






2022 Yılının ilk 4 aylık döneminde Nazilli Ticaret Odası olarak önceden 
planladığımız proje ve faaliyetlerin sürdürülmesine azami gayret gösterdik. 
Pandemi döneminde bile bahane üretmeden hizmet ve faaliyetlerini 
devam ettiren Odamız öncelikle siz üyelerimizin taleplerine öncelik 
vermiş, sizlerden gelen görüş ve önerileri ilgili makam ve kuruluşlara 
iletmiştir. TOBB ve Ankara nezdinde dile getirdiğimiz bir çok talebin 
uygun bulunarak kabul edilmesi Yönetim kurulu olarak bizleri mutlu 
etmiştir. Pandemi sürecinin sona ermesi nedeniyle de özellikle ekonomik 
anlamda en kısa sürede normale dönmeyi umut ediyoruz.
Ancak son dönemde ortaya çıkan savaş ortamı ve buna bağlı olarak 
tüm Dünya’nın yaşadığı artan enerji fiyatlarıyla birlikte maliyet 
enflasyonunun durdurulamaması hepimizi zor durumda bırakmıştır. 
Öte yandan; bölgemizdeki üretim ve ihracatla iştigal eden üyelerimizin 
taleplere yetişmek için adeta nefes almadan çalışmaları, bu sıkıntılardan 
kurtulmanın çaresini de bizlere göstermektedir. 
Her platformda ifade ettiğim gibi; işleyen, üreten veya ihraç edenler, 
şartlar ne olursa olsun ayakta durmaya devam etmektedirler. 
Sürekli olarak şikayet etmek ve bahaneler üretmek kendimizi 
kandırmaktan başka bir şey değildir. Bu şekilde hiçbir sonuç elde 
edilemeyeceği ortadadır. Krizleri fırsata çevirebilen ve bunu üretim-imalat 
yaparak gerçekleştirebilen girişimcilerimiz için her şey çok daha kolay 
olacaktır. Piyasanın arz/talep durumu, tüketim alışkanlıkları, teknolojiye 
uyum, risk paylaşımı, üretim planlaması, modern pazarlama teknikleri 
ve ucuz finansman imkanları gibi faktörlerin önemini fark eden ve bu 
unsurları takip eden girişimcilerin başarılı olmaması için bir neden 
göremiyorum. 
Son dönemde Odamız tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır; 

NTO Nazilli Uzun Yaşam Köyü’nün Yer Tahsis Sözleşmesi İmzalandı

Nazilli bölgesinin kalkınması ve bilinirliğinin attırılması için hayati 
öneme sahip olduğunu düşündüğümüz “Nazilli Uzun Yaşam Köyü” proje 
alanının tahsisine esas olmak üzere yapılan ön izin anlaşması Nazilli 
Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY ile Odamız arasında imzalandı. 

Esnaf Oda Başkanları Güçbirliği Toplantısı Ticaret Odası Ev 
Sahipliğinde Yapıldı

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güçbirliği Toplantısı 
Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz,  Bekir Kuvvet Erim  ve Süleyman 
Bülbül’ün katılımları ile yapıldı.

Milletvekillerimiz ile Oda başkanlarımızın bölgenin menfaati için bir 
araya gelmeleri bizim için çok önemli olan, uzun süredir dile getirdiğimiz 
ve arzu ettiğimiz bir toplantıydı. Ortak iradenin devam edeceği 
düşüncesindeyim. 

Nazilli’de ilk defa Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayı 
Yapıldı

Nazilli Ticaret Odası olarak 2014 yılından beri dile getirdiğimiz ve azami 
derecede önem verdiğimiz konulardan bir tanesi; kalifiye personel ihtiyacı 
ve bu konuyla ilgili olarak Meslek Liselerinin durumudur. Sanayinin 
ve üretimin her dalında  çok daha fazla sayıda meslek lisesi mezununa 
ihtiyaç bulunmaktadır. Meslek liselerine gereken önemin verilmediğini, 
meslek liselerinin tercih edilmesi için sağlanan avantajların yeterli 
olmadığını görüyoruz. 

Bu nedenle bu güne kadar her platformda ve her toplantıda  mesleki 
eğitimin önemine dikkat çekmeye çalıştık. 

Bu taleplerimizi dikkate alan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileri ile  Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayını 
gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu anlamda bölgemizde mesleki eğitim 
konusunda ilk olma özelliğini taşıyan çalıştayı gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’ nun mesleki eğitime verdiği önem ve bu güne kadar 
gerçekleştirdiği okul projeleri bizler için rehber niteliğindedir. Kendisine 
ülkemizin mesleki eğitimi için yaptıkları nedeniyle ayrıca teşekkür 
ediyorum.  

Nazilli Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Çalıştayında alınan 
sonuçların, konunun tüm tarafları için yol gösterici mahiyette olacağına 
inancım tamdır.

Nazilli Ticaret Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
üyelerimizin talepleri ya da bizim tarafımızdan tespit edilen sorunlarının 
en kısa sürede çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda hiç 
kimsenin şüphesi ve tereddütü olmasın. 

