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Değerli Üyelerimiz

Toplumun bütün kesimlerinin yaşadığı pandemi ve dövize dayalı fiyat 
enflasyonun getirdiği yıkıcı etkiler ekonomik yapımızı zayıflatmıştır. 
Tasarruf düzeyinin yok denecek kadar azaldığı, borca dayalı bir sistem ile 
ayakta durmaya çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler için düşük faizli 
ve süreklilik arz eden bir finans mekanizmasının ne kadar hayati önemde 
olduğunu bir kez daha gördük. 

Bu nedenle esnaf-tüccar ayrımı yapmaksızın tüm şahıs işletmelerinin 
her zaman ihtiyaç duydukları esnaf kefalet kredisi koşullarında bir mali 
kaynağa sahip olmaları için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasının 
gerekli olduğuna inanıyoruz. 

TOBB MERKEZİNDE YAPILAN TOPLANTIDA BÖLGEMİZİN 
SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ 

Geçtiğimiz günlerde Odalar ve Borsalar Birliğinde yapılan toplantıya 
Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ’ da teşrif ettiler. Kendilerine bölgemizin 
sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bilgilendirme yapma fırsatı bulduk. 
TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında yapılan 
toplantıda ekonomik yapının iyileştirilmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması 
için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü. 

Özellikle NTO Sorunlar Dosyasında yer alan konular çözüm önerileriyle 
birlikte toplantıya katılanların bilgisine sunulmuştur. 

Sayın MUŞ’un bilgi ve görüşlerine aktardığımız konular şunlardır; 

Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs işletmelerinin de esnaf kefalet kredisi 
koşullarında uygun finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar 

Ülkemizdeki ticaret, imalat ve sanayi işletmelerinin % 95 ‘i kısaca Kobi 
ismini verdiğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. 
Başka bir ifadeyle Kobiler ülke ekonomisinin omurgasını oluşturmakta, 
yaratıkları istihdam ve üretim gücü ile sadece iktisadi anlamda değil 
toplum huzurunun ve sosyal dengenin korunmasında da çok önemli 
bir misyonu yerine getirmektedirler. Bu nedenle  küçük ve orta ölçekli 
işletmeler desteklenmesi büyümeleri ve idameleri için engellerin 
kaldırılması ülke ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. 

Endüstri Meslek Lisesi Okul Sayısının Arttırılması ve Bu Okulların 
Eğitim Altyapısı İle Donanımlarının İyileştirilmesi Gerekir 

Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki 
ve teknik eğitim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet anadolu lisesi ve 
genel lise bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme hedefleri de dikkate 
alındığında gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektörünün nitelikli eleman/
teknik eleman talebi artacaktır. Ancak Meslek Liselerinin mezun sayısı 
ve eğitim kalitesi bu gün dahi yetersiz kalmaktadır. Endüstri Meslek 
Liselerinin sayısının arttırılması, mevcut okulların iyileştirilmesi ve mezun 
öğrencilerin nitelik bakımından istenen seviyede olması için gerekli 
önlemlerin alınması talep edilmektedir.

Bölgemizde Sanayi ve Ticaret Alanı İhtiyacı Bulunmaktadır

Bölgemizde sanayi ve ticaret alanına ihtiyaç bulunduğunu, bir arazinin 
sanayi alanı içine alınması halinde değerinin bir anda 10 kat arttığını, 
küçük ölçekli bir işletmenin OSB alanında yer alması için önce orta ölçekli 
bir firma seviyesine gelmesi gerektiğini,  Organize Sanayi alanlarının 
dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç bulunduğunu sanayi ve 
ticaret alanı ihtiyacının karşılanması için TOKİ marifetiyle oluşturulacak 
sanayi parsellerinin yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun maliyetle 
satılmasını talep ettiğimizi ifade ettik. 

Ticaret Odaları için Yurt Dışı Fuar Desteği Talep Ediyoruz 

Üyelerimizin ihracat miktarını arttırmak, çeşitli sebepler ile bu güne 
kadar ihracat yapamayan işletmeleri teşvik etmek amacıyla yurt dışı 
fuarlarda Oda adına kiralanan stant bedelleriyle ilgili Bakanlığın desteğini 
beklediğimizi, sermaye şirketleri ve kar amacı güden tüm işletmeler için 
yurt dışı fuar desteği verilmesine rağmen, üyelerinin ihracatını arttırmak 
amacıyla yurt dışında stant açan, üyelerin ve ürünlerin tanıtımını 
yapan Ticaret Odaları için bir destek bulunmadığını, bu konuda gerekli 
çalışmanın yapılacağına inandığımızı söyledik. 

Nazilli’nin 3.Bölge Destekleri Kapsamına Alınması Gerekir

Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki kararda yapılan bir değişiklik 
ile Aydın’ın  Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar 
ve Yenipazar ilçelerinde yapılacak yatırımların 3.bölge desteklerinden 
yararlanacak iken aynı alan içinde bulunan Nazilli ilçesinde yapılacak 
yatırımların  2.bölge desteklerinden yararlanmasının  hakkaniyete uygun 
olmadığını, Nazilli’nin de 3.bölge destek ve teşviklerden yararlanmasını 
talep ettik..

Üretim ve İmalat Amacıyla Yurt Dışından Getirilen Numune Parçalara 
İthalat Mevzuatı Uygulanmaması Gerekir 

Yurt dışından üretim ve imalat amacıyla getirilen makine ve otomotiv 
parçalarından gümrük vergisi alınmaması, ayrıca sadece bu amaçla 
temin edilen ürünlerin lojistik ve nakliye masraflarının sübvanse edilmesi 
gerektiğini söyledik.    

Değerli üyelerimiz Odanın yetki ve imkanları dahilinde sorunlarımızı 
azaltmaya, her platformda tüm üyelerimizin sesi olmaya gayret 
gösteriyoruz. Özellikle 2022 yılında ihracat yapan üyelerimizin artması, 
bölgede yetişen ürünlerin katma değer yaratarak gelir düzeyimizin 
yükselmesi Ticaret Odasının önemli hedeflerinden birisi olacaktır. 

Bu duygu ve düşünceler ile 2022 yılının ülkemiz ve tüm Oda üyelerimiz 
için hayırlar getirmesini diliyor, tüm olumsuzlukların en kısa sürede 
tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyor, işlerinizin hayırlı ve bol 
kazançlı olmasını diliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla...

NURİ ARSLAN 
Yönetim Kurulu Başkanı - TOBB Konsey Üyesi



İNDİRİM ANLAŞMALARI

 TÜM ÜYELERİMİZİN MENFAATİNİ DÜŞÜNEREK AKARYAKITTAN LOJİSTİĞE, 
EĞİTİMDEN YAZILIMA KADAR FARKLI BİR ÇOK ALANDA İNDİRİM 

ANLAŞMALARI YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

• AKARYAKIT İNDİRİM ANLAŞMALARI

• İŞİTME CİHAZLARI İNDİRİM ANLAŞMASI

• KARGO İNDİRİM ANLAŞMALARI

• ÜNİVERSİTELERLE EĞİTİM İNDİRİM ANLAŞMASI

• YAZILIM İNDİRİM ANLAŞMALARI

• YABANCI DİL KURSLARI İNDİRİM ANLAŞMASI

• ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İNDİRİM ANLAŞMASI

• KONAKLAMA TESİSLERİ İNDİRİM ANLAŞMASI

• SAĞLIK SEKTÖRÜ İNDİRİM ANLAŞMALARI

• İHRACATÇI ÜYELERİMİZİÇİN ULUSLARARASI 
LOOJİSTİK FİRMALARI İLE ANLAŞMALAR
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TOBB Müşterek 
Konseyi Hazırlık 
Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek 
Konseyi Hazırlık Toplantısı”na Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri ARSLAN katılım sağladı.29.06.2021

11. Meslek Komitesi 
olağan toplantısı 
gerçekleştirildi.
Yaş Sebze, Meyve Ürünleri ve Bitkisel Yağların İmalat ve Ticare-
ti sektörlerinden oluşan 11. Meslek Komitesi olağan toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda 11. Meslek grubunda bulunan üyelerin 
görüş ve önerileri istişare edildi.

Nazilli’ye Teknokent

Nazilli’ye Teknokent kurulması ile ilgili 
Nazilli Ticaret Odası Toplantı salonunda istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Prof. Dr. 
Cemal İyem, oda başkanları ile üyelerimiz katıldı.

05.07.2021

05.07.2021

Nazilli’ye Teknokent Kurulması İle İlgili İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Nazilli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un Başkanlığında Nazilli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 

Nazilli Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da iştirak ettiler

07.07.2021

Ekmek Üreticileri İle Fırın İşletmecilerinin Katıldığı Toplantıda Güçbirliği Kararı Çıktı

Nazilli Ticaret Odası 11.Meslek Grubu Genişletilmiş Sektör Toplantısında bir araya gelen ekmek 
üreticileri ve fırın işletmecileri ayrıntılı bir durum değerlendirmesi yaparak sektörün yaşadığı 

sıkıntıları ve yapılması gerekenleri belirlediler.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN riyasetinde yapılan sek-
tör toplantısına Nazilli bölgesinde fırın işletmeciliği ve ekmek 
üretimi yapan üyeler katıldılar. Meslek Komitesinin kararı üze-
rine davet edilen sektör temsilcileri ayrıntılı olarak yaşadıkları 
sorunları çözüm önerileri ile birlikte karşılıklı istişare ettiler. 

Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; “her meslekte ve işkolunda 
sektör toplantıları düzenlediklerini belirterek, fırıncılarımızın, 
ekmek üreticilerimizin talepleri üzerine bir araya geldik. Her 
işletme sahibi kendi işyeriyle ilgili yaşadığı sıkıntı ve çözüm 
önerilerini açıkladı. Sonuçta gördük ki; işletmelerimizin sorun-
ları ortak. Her şey ekmeğin üretim maliyeti ve satış fiyatından 

kaynaklanıyor. Un, maya, elektrik, motorin ve işçilik başta 
olmak üzere sürekli artan maliyetler karşısında satış fiyatının 
aynı oranda artmaması en büyük problemlerden birisi olarak 
görülüyor. Bu konuda neler yapabiliriz? Çözüm yolları nelerdir? 
Bunların istişaresini yaptık. Üyelerimiz için hayırlısı olmasını 
diliyorum” dedi. 

Toplantıya katılan işletme sahipleri toplantının sonunda; belirli 
konularda dayanışma ve güç birliği içinde olmanın öneminin 
daha iyi anlaşıldığını belirterek, bir araya gelmelerine vesile 
olan Ticaret Odasına teşekkür ettiler.

