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Değerli Üyelerimiz

Bir yıldan fazla bir süredir devam eden Pandemi 
sürecinde bir yandan salgın hastalığın getirdiği 
sıkıntılarla mücadele ederken bir yandan da Oda’nın 
proje ve iş planında yer alan çalışmaları sürdürmeye 
gayret gösterdik. 

Kovid-19  salgın hastalığı bizlere işyeri kapanması, 
seyahat yasağı, sokağa çıkma yasağı gibi bu güne 
kadar alışık olmadığımız kısıtlamaları yaşatırken 
ekonomik anlamda çok sayıda işletme tasfiye 
noktasına geldi veya el değiştirdi. Kişisel tercihler 
dışında ekonomik şartlar ve piyasa koşulları 
nedeniyle işletmelerimizin zarar etmesi, kapanma 
noktasına gelmesi bizleri üzmektedir.

Bu durumların yaşanmaması için de üyelerimizin 
sesi olmak için çalıştık, bize gelen tüm şikayet ve 
talepleri ilgili bakanlık ve üst kuruluşumuz olan 
TOBB’ne ilettik. Bazı taleplerimiz karşılandı. Bazıları 
karşılık bulmadı. Doğru olduğuna inandığımız, 
yapılmasında fayda gördüğümüz konuları her 
ortamda dile getirmeye, üyemizin sesi olmaya devam 
ediyoruz. 

Örneğin; geçtiğimiz günlerde Ticaret Odası üyelerine 
yönelik olarak açıklanan Nefes Kredisinin şartlarından 
birisi; işletmenin bir önceki yıla göre % 25 ciro kaybı 
yaşamış olmasıydı. Hammadde fiyatlarıyla genel 
fiyat düzeyindeki artışlar nedeniyle gerçekte böyle 
bir ciro kaybının kayıtlara yansımadığı gerçeğinden 
hareket ederek; üyelerimiz ve meslek komitesinden 
gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
ilettik ve kısa sürede bu şartın kaldırılmasını sağladık.  

BÖLGEMİZDEKİ YENİ YATIRIMLARIN UZUN 
YAŞAM VE SAĞLIK TURİZMİ ODAKLI OLMASI 
GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM

Yüksek tarım potansiyeli, güneş ışığını en uzun süre 
alan bölgeler içinde olması, jeotermal kaynakların 
zenginliği ile uzun ve sağlıklı yaşayan insanların 
bölgesi olması nedeniyle bundan sonra yapılacak 
yatırımlarda sağlık turizmi, uzun yaşam ve 
gastronomi, yaşlı ve hasta bakımı gibi sektörlerinde 
olması gerektiği düşüncesindeyim. 

Bu düşünceler çerçevesinde 2013 yılından beri 
sürdürdüğümüz “Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi” 
belirli bir aşamaya getirilmiştir. Bölgesel fayda 

amaçlayan her projede olduğu gibi Uzun Yaşam 
Köyü projesi de ancak güç birliği ve kurumsal 
dayanışma olduğundan hayata geçecek bir proje 
özelliği taşımaktadır. 

Bu proje ile bölgemizin sahip olduğu avantajların 
tanıtılması ve bilinirliğinin artması bizlere kazanç 
ve zenginlik katacak, oluşacak yeni yatırımlar 
gençlerimizin çalışmak veya iş kurmak için burayı 
terk etmelerine engel olacaktır. 

YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜMÜZ VE GENÇ 
NÜFUSUMUZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZDİR

Odalar bulundukları bölgenin fikir önderi , 
yeniliklerin yol göstericisi olmalıdır. Herkesin 
bildiği ve yaptığı, bu nedenle de ticari riskin düşük 
olduğuna inanılan klasik iş ve meslekler yerine ; 
gelişmiş ülkelerin de tercihi olan sağlık ve kişisel 
hizmet sektörlerini teşvik etmeliyiz. Gençlerimizin 
ve genç nüfusumuzun bölgenin avantajlarından 
yararlanarak iş ve meslek sahibi olmalarını, bölgeye 
sahip çıkmalarını sağlamalıyız. 

Bölgemiz uzun yıllardır kamu yatırımlarından 
yoksundur. Gelir düzeyimizi yükseltecek istihdam 
yaratacak kamu yatırımları yapılmamaktadır. Polis 
Meslek Yüksek Okulu, Sümerbank, Köytaş gibi 
bölgemize güç veren işletmeler kapatılmış yerine 
aynı ölçekte bile olsa yenileri gelmemiştir.

Kalkınmak ve zenginleşmek istiyorsak mutlak surette 
bölgenin yukarıda saydığım dinamiklerini harekete 
geçirmeli, yeni işletmeler kurmalıyız. 

NAZİLLİ TİCARET ODASI BÖLGENİN 
KALKINMASINDA PAYINA DÜŞEN VAZİFEYİ 
YAPMAYA HAZIRDIR

NTO bölgemizin kalkınması için gerekli olan 
çalışmaları yapmaya, proje üretmeye veya proje 
birlikteliği yapmaya açıktır. Öncelikle üyelerimizin 
ve daha sonra da bölgemizin yararına olacak her 
çalışmada bu güne kadar gereken eforu sarf ettik 
bundan sonra da sarf etmeye hazırız. 

Pandeminin en kısa sürede tamamen ortadan 
kalkmasını temenni ediyor, sağlık ve huzur içinde , 
işlerinizin hayırlı ve kazançlı olmasını diliyorum.

NURİ ARSLAN 
Yönetim Kurulu Başkanı - TOBB Konsey Üyesi



İşyeri Yasaklarının 1 Hazirana  Uzatılması
HİBE DESTEKLERİ ZORUNLU KILMIŞTIR

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Nuri ARSLAN İçişleri Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Kademeli Normalleşme tedbirleri kapsamında faaliyetleri 
01 Hazirana kadar ertelenen işletmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Nuri ARSLAN yapığı açıklamada; -Kademeli Normalleşme tedbirleri daha önce uygulanan kısıtlamalarda olduğu 
üzere daha ziyade hizmet ve eğitim sektöründe yer alan küçük ve orta ölçekli  işletmelerimizi zor durumda 
bırakmıştır. Daha önce NTO olarak dile getirdiğimiz Hibe Desteklerin mutlaka verilmesi gerektiği konusunda aynı 
noktadayız. 

 » Kapalı olan hizmet (yeme içme vb. gibi) sektö-
ründe açık havada müşteriye hizmet imkanı sağ-
lanmalıdır

 » Pandemi tedbirleri kapsamında tahsis edilen 
kredi ödemeleri faizsiz olmak şartıyla önümüz-
deki yıllara ertelenmelidir,

 » Tedbirler kapsamında kapanan veya asgari ka-
pasite ile çalışmaya zorlanan hizmet ve eğitim 
sektöründeki işyerleri için geri ödemesiz nakit 
hibe desteği acilen çıkarılmalıdır,

 » Kapanmanın eşliğinde bulunan çok sayıdaki 
işletmenin başta vergi ve sgk ödemeleri ile her 
türlü resmi harç ve borçları faizsiz bir şekilde 
sonraki yıllara ertelenmelidir, 

 » İşletmelere mutlak surette karşılıksız Kira Yardı-
mı yapılmalı, kira ödemeleri tam olarak karşılan-
malıdır,

 » Bir çok işletmenin ve çalışanının muafiyet kap-
samında olduğunu, faaliyetlerine devam ettikle-
rini belirten Nuri ARSLAN; o takdirde kapanan 
veya asgari koşullarda hizmet vermesine müsa-
ade edilen işletmelerin de yukarıda sayılan hibe 
destek ve karşılıksız nakdi yardımlar ile destek-
lenmeleri sağlanmalıdır

 » Üyelerimizin nefes alabilmeleri için sıkıntılarına 
bir nebze dahi katkı sağlamak amacıyla Nefes 
Kredisinin tekrar hayata geçirilmesi zaruri hale 
gelmiştir.-dedi

17.05.2021

31 MAYIS’TA SONA EREN KDV VE KiRA 
STOPAJI İNDİRİMLERİ

31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR UZATILDI

DUYURU
Üyelerimizden gelen talepler kapsamında Yönetim 
kurulu Başkanı Nuri Arslanın çalışmalarının neticesinde 
31 Mayıs’ta sona eren KDV ve kira stopajı indirimleri 
31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı.



NTO Mayıs Ayı 
Personel Toplantısı
Oda personelimiz 
Yönetim Kurulu 
başkanımız Sayın 
Nuri Arslan’ın 
katılımıyla Mayıs ayı 
personel toplantısını 
gerçekleşmiştir.

22.05.2021

TOBB, TOBB ETÜ ve 
Sahibinden.Com İş Birliği
Yönetim Kurulu  Başkanı Nuri ARSLAN yapılan iş 
birliğiyle emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti 
yapan üyelere verilen hizmetleri bir adım daha öteye 
taşıdıklarını belirtti.

Nuri Arslan “Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamla-
yamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyo-
ruz.” dedi.

Nazilli Ticaret Odası’ndan
Üyelerine Aşı Desteği

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan’ın girişimleriyle aşılama takviminde yer alan 
üyeleri için öncelik kazandırıldı.