Bu vesileyle Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına; Mübarek Ramazan 
Bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir 
bayram geçirmenizi diliyor, işlerinizin bereketli ve bol kazançlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla

NURİ ARSLAN 
Yönetim Kurulu Başkanı - TOBB Konsey Üyesi
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NAZİLLİ EXPONAZ AGRO TARIM VE HAYVANCILIK 
FUARI 4.KEZ KAPILARINI AÇTI

Tarım, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılık ve gıda 
teknolojileri sektörlerinde 
faaliyet gösteren üretici, 
tüccar, işletme ve firmaların 
katıldığı fuar bölge halkı 
tarafından yoğun ilgi gördü

Nazilli Eşref Özel Çok Amaçlı 
Alanında organize edilen fuar 
da Nazilli Ticaret Odası’na ait 
stant alanında üyelerimize 
ait ürünler ile coğrafi işaretli 
ürünlerimizin tanıtımı yapıldı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 
yıl yapılamayan Fuarın açılış törenine; 
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy 
başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili 
Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, 
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan, Belediye meclis üyeleri, siyasi 
partilerin ilçe başkanları, resmi kurum 
temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri 
katıldı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nuri ARSLAN, Ticaret odası 
tarafından tahsis edilen alanda ürünlerini 
sergileyen üyelerimiz ile birlikte fuar 
alanında hazır bulundu.

Nuri Arslan yaptığı açıklamada; 
Nazilli Exponaz Tarım Fuarı bölgemizde 
yetiştirilen tarım ve ziraat ürünleri ile 
tarımsal ziraat ekipmanları ve araçlarının 
tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. 
NTO olarak her yıl fuar standımızda 
üyelerimize ait ürünlerin tanıtımına 
öncülük etmekten ve fuarda yer alan 
firmalarımızı desteklemekten gurur 

duyuyoruz. Bu fuarın tarımsal amaçla 
düzenlenen bir organizasyon olmasının 
yanında Nazilli ve bölgesinin tanıtımı 
açısından önemli bir misyonu da yerine 
getirdiğine inanıyorum. Bu yıl 4.cüsü 
düzenlenen organizasyonun yapıldığı 
alan esasen bir fuar alanı değil. Ticaret 
Odası olarak her platformda Nazilli’nin 
ve bölgemizin müstakil çok amaçlı bir 
fuar alanı ve binasına ihtiyaç duyduğunu 
dile getiriyor, en kısa sürede geniş 

otoparkı bulunan kapalı bir fuar alanının 
oluşturulmasını temenni ediyoruz. 
Böylece yılda üç veya dört kez fuar 
organizasyonu yapılarak, Nazilli ve 
çevresinin tanıtımına katkı sağlanmış 
olacaktır.”

Bu vesileyle Exponaz Agro Tarım 
ve Hayvancılık Fuarının hayırlı olmasını, 
bölgemiz ekonomisine beklenen katkıyı 
vermesini diliyorum dedi. 

6 Ocak 2022

Nazilli Baro Başkanı Emel 
Şahin’in Odamızı Ziyareti
Nazilli Ticaret Odası’nda açılacak olan 

TOBB Arabuluculuk ve Tahkim ofisi için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tahkim 
ve arabuluculuk ofisimiz için Nazilli Ticaret 
Odası ile çalışma yapmak isteyen arabulucu 
avukatların başvuru işlemleri için Aydın 
Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Sayın Emel 
Şahin ile istişare toplantısı yapıldı. 5 Ocak 2022
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NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜ 
YER TAHSİSİ ANLAŞMASI YAPILDI

Nazilli Ticaret Odası olarak 
2015 yılından beri sürdürülen 
projenin yer tahsis sözleşmesi 
Nazilli Kaymakamlık 
makamında atılan imzalar ile 
resmiyet kazandı.

Konunun uzmanları tarafından Na-
zilli bölgesinin kalkınması ve bilinirliği-
nin attırılması için hayati öneme sahip 
çalışmalardan biri olarak kabul edilen 
“Nazilli Uzun Yaşam Köyü” projesinde 
önemli bir safha da tamamlanmış oldu. 
İlçenin Durasallı Mahallesinde yapılması 
planlanan proje alanının tahsisine esas 
olmak üzere yapılan ön izin anlaşmasını 
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY 
ile Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN Noter huzurunda 
imzaladılar. İmza töreninde ayrıca Nazilli 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal YÜ-
ZÜGÜLER, Nazilli Milli Emlak Şefi Necdet 
TOZLUDAŞ’da bulundu. 

Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; 
Bölgenin kalkınması ve refahı için 
planlanan proje içinde sağlık ve yaşlı 
turizmi, konaklama alanları, amfi tiyatro, 
seralar, organik pazar, dinlenme ve gezi 
alanları, çocuklar için tarım ve ziraat 
çalışmaları, köy usulü yemek ve gıda 
imalatı, çalışma atölyeleri gibi bir çok 
faaliyet bulunmaktadır. Eko turizmin 
önemli bir noktası olacak tesis ile çevre 
ve kültür değerlerimizin sürdürülmesini, 
bölgenin yerli ve yabancı turiste ev 
sahipliği yapmasını amaçlıyoruz. 

T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisinin olurları, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından yer tahsis 
talebimizin onaylanması ve bu onaya 
istinaden yapılan sözleşme ile Uzun 
Yaşam Köyünün yapılacağı sahanın irtifak 
hakkının Nazilli Ticaret Odasına verilmesi 
gerçekleşmiş oldu. 2011 yılında gazetede 
yayımlanan, Nazilli’de yaşayan yaşlı bir 
insanla ilgili haberin Akdeniz Üniversitesi 

Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.İsmail 
TUFAN’ ın dikkatini çekmesi ile başlayan 
süreç bu gün atılan imzalar ile hayalin 
gerçeğe dönüşmekte olduğunun en 
somut göstergesidir. 