08.07.2021
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Nokta Atışı İhracat Eğitimi Nazilli Ticaret Odasın’da Yapıldı

İhracat Uzmanı Fahrettin KOŞAN tara-
fından verilen eğitimde; işletmelerin ih-
racata başlaması ve sürdürülebilir bir dış 
ticaret için temel olarak yapılması gere-
ken hazırlıklar ayrıntılı olarak anlatıldı. 
Eğitimin adından da anlaşılacağı üzere; 
işletmeleri mevzuata boğmadan en hızlı 
ve sağlıklı biçimde ihracat yapabilir hale 
gelmek için ihracat altyapısının kurul-
ması, ürünü ihracata hazırlama, pazar ve 
müşteri bulma gibi en çok sorulan, me-
rak edilen konular katılımcılara anlatıldı. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; -kal-
kınmak ve ürünlerimizi değerinde sat-

mak istiyorsak mutlaka dış pazarlarda 
var olmalıyız. Özellikle gıda konusunda 
sahip olduğumuz avantajları ihracata 
yansıtmak gerekiyor. Türkiye’nin resmi 
olarak açıklanan yıllık ihracatı yaklaşık 
170 milyar dolar tutarında. Bizim bölge 
olarak ihracat tutarımız ise yaklaşık ola-
rak 660 Milyon dolar. Bu kabul edilebilir 
bir düzey değil. Her ne kadar yatırımcı-
nın önündeki engelleri tam olarak berta-
raf edemesek de üretmek için her türlü 
imkanımız var. Ürünlerimizi katma de-
ğer yaratacak şekilde farklılaştırmalı ve 
dış pazara satmalıyız.Bu nedenle Oda 
olarak ihracata önem veriyor, her yıl bir 

yurt dışı fuarında stant açmak, üyeleri-
mizin ürünlerini tanıtmak için gayret gös-
teriyoruz. Bu anlamda Sanayi Odası ile 
müşterek yaptığımız nokta atışı ihracat 
eğitimi gibi ihracata yönelik faaliyetleri 
önemsiyor ve destekliyoruz. Fahrettin 
Beye emeği ve katkıları için teşekkür edi-
yorum- dedi. 

Eğitime katılanlar; çok faydalı ve çözüm 
odaklı bir eğitim olduğunu, verilen pra-
tik bilgilerin günlük hayatta aşamadıkla-
rı bir çok sorunu ortadan kaldıracağını 
ifade ederek her iki kuruma da teşekkür 
ettiler.

Nazilli Ticaret Odası 
ile Aydın Sanayi Odası 
işbirliğinde yapılan 
eğitime ticaret odasına 
kayıtlı firmaların 
ihracat departmanında 
çalışanlar ile işletme 
temsilcileri katıldı.

13.07.2021

Temmuz ayı Olağan Meclis 
Toplantımızı Gerçekleştirdik

Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonunda Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 26.07.2021

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



1. Meslek Komitesi Toplantısı
Sanayi, İmalat ve Madencilik sektöründen oluşan 1. Meslek komitesi temmuz ayı olağan toplantısı Nazilli Ticaret Odası’nda 

gerçekleştirildi. Üyelerden gelen görüş ve öneriler istişare edildi. 28.07.2021

Nazilli Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası, 
İhracata Katkı Vermek Üzere Üyelerini Ziyaret ve 

Bilgilendirmeye Devam Ediyor
AYSO Dış Ticaret Danışmanı Fahrettin Koşan ve Nazilli Ticaret Odası Dış Ticaret görevlisi Mustafa Süngü ihracat yapmak 
isteyen, ihracat yapan ve yeni pazarlar arayan NTO üyesi; TAYANÇ Tarım ve Gıda Ürünleri Ltd. Şti. – GMK GALASLI Makine 
Kalıp Ltd. Şti. – AHMET ÇETİNER Egeye Dönüş – UĞUR YUVALI UFA Damla Sulama Ekipmanları – ADNAN GÜLTEKİN Gülmaş 
Gıda- ZEHA MOBİLYA Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. firmalarını iş yerlerinde ziyaret ederek ürettikleri ürünlerin ihracatı-
nı-ithalatını yapan ülkelerin dış ticaret ve pazar analiz rakamlarını, bu ürünlerin alımını yapan ülkelerdeki potansiyel müşteri 
bilgilerini içeren raporlar sunuldu. 
Ziyaretler sırasında firmaların ihracat konusundaki sıkıntıları 
ve sorunları dinlenerek, üyelere İhracat Danışmanı Fahrettin 
Koşan tavsiye ve önerilerde bulundu. Ziyaretlerde başlıca so-

runlar olan ihracat alt yapısının ne durumda olduğu, potansi-
yel alıcıların bulunması, diğer üreticilerden farkımız ne olmalı, 
kalite ve ödemelerde yaşanan sorunlar konuları ele alındı.

03.08.2021
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Nokta Atışı İhracat Eğitiminin 2. Etabı NTO’da Yapıldı

İhracat Uzmanı Fahrettin KOŞAN tara-
fından verilen eğitimde; işletmelerin ih-
racata başlaması ve sürdürülebilir bir dış 
ticaret için temel olarak yapılması gere-
ken hazırlıklar ayrıntılı olarak anlatıldı. 
Eğitimin adından da anlaşılacağı üzere; 
işletmeleri mevzuata boğmadan en hızlı 
ve sağlıklı biçimde ihracat yapabilir hale 
gelmek için ihracat altyapısının kurul-
ması, ürünü ihracata hazırlama, pazar ve 
müşteri bulma gibi en çok sorulan, me-
rak edilen konular katılımcılara anlatıldı. 

NTO’DAN ÜYELERİNE ÇAĞRI

“İhracat yol haritası? Yurt dışındaki 
potansiyel alıcılarla iş yapmaya hazır 

mıyız? İhracat alt yapı çalışmalarını ta-
mamladınız mı? Rekabet ve fiyatlandır-
ma stratejimiz nasıl olmalı? Pazarlama 
ve satış stratejisi oluştururken nelere 
dikkat etmeliyiz? Hedef Alıcı niçin bizi 
tercih etmeli? Bizim diğer üretici firma-
lardan farkımız (artımız) ne? Fiyat mı, 
kalite mi, satış sonrası hizmet mi? Glo-
bal pazardaki tüm gümrük kayıtlarının 
tutulduğu ve ücretsiz olan ‘Trademap’ 
web sitesinden hedef ülkeleri nasıl tespit 
ederiz? Hedef ülkelerde bulduğumuz 
potansiyel müşterilerin ürünümüzü al-
ması için hangi yolları izlemeliyiz? İhra-
catta ürünümüzün ve markamızın glo-

bal pazarda bilinirliliğinin arttırılması 
için neler yapılmalı? Yurt içi ve yurt dışı 
rakiplerimizin yapmış oldukları ihracat 
konşimentolarını yani ürün sattıkları fir-
maları nasıl görebiliriz? Potansiyel alıcı 
firma başkasıyla çalışırken bizimle ça-
lışmaya nasıl ikna edebiliriz? Dünyada 
ticaret yapılan 220 ülkeden karlı ve rahat 
ürün satabilecekleri ülkeleri nasıl tespit 
edebiliriz? Ürün fiyat listesi, ürün am-
balaj bilgisi, ürün maliyet çalışması nasıl 
olmalı? sorularının cevaplandığı ihracat 
potansiyelini arttırmaya amaçlayan eği-
timlerimiz önümüzdeki günlerde de de-
vam edecektir.

Nazilli Ticaret Odası 
ile Aydın Sanayi Odası 
işbirliğinde yapılan 
eğitime firmaların 
ihracat departmanında 
çalışanlar ile işletme 
temsilcileri katıldı.

10.08.2021

2021-2022 Kuru İncir Sezonu Başladı 
İlk Kuru İncir Alım Ve Tescil Ödül Töreni Düzenlendi

Sezonun ilk kuru inciri alım töreni, Nazilli Kay-

makamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Mil-

letvekilleri  Sayın Bekir Kuvvet Erim ve  Sayın 

Süleyman Bülbül , Aydın Büyükşehir Belediyesi 

Başkanvekili Sayın Barış Altıntaş, Nazilli Bele-

diye Başkanı Sayın Kürşat Engin Özcan, İlçe 

Jandarma Komutanı Sayın Ali Akdoğan, Nazilli 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Nuri Arslan ile siyasi parti temsilcileri sivil top-

lum kuruluşları, incir üreticileri ve işadamları-

nın katılımı ile gerçekleştirildi.

11.08.2021
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Yangın ve Sel Afetine Destek Koordinasyon 
Toplantısına Katılım Sağladık

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen 
yangın ve sel afetleri ile bundan sonra mey-
dana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonra-
sında uygulanmak üzere, genel hayatı olum-
suz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı 
sağlanması amacıyla, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından insani yardım 
kampanyası başlatılmıştır. Nazilli Kaymakamı 
Sayın  Sedat Sırrı Arısoy Başkanlığında, yapı-
lan toplantıya odamız yönetim kurulu başka-
nımız Nuri ARSLAN katılım sağladı.

16.08.2021

16.08.2021

MNG Kargo Yöneticilerinden 
Odamıza Ziyaret

MNG KARGO Bölge Müdürleri 
tarafından Nazilli Ticaret Oda-
sına yapılan ziyarette üyeleri-
mize sağlanabilecek avantajlar 
ile devam etmekte olan indirim 
anlaşmaları hakkında görüş-
me yapıldı. Üyelerimizin kargo 
gönderiminde yaşadığı so-
runlar yönetim kurulu başkanı 
Nuri ARSLAN tarafından bölge 
müdürlerine aktarıldı.  
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Dış Ticarette 
Operasyon ve Lojistik Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası’nda 2021 yılı için planlanan eğitim 
takvimi kapsamında, üyelere yönelik “Dış Ticarette 
Operasyon ve Lojistik” eğitimi düzenlendi.
NTO ile işbirliği ve indirim protokolü bulunan Naviship Firması ile düzenlenen 
eğitim, Naviship İzmir ve Rotterdam yetkililerinden Murat Arabacı ve İlham 
Aday tarafından gerçekleştirildi.

Gerçekleşen eğitimde taşımacılık, de-
polama, lojistik kavramlarının yanı sıra 
müşteri hizmetinin lojistik açıdan önemi, 
lojistik maliyetler ve temel lojistik faali-
yetler konularında detaylı bilgiler verildi. 
Ayrıca soru cevap bölümüne ağırlık ve-
rilerek firmaların Lojistik konusundaki 
Öğrenmek İstedikleri konular ve sorunlar 
dinlenerek, üyelere tavsiye ve önerilerde 
bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN;

Nihai hedef Bölgemizin kalkınması 
;“Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrul-
tusunda politikalar üreterek sınai, ticari 
ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına 
destek sağlamak misyonu çerçevesinde 
projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. Kalkınmak ve ürünlerimizi de-
ğerinde satmak istiyorsak mutlaka dış 
pazarlarda var olmalıyız. Bu doğrultuda 
gelişen dünyada üretim, planlama ve 
lojistik yönetiminin büyük önem kazan-
dığını belirtti.

