZERAY INŞAAT ZIYARETI

YUVALI METAL (HÜSEYIN YUVALI)

SAYGILI TICARET (SERKAN SAYGILI)

ERDAL SAVAŞ

T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş

AKTAŞ TICARET (FERDI AKTAŞ)

TORMAKSAN(ALI LATIF,FATIH VE ADNAN BÜYÜKBAŞOĞLU)

GÜNBAK GIDA(MUSTAFA VE RECEP GÜN)
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ŞENOL GIDA A.Ş.

AKGÜN SARRAFIYE (ISAK AKGÜN)

MADENLER TARIM (NACI MADEN)

KAPLANLAR TICARET( MURAT KAPLAN)

LIMON PETROL LTD.ŞTI. (CELAL LIMON)

NGT GIDA LTD.ŞTI. (YASIN UZUN)

HISAR TARIM LTD.ŞTI. (IBRAHIM-METIN CEVIZ)

NOTS GALERICILER KOOPERATIFI
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