Başta Bekir Kuvvet ERİM olmak 
üzere emeği geçen tüm Aydın 
Milletvekillerimize, Aydın Valisi Sayın 
Hüseyin AKSOY ile Nazilli Kaymakamı 
Sedat Sırrı ARISOY’ a önceki dönem 
vali ve kaymakamlarımıza, emeği geçen 
tüm bürokrat ve görevlilere yatırım ve 
istihdam projelerine göstermiş oldukları 
ilgi ve bu anlamda Nazilli Uzun Yaşam 
Köyünün gerçekleşmesi adına verdikleri 
olumlu destekleri için teşekkür etmek 
istiyorum.

Her platformda proje konusunda 
desteklerini esirgemeyen, üzerine 
düşen görevi yapmaya hazır olduklarını 
söyleyen ve desteklerinin süreceğini 
ifade eden Aydın Büyükşehir Başkanı 
Özlem ÇERÇİOĞLU ile Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin ÖZCAN’a ayrıca 
teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Nazilli 
Milli Emlak Şefliği, Uzun Yaşam Köyü 
çalışmalarımızda bize her zaman 
doğruyu göstermiş, görevlerinin 

gerektirdiği objektiflik ile sözleşmenin 
imzalanmasında önemli bir unsur 
olmuşlardır. 

Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesi 
bölgenin kalkınması için planlanmış 
bir yatırım projesidir. Bu nedenle proje 
tek başına Nazilli Ticaret Odasının 
değil bölgenin ortak projesi olmalıdır. 
Bölgedeki kurum ve kuruluşlarla birlikte 
herkesi, projeye omuz vermeye, destek 
olmaya davet ediyorum. 

Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı 
Nazilli’dir. 

İnciri, kestanesi, zeytin ve 
zeytinyağı, sebze ve meyvesi, şifalı 
otları ve jeotermal enerji potansiyeli ile 
Nazilli Bölgesi her alanda Ege Bölgesinin 
stratejik bir yeri olacaktır. 

Nazilli Ticaret Odası olarak 
tüm gayretimiz üyelerimizin refahını 
arttırıcı ekonomik önlemlerin alınmasını 
sağlarken, örnek projeler ile yatırımcıya 
yol göstermek, bölgenin yeni yatırımlar 
için cazibe merkezi olmasını sağlamaktır. 

Yapılan yer tahsis sözleşmesinin 
üyelerimize ve bölgeye hayırlı olmasını 
diliyor, sağlıklı ve bol kazançlı günler 
temenni ediyorum. dedi.

5. Meslek Komitesi 
Toplantısı

Toptan ve perakende gıda 
ticareti olağan toplantısı Nazilli 

Ticaret Odası’nda yapıldı. 
Toplantıda üyelerden gelen görüş 

ve öneriler istişare edildi.

18 Ocak 2022

7 Ocak 2022
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Nazilli OSB Müteşebbis 
Heyet Toplantısı

ADÜ Dr. Mustafa Doğaner 
ve Öğr. Gör. Mustafa 

Erol’un Odamızı Ziyareti

NGC Başkanı Ümit 
Özmen Ziyaretimiz

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un 
başkanlığında Nazilli OSB Müteşebbis 

Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Nazilli Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy 

ile Nazilli Belediye Başkanı Sayın Kürşat 
Engin Özcan’da iştirak ettiler.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti başkanı Ümit 
Özmen Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal 
Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan 
makamında ağırladı. Yapılan görüşmede Sayın 
ARSLAN Üyelerin sorunlarını duyurabilmemiz 
için basının üzerine düşen görevi hakkıyla yerine 
getirdiğini ve bu konuda her zaman yanımızda olan 
basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

18 Ocak 2022

20 Ocak 2022

20 Ocak 2022

Nazilli Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı 
Nuri ARSLAN  Adnan Menderes üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa DOĞANER ve  Öğr.Gör. Mustafa EROL’ 
u makamında ağırladı. Yapılan görüşmede  2022 iş 
planı kapsamında hazırlanan 2022 eğitim planı ve 
üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılabilecek 
çalışmalar istişare edildi

Elektrikçiler Odası 
Başkanı Mehmet Akyol’un 

Odamızı Ziyareti
Elektrikçiler odası başkanı Mehmet Akyol 
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan’ı 

makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede 
her iki odanın üyeleri menfaatine 

yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

21 Ocak 2022
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Aydın Ticaret İl Müdürü V. 
Ersan AYBAR Ziyaretimiz

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN Aydın Ticaret İl Müdürü V. 
Ersan AYBAR’ı ziyaret etti. Yapılan 

ziyarette üyelerimizin yaşadığı sorunlar 
dile getirildi.

24 Ocak 2022

ŞEKERBANK Nazilli Şube 
Müdürü İbrahim Çağrı 

Aydın’ın Odamızı Ziyareti
Üyelerimizin menfaati doğrultusunda 

Şekerbank T.A.Ş. ile Nazilli Ticaret Odası 
Arasında yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

21 Şubat 2022

Aydın SGK İl Müdürü 
Zeynep YILMAZ Ziyaretimiz

24 Ocak 2022

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN 
Aydın SGK İl Müdürü Zeynep YILMAZ’ı ziyaret 
etti. Yapılan görüşmede özellikle kadın 
istihdamının teşviki için yapılabilecek çalışmalar 
istişare edildi.

Nazilli Vergi Dairesi 
Müdürü Adem Torun’un 

Odamızı Ziyareti
Aydın Vergi Dairesi Müdürü Adem 

TORUN Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri ARSLANI makamında ziyaret 
etti.Yapılan görüşmede üyelerimiz 

menfaatine yapılabilecek çalışmalar 
istişare edildi.

27 Ocak 2022
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2022 Yılı Ocak Ayı Olağan 
Meclis Toplantımızı 

Gerçekleştirdik

1. Meslek Komitesi 
Toplantısı

Nazilli Ticaret Odası Ocak ayı olağan 
meclis toplantısı 31 Ocak’ta meclis toplantı 

salonunda gerçekleştirildi.