19.08.2021

Muharrem Ayının Gelişi İle Birlikte 
Üyelerimize ve Bölge Halkına Aşure İkram Ettik

Odamız Muharrem ayının gelişi ile birlikte 
üyelerimize ve bölge halkına aşure ikram etti. 
Odamız önünde ve Nazilli Yeni Sanayi Cumhuri-
yet Camisinde düzenlenen etkinliğe üyelerimiz 
ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu tür etkin-
liklerin yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin 

önemini hatırlatması açısından önemli olduğunu 
söyleyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Nuri ARSLAN üyelerimizin göstermiş olduğu 
ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini 
dile getirdi.

20.08.2021
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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol 
Odamızı Ziyaret Etti

Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Nuri Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan 
Başkan Erol, Başkan Arslan’a başarılı çalışmala-
rından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, misafirper-
verliğinden dolayı Başkan Arslan’a teşekkür ederek, “Misafirper-
verliğinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli 

Ticaret Odası olarak Buharkent’in her zaman yanında oldu. 
Buharkent’i hiç unutmadılar. Bizde kendilerini olabildiğince gelip 
ziyaret etmek istedik. Ekonominin güçlenmesi, üyelerinin başarılı 
olabilmesi için sorumluluk alanındaki her belediyeye destek 
oluyor. Çünkü yerel yönetimlerin yani bizim başarımız tabii ki 
doğrudan esnafımıza, ticarethanelerimize ve oda üyelerimize 
yansıyacaktır. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgenin tanıtılması 
açısından güzel çalışmaları var. Tabi ki Buharkent’teki olumlu 
gelişmeler de olaya olumlu yansıyacaktır. Bizim amacımızda Bu-
harkent’in ve bölgenin kalkınmasıdır. Tek hedefimiz odur” dedi.

25.08.2021

Ege TV Canlı Yayın Programına Katıldık
Yönetim kurulu başkanı Nuri Arslan Ege tv can-
lı yayın programına katılarak  gündemi ve bölge 
ekonomisini değerlendirdi. Ticaret Odası üye-
lerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunlar, 
işletmelerin yapılmasını istediği düzenlemeler 
ile devlet destekleriyle ilgili taleplerin konuşul-
duğu program soru-cevap şeklinde devam etti.  
Üyelerimizden gelen talep ve istekleri dile getiren 
Sayın ARSLAN ‘’Ticaret odası olarak bizim göre-
vimizin bu talepleri ilgililerin bilgisine sunmaktır. 
Kabul edilir veya edilmez. Ancak bunları duyurmak 
zorundayız ‘’ dedi.

25.08.2021
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AK Parti Aydın Milletvekili Rıza POSACI ‘dan 
Odamıza Ziyaret

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, berabe-
rinde Cumhur İttifakı ortakları AK parti Nazilli 
İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı 
Hasan Hüseyin Eren ve ilçe yönetim kurulu üye-
leri ile birlikte Nazilli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 

Odanın çalışmaları hakkında Nazilli Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler’den bilgi alan Milletvekili Rıza Posacı, ken-
disine sunulan 22 maddeden oluşan bölge sorunlarının 
belirtildiği dosyayı inceleyerek en kısa sürede çözüme 
kavuşturmak için çalışacağını belirtti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili 
Rıza Posacı’ya teşekkür ederek, “Sayın vekilimize sorum-
luluk sahamızda bulunan üyelerimizin sorunlarını ak-
tardık. Bunlarla alakalı çözüm ve desteklerini bekliyoruz. 

Sayın vekilimiz zaten her zaman bu konuda bize yardımcı 
oluyor. Biz de sahadaki bilgileri kendilerine aktararak An-
kara’da bunların çözümü için desteklerini bekliyoruz. Bizi 
ziyaret edip sorunlarımızı dinledikleri için çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı , 22 maddeden 
oluşan sorunlar dosyasını da teslim aldık. Bunları tek tek 
bakacağız. Olabilecekleri en kısa şekilde müdahil olarak 
bir çözüm yoluna kavuşturacağız. Zaten bizim amacımız 
sahadaki sorunları çözmek. Nuri Arslan başkanımızı her 
iki başkanlığı da başarılı şekilde yürüttüğü için maşallah 
diyor ve tebrik ediyoruz. Hakikaten gayet donanımlı, özel 
çalışmaları olan, Nazilli için özel projeleri var. En hızlı 
şekilde projelerin hayata geçebilmesi için destek vere-
ceğiz” dedi.

25.08.2021
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Nazilli Ticaret Odası Yönetimi ve Meclis Üyeleri 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı Gezdi

Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes’in yargılandığı 
Yassı Ada’ya gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ars-
lan ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri’nden 
oluşan bir grup, 27 Mayıs darbesinde Merhum Başba-
kan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılandığı 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de Yassı Ada’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na 
dönüştürülerek ziyarete açılan adayı gezdi. Aydın’dan 

adaya gerçekleştirilen ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretini 
düzenleyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
her Aydınlının mutlaka Demokrasi ve Özgürlükler Ada-
sı’nı görmesi gerektiğini söyledi. Nazilli Ticaret Odası 
olarak ilk önce yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yer 
aldığı bir grup ile gerçekleştirilen ziyaretin, tüm yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri, ardından yapılacak işbirlikleri 
ile tüm üyeler tarafından gerçekleştirilmesi için ellerin-
den geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

“O ANLARI ADETA YAŞADIK”

Yakın tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan De-
mokrasi ve Özgürlükler Adasını, Nazilli Ticaret Odası 
olarak ziyaret etmek istediklerini belirten Nuri Arslan; 
“9. Başbakanımız, hemşehrimiz Adnan Menderes’in 
çocukluk ve gençlik yılları, başarıları ve hayatındaki 
önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes 
Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı 

olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan’ın adının 
yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salo-
nunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı 
dönemi mimarisinden günümüze kadar olan dönemde 
demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı 
Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi tarihe adeta ışık tu-
tuyor” dedi.

GENÇ NESİLLERE O UTANÇ GÜNLERİ ANLATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve 
girişimiyle başlayan çalışmaların Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ve GTİ iş birliğiyle yap işlet devret modeliyle yü-
rütüldüğünü hatırlatan Arslan; “1960 darbesi sonrasında 
yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Yassıada, 
geleceğe ışık tutma misyonuyla, Demokrasi ve Özgür-
lükler Adası’na dönüştürülmüş; ülkemizde hayata geçi-
rilen en özel projelerden birisi olmuş. Toplumsal hafıza 
açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve 
açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgür-
lükler Adası’nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve 
Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını yaşadık. Özellikle, Tür-
kiye’nin demokrasi ve siyasi tarihinin utanç vesikaları 
olan darbe, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç 
nesillerine öğretilerek, Adnan Menderes, Hasan Polat-
kan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun aziz hatıralarının yaşatıla-
cağına inanıyorum” diye konuştu.

28.08.2021
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Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantımızı 
Gerçekleştirdik

Nazilli Ticaret Odası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı 31 ağustosta meclis toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Kendi isteği ile Nazilli Ticaret Odası organ üyeliğinden ayrılan  Niyazi ÖZDEN’e göreve geldiği 

günden bugüne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 31.08.2021

Sümer Vakfı Mütevelli Heyet 
Toplantısına Katıldık

Nazilli Ticaret Odası olarak Rehber Öğretmenler 
için verilen eğitime ev sahipliği yaptık

01.09.2021 03.09.2021
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İncirin Başkentinde

Kuru İncir Sezonu Açıldı
Cennet meyvesi olarak kabul edilen İncirin anavatanı Nazilli 

Bölgesinde Kuru İncir Alım Sezonu Başladı
Bu bölgeden Dünyaya yayılan ve ülkemizin stratejik gıda 
ürünlerinden birisi olarak kabul gören kuru incir tarımsal 
ihracatın yaklaşık % 2 sini oluşturuyor. Nazilli bölgesin-
de ağırlıklı olarak kurutmalık olarak değerlendirilen kuru 
incir sezonunun başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN; -2021/2022 
sezonunun tüm üreticilerimize ve incir ticareti yapan üyeleri-
mize hayırlı olmasını, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Bu 
toprakların bize bağışladığı en önemli ve değerli meyveleri-
mizden birisi olan incirin kuru alım sezonu başladı. İncir tica-
reti ve ihracatı yapan üyelerimizi bu vesileyle ziyaret ediyoruz.

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik kayıpların en kısa süre-
de telafi edileceğine inanıyorum. Bu telafinin en güzel yolu da 
ihracattır. Geçtiğimiz sezon Türkiye’den 65 bin ton kuru incir 
ihracatı gerçekleşti. Şimdiden net bir şey söylemek zor ancak 
İhracat birimlerinden gelen veriler 2021-2022 sezonunun çok 
daha iyi geçeceğini gösteriyor. En çok Almanya ve Fransa’ya 
sattığımız bu ürünümüzü çeşitlendirip ürün farklılaştırması 

yaparak başta Amerika olmak üzere Japonya ve uzak doğu 
ülkelerinde de tanıtmalıyız. İncir katma değerli bir ürün. Sade-
ce meyve olarak değil yurt dışında pasta ve unlu mamüllerde 
ve diğer yiyeceklerde iç malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu 
anlamda içimizdeki kısır çekişmeleri bırakıp, inciri daha farklı 
ve daha çok kazanç getirecek şekilde pazarlamanın yollarını 
bulmalıyız. 

Nazilli Ticaret Odası olarak her yıl katıldığımız uluslararası 
gıda fuarlarına pandemi nedeniyle ara vermiştik. Bu yıl ulus-
lararası Anuga gıda fuarında tekrar yerimizi aldık. Bölgemizde 
yetişen ürünlerimizi tanıtmak, ihracatına katkı vermek, ihracat 
yapmak isteyen işletmelerimize yardımcı olmak amacıyla yap-
tığımız yurt dışı fuar organizasyonları bundan sonra da devam 
edecektir. NTO olarak önem verdiğimiz konulardan bir tanesi 
bölgenin ihracatını arttırmak ve çeşitlendirmek. Bu konuda 
AYSO ile beraber yürüttüğümüz ihracat eğitimlerinin kısa sü-
rede sonuç vereceğine inanıyorum dedi.