Nazilli Ticaret Odası, yeni tip koro-
navirüs tedbirleri kapsamında uy-
gulanan Covid-19 aşısı için Nazilli 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı 
görüşmelerin ardından Oda Hizmet 
Binası’nda aşılama imkanı sundu. 
Üyelerini gönderdiği mesajla bilgi-
lendirerek aşılama hakkı bulunan 
üyelerini Oda Hizmet Binasına ça-
ğırdığı etkinlik kapsamında 55 yaş 
sınırında olan aşı işlemi uygulandı. 
Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 
gelen 3 sağlık personeli tarafından 
işlemleri yapılan ve aşılanan NTO 
üyeleri, sıra beklemeden covid-19 
aşısı vurulma imkanı buldu.

Kademeli Normalleşme tedbirleri 

sürecinin biran önce sona ererek 
Covid-19 döneminin sona ermesini 
dilediklerini söyleyen Nazilli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Arslan; “Oda üyelerimize verdiğimiz 
hizmetler, eğitimler ve destekleme-
lerin yanı sıra koronavirüs ile mü-
cadelede kendilerine imkan sunmak 
istedik. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlü-
ğümüz ile görüşerek gezici aşı ekibi-
nin Hizmet Binamıza gelmelerine ve 
aşı hakkı bulunan üyelerimizin sıra 
beklemeden bu aşıya ulaşmalarını 
sağladık. Sağlık Müdürlüğü yetkili-
lerine teşekkür ediyor, biran önce 
covid-19’un olmadığı sağlıklı günlere 
kavuşmayı temenni ediyorum” dedi.

19.05.2021

24.05.2021
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden 

ODAMIZA ZİYARET
TBMM Cumhuriyet Halk Partisi İdare Amiri ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Başkanlığındaki Heyeti Nazilli 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER karşıladı.

Kadim DURMAZ başkanlığındaki heyette İstanbul Mil-
letvekili Özgür KARABAT, Muğla Milletvekili Mürsel 
ALBAN, Kırıkkale Milletvekili Ahmet ÖNAL ile Nazilli 
Belediye Başkan Yardımcısı Erol ANGIN, CHP Aydın 
İl Başkanı Ali ÇANKIR ve Nazilli İlçe Başkanı Serdar 
ALPTEKİN yer aldı.NTO tarafından hazırlanan Bölgesel 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası parti yetkililerine 
teslim edilerek, sorunların çözümü noktasında destek 
istendi.

CHP Tokat Milletvekili Kadir DURMAZ tarafından yapı-
lan açıklamada; parti genel merkezi tarafından bölge-
lerin fikir önderleri, sivil toplum kuruluşları ve ticaret 
odaları ile zaman zaman buluşmayı hedeflediklerini, her 
kurumun, her kesimin görüş ve isteklerine önem verdik-
lerini söyleyerek uluslararasında kabul görmüş güçlü 
ekonomisi olan, demokratik ve mutlu bir ülke olmak için 
çaba gösterdiklerini ifade etti. Kadim DURMAZ ayrıca; 
tarımsal üretimin ve zirai faaliyetlerin en yüksek sevi-
yede desteklenmesi gereken faaliyetler olduğunu ifade 
ederken, sağlıklı bir tarım politikasına ihtiyaç duyuldu-
ğunu belirtti. Aksi takdirde köyden kente göçün engelle-
nemeyeceğini, tarımda dışa bağımlılığın başlayacağını 
söyledi. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılanları da 
değerlendiren DURMAZ; işyeri kira desteği konusunda 
yükün üçe paylaştırılmasının mümkün olduğunu (devlet, 
dükkan sahibi, işletmeci) ancak bunun yapılmadığını 
söyledi. Ayrıca AVM ile zincir mağazalar konusunda bir 
kısıtlama ve düzenlemenin olmadığını, her türlü ürünü 
satabilen, hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan mağazaların 
yerel esnaf ve girişimciyi bitirdiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN konuşmasında; 
-ziyaretleri nedeniyle CHP Milletvekillerine ve parti 
yetkililerine Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. 
Nazilli Ticaret Odası yetki ve sorumluluk alanında top-
lam yedi ilçe ve 300 bin kişilik bir nüfus bulunmaktadır. 
Bir çok İl Odasından daha büyük bir hizmet potansiyeli 
bulunan Odamızın öncelik verdiği hizmetlerinin başında 
bölge ve üye sorunlarının ilgili makam ve kuruluşlara 
iletilmesi gelmektedir. 

Bu amaçla hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri 

dosyamızı bilgilerinize sunuyoruz. Öncelikli sorunlarımı-
zın başında sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı gelmektedir. 
1/100000 lik planda Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi 
tarım arazisi, güneyi ise zeytinlik alanları olarak tescil 
edilmiştir. Yaklaşık 50 yıl önce belirlenmiş olan sanayi 
ve imalat alanları dışında bugüne kadar OSB haricinde 1 
metre yer gösterilmiş değildir. Sürekli olarak konut alanı 
açan Belediyeler sanayi alanı konusundaki talepleri ne-
dense görmezden gelmektedirler. Bir çok konuda yetki 
ve onay işleminin merkezde (bakanlıklarda) toplanması 
bürokrasiyi çekilmez bir hale getirmektedir. 

Özellikle sanayi/ticaret alanlarının belirlenmesi ve revi-
ze edilmesi ile izin ve ruhsat işlemlerinde tüm onayların 
yerel idareler tarafından yapılması istenmektedir. Böl-
genin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız ge-
rektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sanayi 
alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler bahane 
edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep ediyoruz. 

Ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında kira desteği 
olarak açıklanan kira desteği ile stopaj indirimi ihtiyaç 
duyulan desteği karşılamaktan uzaktır. Kira Kontratı 
üzerinden tespit edilecek kiranın tam olarak ve hibe şek-
linde devlet tarafından karşılanması halinde gerçekten 
önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır.

Bakanlık kararnamesi ile kapatılan, asgari seviyede ça-
lışmak zorunda kalan, ciro kaybı yaşayan işletmeler ile 
çeşitli sebepler ile bu güne kadar pandemi destekleri 
ve kredilerden yararlanamayan küçük ve orta ölçekli iş-
letmelerin de sektör ayrımı yapılmadan hibe destekleri 
kapsamına alınması gerekmektedir. Pandemi sürecin-

den etkilenmeyen çok az sayıda sektör bulunmaktadır. 
Bunların haricindeki özellikle özel eğitim kurumları ile 
öğrenci pansiyonları ve yurtlar, kafeler, düğün, eğlence 
ve spor tesisleri, yeme-içme hizmeti sunan işletmeler, 
lokanta ve restoranlar vb tüm hizmet işletmelerin hibe 
destekler kapsamına alınması gerekmektedir.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iki grup olarak verile-
ceği ifade edilen bir defaya mahsus 3 Bin ve 5 Bin TL lik 
hibe yardımlar içinde sadece şahıs işletmeleri sayılmış, 
şirketler ve tüzel kişi tacirler yardım kapsamına alın-
mamıştır. Hibe yardım miktarının arttırılarak tüm vergi 
mükelleflerini kapsayacak hale getirilmesi daha uygun 
olacaktır. 

Bu güne kadar açıklanan hibe desteklerin 2020 yılı Mart 
ayından bu güne kadar faaliyetini yürütmeye çalışan, iş-
yerini ve vergi kaydını kapatmayan küçük ve orta ölçekli 
tüm işletmelere verilmesi talep edilmektedir. 

Kredi ödemeleri ile vergi-sgk ve diğer resmi her türlü 
ödemenin de önümüzdeki yıllara aktarılması, mali sicil 
affının en kısa sürede çıkartılarak tüm bankaların sürece 
dahil olmalarının sağlanması gerekmektedir. 

Pandemi süreci içinde kurumların üyeleri veya ortakları 
lehine (kira ve aidat) tasarrufunda bulunma hakları ol-
ması gerektiğine inanıyoruz. Ancak belirli bir süre kira/
aidat almama konusunda yetkimiz bulunmadığından 
ilgili makamlardan talep ettiğimiz izinler ile ilgili ola-
rak olumsuz geri dönüşler almaktayız. Yasa değişikliği 
gerektiren bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından 
çıkarılacak bir genelge ile bu sorunun da aşılabileceği 
düşüncesindeyiz” dedi.

CHP heyetine Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesiyle ilgili 
tanıtım filmi izlettirildi. Proje tanıtımı yapılarak bundan 
sonra yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi veril-
di. Uzmanlar tarafından bölgenin kalkınması ve tanıtımı 
için çok önemli bir yatırım olarak görülen projenin güç 
birliği yapılması halinde daha kısa sürede hayata geçiri-
leceği ifade edildi. Bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların 
projeye sahip çıkması gerektiği konusunda fikir birliğine 
varıldı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

24.05.2021
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Nazilli Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 76. ve 77. Genel Kuruluna Katıldı

Meclis Üyelerine Uluslararası Ticaret ve Ekonomik 
Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Aylık Olağan Meclis Toplantımızı Gerçekleştirdik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen 
TOBB 76. ve 77. Genel Kurulu , pandemi nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Online olarak düzenlenen Genel Kurula; Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel Kurul Delegesi Nuri ARSLAN, Meclis 
Başkanı ve TOBB Genel Kurul Delegesi Gürdal YÜZÜGÜLER, TOBB Genel Kurul Delegeleri; Süleyman GÜRBÜZ, İsak AKGÜN, 

Yasin UZUN, Hüseyin PİŞKEN, Odamız Genel Sekreteri Hacer AĞAR katılımda bulundular.