Sanayi, imalat ve madencilik olağan 
toplantısı Nazilli Ticaret Odası’nda yapıldı. 

Toplantıda üyelerden gelen görüş ve 
öneriler istişare edildi.

27 Ocak 2022

31 Ocak 2022

AK Parti Aydın 
Milletvekili 

Mustafa Savaş’ın 
Odamızı Ziyareti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN, Ak Parti 

Aydın Milletvekili Mustafa SAVAŞ, 
Ak Parti Aydın İl başkanı Ömer 

ÖZMEN, Ak Parti Nazilli İlçe Başkanı 
Mustafa ABAK ve beraberindeki 

heyeti makamında ağırladı. Yapılan 
toplantıda üye sorunlarımız ve 

çözüm önerileri hakkında görüşme 
gerçekleştirildi. Gerçekleşmesini 

istediğimiz fakat henüz 
gerçekleşmeyen bölge sorunları ve 
çözüm önerilerini içeren sorunlar 

dosyası sayın SAVAŞ’a verildi.

27 Ocak 2022
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KOSGEB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
KOSGEB 2022 Yılı Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı 
Nazilli Ticaret Odası İle 
Nazilli Elektrikçiler Odası 
İşbirliğinde Yapıldı

Aydın KOSGEB İl Müdürü Sadullah 
Dülger İle KOSGEB Uzmanı Barışcan 
Gülay Tarafından Yapılan Bilgilendirme 
Sunumuna Her İki Odanın Kobi 
Statüsünde Bulunan Üyeleri Katıldı

NTO Konferans Salonunda yapılan 
toplantıya katılan çok sayıda işletme 
sahibine; KOSGEB tarafından geçtiğimiz 
günlerde açıklanan “Mikro ve Küçük 
Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı” 
ile girişimcilik destekleri, yurt dışı Pazar 
destekleri ve KOSGEB haricinde verilen 
diğer hibe destekler ve krediler hakkında 
bilgi verildi. 

Aydın KOSGEB Müdürü Sadullah 
DÜLGER; her iki Odanın yaptığı 
işbirliğinin çok güzel bir örnek olduğunu 
ifade ederken, KOSGEB yetkilisi olarak 
toplantıya gösterilen ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Ticaret 
Odası bünyesinde kurulacak olan “İhracat 
Destek Ofisi” ile “Proje Ofisi” nin Oda 
üyeleri için çok önemli destek noktaları 
olacağını söylerken, her iki birimin de 
ihracat yapan üye sayısının artmasında 
olumlu katkılar verebileceğini ifade etti. 

Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ise 
yaptığı konuşmada; Elektrikçiler Odası 
ile birlikte yapılan bu organizasyonun 
bir ilk olduğuna dikkat çekerek 
bundan böyle esnaf odası seçimlerinin 
tamamlanmasına müteakip tüm oda 
başkanlıklarıyla benzer faaliyet ve 
çalışmalar yürütme niyetinde olduklarını, 
üyelerimizin menfaati için güçbirliği 
yapmanın şart olduğunu ifade etti. 

Nuri ARSLAN; bölgedeki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler için KOSGEB’in 
önemine değindi ve ülkemiz ekonomisinin 

temelini oluşturan bu işletmelerin uygun 
finans imkanlarına kavuşabilmesi için 
nazilli ticaret odası tarafından gerekli 
çalışmaların her platformda yapıldığını 
söyledi. Kobilerin özellikle pandemi 
döneminde en fazla talep ettiği konuların 
başında “0” faizli kredi talebi olduğunu, 
ülkemizde çalışan her 10 kişiden 7 kişinin 
kobi ölçeğindeki bir işletmede çalıştığını 
ayrıca kobi ölçeğindeki her yeni 
girişimin, istihdam baskısını azaltarak 
üretim sistemini güçlendiren çekirdek 
işletmeleri oluşturduğunu , yeni istihdam 
imkanlarının yaratılmasında kobilerin 
öneminin bir kez daha ön plana çıktığını 
ifade etti. 

ARSLAN konuşmasının 
devamında; “Bütün bunları dikkate 
aldığımızda kobilerin güçlenmesinin 
tüm kurumların birinci önceliği olması 
gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemiz 
için bu kadar önemli ve vazgeçilmez 
olan bu işletmelerimizin uzun ömürlü 
olması ve büyümesindeki en büyük 

engel uygun finansman imkanlarına 
sahip olmamasıdır. Halkbank kaynaklı 
esnaf ve kefalet kredi kooperatifleri 
aracılığı ile sağlanan krediler kobilerin 
tamamını kapsamadığından tek çare 
KOSGEB destekleri ve kredileridir. Nazilli 
Ticaret Odası olarak bölgenin ticaret 
ve sanayisi adına ihracatın arttırılması 
için üzerimize düşen görevleri imkan ve 
sorumluluklarımız dahilinde yapmaya 
gayret gösteriyoruz. 2006 yılından beri 
odamız bünyesinde bölgeye hizmet veren 
KOSGEB temsilciği vasıtası ile binlerce 
üyemiz ve genç girişimci KOSGEB 
desteklerinden faydalanmış, iş yerlerini 
açmışlardır. Bu vesile ile devlet destekleri 
ve kredilerin üyelerimize ulaştırılmasında 
emeği geçen tüm KOSGEB çalışanlarına 
teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgilendirme toplantısı soru-cevap 
bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

1 Şubat 2022
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154 İLÇEYE YENİ OKUL KAZANDIRILACAK
Ankara’da yapılan toplantıya katılan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 

ARSLAN okul yapılacak ilçelerden bir tanesinin Nazilli olduğunu açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzalanan Ulusal Eğitime 
Katkı Protokolü sayesinde, 
154 ilçeye yeni okul 
kazandırılacak. Ankara’da 
yapılan toplantıya katılan 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN 
okul yapılacak ilçelerden bir 
tanesinin Nazilli olduğunu 
açıkladı.