06.09.2021

16
NAZİLLİ TİCARET ODASI www.naztic.org.tr



17
HABER BÜLTENİ ARALIK 2021 www.naztic.org.tr



Sümer Vakfı Mütevelli Heyet 
Toplantısına Katıldık

Karcasu Kaymakamı Sn. Ahmet 
Soley’in veda yemeğine katıldık.

07.09.2021 08.09.2021

18
NAZİLLİ TİCARET ODASI www.naztic.org.tr



Karcasu Kaymakamı Sn. Ahmet 
Soley’in veda yemeğine katıldık.

Nazilli Ticaret Odası’ndan 
Özel Eğitim Kurumlarına Ziyaret

2021-2022 Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ile Meclis 
Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, NTO’ ya kayıtlı özel eğitim kurumlarına hayırlı olsun ziyareti yaptılar.

09.09.2021

Üyemiz Mastaura Pide’nin 
Açılışına Katıldık

Üyemiz Kocaesgi Premium’un 
Açılışına Katıldık

09.09.2021

10.09.2021

Karacasu’da Düzenlenen Toplu Sünnet 
ve Açılış Programına Katıldık

Aydın Valimiz Sn. Hüseyin Aksoy’un katılımı ile Karcasu 
kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplu sünnet ve açılış 

programına katıldık.

11.09.2021
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İstanbul Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Prof.Dr. Nihat Alayoğlu 

Beraberindeki Heyet ile Nazilli 
Ticaret Odamızı Ziyaret Ettiler

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ın makamında yapılan 
görüşmelerden sonra heyete; NTO’nun yürüttüğü projeler ve bölgenin özellikleri ile 

yöreye özgü ürünler hakkında brifing verildi.

Nihat ALAYOĞLU yaptığı açıklamada; Nazilli 
bölgesinin tarımsal sanayi ve turizm açısından çok 
yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gördüm. 
Her ilçenin kendine özgü tarihten gelen değerleri ve 
ürünleri var. Bu değerlerin ekonomiye kazandırılması 
için yapılan çalışmalar içinde özellikle NTO tarafından 
2015 yılında başlatıldığını öğrendiğim Nazilli Uzun 
Yaşam Köyü Projesini çok beğendik. En kısa sürede 
hayata geçirilmesi gereken, desteklenmeye değer bir 
proje olduğuna inanıyorum. İstanbul Ticaret Odası 
ile NTO ‘nun bundan böyle güçbirliği ve dayanışma 
içinde olacağını söyleyebilirim. Kalkınma ve istihdam 
yaratacak her çalışmada kendilerinin yanındayız. Bu 
anlamda Nazilli Ticaret Odasının yaptığı çalışmaları 
takdire değer olduğu kanaatindeyim. Yapılan 
faaliyetlerin Nuri ARSLAN’ın başkanlığında yönetim 
ve meclis olarak verimli ve uyumlu çalışmalarının 
neticesi olduğu çok açık. Son beş yıl içinde NTO 
tarafından bölgenin tanıtımı için yapılan çalışmaların 

sonuçlarının bölge ekonomisine olumlu olarak dönüş 
yapacağından eminim. Gösterdikleri misafirperverlik 
için Nuri ARSLAN nezdinde yönetim kurulu ve Oda 
Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum dedi. 

Nuri ARSLAN; Sayın Nihat ALAYOĞLU’ nu kısa süreliğine 
de olsa Nazilli’de konuk etmekten memnuniyet 
duyduk. Kendilerine bölgenin potansiyelini anlattık. 
Bu arada projelerimizi tanıtma fırsatımız oldu. Nihat 
beyin özellikle Nazilli Uzun Yaşam Köyü projemiz 
hakkında söylediği olumlu görüşler doğru yolda 
olduğumuzu göstermesi açısından bizleri mutlu 
etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Dünyanın sayılı 
ve en büyük odalarından birisidir. Bu anlamda 
bölgemizin kalkınması için onların tecrübelerinden 
ve desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Yoğun 
programları içinde Nazilli’ye vakit ayırdıkları için 
kendisine ve heyetteki değerli misafirlere teşekkür 
ediyorum dedi.

13.09.2021
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Akreditasyon Denetimlerini 
Başarıyla Tamamladık

Aydın İli Oda Borsalar Nazilli Ticaret Odası’nda 
Bir Araya Geldi

16.09.2021

20.09.2021

15-16 Eylül 2021 tarihinde Türk Loydu baş denetmen Şehnaz NALBANT  ve TOBB Akreditasyon 
Müdürlüğünden gözetmen Başak AYIK tarafından akreditasyon Belge yenileme Denetimi gerçekleştirildi. 

Denetimi başarıyla tamamlayan Nazilli Ticaret Odamız hizmet kalitesini birkez daha tescillemiş oldu.

Aydın ili oda borsalar Nazilli Ticaret Odasında bir araya geldi. Yapılan  istişare toplantısında özellikle dış 
ticaret konusunda üyelerimizin ve bölgenin ihracatını artırmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar 

istişare edildi. Bölgemize ve üyelerimize katma değer yaratacak , üyelerimizin rekabet gücün artıracak, 
bölgemizin   turizimine katma değer sağlayacak çalışmaların istişaresi  için Aydın ili oda borsaların daha sık 

bir araya gelerek güçbirliği toplantıları yapmaları konusunda fikir birliğine varıldı.
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Nazilli Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binası 
Temel Atma Törenine Katıldık

Memleket Partisi İlçe Başkanlığı’ndan 
Odamıza Ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN,  Nazilli Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binası 
Temel Atma Törenine katılım sağladı. Nazilli Ticaret Borsası ve Üyelerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.

Memleket Partisi İlçe Başkanı Ali Çetinkaya ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret ettiler.

20.09.2021

20.09.2021
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Eylül Olağan Meclis Toplantımızı 
Gerçekleştirdik

Nazilli Ticaret Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısı 27 Eylül’de meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

27.09.2021

3. Meslek Komitesi 
Toplantısı

Buharkent Belediye 
Başkanlığına Ziyaret

3. Meslek komitesi Konfeksiyon, Tuhafiye ve 
Hazır Giyim olağan toplantısı Nazilli Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirildi. Üyelerden gelen 

görüş ve öneriler istişare edildi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Bu-
harkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’u maka-
mında ziyaret etti. Yapılan ziyarette bölge ve ülke 

sorunları hakkında istişare gerçekleştirildi.

28.09.2021 28.09.2021
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Buharkent Kaymakamı Sn. Levent Küçük’ü 
Makamında Ziyaret Ettik

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU 
Başkanlığında Gerçekleştirilen İş Dünyası -STK 

Buluşması Toplantısına Katılım Sağladık

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Arslan, Meclis Üyesi Sayın Serkan SAYGILI, Buharkent İlçesine 
yeni atanan Kaymakam Levent KÜÇÜK’e makamında ziyaret etti. Yeni görev yerinde başarılar dileyen 

Odamız Yönetim Kurulu Sayın Başkanı Nuri Arslan, Sayın KÜÇÜK’e uzun yaşam sepeti hediye etti.

Sayın Bakanımıza üyelerimizin ve Sorumluluk Sahamızın sorun ve çözüm önerilerinini bulunduğu Sorunlar 
Dosyamız ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimizden oluşan hediye sepeti takdim edildi.

28.09.2021

01.10.2021
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İHRACATTA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, Ay-
dın’ın 2021 yılı Eylül ayı ihracat rakam-
ları hakkında açıklama yaptı. ARSLAN, 
“İlimizin 2021 yılı Eylül ayı ihracatı, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 
artmıştır. 2020’nin Eylül ayında 65 mil-
yon 793 bin dolar olan ihracatımız, bu 
yıl aynı ayda 80 milyon 452 bin dolara 
çıkmıştır. 9 aylık ihracatımıza baktığı-
mızda da artışın yaşandığını görüyoruz. 
2020 yılının ilk 9 ayında 441 milyon 777 
bin dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 9 
ayında yüzde 30 artarak 576 milyon 460 
bin dolar olmuştur. Bu rakamla 2021 yı-
lının ilk 9 ayındaki ihracatımız, pandemi 
koşullarının olmadığı 2019 yılının ilk 9 
ayındaki 447 milyon 935 bin dolarlık ve 
2018 yılının ilk 9 ayındaki 460 milyon 

322 bin dolarlık ihracatı da geride bırak-
mış oldu” dedi.

İTALYA, İSPANYA VE ABD

Aydın’dan yapılan ihracatın ülkelere 
göre dağılımı hakkında da bilgi veren 
ARSLAN, “Geçen yıl Eylül ayında 142 
ülke ve 7 Serbest Bölge’ye ilimizden ih-
racat yapılırken, bu yıl Eylül ayında ise 
ilimizden 143 ülke ve 7 Serbest Bölge’ye 
ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılı Eylül 
ihracatımızda birinci sırayı İtalya aldı. 
İtalya’ya ilimizden yapılan ihracat yüz-
de 42,9 artarak 71 milyon 998 bin dolara 
çıktı. Eylül ayında ikinci sırayı alan İs-
panya’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat ise 
yüzde 56’lık yükseliş ile 67 milyon 201 
bin dolar oldu. İhracatımızda üçüncü sı-
rada yer alan ABD ise dış satışımız yüz-

de 33’lik artış ile 52 milyon 557 bin dolar 
oldu” ifadelerini kullandı

SEKTÖRLERİN İHRACATI ARTIYOR

ARSLAN, Aydın’ın ihracatında öne çı-
kan sektörler hakkında da ayrıntıları 
paylaştı. ARSLAN, “İlimizin öne çıkan 
sektörleri arasında birinci sırayı, çoğun-
luğunu mermerin oluşturduğu maden-
cilik ürünleri aldı. Madencilik ürünle-
rinin ihracatı, yüzde 30’luk artışla 576 
milyon 460 bin dolara çıktı. Otomotiv 
Endüstrisi sektörü ise yüzde 35’lik yük-
selişle 148 milyon 377 bin dolarlık ihra-
cata imza attı. İlimizden en çok ihracat 
yapan üçüncü sektör ise Kuru Meyve ve 
Mamulleri ise büyük artış yaşandı ve 95 
milyon 460 bin dolarlık ihracat yapıldı” 
diye konuştu.

İlimizin 2021 yılı Eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artmıştır. 2020’nin Eylül ayında 
65 milyon 793 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl aynı ayda 80 milyon 452 bin dolara çıkmıştır.

05.10.2021
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15.10.2021

NTO 2022-2025 STRATEJİK PLAN 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık stratejik plan çalışmaları Başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
olmak üzere Stratejik Planlama Ekibi ve Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Nazilli İİBF Fakültesi  ve sorumluluk sahamızda bulunan Meslek Yüksek Okulları 
akademisyenleri ile birlikte 3 aylık bir çalışma sonucu tamamlanmıştır. 