ADÜ İİBF Fakültesi DR. Öğr. üyesi Ali Bilgenoğlu tarafından Meclis üyelerine yönelik Uluslararası ilişkilerde güncel sorunlar 
,Türk Ekonomisinin tarihi gelişimi vb. konularda söyleşi gerçekleştirildi. Sayın Bilgenoğlu Ülke Gelişiminde Ticaret Erbabının 

vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirerek ticaret odalarının önemini vurguladı.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonunda Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

31.05.2021

28.05.2021

31.05.2021

7
HABER BÜLTENİ TEMMUZ 2021 www.naztic.org.tr



Ticaret Odası Üyeleri İçin

Nefes Kredisi Açıklandı

Başvuruları 01 Haziran 2021 Salı günü başlayacak Kredi Protokolu Bankalar ile Kredi Garanti 
Fonu arasında imzalandı. Önceki Nefes Kredisi uygulamalarından farklı olarak; belirli bankalara 
yığılmaları önlemek ve üyelerin tüm bankalara hızlı erişimini sağlamak adına banka bazında 
ayrılan limit değil tüm bankalar için belirlenen tek bir Oda limitinden kredi kullandırılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bu-
lunan Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN; pandeminin resmi 
olarak duyurulduğu 2020 yılı 
Mart ayından itibaren üyele-
rimiz için sürekli olarak başta 
Hibe Destekleri olmak üzere; 
“0” faizli kredi ve kira yardımı 
gibi bir çok konuda taleplerimi-
zi dile getirdik. Taleplerimizin 
bir kısmının gerçekleştiğini, di-
ğer hususların da tarafımızdan 
takip edildiğini ve her plat-
formda bunları tekrar tekrar 
ifade ettiğimizi, yazılı olarak 
ilgili makamlara ilettiğimizi 
daha önce açıklamıştık. Üye-
lerimiz adına talep ettiğimiz 
hususlardan birisi olan Nefes 
Kredisinin 2021 yılı için tek-
rar hayata geçirilecek olması 
bizleri sevindirmiştir. Her ne 
kadar Hibe değil de Kredi ola-
rak verilecek olsa da sadece 
Ticaret Odası üyelerine tahsis 
edilecek olması nedeniyle daha 
önce verilen pandemi destek 
ve kredilerinden yararlanama-
yan Oda üyeleri için bir fırsat 
olacağını düşünüyorum. Na-
zilli Ticaret Odası üyeleri için 
toplamda yaklaşık olarak 15 

Milyon TL lik bir kredi tahsisi 
öngörüyoruz. Ancak özellikle 
dikkat çekmek istediğim bir 
husus var. Daha önceki kredi-
lerde olduğu gibi; Nefes Kre-
disi değerlendirme sürecinde 
de Oda ve Borsaların firmalar 
ile ilgili herhangi bir referansı 
olmayacak.

Genelgeler kapsamında kapa-
nan üye işyerlerinin en büyük 
ihtiyacı uygun şartlarda alabi-
leceği finans destekleridir. Bu 
anlamda yeni nefes kredisini, 
finans sıkıntısı yaşayan üye-
lerimiz adına tam zamanında 
açıklanmış bir destek olarak 
görüyorum. NTO olarak üyele-
rimiz adına tespit ettiğimiz her 
ihtiyacı ve talebi kararlılıkla 
sonuca ulaştırmaya gayret gös-
teriyoruz. Pandemi tamamen 
sona erinceye kadar bu konu-
daki çalışmalarımızın devam 
edeceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın.

Nefes Kredisi Projesinin üye-
lerimiz için hayırlı olması dile-
ğiyle, kredinin hayata geçiril-
mesinde büyük emekleri olan 
başta M.Rifat HİSARCIKLIOĞ-
LU olmak üzere Odalar ve Bor-

salar Birliği yetkilerine teşek-
kür ediyorum. – dedi. Nefes 
Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 
Milyon TL altında olan ve 2020 
yılı cirosunda 2019 yılına göre 
yüzde 25 kayıp yaşayan; Tica-
ret Odası, Sanayi Odası veya 
Ticaret Borsası’na kayıtlı üyele-
re işletme sermayesi finansman 
imkânı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi 
aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin 
TL, cirosu 1-10 milyon TL ara-
sında olan KOBİ’ler ise azami 
200 bin TL kredi kullanabile-
cektir. TOBB ve Oda / Borsalar 
da kaynaklarını bu bankalarda 
değerlendirerek projeye katkı 
sunacaktır.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM 
İMKÂNI  
SAĞLANIYOR

İşletmelere 6 ay ödemesiz dö-
nem imkânı sağlanacak olan 
2021 Nefes Kredisi uygulama-
sında, kredi geri ödemeleri 12 
eşit taksitte yapılacaktır.

Bu uygulamada Hazine des-
tekli KGF kefaleti sağlanacak 
olup, faiz oranı yıllık yüzde 
17,5 olarak belirlenmiştir.

Odamıza kayıtlı 
olan işletme 
ve şirketlerin 
finansman 
sorunlarının 
giderilmesine 
katkı sağlamak 
üzere nefes kredisi 
projesi tekrar 
başlatıldı.

31.05.2021
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Nazilli Ticaret Odasında Yapıldı
Protokol imzalanan bankaların şube müdürlerinin katıldığı toplantıda Ticaret Odası üyelerinin 

Nefes Kredisinden kolaylıkla yararlanmaları için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odaların finansman kaynaklarından 
kullandırılacak Nefes Kredisi, banka 
bazında ayrı ayrı değil tüm bankalar 
için belirlenen ortak Oda limitinden 
tahsis edilecek.
Ziraat Bankası A.Ş, Halkbank A.Ş, 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, İş 
Bankası A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş, Akbank A.Ş ve Denizbank A.Ş 
Şube Müdürlerinin iştirak ettiği top-
lantıda nefes kredisinden ayrı olarak 
uygun Kredi ve Finans imkanların-
dan Oda üyelerinin daha fazla fay-
dalanması için bu toplantıların sür-
dürülmesine karar verildi. 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı açık-
lamada; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Bankalar ve Kredi Garanti 
Fonu arasında imzalanan protokol 
neticesinde hayata geçirilecek olan 
Nefes Kredisini, üyelerimiz adına 
bir fırsat olarak görüyorum. Ticaret 
Odasına kayıtlı işletme ve firmalar 

adına talep ettiğimiz Nefes Kredisi-
nin 2021 yılı için tekrar hayata geçi-
rilecek olması bizleri sevindirmiştir. 
Daha önce uygulanan kredilerinden 
yararlanamayan üyelerimizin nefes 
kredisinden yararlanmasını ümit 
ediyorum. Nazilli Ticaret Odası üye-
leri için toplamda yaklaşık olarak 15 
Milyon TL lik bir kredi tahsisi öngö-
rüyoruz. Ancak daha önceki krediler-
de olduğu gibi; Nefes Kredisi değer-
lendirme sürecinde Odanın herhangi 
bir referansı olmayacak.
Özellikle genelgeler kapsamında ka-
panan işyerlerinin ihtiyaç duyduğu 
finansmanın nefes kredisi ile bir neb-
ze olsun karşılanacak olması yaptı-
ğımız çalışmaların karşılığını almak 
anlamında önem taşımaktadır. NTO 
olarak üyelerimiz adına tespit ettiği-
miz her ihtiyacı ve talebi kararlılıkla 
sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyo-
ruz.
Toplantıya iştirakleri ve konuya gös-
terdikleri hassasiyet nedeniyle Ban-

kalarımızın Şube Müdürlerine teşek-
kür ediyorum. Kurumsal işbirliğin 
devam ettirilmesi bölgenin kalkın-
ması için önem verdiğimiz hususla-
rın başında gelmektedir” dedi
Şube Müdürleri de yaptıkları açıkla-
malarda; Nefes Kredi Paketi ile yıllık 
cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 
2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre 
yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret Oda-
sı, Sanayi Odası veya Ticaret Borsa-
sı’na kayıtlı üyelere işletme sermaye-
si finansman imkânı sağlanacaktır.
2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aş-
mayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, 
cirosu 1-10 milyon TL arasında olan 
KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi 
kullanabilecektir. TOBB ve Oda / 
Borsalar da kaynaklarını bu banka-
larda değerlendirerek projeye katkı 
sunacaktır.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem im-
kânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kre-
disi uygulamasında, kredi geri öde-
meleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.
Söz konusu uygulamada Hazine des-
tekli KGF kefaleti sağlanacak olup, 
faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak be-
lirlenmiştir.
Bu anlamda bölgemizde faaliyette 
bulunan işletmelerimizin finans ih-
tiyaçlarına çözüm ortağı olarak katkı 
vermekten mutluluk duyuyoruz de-
diler.