Nazilli Ticaret Odasının üst kuruluşu 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), eğitimde yeni bir projeye imza 
attı. TOBB’un eğitim hamlesi, TOBB İkiz 
Kuleler Konferans Salonu’nda düzenlenen 
protokol töreni ile kamuoyuna duyuruldu. 
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut 
Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Oda - Borsa Başkanlarının katıldığı 
toplantıda 154 ilçede 154 yeni okul için 
harakete geçiyoruz denildi. 

Nuri ARSLAN toplantıyla ilgili yaptığı 
açıklamada; mesleki eğitimde yaşanan 

sorunların uzun yıllardır konuya taraf olan 
kesimler tarafından irdelendiğini, ancak 
bu güne kadar sorunları kesin olarak 
çözecek bir çarenin bulunamadığını 
ifade etti. NTO olarak her platformda 
dile getirdiğimiz ve çözüm istediğimiz 
taleplerimizin başında Mesleki Eğitimde 
yaşadığımız sıkıntılar gelmektedir. TOBB 
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bu gün 
yapılan protokol bölgemiz için önemli 
bir eğitim yatırımı olacaktır. Türkiye’nin 
öncelikli meselesinin eğitim olduğuna 

inanıyoruz. Mesleki eğitimde kamu- özel 
sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün 
rolünü güçlendirmek uzu zamandır dile 
getirdiğimiz bir konuydu. Türkiye’nin 
mesleki eğitimini tamamlamış genç 
girişimcilere ihtiyacı var. Bu anlamda 
protokolde emeği geçen başta Milli 
Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer 
ile TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum 
dedi.

3 Şubat 2022
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4 Şubat 2022

TOBB 100 ÖDÜL TÖRENİ
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği İlk 100 
ödül töreni Ticaret Bakanı 
Sayın Mehmet MUŞ’un 
katılımı ve TOBB yönetim 
kurulu başkanı Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğinde yapıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin 
Aksoy’un da iştirak ettiği törende; Tür-
kiye’de 2017-2019 yılları arasında satış 
geliri artış hızı sıralamasına göre bü-
yüme hızında elde ettiği ilerleme göz 
önüne alınarak en hızlı büyüyen ilk 100 
şirketi ilan edildi.

Törene internet ortamında uzak-
tan erişim yoluyla katılan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN törenle 
ilgili yaptığı açıklamada; “Ülkemizin 
2023 hedeflerine ulaşması için hızlı 

büyüyen, verimlilik ilkelerine göre üre-
tim ve imalat yapan, teknolojiye uyum 
sağlayabilen işletme ve markalara ihti-
yacımız var. Bu gün isimleri açıklanan 
ilk 100 sıralamadaki şirket ve işletme-
ler genç girişimciler için örnek alına-
bilecek bir başarı hikayesi yazdılar. Bu 
işletmelerin desteklenmesi, sayılarının 
artması için tüm kurum ve kuruluşların 
gayret göstermesi gerektiğine inanı-
yorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 
– Türkiyenin kalkınması ve refahı özel 
sektörün başarısına bağlıdır- Bu se-
beple klasik ödül törenlerinden ziyade 
verimliliği ve modern iş modellerini ön 
plana çıkaran bu tür organizasyonları 
genç müteşebbislere örnek olması açı-
sından önemsiyorum.

İlk 100 sıralamaya giren firmala-
rımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyo-
rum” dedi

8 Şubat 2022

Ekmek Komisyon Toplantısı
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.

2 Şubat 2022

Polatlı Ticaret Odası 
Kıyaslama Ziyaretimiz

Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde 
başlatılan oda ve borsalar 
arasında kalite bilincinin 
yerleştirilmesi, odalar 
ve borsaların iş dünyası 
nezdinde saygınlığının 
ve hizmet türlerinin 
artırılması, hizmet 
kalitelerinin iyileştirilmesi 
ve Avrupa’da bulunan 

Oda/Borsa Sistemine 
uyumunun sağlanmasının 
amaçlandığı Akreditasyon 
Sistemi kapsamında, 
Odaların elde etmiş 
olduğu başarılı 
performansların örnek 
alınarak gelişiminde 
kullanılması kapsamında, 
NTO olarak, Polatlı Ticaret 
Odası’na kıyaslama 
ziyareti gerçekleştirdik.
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Hane elektrik faturalarına yapılacak 
düzenlemeye, ivedilikle işyerlerinin 
de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen 
Başkan ARSLAN, zamların yıllık 
enflasyon oranını aştığını vurgulayarak 
şu ifadelere yer verdi; “Pandemi ile 
birlikte dünya genelinde yaşanan 
ekonomik daralma ülkemizde etkilerini 
göstermeye devam etmektedir. talep 
yetersizliği nedeniyle zor durumda 
olan tüccar, sanayici ve esnafımız 
akaryakıta, hammaddeye, işçi ücretlerine 
kadar birçok kalemde yaşanan artışlar 

nedeniyle zorlanmaktadır. İmalattan, 
hizmete tüm sektörlerdeki işletmelerimiz 
özellikle artan elektrik maliyetlerini 
karşılama noktasında zorlanmaktadırlar. 
Bir işletmenin en büyük giderlerinden biri 
olan elektrikteki fiyat artışlarının telafisi 
mümkün olmayan ekonomik kayıplara yol 
açmasından korkulmaktadır. Maliyetlerin 
tamamını fiyatlara yansıtmak mümkün 
değil. Enflasyonist ortamda, ölçek fark 
etmeksizin tüm işletmeleri derinden 
etkileyen enerji zamları, tüketicinin alım 
gücü de düşünüldüğünde oluşturacağı 
maliyet baskısı ile birçok işletmemizin 
zarar noktasına gelmesine sebep 
olabilecektir. 