Üyelerimizden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda 4 Yıllık süreçte odamızın en büyük hedefi sorumluluk sahamızda 
ihracatı artırıcı çalışmalar yapmak ve Uzun yaşam Köyünün Hayat geçirilmesi olarak belirlenmiştir. 2022-2025 yılları için 

belirlenen amaçlarımız şöyledir:

STRATEJİK AMAÇ 1 :

Sorumluluk sahamızda ihracat potansiyelini artırmak

STRATEJİK AMAÇ 5 :

Sorumluluk sahamızda ticari ve sosyal 
hayat ile ilgili konularda etkinliği 
artırmak

STRATEJİK AMAÇ 2 :

Sorumluluk sahamızda ticari hayatı 
canlandırmak

STRATEJİK AMAÇ 6 :

Kurumsal kapasiteyi artırmak 
STRATEJİK AMAÇ 3 :

Üyelerin rekabet gücünü artırmak

STRATEJİK AMAÇ 7 :

Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün hayata 
geçirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 4 :

Üye memnuniyet seviyesini artırmak
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Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında 
Yenipazar MYO’na Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan tarafından Yenipazar 
Meslek Yüksek Okulu’na odamızın 2022-2025 stratejik 
planına esas olacak çalışmaları istişare etmek üzere ziyaret 
gerçekleştirildi.

25.10.2021

ADÜ Dekan Yardımcılarından 
Odamıza Ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
dekan yardımcıları odamıza ziyarette bulundular.

19.10.2021

ADÜ ile Stratejik Plan Çalışmalarımız 
Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN ve oda personelinin 
katılımıyla ADÜ ile Stratejik Plan Çalışmalarına devam ediliyor.

05.11.2021

Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında 
Bozdoğan MYO’na Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan tarafından Bozdoğan 
Meslek Yüksek Okulu’na odamızın 2022-2025 stratejik 
planına esas olacak çalışmaları istişare etmek üzere ziyaret 
gerçekleştirildi.

25.10.2021

Stratejik Plan Çalışmalarından Kareler
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Nazilli Ticaret Odası’nın ANUGA Gıda 
Fuarındaki Standı Büyük İlgi Gördü

Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen ANUGA Organizasyonunda stant açan 
tek Odanın Nazilli Ticaret Odası olması dikkat çekti. 

Nazilli Ticaret Odası, dünyanın en büyük 
uluslararası gıda fuarlarından biri kabul edilen ve 
Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ANUGA 

Fuarında stant açarak yöresel ürünlerimizi Avrupalı 
alıcıların beğenisine sundu. Türkiye 290 firma ile 
fuara katılarak 97 ülke içinde İtalya, Almanya ve 

İspanya’nın ardından 4’üncü büyük katılımcı oldu. 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN fuarda stant 
açan ve ürünlerini tanıtan NTO üyelerine ziyarette 

bulunarak, organizasyon ile ilgili istişarede bulundu. 

NURİ ARSLAN; TÜM AMACIMIZ BÖLGE İHRACATINI 
ARTTIRMAK 

Fuara aynı zamanda Ticaret Heyeti Başkanı olarak 

katılan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “yurtdışı 
gıda fuarlarına 2013 yılından itibaren düzenli olarak 
katılım göstermeye gayret ediyoruz. İhracat yapan 
üyelerimize desteklerimiz sürmekle birlikte ihracat 

potansiyeli olan ancak çeşitli sebeplerle ihracat 
yapamayan firmalarımızın dış ticaret tecrübelerini 

arttırmak, dış pazarlarla buluşturmak amacıyla 
yaptığımız organizasyonların sonucunu almaya 
başladık. Özellikle yurt dışı organizasyonlarında 

bölgemize özgü ürünlere katma değer yaratacak 
projeler olmasına dikkat ediyoruz. Nazilli Ticaret 

Odası olarak yurt içinde ve dışında, her platformda 
üyelerimizi azami düzeyde temsil ettiğimize 

inanıyorum” dedi

09.10.2021
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Nuri Arslan ANUGA Fuarı Hakkında 
Değerlendirmede Bulundu 

Aydın SGK ve İŞKUR müdürlerinden 
Odamıza Ziyaret

Deva Partisi İlçe Başkanlığı’ndan 
Odamıza Ziyaret

Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; - Bilindiği 
üzere; dünyanın sayılı gıda fuarlarından kabul 
edilen ve iki yılda bir yapılan Anuga Gıda 
Fuarında Nazilli Ticaret Odası adına stant açtık. 
Bölgemizde yetişen ve işlenen yerel ürünlerimizi 
, fuara gelen yabancı ziyaretçilerin beğenisine 
sunduk. Her zaman olduğu gibi, başta Kuru İncir 
olmak üzere stantda yer alan hemen hemen 
tüm ürünlerimiz ilgi gördü. 

Ancak Almanya’nın uyguladığı pandemi 
tedbirleri nedeniyle özellikle Çin ve Afrika 
ülkelerinden gelen alıcıların olmaması 2019 
yılında yapılan fuara göre daha az yoğunlukta 
bir fuar yaşanmasına neden oldu. Fuara iştirak 
eden kurum ve şirket temsilcileriyle yaptığımız 
görüşmelerde; uluslararası gıda pazarını 
olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurun 
yüksek düzeyde seyreden ve sürekli olarak 
değişkenlik gösteren hammadde fiyatları 

olduğu, yüksek hammadde ve sürekli olarak 
artan girdi maliyetleri nedeniyle firmaların fiyat 
teklifi vermekte zorlandıkları ifade edildi. Navlun 
ve taşıma maliyetlerinin artması ambalaj 
malzemelerindeki zamlar, bazı ürünlerde 
ambalaj ve paketleme giderinin üründen daha 
pahalı olmasına yol açtığını gözlemledik. 

2019 yılında 8000 civarında katılımcı firma 
olduğu halde bu fuarda katılımın 4600 firma 
seviyesinde olduğu görüldü. Pandemi ve maliyet 
artışı nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklara 
rağmen standımıza ve Türk ürünlerine 
gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. 
Bölgemizin ve ürünlerimizin tanıtımı noktasında 
hedeflediğimiz çalışmayı yaptığımıza 
inanıyorum. 

Organizasyonda Ticaret Odası olarak sadece 
Nazilli Ticaret Odasının stant açmış olması 
fuarın dikkat çeken bir başka yönüydü. Dünyanın 

en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri 
kabul edilen bir fuarda yer almamız kurumsal 
kimliğimizin ve üyelerimizin bilinirliğinin artması 
açısından olumlu tepkiler almıştır. Fuarda yer 
alan NTO üyesi firmalar için Ticaret Odasının da 
orada bulunması moral kaynağı olmuştur. 

Daha önce ifade ettiğimiz üzere; yurt dışı 
organizasyonları daha ziyade çeşitli sebeplerle 
ihracat yapamayan firmalarımızın dış ticaret 
tecrübelerini arttırmak, dış pazarlarla 
buluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalardır. 
Ürünlerimizin tanıtımı ve temsil noktasında dış 
ticaret çalışmalarımız devam edecektir. 

Bu vesileyle Organizasyonun Türkiye Kısmını 
üstlenen İstanbul Ticaret Odasının yetkililerine, 
fuara bizzat katılan veya ürün örneği vermek 
suretiyle katkıda bulunan üyelerimize teşekkür 
ediyor, Anuga Fuarının bölge ihracatı için hayırlı 
sonuçlar getirmesini diliyorum dedi.

Aydın SGK İl Müdürü Zeynep YILMAZ ve İŞKUR müdürü Rahmi 
TERZİ odamıza ziyarette bulundular.

Deva Partisi İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Öztekin ve 
beraberindeki heyet odamızı ziyaret ettiler.

14.10.2021

18.10.202106.10.2021

09-13 Ekim tarihleri 
arasında Almanya’nın 
Köln şehrinde yapılan 
Gıda Fuarından dönen 
Nazilli Ticaret Odası 
adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN 
bir açıklama yaptı
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Bozdoğan Kaymakamı 
Sn. Alperen BAŞKAPAN’a Ziyaret

Yenipazar Kaymakamı 
Sn. Osman KURAL’a Ziyaret

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan 
NİYAZİ’den Odamıza Ziyaret

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi 
İsak AKGÜN, Bozdoğan İlçesine yeni atanan Kaymakam Sayın Alperen 
BAŞKAPAN’ı makamında ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meslek Komite Üyesi 
Mehmet GÜMÜŞ, Yenipazar İlçesine yeni atanan Kaymakam Sayın 
Osman KURAL’ı makamında ziyaret etti.

Kuyucak Kaymakamı FEHMİ SİNAN NİYAZİ, odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyelerinin 
de hazır bulunduğu toplantıda, Kuyucak’a ait sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında istişare gerçekleştirildi.

25.10.2021

25.10.2021

04.11.2021

Kuyucak Kaymakamı 
Sn. Sinan Niyazi’ye Ziyaret

Karacasu Kaymakamı 
Sn. Furkan ALPAY’a Ziyaret

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan YILDIZ, Kuyucak İlçesine yeni atanan Kaymakam Sayın Fehmi 
Sinan NİYAZİ’yi makamında ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan YILDIZ, Karacasu İlçesine yeni atanan Kaymakam Sayın Furkan 
ALPAY’yı makamında ziyaret etti.

21.10.2021

22.10.2021

Sorumluluk Sahamızdaki 
İlçelere yeni atanan 
Kaymakamlarla 
odamız arasında 
İstişare Toplantıları 
gerçekleştirildi.
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Karacasu Belediyesi’nin Benzin 
İstasyonu Açılışına Katıldık

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
Karacasu Belediyesi benzin istasyonu açılışına katıldı.

22.10.2021

Karacasu Belediyesi’ne 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Karacasu Belediye Başkanı Sn. Mehmet Erikmen’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk.

22.10.2021

KGK Başkenı Esin Ülkü BEYAZIT’tan 
Odamıza Ziyaret

Kadın Girişimciler Kurulu başkanı Esin Ülkü Beyazıt ile Fen Lisesi 
Müdürü Ali Çomruk odamızı ziyaret ettiler.

04.11.2021

Bozdoğan Esnaf Kefalet 
Başkanı’ndan Odamıza Ziyaret

Bozdoğan Esnaf Kefalet başkanı tarafından gerçekleştirilen 
ziyarette Sorumluluk sahamız olan Bozdoğanda bulunan üyelerimiz 
başta olmak üzere İlçenin sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi.

18.10.2021

Birim Amirleri ve Muhtarlar Toplantısı NTO 
Konferans Salonunda Gerçekleşti

Nazilli Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy’un başkanlığında Birim amirleri ve muhtarlar toplantısı Nazilli Ticaret Odası 
konferans salonunda gerçekleştirildi.