Nefes Kredisi Sektör Toplantısı
01.06.2021

%25 Ciro Kaybı Kriteri
Nazilli Ticaret Odası olarak yapmış olduğumuz lobi 
çalışmaları neticesinde TOBB tarafından organize edilen 
nefes kredisi başvuru koşullarından biri olan 2019 yılına 
kıyasla 2020 yılında % 25 ciro kaybı şartı kaldırılmıştır.
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Aydın il’indeki oda ve borsalar, esnaf odaları, sivil 
toplum kuruluşları ve derneklerin katıldığı toplantıda 
konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN Oda üyelerinin sıkıntılarını dile 
getirirken başta pandemi tedbirleri olmak üzere  yatırım 
alanları ve mesleki eğitim  konularında bölgenin ihtiyaç-
larını, yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; pandemi tedbirleri 
kapsamında kira desteği olarak açıklanan tutar ile sto-
paj indirimi uygulaması, ihtiyaç duyulan desteği karşı-
lamaktan uzaktır. Genelge ile kapatılan işyerinin kira 
ödemesi devam etmektedir. Stopaj indiriminden en çok 
faydalanan kesim, hedeflendiği üzere küçük esnaf değil 
büyük ölçekli firma ve işletmeler olmuştur. Kira Kontratı 
üzerinden tespit edilecek kiranın tam olarak ve hibe şek-
linde devlet tarafından karşılanması halinde gerçekten 
önemli bir kaynak yaratılmış olacaktır.Başta bakanlık 
kararnamesi ile kapatılan işletmeler olmak üzere bu 
güne kadar pandemi destekleri ve kredilerden yararla-
namayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin de sektör 
ayrımı yapılmadan hibe destekleri kapsamına alınması 
gerekmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iki grup olarak verile-
ceği ifade edilen bir defaya mahsus 3 Bin ve 5 Bin TL lik 
hibe yardımlar içinde sadece şahıs işletmeleri sayılmış, 
şirketler ve tüzel kişi tacirler yardım kapsamına alınma-
mıştır. Hibe yardım miktarının tüm vergi mükelleflerini 
kapsayacak şekilde uygulanması talep edilmektedir.

SANAYİ VE TİCARET ALANI İHTİYACI

Öncelikli sorunlarımızın başında sanayi ve ticaret alanı 
ihtiyacı gelmektedir. Aydın-Denizli Karayolunun kuzeyi 
zeytinlik, güneyi ise tarım arazisi olarak tescil edilmiştir. 
Organize Sanayi Bölgeleri haricinde Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından yapılan 1/25000 imar planı çalışmaları 
neticesinde yeni sahalar açılmasına rağmen talep karşı-
lanamamaktadır. Özellikle bölgemizde tapu kayıtlarında 
zeytinlik olarak gözüktüğü halde vasfını yitirmiş araziler 
mevcuttur. Aynı şekilde marjinal araziler, ziraat yapma 
imkanı kalmamış tarlalar veya vasfını yitirmiş orman 
arazileri bulunmaktadır. Geçmişte yapılan kadastro dü-
zenlemelerinde zeytinlik olarak tescil edildiği halde bu 

gün bakıldığında içinde tek bir ağaç bulunmayan atıl 
araziler bulunmaktadır. Bu alanların yerinde tespit yön-
temiyle niteliklerinin revize edilerek ekonomiye kazandı-
rılması bölgemiz için büyük bir kazanç olacaktır.

YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ ARTTIRILMALI MER-
KEZİ İDARE SADECE DENETİM VE REHBERLİK GÖREVİ-
Nİ YAPMALIDIR

Ülkemizin her ilinde bakanlık ve kurumların müdürlük 
veya temsilcilikleri bulunmasına rağmen bir çok konuda 
yetki ve onay işleminin merkezde yani  bakanlıklarda 
toplanması bürokrasiyi çekilmez hale getirmektedir. 
Özellikle sanayi/ticaret/madencilik alanlarıyla ilgili iş-
lem ve onayların merkezden değil mülki amir veya yerel 
idareler tarafından yapılmasını talep ediyoruz. Önceden 
belirlenmiş bulunan mevzuat ve standartların herkese 
aynı şekilde uygulanmak istenmesi bölgesel farklılıklar 
nedeniyle sorunları arttırmaktadır.

Bölgenin ve ülkenin kalkınması için üretimi arttırmamız 
gerektiği konusunda herkes hem fikir olduğu halde sa-
nayi alanı söz konusu olduğunda yasal düzenlemeler 
bahane edilmektedir. Bu sorunun aşılmasını talep edi-
yoruz.

BÖLGEMİZDEKİ SANAYİ ALANI İHTİYACININ UYGUN 
ŞARTLARDA KARŞILANMASI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Özellikle Nazilli bölgesi gibi; arazilerinin yarısından faz-
lasının 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 düşünü-
yoruz. Sanayi ve/veya ticari faaliyete uygun olan araziler 
TOKİ (veya benzer yetkiler ile hareket edebilecek başka 
bir kurum tarafından) değerinde satın alınıp gerekli alt-
yapı ve imar düzenlemeleri yapıldıktan sonra makul bir 
kar marjı ile gerçek ihtiyaç sahibine yani yatırımcıya sa-
nayi parseli vasfıyla boş alan olarak veya talep edilmesi 
durumunda fabrika binası yapılmış şekilde satılması ha-
linde ülkemizin ihtiyacı olan yeni istihdam sahaları daha 
kısa sürede ve uygun maliyetle karşılanacaktır.

BÖLGEMİZDEKİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
SAYISININ EKSİKLİĞİ VE DONANIM YETERSİZLİĞİ

Bölgemizde mesleki eğitim veren liseler, sayı olarak 
diğer liselere göre daha az olmakla birlikte donanım 
olarak da yetersizdir. Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve 
çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki ve teknik eği-
tim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet Anadolu lisesi 
ve diğer liseler bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme 
hedefleri de dikkate alındığında gelecek yıllarda sanayi 
ve imalat sektöründe teknik eleman talebi artacaktır. 
Endüstri Meslek Liselerinin mezun sayısı ve eğitim kali-
tesi bu günün ihtiyacı için bile yetersiz kalmaktadır.

Bu konudaki diğer bir husus da mesleki eğitim veren 
okullara belli bir başarı seviyesinin altında kalan öğren-
cilerin gitmesi gerektiği yönünde toplumdaki ön yargı-
dır. Bu okullara gidenlerin ancak sanayide çırak olaca-
ğı şeklindeki son derece yanlış olan bu düşünce genç 
nüfusun atıl kalmasına neden olmaktadır. Halbuki tam 
tersine Endüstri Meslek Liselerinden yüksek öğrenime 
geçişler mümkün olduğu gibi, E.M.L.’ne olan ilginin tat-
min edici düzeyde olması için yasal düzenlemeler ile bu 
geçişlerin daha da kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Bu 
okullardan mezun olanlara lisans kolaylığı getirilmesi, 
velilerde ve toplumda bu algının yıkılması için çalışma-
lar yapılması sonucunda okullarımıza olan talebin arta-
cağı kanaatindeyiz-dedi

Kendisine iletilen konuları not alan KILIÇDAROĞLU; 
kanaat önderleri tarafından tespit edilen konuların 
kendileri için önem arz ettiğini, dile getirilen sorunla-
rın büyük kısmının bilgileri dahilinde olan, çözümü için 
teklif götürdükleri sorunlar olduğunu, bölgesel konular 
üzerinde çalışacaklarını dile getirdi ve toplantıya göster-
dikleri ilgi için kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerine 
teşekkür etti. 

KILIÇDAROĞLU’NA UZUN YAŞAM SEPETİ HEDİYE EDİLDİ

Uzun yaşam çalışmalarına öncülük eden Nazilli Ticaret 
Odası tarafından, içinde bölgeye özgü yerel ürünlerin 
bulunduğu “uzun yaşam sepeti” Kemal Kılıçdaroğlu’na 
takdim edildi. Toplantı bitiminde yapılan bir tören ile ve-
rilen uzun yaşam sepeti nedeniyle Kemal KILIÇDAROĞ-
LU tüm oda üyeleri adına Nuri ARSLAN’ a teşekkür etti.