Daha önce çeşitli platformlarda dile 
getirdiğimiz üzere enerji ve akaryakıt 
maliyetlerindeki artışların üretimi 
olumsuz etkileyeceği, ihracatımızın 
istenen seviyeye gelmesine mani 
olabileceği endişesini taşıyoruz. 

Bunların önüne geçebilmek adına 
elektriğe yapılan yüksek zam oranının 
geri çekilmesini üyelerimiz adına 
talep ediyoruz. Bu konuda alınacak 
kararlar üyelerimizin ticari faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri ve küçük esnafın 
korunması adına önem arz etmektedir.

Üretim ve İşletme Maliyetleri Firmaların 
Kontrolünden Çıkmıştır

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nuri ARSLAN yaptığı 
değerlendirmede; Son 
dönemde elektriğe ve 
doğalgaza gelen zamlar 
üretim/işletme maliyetlerinin 
açıklanan enflasyondan daha 
yüksek düzeylere çıkmasına 
sebep olmuştur dedi. 

Merkez Bankası İstişare Toplantısı
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan T.C. Merkez 
Bankası istişare toplantısına video konferans yöntemi 
ile katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN ,TOBB Başkanımız 
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap 
KAVCIOĞLU, Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Sektör 
Meclisi Başkanlarının katılımlarıyla online olarak gerçekleştirilen 
istişare toplantısına katıldı.

9 Şubat 2022

Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Hakan Suna’nın Odamızı Ziyareti

Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin rekabet gücünü 
arttırmayı planladığımız 2022-2025 iş planı kapsamında 

Üyelerimizin Nitelikli Ara Eleman İhtiyacının Karşılanmasına 
Yönelik Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yapılması 

planlanan çalıştay hakkında NAZİLLİ MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZİ MÜD.HAKAN SUNA ile istişare toplantısı yapıldı.

7 Şubat 2022
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Nazilli Bakkallar Odası Başkanı Fatih ASTEPE Nazilli Berberler Odası Başkanı Olcay AKYILDIZ

Nazilli Demirciler Odası Başkanı Nuri ŞİMŞEK

Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet AKYOL Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmet TEKİN

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol ŞENKAL Nazilli Lokantacılar Odası Başkanı Mahmut ARSLAN

Nazilli Manavlar Odası Başkanı Necmettin KARAKAYA

Nazilli Şöförler Odası Başkanı Seyfi ÇALIŞKAN

Nazilli Manifaturacılar Odası Başkanı Hüdai TOSUN

Nazilli Terziler Odası Başkanı Murat ŞANAL

Nazilli Ticaret Odası 
Nazilli Esnaf Odaları Ziyaretleri

Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı sayın Gürdal Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Başkanı sayın 
Nuri Arslan Nazilli Esnaf Odalarına seçilen başkanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Bölgemizin gelişmesi ve kalkınması için güç birliği’nin önemine vurgu yapılan ziyaretlerde 

sayın başkanlara yeni dönemlerinde başarı temennilerinde bulunuldu.

21 Şubat 2022

NAZİLLİ TİCARET ODASI 
HABER BÜLTENİ
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Nazilli Kuveyt Türk 
Şube Müdürü Doğa 

Erdoğan’ı Ziyaretimiz
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 

Arslan, Nazilli Kuveyt Türk Şube Müdürü 
Doğa Erdoğan’ı Ziyaret Etti.

23 Şubat 2022

Nazilli Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun 

Odamızı Ziyareti

Karacasu Belediye 
Başkanı Mehmet 

Erikmen’i Ziyaretimiz

8  Mart Dünya Kadınlar Günü 
sebebiyle yapılması planlanan Kadınlar 
günü Farkındalık Projesi kapsamında 
yapılabilecek çalışmalar için Nazilli Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile 
bir araya gelindi.

Yapılan ziyarette sorumluluk sahamızda 
bulunan Karacasu’nun sorunları hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan ERİKMEN, Yönetim Kurulu 
Başkanı ARSLAN’a teşekkür etti.

22 Şubat 2022

24 Şubat 2022

İYİ Parti Nazilli İlçe 
Teşkilatını Ziyaretimiz
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Nuri ARSLAN ve Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER, 
Nazilli İYİ Parti İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. İYİ Parti İlçe Başkanı Ali GÖKBARAZ, Kadın 
Kolları Başkanı Seval KOŞAR ve Yönetim kurullarına 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden 
Odamız başkanları görevlerinde başarılar diledi.

21 Ocak 2022
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Karacasu Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’na 

Ziyaretimiz
Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 

ARSLAN Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası başkanı Sn. Sefa TÖZ’ü makamında 

ziyaret etti. Yapılan görüşmede Karacasu’nun 
ve üyelerimizin ortak  sorunları hakkında 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

24 Şubat 2022

Karacasu Kaymakamı Hatice 
Gamze Yılmaz Ziyaretimiz

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN, yeni 
atanan Karacasu Kaymakamı Sayın Hatice Gamze YILMAZ’a 
makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Yapılan 
ziyarette bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra odamız 
tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler 
hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yeni görev yerinde başarılar 
dileyen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan , Sayın 
YILMAZ’a Uzun Yaşam Sepeti hediye etti. 24 Şubat 2022

Önceki Dönem Arslanlı 
Belediye Başkanı Hüseyin 

Koç Ziyarete Geldi
Önceki dönem Arslanlı Belediye Başkanı 

Hüseyin Koç Nazilli Ticaret Odası başkanı 
Nuri Arslan’ı makamında ziyarete etti.