06.11.2021
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Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN’dan ‘10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Günü’ Mesajı

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü, 

aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, minnet, şükran ve özlemle andıklarını ifade etti. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla mesaj yayınlayan 
Nazilli Ticaret Odası (Nazilli, TO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 

ARSLAN, Atatürk’ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir 
komutan ve dahi bir yönetici olduğunu belirtti.

Başkan ARSLAN mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bağımsızlık karakteri, milletine ve ülkesine olan sevgisi, milli 
egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleriyle 

yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanan, 
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 83. 
yıldönümünde bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu 
vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini 

her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat 
daha artmaktadır. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, kendisini 

milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına 
çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük 

başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda 
yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir liderdir 

Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk Milletinin yeniden 

ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, 
Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını 

açmıştır. Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası 
geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen 

yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız ve 
laik Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin 

ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız. Büyük 
Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefler doğrultusunda 

ilerlemek aziz milletimizin her zaman ortak gayesi olmuş ve 
olmaya devam edecektir.

Bu gayeye ulaşma yolunda, bizlere söylediğin gibi tek bir şeye 
ihtiyacımız vardır; o da çalışmak.

İş dünyası olarak; ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı 
ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı bir kez daha 

vurguluyor ve yüksek hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük 
komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını 

hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, 
dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal mücadelemizin tüm 

kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”

09.11.2021
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Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan ve Meclis Başkanımız Gürdal Yüzügüler’in katıldığı 
Nazilli’deki anma törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, 
kurum ve kuruluşların müdür ve idarecileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Büyük Önder Atatürk Oda Personelimiz  
Tarafından Saygıyla Anıldı
Nazilli Ticaret Odası personeli de saatler 09.05’i 
gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı 
okudu.

10.11.2021

10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Programına Katıldık

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83. ölüm 
yıldönümünde de düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2021
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Ödemiş Ticaret Odasına Ziyaret

Torbalı Ticaret Odasına Ziyaret

11 Kasım 2021 perşembe günü gerçekleştirilen ziyarette ilçelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları 
karşılaştırılmış, odalar arasındaki benzerlikler ve üyelerine sunulan hizmetler konusunda istişare gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon hizmetleri yerinde görülerek, iyi uygulamalar 
ve çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı.

11.11.2021

11.11.2021

Odalar arasında yapılabilecek ortak ticari faaliyetler 
hakkında fikir alışverişlerinde bulunulurken, Ticaret Ba-
kanlığı tarafından UR-GE proje başvuruları kabul olan 
ve tamamlanma aşamasında olan Ödemiş Ticaret Oda-
sı, proje deneyimlerini odamız ile paylaşmış, Odamız 

ise, Stratejik Plan çalışmaları, Akreditasyon Sistemi ve 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi konuları başta olmak 
üzere ilgili dokümanlar, kullanılan yazılımlar ve iş takip 
süreçleri konularındaki uygulamaları hakkındaki bilgi-
lendirme yapmıştır.
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Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nden 
Odamıza Ziyaret

Büyük Birlik Partisi Nazilli İlçe 
Başkanlığı’ndan Odamıza Ziyaret

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden İlçe 
Jandarma personeline İlk Yardım Eğitimi

Nazilli İngiliz Kültür Dil Okulu’ndan 
Odamıza Ziyaret

Ekvator Enerji’den 
Odamıza Ziyaret

YG Danışmanlık’tan 
Odamıza Ziyaret

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen odamızı 
ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Nazilli İlçe Başkanı Murat AKAN odamızı 
ziyaret etti.

Odamız; Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün İlçe Jandarma 
personeline verdiği ilk yardım eğitimine ev sahipliği yaptı.

Nazilli İngiliz Kültür Dil Okulu Müdürü Kerim İzgar odamızı 
ziyaret etti.

Ekvator Enerji temsilcisi Nazım Lale odamızı ziyaret etti.

YG Danışmanlık temsilcisi Hüseyin Ali YÜCEL 
odamızı ziyaret etti.

12.11.2021

15.11.2021

23.11.2021

12.11.2021

12.11.2021

18.11.2021
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Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
ile Nazilli Ticaret Odası Arasında İşbirliği 

Protokolü İmzalandı

Nazilli İİBF adına Dekan Prof. Dr. Yusuf KADERLİ ile Ticaret 
Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ ın karşılıklı 

olarak imzaladığı protokol Üniversite – Sanayi İşbirliği 
kapsamında yapıldı.

Protokol; ticaret odası üyelerinin menfaatleri doğrultusun-
da ticari kapasitelerini ve ihracat imkanlarını geliştirmek, 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomi ve finans alanındaki 
gelişmeleri üyelere aktarmak için yapılması planlanan ça-
lışmaları kapsıyor. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nuri ARSLAN; Nazilli 
için hayati kurumlardan birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu güne kadar Fa-
külte ve Meslek Yüksek Okulları ile çeşitli konularda ortak 
çalışmalar yapmıştık. Ancak bunlar belirli bir program dahi-
linde olmayan faaliyetlerdi. Bundan böyle protokol konuları 
dahilinde; üniversite-sanayi işbirliğinin gerektirdiği tüm ça-
lışmaları hayata geçirmek, aynı zamanda sektörün ihtiyaç 
duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği 
yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam odaklı po-
litikaların oluşturulması için gayret göstereceğiz. Üniversi-
tenin mevcut imkanları ile üyelerimizin mevcut imkanları 

birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden ge-
lişmeleri için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca; şir-
ketlerimizin kurumsallaşma çalışmalarında bu işbirliğinden 
oldukça yüksek seviyede faydalanacaklarını inancındayım. 

Üniversite mezunu bir gencin eğitim gördüğü alan itibariyle 
işletmelerin beklediği düzeyde olması isteniyor ancak çoğu 
zaman bu mümkün olmuyor. Protokol dahilinde yapmaya 
çalışacağımız konulardan bir tanesi de reel sektörün ihti-
yaç duyduğu niteliklerin üniversitede kazandırılması için 
karşılıklı danışma mekanizmasını devreye almak olacaktır. 

Bu birlikteliğin başta Oda üyelerimiz ile üniversitemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum- dedi. 

Protokol töreninde; Nazilli İİBF Dekan Yardımcıları Doç.
Dr.Engin ÇAKIR ve Dr.Öğr.Üyesi Gülşah Sezen AKAR ile 
Arş.Görevlileri İsmail ÖZTANIR ve Kemal ÖZDEMİR’ de ha-
zır bulundular.

23.11.2021
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Nazilli Ticaret Odası’ndan 
Nazilli Fen Lisesi’ne Başarı Ödülü

“Teknofest 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji” Yarışmasında 
Türkiye 1.si Olan Nazilli Fen Lisesine 3D Yazıcı Bağışlandı.

Nazilli Fen Lisesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 
IV.Ulusal Bilim Kampında “Bilim Teknoloji” yarışma-
sında yapmış olduğu proje ile Fen Liseleri arasında 
Türkiye 1.si, yine 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 
“Teknofest 2021 Havacılık,Uzay Ve Teknoloji”   yarış-
masında Türkiye 1.si olarak Nazilli’nin gurur kaynağı 
olmuştur. 

Öğrencilerin bu tür Ulusal ve Uluslararası yarışmalar-
da bölgemizi daha iyi temsil etmeleri ve daha fazla 
bilimsel çalışmalarda başarılı olabilmeleri amacıyla 
Nazilli Ticaret Odası tarafından okulun ihtiyacı olan 
özelliklerde bir 3D yazıcı alınarak okul müdürlüğüne 
bağışlandı. 

Açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 

ARSLAN; -Nazilli Fen Lisesi öğrencilerinin ve eğitim 
kadrosunun başarısı bizleri gururlandırmıştır. Özellikle 
bilim ve teknoloji alanında başarılı olunması ülkemi-
zin yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyduğu bir alan 
olması nedeniyle daha da önem taşımaktadır. Araştı-
ran ve yenilikler getirmek için çabalayan öğrencilere, 
gençlere ihtiyacımız var. İlköğretim ve orta öğretim 
sisteminin ülkenin kalkınmasında ihtiyaç duyulan 
bilim dalları ve meslekler dikkate alınarak esnek bir 
biçimde yapılandırılması gerektiğine inanıyorum. 
Okulun önemli bir ihtiyacı kurumumuz aracılığı ile 
karşılanmıştır. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük 
emekleri bulunan öğretmenlerimizi de bu vesileyle 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum dedi.            

11. Meslek Komitesi 
olağan toplantısı 
gerçekleştirildi.
Yaş Sebze, Meyve Ürünleri ve Bitkisel Yağların İmalat ve Ticare-
ti sektörlerinden oluşan 11. Meslek Komitesi olağan toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda 11. Meslek grubunda bulunan üyelerin 
görüş ve önerileri istişare edildi.

25.11.2021

24.11.2021

37
HABER BÜLTENİ ARALIK 2021 www.naztic.org.tr



ERASMUS Eğitim Çalışmaları 
Odamızda Gerçekleştirildi

Nazilli İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nden Odamıza Ziyaret

Aydın Post Gazetesi’nden 
Odamıza Ziyaret

Nazilli Hayat Boyu Öğrenme Derneği tarafından ERASMUS 
projeleri kapsamında yürütülen eğitim çalışmaları Nazilli Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sn. Güven EKER Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Nuri ARSLAN’ı makamında ziyaret ettiler.

Aydın Post Gazetesi yazarlarından Sn. Ahmet GÖZEN, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Nuri ARSLAN’ı makamında ziyaret ettiler.

03.12.2021

14.12.2021

20.12.2021

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantımızı 
Gerçekleştirdik

Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Temsilcilik Toplantısı

Ekmek Azami Fiyat Tutarıyla İlgili 
Heyet Toplantısı Yapıldı

Nazilli Ticaret Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı 29 
Kasım’da meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Temsilcilik 
Toplantısı Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda 
Gerçekleştirildi.

Tacir ve sanayiciler tarafından üretilen ekmeğin azami fiyat 
tarifesini ilgili yönetmelik hükümlerine göre belirlemek üzere 
Aydın Ticaret İl Müdürlüğü, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Nazilli 
Belediyesi ve Nazilli Ticaret Odası temsilcileri Odamızda 
toplanmıştır.

29.11.2021

01.12.2021

01.12.2021
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4. Meslek Komitesi Toplantısı
4. Meslek Komitesi - Otomotiv Ticareti, Motorlu Araçlar Servis ve Yedek Parça olağan toplantısı Nazilli 

Ticaret Odasında yapıldı. Toplantıda Üyelerden gelen görüş ve öneriler istişare edildi.