Nazilli Ticaret Odası
Aydın Kanaat Önderleri 

Toplantısına Katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi 
Aydın İl Başkanlığı Tarafından 
Organize Edilen Toplantıda 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na Bölgenin 
Ekonomik Sorunlarıyla İlgili 
NTO Tarafından Hazırlanan Bir 
Dosya Teslim Edildi

03.06.2021
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Ortak Meslek Komitesi Toplantısı

Sümer Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

Odamız 02. (Kurutulmuş Meyve ve Çerezler Grubu) Meslek Komitesi üyeleri ile İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Malatya Ticaret Borsası, Malatya 

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ilgili komite üyelerinin katılımı ile kuru kayısı ve incirde tüccar ve müstahsillerin saklama koşul-
larının düzeltilmesi ve tağşişin önüne geçilmesi” konularında  telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Muhtarlar Toplantısı Kaymakam 
Sedat Sırrı ARISOY Başkanlığında yapıdı

İlçe Kaymakamımız Sedat Sırrı ARISOY’ un başkanlığında , Belediye Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN, Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı, 
Aydın DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Yetkilileri ve daire müdürlerinin katılımı  ile Nazilli Ticaret Odası konferans salonunda Muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy başkanlığında Sümer Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı 
Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Odamız konferans salonunda gerçekleşen toplantıda idari amirler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri 
ile birlikte, mahalle muhtarlarının sorun ve önerilerini dinlemek üzere bir araya geldiler.

Toplantıya Nazilli Bel. Bşk. Kürşat Engin Özcan, Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ercan 
Sepetcioğlu ve diğer üyeler katıldı. Toplantıda, Vakfın önümüzdeki dönemdeki stratejik planı, Nazilli’nin sosyo-ekonomik ve eğitim sorunlarına dair çözüm 

önerileri ele alındı. Ilçedeki üniversite birimleri, ulusal akıllı şehir stratejisi ve tekno-kent projeleri üzerine konuşuldu. 

09.06.2021

11.06.2021

16.06.2021
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Nazilli Ticaret Odası Tarafından
 Makina Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı Yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; mevzu-
ata göre tehlikeli ve çok tehlikeli mes-
lekler grubu içinde yer alan işletmelerde 
çalışanların ustalık belgesi veya mesleki 
yeterlilik belgesi sahibi olması gereki-
yor. Aksi takdirde yani belgesi olmayan 
kişilerin çalıştırılması halinde bakanlık 
tarafından İdari Para Cezası uygulanı-
yor. Bu ceza işyeri sahibine tahakkuk et-

tiriliyor. Bu nedenle işyerlerinin belgesi 
olmayan işçi istihdam etmemesi ya da 
halen çalışan personel için en kısa sürede 
başvuru yapması gerekmektedir. Sınav 
ücretleri her meslek dalı için değişiklik 
göstermekte olup, sınava girmeden önce 
ödenen ücretler 2022 yılı sonuna kadar 
Devlet Teşviki kapsamındadır. Ücretini 
yatırıp sınav başvurusu yapanlar belge-
lerini aldıktan sonra ücretin tamamını 

geri alabiliyorlar. Sınavı kazanamayan-
lar için bir yıl içinde iki defa daha kaza-
namadıkları birimden sınava girme hak-
kı bulunmaktadır dedi.

Nazilli Ticaret Odası, Meybem A.Ş işbir-
liğinde 57 meslek dalında mesleki ye-
terlilik belgesi sınavı yapma imkanına 
sahiptir.

Donanım İçecek Su 
Gıda Ltd.Şti (PİRSU) 
tesislerinde Meybem 
A.Ş işbirliğinde yapılan 
sınavda adaylar; 
tehlikeli ve çok tehlikeli 
meslekler grubu 
içinde yer alan Makine 
Bakımcı mesleki 
yeterlilik belgesi almak 
için ter döktüler. 

17.06.2021

12. Meslek Komitesi 
Toplantısı Yapıldı

Nazilli OSB Firmalara 
Sıfır Atık Bilgilendirme 
Toplantısı YapıldıToplantıda pandemi tedbirleri kapsamında 0 faizli kredilerin tekrar yürürlüğe 

konmasının gerekliliği konuşuldu.

18.06.2021

23.06.2021
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Sorumlu Emlak Danışmanları Mesleki 
Yeterlilik Belgelerini Aldılar

Sorumlu Emlak Danışmanları Mesleki Yeterlilik Belgelerini Nazilli Ticaret Odası 
Meclis Toplantısında Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler’den Teslim Aldılar

Nazilli Ticaret Odası tarafından 2015 yılından beri Tobb-Meybem A.Ş işbirliğinde sürdürülen Mesleki Yeterli-
lik Belgesi çalışmaları kapsamında Haziran ayında yapılan “Sorumlu Emlak Danışmanlığı” seviye 5 sınavında 
başarılı olan meslek mensupları Mesleki Yeterlilik Belgelerini aldılar. 
Meslek Sınavı şeklinde yapılan sınavlarda adaylar pandemi 
tedbirlerine göre belirlenen kurallar dahilinde sınava alını-
yorlar. 05/06/2018 tarihinde yayımlanan Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Emlak Danışman-
lığı işini yapacak kişilerin öncelikle Sorumlu Emlak Danış-
manlığı Belgesini alması gerekiyor. Aksi takdirde Ticaret Ba-
kanlığı tarafından verilen İşyeri Yetki Belgesini alamıyorlar. 

Gürdal YÜZÜGÜLER yaptığı açıklamada; Mesleki Yeter-
lilik Kurumu tarafından zorunluluk kapsamına alınan iş 

kollarında çalışanların mutlak surette Ustalık Belgesi sahi-
bi olması veya ilgili bölümden mezun olması ya da mesleki 
yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor. Her geçen sene zo-
runluluk kapsamına alınan meslek sayısının arttığını ifade 
eden YÜZÜGÜLER; “ne iş olsa yaparım” döneminin kapan-
dığını çalışan kişilerin o iş ile ilgili sertifika veya myk belge-
sine sahip olması gerektiğini söyledi.

Sorumlu Emlak Danışmanları yeterlilik belgesi teslim töreni 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

28.06.2021

Müşterek Konseyi Hazırlık Toplantısı 
Online Olarak Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konseyi Hazırlık Toplantısı”na 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

29.06.2021
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Devlet Hibe Destekleri ve Güncel Mevcut 
Kredilerle İlgili Meclis Üyeleri Bilgilendirildi

28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu’nda muhtelif 
devlet hibe destekleri ve oda üyeleri için şu an kullanılabilir olan güncel kredilerle ilgili bir 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. 

Odada Yatırım Destek Ofisi Sorumlu Personeli 
olarak görev yapan Mesut KÜÇÜKÇAKMAKCI 
tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda 
Meclis Üyeleri; KOSGEB, İŞKUR, TKDK, GEKA gibi 
kurumlarca verilen muhtelif hibe destekleri ile; TOBB 
nefes kredisi, Şekerbank protokol kredisi, KOSGEB 

girişimcilerine özel düşük faizli kredi ve KOSGEB 0 
faizli can suyu kredisi hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
Aynı gün gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda gündem 
maddelerinden biri olan bilgilendirme sunumu yaklaşık 
yarım saat sürmüş, meclis üyelerinden gelen sorular 
cevaplandırılmıştır.

28.06.2021

Denetimler Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Akreditasyon İzleme Komitesi Üyelerine yönelik düzenlenen ‘Denetimler Öncesi’ 
bilgilendirme toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon 
Kurul Başkanı Faik Yavuz’un açılış konuşmasıyla başladı. 

Toplantıya, Nazilli Ticaret Odası Akreditasyon İzleme Kurulunda yer alan Meclis Başkanımız, 
Meclis Başkanımız Gürdal YÜZÜGÜLER ,Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Ayhan YELOĞLU Genel Sekreterimiz Hacer AĞAR , Odamız Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Akreditasyon Sorumlusu Merve KARAKAŞ ile çeşitli Oda ve Borsa Akreditasyon 
Kurul Üyeleri katıldı..

29.06.2021
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KISACA KENDİNİZDEN BAHSEDER 
MİSİNİZ? 1977 Karacasu doğumluyum. 
İlköğretim mezunu olup, 1988’den 2003 
yılına kadar eczacı kalfası olarak çalıştım. 
1998’de pasta ustası Hüseyin Bey ile 
evlendim. Biri kız, ikisi erkek üç çocuk 
annesiyim. 2003 yılından beri pastacılık 
mesleğinde eşimle birlikte çalışmaktayız.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
İş yerimizi ilk olarak, 2003 yılı şubat ayında 
Nazilli merkezde Atatürk Bulvarı’nda açtık. 
Ben eczane kalfasıydım. Pastacılık, eşimin 
mesleği idi. Eşim, 1986 yılında pastacılığa 
başlamış, çıraklıktan gelme bir ustadır. Onun 
meslek tecrübesi, benim esnaflık birikimimle 
birleşerek bizi bu günlere getirdi. 2012 yılın-
da eşimin daha önceleri usta olarak çalıştığı 
(1997-2000) “Burçak Unlu Mamuller”in yeri-

ni alarak, Nazilli Ticaret Odası’na üye olduk. 
4 şube ve 25 personel ile çalışmalara devam 
ediyoruz. 2003 yılında hizmete başladığımız 
yıldan beri, Nazilli ve çevre ilçelerde firma 
olarak hep ilklerin öncüsü ve ilk üreteni 
olmuştuk (maket düğün pastaları, şeker 
hamuru kaplamalı pastalar vs.)