28 Şubat 2022

2022 yılı ilk müşterek komite 
toplantısı Nazilli Hizmet 

Binasında gerçekleştirildi. 
Toplantıya 12 meslek komitesi ile Oda Meclisi üyeleri katıldılar. 

Şubat  ayı olağan Meclis Toplantısı ile birlikte yapılan Müşterek 
toplantıda; meslek komiteleri ve sektörlerden gelen talepler 
değerlendirildi. Toplantıda odanın son bir aylık faaliyetleri hakkında 
yönetim kurulu başkanı Nuri Arslan tarafından bilgilendirme yapıldı.28 Şubat 2022
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KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 
(WOMEN-UP) NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDA TANITILDI

Nazilli Ticaret Odası 
ev sahipliğinde Nazilli 
Manifaturacılar Odası 
,Nazilli Elektrikçiler Odası 
Ve Nazilli Fırıncılar Odası 
ile ortaklaşa düzenlenen 
Aydın SGK İl Müdürü Zeynep 
Yılmaz’ın katılım sağladığı 
bilgilendirme toplantısı 
yapılarak Kayıtlı Kadın 
İstihdamının Desteklenmesi 
Projesi, tanıtıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan; bu projenin, kadın 
istihdamının arttırılması, kadınlara daha 
fazla çalışma imkanı verilmesi amacıyla 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen bir çalışma 
olduğunu,

Son yıllarda; kadın istihdamının 
ve bununla birlikte kadın girişimciler 
tarafından kurulan işletmelerimizin 
hatırı sayılır bir biçimde artması meslek 
kuruluşu olarak bizleri memnun ettiğini,

İşletmelerde kadın çalışan sayısının 
artması , kadının bir meslek sahibi 
olmasının yanında ülke ekonomisine 
kadın iş gücünün yapacağı katkı 
açısından da önem taşıdığını,

Çalışma hayatında genellikle erkek 
çalışanların tercih edilmesi, kadınların 
sadece tekstil ve gıda gibi belirli 
sektörlerde çalıştırılmaları, üzerinde 
durmamız gereken bir konu olduğunu 

kadınlar için düşük istihdam fırsatlarının 
olduğunu bunun önemli bir nedeninin 
toplumsal cinsiyet farkı ile nitelendiğini 
oysaki kadınların çalışma hayatına dahil 
edilmesinin ve kadınların işgücündeki 
rekabetinin arttırılmasının toplumsal 
kalkınmayı sağlamada oldukça önemli 
bir etken olacağını,

Zira ülkemizin kalkınması için daha 
fazla üretmek ve daha fazla ihracat 
yapmak zorunda olunduğunu, belirtti.

Arslan konuşmasının devamında 
“ çalışma yaşındaki nüfusun yaklaşık 
yarısını oluşturan kadınların istenilen 
düzeyde istihdam edilmemeleri 
çok önemli bir insan kaynağının 
kullanılmaması anlamına gelmektedir. 

Okul çağındaki gençlerimizi 
kadın-erkek ayrımı yapmadan meslek 
liselerinde daha fazla görmek istiyoruz. 
bu anlamda mesleğin kadını erkeği 
olmamalıdır diye düşünüyorum. 

maalesef üretim ve imalat 
sektörümüzün nitelikli eleman sıkıntısı 
devam etmektedir. meslek liselerinin 
sayısını arttırmalı , lise çağına gelmiş 
gençlerimizin önemli bir kısmını bu 
okullara yönlendirmeliyiz.

Aynı şekilde kadın istihdamının 
artması da kadınların mesleki nitelik 
kazanması ile doğru orantılıdır. 

Hiç bir mesleki bilgisi olmayan, iş 
tecrübesi bulunmayan bir kişinin kadın ya 
da erkek olması farketmeksizin istihdam 
edilme şansının oldukça düşük olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 

Başta ağır ve tehlikeli işler olmak 
üzere hemen hemen tüm iş kollarında 
mesleki eğitim ve belge zorunluluğu 
geldiğini de dikkate almalıyız. 

Gençlerimizi yeteneklerine göre 
değerlendirmeli ve istihdam etmeliyiz. 

Ayrıca çalışanların eğitim ve 
beceri düzeylerine göre ücret aldıkları 
bir sistemde herkese aynı hakların 
verilmesinin mümkün olmadığını, 
bunun çalışma adaleti açısından doğru 
olmadığını düşünüyorum. 

Özel sektörde beceri sahibi, 
işinin ustası olan kişi hak ettiği ücreti 
almaktadır. bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. özel teşebbüs işletmeleri fayda-
maliyet dengesini gözetmek durumunda 
olan ancak bu şekilde faaliyetlerine 
devam eden işletmelerdir. 

Sadece yüksek okul mezunu olduğu 
için yüksek ücretlerin ödendiği bir sistem 
ne ülkemizde ne de dünyada kalmamıştır. 

Türkiye’nin nüfusu genç ve her yıl 
artıyor. 

Her yıl bir milyon insana iş 
vermemiz gerektiğini düşündüğümüzde; 
kadın istihdamının artması için yapılan 
bu tür proje ve çalışmaların önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır. 

Kadın çalışan sayısının artması için 
bu ve benzeri projelerin yaygınlaşması 
adına Ticaret Odası olarak payımıza 
düşen görevi yapmaya hazırız. “ dedi.