15.12.2021
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NURİ ARSLAN, TV DEN KANALINDA 
YAYINLANAN  “EMİN AYDIN’LA BAŞ BAŞA” 

PROGRAMININ KONUĞU OLDU

Gazeteci Emin AYDIN’ ın hazırlayıp sunduğu programda; pandeminin ekonomiye etkilerini 
değerlendiren ARSLAN, ekonomideki dalgalanmayı ve yeni asgari ücreti de değerlendirdi.

Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; “2019 Mart 
ayından itibaren pandemi süreci dünyayı etkisi aldı. 
Bunun yansıması da bizim ülkemizde maksimumu 
seviyede hissedildi. Son gelen aşılama ile bu bizim 
ülkemizde belli bir yere kadar getirildi. Bu da 
ekonominin şartlarının son zamanda herhangi bir 
etkisi kalmadı. Dünyada birçok ülkede kısıtlamalar 
başladı. İnşallah bu bizim ülkemizde yaşanmaz. 
Vatandaşlarımız aşı konusunda hassasiyetini 
gösterirse olmayacağına inanıyorum. Pandeminin 
etkilerini yavaş yavaş atlatıyoruz.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Arslan, “  Döviz fiyatlarındaki sıkıntı belli bir trendle 
gelip de aniden yükselmesiyle alakalı. Bu yükseliş 

TL’de olan birçok kimsenin neredeyse yüzde 50 
ile yüzde 100 arasında bugün TL’nin değer kaybı 
ile alakalı. Sizin cebinizde TL varsa alım gücünüz 
düşecek. Alım gücü düşeceği için bunun etkisi bir 
kaç ay sonra biraz daha hissedilecek. Asgari ücret 
konusunda da her iki tarafın mutlu olması gerekir. 
Çalışanlarımızı mutlu edemezsek bu işe yansır. 
Bir şekilde onların da mutlu olacağı bir rakam 
olması lazım. Geçim standartlarını yakalamaları 
lazım ki huzur olsun. 4000 TL’nin üzerinde 
olmasıyla bizim beklentimiz de bu yöndeydi fakat 
şöyle bir sorunumuz var bizim, işvereni de mutlu 
etmezseniz sonuçta işverenin de yüzde 50 artış 
olduğu zaman bir şekilde karşılaması gerekir. Bu 
işsizliği körükleyebilirdi. Bu konuda da bir duyarlılık 
kesinlikle gösterildi ama rakam bize göre yani 470 

17.12.2021
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lira gibi bir rakam şu an net olmamakla beraber tasarruf 
sağlanacak ama bunun daha da artması gerekiyor. Asgari 
ücretle alakalı daha bu yıl içinde 5000 lira ücret alan bir 
kişinin bu ay maaşı 4100 lira. Vergi diliminin de çözülmesi 
lazım. Asgari ücretin üstündeki ne olacak, asgari ücretin 
üstündeki 500 lira fazla aldığında vergi dilimine girerse 
asgari ücretten daha az bir gelir elde edecek. Ne eksileceği 
ne kalacağı daha kesinleşmedi. O 470 lira onun bize yeterli 
değil. Diğer kalemlerde de bu vergi diliminin düşmesi lazım. 
Asgari ücret işçi kısmını beklenen doğrultuda mutlu etti 
ama işveren kısmının tamamen bundan mutlu olduğu 
söylenemez. Bu sonra işsizliği körükleyebilir. İyileştirmeler 
olursa istihdamı sağlayacak. Biz destekleri bekliyoruz Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan” dedi.

“BAŞARILI OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”

Arslan, “2022-2025 dönemine ait 4 yıllık stratejik plan 
çalışmamızı tamamladık. Bunda da ana unsurumuz 
ihracat. Yani üyelerimizin ihracatını arttırmak ve ihracat 
potansiyeli olan üyeleri hedefimiz bir şekilde ihracat yapar 
hale getirmek. Bu strateji projemizde yer alan ana konu. 
İkinci konumuz da üretim. Bunları yapmak için nitelikli 
eleman sorunumuz var. Biliyorsunuz hepsi bir zincir. Bunlar 
birbiri ile bütün çalışmalarımız var. Önümüzdeki sene 
ihracat ofisi kuruyoruz, bu konuda eğitimli kişileri istihdam 
edeceğiz. İhracat yapmak isteyen üyelerimizin direkt ofis 
olarak yani gelip yüzde altmışa yakın destek alabileceği bir 
ofis kuruyoruz. Şu anda onun çalışmaları var. Bu şu anki 
geldiğimiz noktada da bizim doğru bir yönde oda olarak 
faaliyet gösterdiğimizi teyit etmiş oldu. Küçük ölçekte olan 
işletmelerimizin bir tane dış ticaret elemanı tutma durumu 
şu an için yok. İşi belirli noktaya getirdiği zaman bunlar 
olabilir. Bunu da biz meslek örgütü olarak karşılayacağız. Bu 
tip eksiklikleri, noksanları belirleyip artı yazmak kazandırmak 
ihracatında. Onun için biz bu sorumluluğumuz olan konuya 
daha çok eğilim verdik ki bundan sonraki zaman diliminde 
bu işi en iyi şekilde yapıp bu kendisinde mevcudiyetinde bir 
istihdam sağlayamayacağı yani dış ticaretle ile ilgili eksiği biz 
gidermeyi hedefliyoruz. Bunda da başarılı olacağız. Çünkü 
başarılı olmaktan başka şansımız yok. En iyi şekilde bunu 
üyelerimize hizmet olarak sunacağız” dedi.

“ÖĞRENCİLERE MESLEK LİSESİNE GİTMENİN 
ÖZENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Arslan, “Bundan 90’lı yıllarda meslek liseleri dediğiniz 
zaman en yüksek puan seviyesinde öğrenci alınırdı. Peki 
ne değişti o gün ile bugün arasında? Özellikle o zamanlar 

meslek liselerinden lisansa veya meslek yüksekokuluna 
gidenlere artı puan veriliyordu. Bazı şeyler hızlı şekilde 
tekrar düzenlenerek yani artı puan verilebilir veya meslek 
lisesi çıkışlı birçok bölümde okuyan geçlerimiz haricinde 
lisansa gitmeme gibi şart getirilirse meslek liselerinin 
önü açılır. Bizim çok uzun süre bekleme şansımız yok 
üretmek zorundayız. Sadece sermaye ile işiniz görülmüyor 
ki. Sermayeniz var aldınız ekipmanı getirdiniz bunu kim 
kullanacak? Nitelikli eleman burada devreye girecek. 
Bunun da bir yandan başlanması lazım. Öğrencilere meslek 
lisesine gitmenin özendirilmesi gerekiyor. Gençlerin meslek 
lisesinden çıkışta kendilerini nereye taşıyabilecekleri 
konusunda ebeveyn ve rehberlik öğretmenlerinin ikna 
etmesi lazım” ifadesini kullandı.

“ÜRETENLER HEP KAZANANLAR”

Arslan, “Hizmet sektörü pandemiyle beraber düştü, hala 
kendini toparlayabilmiş durumda değil. Birçok firmada 
sıkıntı devam ediyor. Üretenler hep kazananlar. Pandemi 
bir fırsattı. Okullarımız krizi fırsata çevirdi elindeki bunca 
yıldır kullandığı ekipmanla üretim yaptılar. Karşılığında da 
ne kadar doğru yolda olduğunu gösterdi. Bir maskeyi bile 
dikecek insan aramadık mı? Meslek liselerinin haricinde 
dikenler var mıydı? Yoktu. Meslek konusunda kesinlikle 
meslek liselerinin sayısını arttırmak zorundayız. Oran yüzde 
otuzdan yüzde yetmişe değil de tam tersi yüzde yetmişi 
meslek lisesi, yüzde otuzu bizim beyaz yakalı tabir ettiğimiz 
veya bilim adamı olacak. Bizim potansiyelimiz de bu” dedi.

“ARTIŞLARIN HEPSİNİN SEBEBİ SADECE DÖVİZ 
KURUNDAN DEĞİL”

Arslan “Bizim bölgemizde inşaat sektörünün ivmesi gayet 
iyiydi. İnşaat sektöründe bir durağanlık söz konusu değil. 
2001 yılındaki krizde 1 sene içinde 2 kere temel kazmışız. 
Şu anda kriz diyoruz ama gidin görün o kadar inşaat var ki 
demek ki krizin etkileri farklı. O dönemde çok farklıymış alım 
gücü ile alakalı şu anki konjektörde farklı. İnşaatlarda her 
şey devam ediyor. Tabi ki etsin biz etmesin demiyoruz ama o 
gün ile bugün arasında kriz algısı daha farklı hale geldi. Bizim 
ülkemizdeki girdilerin sadece artması direkt dövizden veya 
farklı materyaller değil. Birçok ürünün ham maddesini yurt 
dışından alıyoruz. Bizim yurt dışından gelen ürünlerimizde 
dolar bazında alıyoruz. 30 dolar olan ürünler var bu iç pazarı 
tetikliyor doğal olarak. Artışların hepsinin sebebi sadece 
döviz kurundan değil. Döviz kurundan artış bir yere kadar. 
Siz fiyatlara baktığınız zaman artışı yüzde üç yüz olan var. 
Esas bunlarla alakalı sorun var” dedi. 
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Nazilli Ticaret Odasından 
Buharkent’e Eğitim Desteği

9. Meslek Komitesi Toplantısı
9. Meslek Komitesi - Özel Eğitim Kurumları, Oteller ve Yurtlar, Özel Eğlence Yerleri olağan toplantısı Nazilli 

Ticaret Odasında gerçekleştirildi. Üyelerden gelen görüş ve öneriler istişare edildi.

17.12.2021

20.12.2021

Sorumluluk sahasındaki Buharkent’e eğitim desteğinde bulunan, 
Nazilli Ticaret Odası Meclisi adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN; “Bir ulusun ileri gitmesi için, bireylerinin iyi eğitilmiş 
olması, iyi eğitilmek için de eğitim araç gereçlerinin eksiksiz olması 
gerekir. Bu bilinçle Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizde gençle-
rimizin eğitimi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sorumluk 
sahamızdaki okullarımıza gücümüz oranında destek olmaya çalışı-
yoruz. İstiklal İlkokulu’ndan gelen talep doğrultusunda da ihtiyaç 
duydukları eğitim araç gereçlerini okulumuza teslim ediyoruz. Hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı.

Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit BAŞTÜRK ve İstiklal İlkokulu 
Müdürü Şeyma Acar ÇOPUR, eğitime vermiş olduğu destekten dolayı 
Nazilli Ticaret Odası Meclisi adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN’ a teşekkür plaketini takdim etti.