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Pastacılık ve fırıncılık sektörü, sorunların en 
fazla; rekabetin en yoğun yaşandığı meslek 
dallarından birisidir. Nazilli Ticaret Odası, 
muhtelif mesleklerde yaşanan sorunlar için, 
kanunların el verdiği ölçüde elinden gelen 
her türlü hizmeti verme gayretinde olan bir 
meslek kuruluşudur. Komite üyesi olarak ta-
lep ettiğimiz girişimlerin gerçekleşmesinden, 
kadın girişimciler kurulundaki faaliyetlerden 
ve katıldığımız çalışmalarda odamızın bir 
temsilcisi olarak yer almaktan çok memnu-
nuz.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Mesleğimiz bütün hizmet ve üretim sektör-
lerinde olduğu gibi, çeşitli zorlukları olan bir 
meslek dalıdır. Bir müşterimizin: “Ürünü-
nüzü çok beğendik, elinize sağlık” demesi 
ile çok büyük mesleki bir haz almak üzerine 
kurulu olan, mesleki prensibimiz mevcuttur. 

Ancak mesleğimiz küçük ve orta ölçekli işlet-
me boyutundadır. Küresel sermaye, market 
ürünleri ve fabrika üretimi ürünlerin kıskacı 
altında sektörümüz zorlanmaktadır

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
İş yeri açma aşamamızda herhangi bir devlet 
desteği almadık. Ancak dönem dönem açılan 
KOSGEB can suyu kredilerinden faydalan-
dık. Odaya üye oluşumuz bizim mesleğe ba-
kış açımıza ve misyonumuza çok şeyler kattı. 
Bir çok gezi, fuar veya destekten haberdar 
olmamıza vesile oldu. Nazilli Ticaret Odası 
üyeliğimiz ile beraber yurtiçinde İstanbul, 
Bursa fuarlarına katıldık. Yurtdışında Paris, 
Brüksel, Köln, Amsterdam gibi şehirlere oda-
mızın gerçekleştirdiği fuar gezileri sayesinde 
katıldık. Mesleki ufkumuzun genişlemesi de 
böylece sağlanmış oldu.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Nazilli Ticaret Odası meslek komitemizdeki 
girişimimiz ile, TV haberlerinde mesleğimi-
zin rencide edilmesini ve sürekli karalamaya 
gidilmesini engelledik. Komite arkadaşları-
mıza ve desteğinden dolayı Nazilli Ticaret 
Odası Başkanı Nuri Arslan’a çok teşekkür 
ediyoruz..

Simge Pastanesi Huriye Esgi

Üye Röportajları
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KISACA KENDİNİZDEN BAHSEDER 
MİSİNİZ?Ben 1990 yılında doğdum. 
İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra, 5 
sene Uridika Akademisi’nde okudum. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra, 2 sene 
devlet avukatı olarak çalıştım. İstanbul 
Üniversitesi’nde lisans eğitimimi 
tamamladım. 2013-2015 yılları arasında 
Türkiye’de bulundum. 2017 yılında temelli 
Türkiye’ye geldim. 2020 ocak ayında 
“Dinamik Danışmanlık Bürosu”nu açtım.

FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?

2017 yılında Türkiye’ye geldiğimde ter-
cümanlık işlerinde çalıştım. Yurtdışından 
Türkiye’ye gelen vatandaşların, iş bulma ve 
tercümanlık konularında eksikliklerinin ol-
duğunu gördüm. Bunun üzerine aklıma, bu 
konular hakkında faaliyet gösteren kendime 
ait bir iş yeri açmak geldi. 2020 yılının ocak 
ayında KOSGEB Girişimcilik Desteği ile, bu 
iş yerini açtım.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Benim sektörümde faaliyet gösteren herhan-
gi bir yer göremediğim için, çok fazla yorum 
yapamıyorum.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
İşimi severek yaptığımdan, çok zorlanmıyo-
rum.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
2020 ocak ayında, başka kişilerin de tavsiyesi 

üzerine Nazilli Ticaret Odası’na gittim. Tür-
kiye’de girişimcilere destek verildiğini daha 
önce duymuştum. Yurt dışından Türkiye’ye 
geldiğim için aslında destek alabileceğim 
konusunda çok fazla ümidim yoktu. Nazilli 
Ticaret Odası Yatırım Destek Ofisi KOSGEB 
girişimcilik kursundan bahsederek benim 
gibi  yeni iş kurmak isteyenlerin almış 
olduğu hibe ve destekler hakkında bilgilen-
dirmede bulundular. Yurt dışından geldiğim 
için yabancısı olduğum  iş dünyasıyla ilgili 
Nazilli Ticaret Odasının desteğini her daim 
hissettim. vergi kaydımı nasıl açacağım, oda 
kaydımı nasıl oluşturacağım gibi sorularımın 
cevaplarını aradığım bu süreçte nasıl bir yol 
izleyeceğim konusunda bana destek oldu.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Yurt dışından gelip, zor şartlarda uyum 
sağlama aşamasında, Nazilli Ticaret Odası 
bana yardımlarıyla destek oldu. Son olarak, 
Nazilli Ticaret Odası’na kadın girişimcilere 
destek verdiği için teşekkürlerimi sunarım.

KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Benim adım Necla ACEM. 28 yaşındayım. 
Son üç yıldır “İSKA BOYA” işletmesinin 
sahibiyim. Adnan Menderes Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret ve Finansman 
Bölümü mezunuyum. Beni bu bölümde 
okumaya yönelten etken, ticarete 
ve girişimciliğe olan merakım.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işimi 
kurma fikri geldi aklıma. Bu fikrimi daha 
da geliştirmek, somutlaştırmak için geniş 

ve uzun bir süre araştırma yaptım. Boya 
imalatı üzerine bir işyeri açmaya karar ver-
dim. “KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi”ne katıldım. Belgemi aldıktan sonra, 
12 Temmuz 2018 tarihinde işletmemi açtım. 
O tarihten bu yana aktif olarak üretmeye 
ve hizmet vermeye devam ediyorum. Şu an 
Türkiye’nin her yerine boya gönderiyorum. 
Müşteri portföyüm daha çok referans yolu 
ile artmaktadır.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Bölgemiz sektör açısından çok avantajlı bir 
konumda. Sevkiyat noktalarına ve hammad-
deye olan yakınlığı sebebiyle, bölgemizde 
lojistik maliyetleri düşmektedir. Odamızın 
da desteği ile çeşitli eğitim, seminer ve 
konferanslara katılarak, artan global rekabeti 
başarılı bir şekilde yönetiyoruz.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Herhangi bir zorluğu yok. İşimi severek 
yapıyorum.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
Henüz öğrenciyken, Nazilli Ticaret Odası’nın 
düzenlediği “KOSGEB Girişimcilik Eğitim-
leri”ni duydum. Verilen ücretsiz eğitimlerde 
akademisyen hocalarımız görev alıyorlardı 
ve birçok arkadaşım eğitimleri tamamla-
mıştı. O dönemde 50.000 TL devlet desteği 
veriliyordu. Düzgünce kullandım. Ayrıca 
girişimcilere özel verilen düşük faizli kredi 
imkanından da faydalandım..

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Kadın isterse her şeyi yapar. Nazilli Ticaret 
Odası, henüz öğrencilik yıllarımın bittiği 
emekleme döneminde bir kadın girişimci 
olarak yanımda durmuş ve beni iş hayatın-
da başarıyla yönlendirmiştir. Çok teşekkür 
ederim.

Dinamik Danışmanlık Kymbat Zhanybek

İska Boya Necla Acem

Üye Röportajları
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KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
İsmim İhsan Düyüncü. 1989 Nazilli 
doğumluyum. Orta öğrenimimi Muğla’da, 
yüksek öğrenimimi Hacettepe’de 
tamamladım. 9 yıldır serbest piyasada 
yazılım projeleri yapıyorum. Vaktimin 
çoğu bilgisayar başında geçiyor.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Dedelerimden gelen sanatsal yeteneğimi, res-

mileştirmeye karar verdim. Dedemiz Orhan 
Düyüncü ile Sümerbank’ta başlayan “Has-
sas Aletler Uzmanı” pozisyonu ile yıllardır 
biriken tecrübelerimizi firmamı kurarak arz 
etmiş bulunuyorum. Teknolojinin her alanın-
da çözüm üretmek için çıktığımı bu yolda, 
emin adımlarla ilerliyorum.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Nazilli kadim bir yerleşim bölgesi olmakla 
birlikte, gerçekten bölgenin yükselen bir 
değeri olarak görülmektedir. Çalışkan insan 
potansiyeli ile ciddi başarılara imza atacağı-
mıza eminiz. Merkezimiz Nazilli’de bulunu-
yor. Şubemiz ise Muğla’dadır.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
50 yıldır hızlı bir şekilde gelişen yazılım tek-
nolojileri, ciddi bir malumat yığını meydana 
getirmiştir. Bu malumattan, işimize yaraya-
cak olanı alıp özümsemek ve işletmemizin 

benliğine mal etmek zaman alıcı olabiliyor. 
Pandemi süresince uzaktan çalışma fırsatı 
sağlayan bilişim teknolojileri ise işimizi ola-
bildiğince kolaylaştırıyor.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
Yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğimiz 
için, KOSGEB ileri girişimcilik desteğinden 
faydalandık. Nazilli Ticaret Odası, KOSGEB 
Temsilciliği noktasında her konuda yardımcı 
oluyor, yönlendiriyor. Bu konuda devletimi-
zin desteğini alırken, bu yardımları Nazilli 
Ticaret Odası vasıtasıyla alabilmek moral 
verici oldu.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
İlginiz ve vaktiniz için teşekkür ederim. Bir 
limited şirket olarak işletmemi kurdum, 
ileride yine odamızın sayesinde hibe, kredi 
ve desteklerden de faydalanabileceğime olan 
inancım devam etmektedir.

KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ?
1977 yılında Nazilli’de doğdum. İlköğretim 
ve lise öğrenimimi, Nazilli’de tamamladım. 
Önce işletme bölümünden, daha sonrasında 
turist rehberliği bölümünden mezun oldum. 
Evliyim, bir oğlum ve bir kızım var.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Uzun yıllar farklı şehirlerde ikamet ettim. 
Beş yıl Kapadokya bölgesinde kayadan oyma 
bir butik otel işlettim. Sonrasında memleke-
time dönme arzusu neticesinde, oradaki iş 
yerimi devrettim. Nazilli’ye dönüş yaptım. 
Burada bahçeli bir restoran açmaya karar 

verdim. Çünkü gözlemlediğim; Nazilli’de 
şehir içinde böyle bir eksikliğin olmasıydı. 
Eski tarihi evlere her zaman büyük ilgim var-
dır. Nazilli’de böyle tarihi binalar ne yazık ki 
çok kısıtlı sayıda bulunuyor. İş yerimle ilgili, 
basında ilanı görür görmez, hemen kararımı 
verdim. Burayı bir restoran haline getirdim. 
“Nassila Konağı” 1933 yılında yapılmış, 
Nazilli’nin ilk fırıncısının evidir. Şimdi ise, 
Nazilli’de yaşayanların ve dışarıdan gelen 
misafirlerimin bahçesinde dinlendiği, sohbet 
ettiği huzurlu bir mekandır.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Nazilli restoran sektörü açısından verimli 
bir bölge. Bunun sebebini, Nazilli halkının 
yeniliklere açık olması olarak değerlendiri-
yorum. Ancak yiyecek–içecek sektörü olarak 
çeşitlilik bölgemizde az. Aynı tip mekanlar 
çoğunlukta. Farklı mutfakların yer alması 
Nazilli’miz açısından gereklilik diye düşünü-
yorum.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Mesleğimin zor tarafları mutlaka var. Müş-
teri memnuniyetini %100 sağlamak başlıca 

amacımız. Bu da tabi ki çok yorucu. Zaman 
zaman tıkanma noktasına gelebildiğim anlar 
olabiliyor. Halbuki sektörümüzde her zaman 
dinamik ve güler yüzlü olmak gerekiyor. 
Tüm zorluklara rağmen, işimi çok sevi-
yorum. Buraya gelen misafirlerimle daha 
sonrasında birçok dostluklar kurdum. Sohbet 
etmek, insanların mutlu ayrıldığını görmek 
huzur verici.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
İşimi kurarken KOSGEB desteği aldım. 
Nazilli Ticaret Odası’nın bilgilendirmesi 
sayesinde devletin girişimcilere özel sun-
duğu KOSGEB desteği ile tanıştım. Odamız 
sağ olsun eğitimlerden, devlet desteğini 
nasıl alacağıma kadar birçok noktada doğru 
yönlendirmelerle hep yanımda olduğunu 
hissettirdi. Bu ve benzeri destekler, işletme-
min ayakta durabilmesi için çok değerliydi.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Tüm Nazilli halkına ve çevreden gelen 
misafirlerime verdikleri destekler sebebiyle 
teşekkür ederim.

Karn Teknoloji İhsan Düyüncü

Nassila Konağı Selma Şengül

Üye Röportajları
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KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
İsmim Tuğçe Miray Şen. 1992 yılında 
Mersin’de doğdum. Bir çocuk annesiyim. 
Eğitimimin ilk yıllarını Mersin’de 
tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi 
İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdim. 
Mezun olduktan sonra, eşim sayesinde 
Nazilli’ye gelin olarak geldim. Hayatıma 
hem İngilizce öğretmeni olarak, hem de 
şu an için 30 kişiye istihdam sağlayan bir 
patron olarak devam ediyorum. Burada 
bu şehirde yaşamaktan mutluyum.

FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Üniversite yıllarımızda eşim de, ben de 
boş zamanlarımızda çalışarak ticarete dahil 
olduk. Öğrenciliğimizin gereği olarak, ça-
lıştığımız işler genelde fast food ve restoran 
sektörleriydi. Eşimle beraber Nazilli’ye 
yerleştikten sonra, üniversite yıllarımızdan 
gelen tecrübelerimizle kendimize kafeterya/
fast food üzerine bir işletme açtık. 6 yıl-
dır faaliyetine devam eden işimizde, hem 
kendi yaşadığımız hem de sektörden tanışık 
olduğumuz klasik sorunla karşılaştık; “Paket 
Servis Olayı”. Bu sorun bizi, üç yıl önce iş 
fikrimizi oluşturmaya ve geliştirmeye sürük-
ledi. “Paket Şutla”, yaklaşık 2 yıllık fizibilite 
aşamasından sonra, pandemi ile birlikte 
can buldu diyebiliriz. Ön çalışması çok iyi 
yapılmış olan bu fikrimizin, o esnada yaşa-
dığımız ticari zorluk dolayısıyla can bulması 
ile hayatımızda bir dönüm noktası oldu. 
Bu fikrimizi pandemi ile beraber lehimize 
çevirerek, çok güzel bir ticari faaliyet içinde 
kendimizi bulduk.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Nazilli, bu ve benzeri girişimcilik fikirlerinin 

oluşması ve büyümesi gibi birçok imkana 
sahip bir şehir. Sektör olarak başarmaya ça-
lıştığımız iş kolunun, Nazilli gibi bir şehirde 
başlaması sebebiyle çok mutluyuz. Başka 
bir şehirde bunu başarmak çok daha zor 
olabilirdi. Tüketimin çok olduğu şehrimizde 
kurmuş olduğumuz sistem birçok tüketici-
yi, iş ortağını, çalışanı memnun etmektedir. 
Nazilli’den örnek alınan bu projemiz, başka 
şehirlere ilham kaynağı olmakta ve çok rağ-
bet görmektedir. Nazilli ile bütünleşmesi bizi 
ayrıca mutlu etmektedir. Bununla beraber 
başta Nazilli Ticaret Odamızın ve şehrimizin 
bize vermiş olduğu destekten de çok mem-
nunuz.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Faaliyetinde bulunduğumuz iş alanı, 
öncelikle fast food/restoran sektörünün 
kanseri olan paket servis sorununu çözmeye 
çalışmaktadır. Sipariş veren tüm bireyler 
yemeklerinin gelmesini beklerken sabırsız 
davranabilmektedir. Bu sebeple bazı olum-
suz müşteri ve işletme davranışlarıyla karşı 
karşıya kalabilmekteyiz. Fakat işimizi hem 
severek hem de bilinçli olarak yaptığımız için 
profesyonel bir duruşla bu sorunu olabil-
diğince aza indirgemekteyiz. Hiçbir sipariş 
için çok hızlı teslimat gerçekleştiririz gibi bir 
taahhüdümüz yoktur. Elimizden geldiğince 
seri ve düzgün teslim etmek, önemli önceli-
ğimiz. Hızlı teslim edelim derken yaşanabile-
cek en ufak bir kaza, iş ortağından tüketiciye, 
çalışandan patrona birçok bireyi fazlasıyla 
üzer. Zaten işletmelerin bizi tercih etmelerin-
deki sebeplerden en önemlisi de böyle zor bir 
riski üzerlerinden almış olmamızdır. Kaza 
boyutu vicdani açıdan bu işin en zor kısmı. 
Bununla beraber adresini bilmeyen veya yan-
lış bilen, ama çok hızlı teslimat isteyen son 
tüketicilerin mağduriyetleri; bu durumdan 
kaynaklanan ve diğer siparişleri de etkileyen 

müşteri mağduriyetleri sektörümüzdeki zor-
luklara örneklerdir. Kış aylarında motor sür-
mek ve yağışlı soğuk havalarda seri teslimat 
yapmaya çalışmak da yine sektördeki zorluk-
lardan. Bütün hizmet sektörlerinde olduğu 
gibi bilinçli ve kalifiye personel bulabilme 
sorunu, yaşanılan zorluklara örnektir. Çok 
tehlikeli olan bu mesleğin, yeni müşterilerin 
kendiliğinden oluşması, sürekli pazarımızın 
büyümesi gibi mutlu edici tarafları da var 
tabi ki. Ancak parayı zorluklardan kazanan 
bir sektör, bunu unutmamak lazım.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
İşimizi kurarken devlet desteği alma konu-
sunda birkaç hazırlığımız oldu. Ancak hem iş 
yoğunluğu, hem de işimizin kendi kendisini 
çevirebilmesi sebebiyle, o olanaklardan ger-
çekten fayda sağlayabilecek başka girişimci-
ler olabileceğini düşünerek, bu hazırlığımızı 
biraz öteledik. Temelini sağlam attığımız bu 
işimizde büyüme noktasında devletimizin ve 
Nazilli Ticaret Odamızın yanımızda olmasına 
ihtiyacımız olacaktır. Dokuz ay gibi kısa bir 
sürede, otuza yakın çalışanımızla her geçen 
gün filomuzu büyütüyoruz. Yeni işletmeler, 
yeni çalışanlar, yeni ekipmanlar her zaman 
ihtiyacımız.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Maddi manevi zor zamanlar geçiren tüm 
esnaf arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza eli-
mizden geldiğince destek olmak için yoğun 
bir çaba harcıyoruz. Bu doğrultuda hızlı 
büyüme içerisinde illaki destek almamız 
gerekiyor. Nazilli’mizden ulusal bir marka 
olmaya doğru güzel hedeflerimiz var. Sadece 
Nazilli’de 2022 yılında 75 personele ulaşmayı 
planlıyoruz. Uygun personeller bulabilme 
noktasında Nazilli Ticaret Odamızın yönlen-
dirmelerini ve desteklerini bekliyoruz. Biz 
bu işi büyütmek, sorumluluğunu üzerimize 
almak için yola çıktık. İtibar olarak, güç ola-
rak büyüteceğimiz bu projemizin ve “Paket 
Şutla” markasının, diğer şehirlere yaygınlaş-
ması konusunda yol göstericilere ve yatırım 
sahiplerine ulaşabilmesi gerekmektedir. 
Özellikle Nazilli Ticaret Odamızın ve Sayın 
Başkanımızın desteklerini bekliyoruz. Bize 
güvenen ve bizimle çalışan herkese sonsuz 
teşekkürler.

Paket Şutla Tuğçe Miray Şen

Üye Röportajları
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KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Nazilli’liyim. 1979 Denizli doğumluyum. 
İlk, orta ve lise eğitimimi Nazilli’de 
tamamladım. Niğde Üniversitesi Radyo 
& Televizyon Bölümü’nü bitirdim. 
Şu an evli ve üç çocuk annesiyim.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Babam Nazilli’nin en eski pasta ustaların-
dandır. Ben de küçük yaşlardan beri pastane 

ortamında büyüdüm. Yıllar sonra tekrar Na-
zilli’ye gelip, baba mesleğini devam ettirmek, 
kendi işimi kurmak istedim.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Nazilli gelişmekte olan bir ilçemizdir. Özel-
likle son yıllarda, bu büyüme ve gelişme hem 
yerleşim yerleri olarak, hem de ekonomik 
anlamda işletmeler açısından önem taşımak-
tadır.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Pastane ve unlu mamuller işletmeciliği, 
çok zevkli ve eğlenceli bir iştir. Bir şeyler 
üretmek ve bu ürünleri sunmak, sonrasında 
müşterilerin mutlu olduğunu görmek insana 
gerçekten çok güzel duygular tattırmakta. 
Zor yanları tabi ki var. 3 çocuk annesi ve bir 
kadınv olarak, bir işletme sahibi olmak çok 
zor, ama buna fazlasıyla değer.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’ne giderek işi-
mi kurdum ve devletten hibe desteği aldım. 
Nazilli Ticaret Odası, gerek KOSGEB girişim-
cilik destekleriyle yeni işini kuranlara olsun, 
gerekse Nefes Kredileriyle mevcut işletme-
lere olsun, her açıdan çok güzel imkanlar 
sunmakta ve destek olmaktadır. Ben de bu 
imkanlardan sonuna kadar faydalananlardan 
birisiyim.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Nazilli de kadın bir girişimci olarak işletme-
mi daha iyi yerlere getirmek ve bu alanda 
isim yapmak istiyorum. Daha ilk işimi kur-
duğum andan itibaren, yanımda olduğunu 
hissettiren Nazilli Ticaret Odası’na müteşek-
kirim.

KISACA KENDİNİZDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
02.04.1996 tarihinde Nazilli’de doğdum. 
Üniversiteye kadar öğrenim hayatımı 
Nazilli’de geçirdikten sonra, üniversite 
eğitimimi Haliç Üniversitesi Aşçılık 
Bölümü’nde tamamladım. Uzmanlık 
alanım çikolata ve butik tatlılar olup, 
bunlar üzerine farklı eğitimler aldım. Hala 
daha sektörümle ilgili tecrübelerime, neler 
ekleyebilirim telaşı ve gayreti içerisindeyim.
FİRMANIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜNDEN 
BAHSEDER MİSİNİZ ?
Küçük yaştan itibaren annemin çikolata 
dükkanında çalıştım. Daha sonra bu işi artık 

atölye tarzı bir imalathane ile büyütebilece-
ğimizi düşündüm. Eğitimimi de bunun üze-
rine tamamlayıp, küçüklükten beri istediğim 
bir işletmenin sahibi oldum.

NAZİLLİ VE BÖLGEMİZİ SEKTÖRÜNÜZ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ ?
Sektör açısından bölgede çok açık bir paza-
rımız bulunmamaktadır. Market ürünleri ile 
yoğun bir rekabet ve mücadele ediyoruz. Na-
zilli, Aydın gibi çok büyük bir şehir olmadığı 
için biz işletmelerin arzı da taleplere göre 
aşırı olabiliyor.

MESLEĞİNİZİN ZOR VE KOLAY 
YÖNLERİNDEN BAHSEDER MİSİNİZ ?
Zor yanları; uğraşımızın zahmetli olması 
ve mesleğimizin stresli bir iş olması. Yani 1 
gram kremayı fazla koymak, ürünümüzün 
tadını veya kıvamını etkiliyor, yada 1 damla 
fazla su hazırladığınız 5 kg’lık 10 kg’lık 
çikolataları mahvedebiliyor. Çok fazla özen 
ve aşırı sabır gösterilmesi gereken bir işteyiz. 
Güzel yanı ise, o eşsiz koku ve lezzetle uğ-
raşmanın ve bu işi zevkle yapmanın tarifsiz 
mutluluğu.

İŞİNİZİ KURARKEN HERHANGİ BİR 
DEVLET DESTEĞİ ALDINIZ MI ?
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak, 
girişimcilik hibe desteği almış bulunmak-
tayım. Bu noktada Nazilli Ticaret Odası’nın 
bilgi ve yönlendirmeleri çok faydalı oldu. 
İç pazarın daralması sebebiyle, yakın bir 
zamanda dış pazarlara da yoğunluk vermeyi 
düşünüyorum. Bu noktada odamızın fuar, 
gezi yada destekleri ile yanımda olacağına 
inancım sonsuz.

SON OLARAK SÖYLEMEK 
İSTEDİKLERİNİZ NELERDİR ?
Devletimizin ve Nazilli Ticaret Odası’nın 
vereceği desteklerle çok daha iyi noktala-
ra gelmek istiyorum. 24 yaşında bir genç 
girişimci olarak memleketimde şu an atölye 
tarzı imalat olarak yaptığım işimi; yakın 
bir gelecekte üretim tesisine yükseltmek ve 
oradan da seri üretim yapan bir fabrikaya 
dönüştürmek en büyük hayalim. Türkiye’de 
bir ülke markası olacağımdan eminim.

Petek Unlu Mamüller Ebru Çetin

Rosa Çikolata Oğuzhan Özer

Üye Röportajları
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AŞYE ŞANLI - ŞANLI İNŞAAT

CENGİZ SADİÇ - BARIŞ TİCARET

CEVAT DEMİRAĞ - DMG STONE MADEN MERMER

MEHMET EMİNOĞLU - EMİNOĞLU TİCARET

BEKİR SADIK ALAGÖZ - HAKİKAT KARDEŞLER LTD. ŞTİ.

MÜRSEL DEMİRCİ - ATM TEL ÖRGÜ

MUHAMMED MUSTAFA EREN - ÇAĞRIM OTOMOTİV

EROL DOĞAN - DOĞAN İNŞAAT

MURAT EMİR - EMİROĞLU TİCARET LTD. ŞTİ.

CAHİT ÇELİKİN - KAAN ISITMA SOĞUTMA

 Üyelerimizle Birebir Yapılan Görüşmelerden Kareler
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 Üyelerimizle Birebir Yapılan Görüşmelerden Kareler

MURAT KAPLAN - KAPLANLAR İNCİR

FİKRET KILINÇ - S.S.14 NO’LU BOZDOĞAN MİN.MOT.TAŞ.KOOP

NEDİM TUNÇ - TUNÇ YAPI

 VAKIFBANK NAZİLLİ ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖNDER ÖZKULAK - EFEGAZ MÜHENDİSLİK

MEHLİKA& HASAN SARIYILDIZ - SARIYILDIZ AYAKKABICILIK

MERGUP UZMAN - UZMAN YAYIN DAĞITIM

İSMAİL ALBAYRAK- İŞBANKASI SANAYİ ŞUBESİ MDR.
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