Plaket töreninden sonra Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit 
BAŞTÜRK ve İstiklal İlkokulu Müdürü Şeyma Acar ÇOPUR ,Nazilli Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Akın DÖKEN sorumluluk sahamızdaki Buharkent’te katma değer 
yaratabilecek çalışmalar için istişarelerde bulundu.
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TOBB’dan Öğrencilere Eğitim Yadımı
Üst kuruluşumuz olan TOBB’un desteği ile Nazilli Ticaret Odası aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere  her yıl olduğu gibi bu yıl 

da eğitim yardımı gerçekleştirildi.

Okul Öncesi Özel Eğitim Kurumları 
Sektör Toplantısı Nazilli Ticaret 
Odasında Gerçekleştirildi

Ticaret Odaları Konseyi Hazırlık 
Toplantısı’na Video Konferans İle 
Katıldık

Nazilli Ticaret odasında bir araya gelen Okul Öncesi Özel Eğitim 
Kurumları Sektör yetkilileri ile yapılan toplantıda sektörün 
sorunları ve çözüm önerileri istişare edildi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN TOBB 
Müşterek Konsey Toplantısı öncesinde, ATO Başkanı Gürsel 
BARAN tarafından gerçekleştirilen Ticaret Odaları Konseyi’nin 
hazırlık toplantısına katılarak , NTO Üyeleri’nin güncel sorunlarını 
aktardı.

28.12.2021 28.12.2021
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TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’na 
Bölgemizi Temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 

Nuri Arslan Katıldı

İkiz Kuleler TOBB merkezinde yapılan toplantıya TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların 
Başkanları iştirak etti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ’ un teşrif ettiği, TOBB 
Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda ekonomik yapının 
iyileştirilmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için yapılması gereken çalışmalar 
görüşülürken Oda ve Borsa Başkanları bölgelerini ilgilendiren sorunları dile getirdiler..

Toplantıda bir konuşma yapan Nuri ARSLAN; 
bölgesel sorunlara dikkat çekerken ekonominin 
iyileştirilmesi için tüm kesimlerin sağ duyu içinde 
gerekli fedakarlık ve çabayı göstermesi gerektiğini 
ifade etti.NTO Sorunlar Dosyasında yer alan konular, 
çözüm önerileriyle birlikte toplantıya katılanların 
bilgisine sunuldu. Nuri ARSLAN konuşmasında 
özellikle Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs işletmelerinin 
esnaf kefalet kredisi koşullarında uygun finansman 
kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin ülke 
ekonomisi için hayati önem taşıdığını ifade etti

ARSLAN ayrıca; Sorumluluk sahamızdaki Nazilli ve 
çevre altı ilçede sadece 7 adet mesleki ve teknik 
eğitim lisesi bulunmasına rağmen 32 adet anadolu 
lisesi ve genel lise bulunmaktadır. Türkiye’nin 
sanayileşme hedefleri de dikkate alındığında 
gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektörünün 
kaynakçılık, makine, marangozluk, metal sanayi, 
torna, elektrik, elektronik vb. bölümlerdeki istihdam 
talebi artacaktır. Ancak Endüstri Meslek Liselerinin 
mezun sayısı ve eğitim kalitesi bu gün dahi yetersiz 
kalmaktadır. Endüstri Meslek Liselerinin sayısının 
arttırılması, mevcut okulların iyileştirilmesi ve 
mezun öğrencilerin nitelik bakımından istenen 

28.12.2021
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seviyede olması için gerekli önlemlerin alınması talep 
edilmektedir.

ARSLAN; Bölgemizde sanayi ve ticaret alanına ihtiyaç 
bulunduğunu, bir arazinin sanayi alanı içine alınması 
halinde değeri bir anda 10 kat arttığını, küçük ölçekli bir 
işletmenin OSB alanında yer alması için önce orta ölçekli 
bir firma seviyesine gelmesi gerektiğinden Organize Sanayi 
alanlarının dışında da sanayi ve imalat işyerlerine ihtiyaç 
bulunduğunu sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının karşılanması 
için TOKİ marifetiyle oluşturulacak sanayi parsellerinin 
yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun maliyetle satılmasını 
talep ettiklerini söyledi. Konuşmasının devamında üyelerinin 
ihracat miktarını arttırmak, çeşitli sebepler ile bu güne kadar 
ihracat yapamayan işletmeleri teşvik etmek amacıyla yurt 
dışı fuarlarda Oda adına kiralanan stant bedelleriyle ilgili 
Bakanlığın desteğini beklediklerini ifade etti. 

-Sermaye şirketleri ve kar amacı güden tüm işletmeler 
için yurt dışı fuar desteği verilmesine rağmen, üyelerinin 

ihracatını arttırmak amacıyla yurt dışında stant açan, 
üyelerin ve ürünlerin tanıtımını yapan Ticaret Odaları için 
bir destek bulunmamaktadır. Bu konuda gerekli çalışmanın 
yapılacağına inanıyorum- dedi. 

Nuri ARSLAN; Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki 
kararda yapılan bir değişiklik ile Aydın’ın Buharkent, 
Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Sultanhisar ve Yenipazar 
ilçelerinde yapılacak yatırımların 3.bölge desteklerinden 
yararlanacak iken aynı alan içinde bulunan Nazilli 
ilçesinde yapılacak yatırımların 2.bölge desteklerinden 
yararlanmasının hakkaniyete uygun olmadığını, Nazilli’nin 
de 3.bölge destek ve teşviklerden yararlanmasını talep 
etiklerini söyledi. Konuşmasının son bölümünde yurt 
dışından üretim için getirilen numune parçalar ile ilgili 
konuşan ARSLAN; yurt içinde üretim ve imalat amacıyla yurt 
dışından getirilen makine ve otomotiv parçalarından gümrük 
vergisi alınmaması, ayrıca sadece bu amaçla temin edilen 
ürünlerin lojistik ve nakliye masraflarının sübvanse edilmesi 
gerektiğini söyledi
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Odamız Bünyesinde 
Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi 

Kuruluyor

Nazilli Ticaret Odası’nda Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kurulması ve  2022 yılında hizmete açılması için 
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Onur Yüksel ile görüşmeler devam 

ediyor.
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2021 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan TOBB 
Konsey Başkanı Gürsel Baran’ı Ziyaret Etti

2021 Yılı Son Meclis Toplantısı Olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı NTO Meclis Salonunda Gerçekleşti

Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER ‘in açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda 2022-2025 Stratejik Plan , 2022 iş planı ve bütçe 
görüşmeleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
tarafından Aralık ayı faaliyet raporu sunumu yapıldı ve 2021 yılı 
genel değerlendirmesi istişare edildi. Toplantıda Avukat Mehmet 

Fatih Şahin tarafından 31/12/2021 tarihinde kadar girilmesi gereken 
VERBİS Kayıtları ve KVKK hakkında organ üyelerine bilgilendirme 
yapıldı. Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN’nın 2022 yılının hayırlı olması sağlık , mutluluk 
ve bereket  getirmesi temennileri ile  toplantı son buldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği 
Konsey Başkanı Gürsel Baran’ı Ziyaret Etti

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; kurumlar arası dayanışma ve işbirliğine verdikleri öneme 
dikkat çekerek Sayın Gürsel BARAN ile yaptıkları istişarenin kendileri 
için son derece önemli olduğunu söyledi. Nazilli Ticaret Odası tarafından 
2013 yılından beri düzenli olarak yayınlanıp ilgili makam ve yetkililerin 

bilgisine sunulan “Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dosyası” nı Sayın BARAN’ 
a da takdim ettiklerini söyleyen ARSLAN; karşılıklı görüş alış verişi imkanı 
bulmasından dolayı mutlu olduğunu , kendilerini de Nazilli’ye davet 
ettiklerini söyledi. Gürsel BARAN; Nuri ARSLAN nezdinde Nazilli Ticaret 
Odasının tüm üyelerine selam ve saygılarını ilettiğini, ARSLAN’ ın ziyareti 
nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziyarette işbirliğinin devam 
ettirilmesi yönünde karşılıklı temennide bulunuldu

27.12.2021

29.12.2021
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Buharkent Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet Erol Odamızı Ziyaret Ettiler

Menderes Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın 
açılışına katıldık.

Gelecek Partisi Aydın İl 
Başkanlığından Odamıza Ziyaret

Nazilli Uğur Okulları’ndan Odamıza 
Ziyaret

Ziraat Bankası Pazarköy Şubesinden 
Odamıza Ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan’ı 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ve Üyelerimizin sorunları 
, görüş ve önerileri ile  Buharkent’e katmadeğer sağlayacak 
çalışmalar için  istişarede bulunuldu.

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Suzan Yücel Milli beraberindeki 
heyet ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’I 
makamında ziyaret etti.

Nazilli Uğur Okulları Müdüresi Nihal Sarıyıldız beraberindeki 
öğretmenler ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’I 
makamında ziyaret etti.

Ziraat Bankası Pazarköy Şube Müdürü Levent Ünal Yönetim 
Kurulu Başkanımız Nuri Arslan’ı Ziyaret Etti

29.12.2021

30.12.2021

30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021
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ABALIOĞLU YERLİ ÜRÜNLER - ÜYE ZİYARETİ

ŞİMŞEK TARIM - ÜYE ZİYARETİ

NURGÜN OTO - ÜYE ZİYARETİ

SEVGİ YAPI - ÜYE ZİYARETİ

MAPFRE SİGORTA - ÜYE ZİYARETİ ÖZEN KAZI VE HAFRİYAT - ÜYE ZİYARETİ

ÖZKAN PİDE - ÜYE ZİYARETİ

TOROS GÜBRE - ÜYE ZİYARETİ

ORHAN TARIM - ÜYE ZİYARETİ

AVŞAROĞLU MARKET - ÜYE ZİYARETİ

 Üyelerimizle Birebir Yapılan Görüşmelerden Kareler
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NAZİLLİ ÖZEL KAAN DİL KURSU - ÜYE ZİYARETİ ÇİMEN ZİRAİ İLAÇLAR - ÜYE ZİYARETİ

AYDEM MÜDÜRLÜĞÜ - ÜYE ZİYARETİ

ALİ KAMA GIDA-ÜYE ZİYARETİ

BOZDAĞ TARIM -ÜYE ZİYARETİ

ZİRAAT BANKASI / KUYUCAK ŞUBESİ - ÜYE ZİYARETİ

HALK BANKASI / KUYUCAK ŞUBESİ - ÜYE ZİYARETİ

DOĞA KOLEJİ - ÜYE ZİYARETİ

AKSU KESTANE - ÜYE ZİYARETİ

SAYGILI TİCARET - ÜYE ZİYARETİ

 Üyelerimizle Birebir Yapılan Görüşmelerden Kareler

50
NAZİLLİ TİCARET ODASI www.naztic.org.tr