Bilgilendirme toplantısı soru-cevap 
bölümünden sonra toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

25 Şubat 2022
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PROTOKOL VE GÖRGÜ KRALLARI EĞİTİMİ
Nazilli Ticaret Odası (NTO) tarafından, ADÜ Öğretim Görevlisi Mustafa EROL’un sunumu ile düzenlenen 

Protokol ve Nezaket Kuralları’ eğitimi, NTO Meclis Toplantı salonunda yoğun ilgi ve katılım ile 
gerçekleştirildi.

Mustafa EROL, protokol ve sosyal davranış kurallarının 
amacı ve kullanıldığı yerler, iletişim, davet, tören, toplantı 
kuralları, ziyaret ve görüşmelerde dikkat edilmesi gereken 
hususlar, iş hayatındaki görgü kuralları ve ilişkiler, iç ve dış 
iletişim, cep telefonu kullanma biçimleri, giyim, yeme-içme, 
nezaket ve davranış kuralları hakkındaki bilgileri, katılımcılar 
ile paylaştı Mustafa EROL’un, iş ve aile yaşamından örnekleri 
paylaşarak renk kattığı, etkili iletişim ile interaktif hale getirdiği 

eğitime katılanlar, sunumu yoğun ilgi ve dikkatle dinledi. 
Coşkulu ve keyifli sunum sırasında, eğlenceli anlar yaşayan 
katılımcılar, memnuniyetlerini dile getirerek, düzenlenen 
eğitim programından dolayı, NTO yetkililerine teşekkür etti. 
Eğitim Sonunda konuşan Meclis Başkanı Gürdal YÜZÜGÜLER 
konuklara, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, üyelerin 
ilgisinden memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

28 Şubat 2022

TOBB Arabuluculuk 
Bilgilendirme Webinarı

Nazilli Ticaret Odası 
Şubat ayı Olağan Meclis 
toplantısına TOBB UYUM 
Genel Müdürü Onur Yüksel 
webinar üzerinden davet 
edilerek organ üyelerine 
bilgilendirme yaptı.

Akademi ve 
profesyonelliği birleştirerek 
ulusal ve uluslararası alanda 
uyuşmazlıkların çözümünde 

hoşgörü esasları çerçevesinde kalıcı, 
sürdürülebilir ve ekonomik çözümler 
ile dünya standartlarındaki en yüksek 
kalitedeki hizmeti vererek bilime ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla TOBB 
bünyesinde kurulan TOBB UYUM sistemi 
ile ilgili sunumda Arabuluculuk Sistemi, İş 
Dünyası Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 
Ticari Sözleşmelerde Arabuluculuğun 
Tanımlanması, TOBBUYUM Merkezinin 
Önemi konuları anlatıldı.

28 Şubat 2022
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ESNAF ODALARI GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI 
NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDA YAPILDI

Nazilli Ticaret Odası 
ev sahipliğinde yapılan 
toplantıda bölgenin sorunları 
ve çözüm önerileriyle ilgili 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya Nazilli Şoförler 
Odası Başkanı Seyfi 
ÇALIŞKAN, Bakırcılar Odası 
Başkanı Mustafa AY, Bakkallar 
Odası Başkanı Fatih ASTEPE, 
Berberler Odası Başkanı 
Olcay AYYILDIZ, Demirciler 
Odası Başkanı Nuri ŞİMŞEK, 
Elektrikçiler Odası Başkanı 
Mehmet AKYOL, Fırıncılar 
Odası Başkanı Mahmut 
TEKİN, Kahveciler Odası 
Başkanı Birol ŞENKAL,Terziler 
Odası Başkanı Murat ŞANAL, 
Manavlar Odası Başkanı 
Necmettin KARAKAYA, 
Manifaturacılar Odası Başkanı 
Hüdai TOSUN, Marangozlar 
Odası Başkanı Hüseyin 
BIÇAKÇI, Ayakkabıcılar Odası 
Başkanı Fatih KAHYAOĞLU, 
Kuyucak Esnaf Odası Başkanı 
Mustafa Ali KOCADAĞ, 
Yenipazar Şoförler Odası 
Başkanı Nejdet KAPLAN, 
Buharkent Esnaf Odası 
Başkanı Namık ÜLKEN, 
Karacasu Esnaf Odası Başkanı 
Sefa TÖZ katıldı. 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nuri ARSLAN yaptığı açılış konuş-
masında; -öncelikle yeni seçilen ayrıca 
güven tazeleyerek görevlerine devam 
eden Oda başkanlarına hayırlı olsun di-
yorum, görevlerinde başarılar diliyorum. 

Meslek Kuruluşu veya Odanın adı ne 
olursa olsun sorunlarımızın ortak oldu-
ğunu biliyoruz. Bu gün bir araya gelme-
mezin birinci nedeni ortak sorunlarımıza 
ortak çözümler aramaktır. Diğer bir ama-
cımız da bu güne kadar tam anlamıyla 
yapamadığımız birlikte hareket etmek ve 
güç birliğini sağlamaktır diyen ARSLAN, 
kurumların ancak güç birliği yapması ha-
linde bölgeye hizmet yapılabileceğini ifa-

de etti. Biz bu güne kadar her ortamda 
birlikte hareket etme kültürünün önemi-
ne değindik ancak bir yere kadar başarılı 
olabildik. Ümit ediyorum bundan sonraki 
çalışmalarımız daha verimli olacaktır.

Ticaret Odası ve Esnaf Odası üye-
lerinin aynı sektörlerde faaliyet göster-
diklerini sadece kuruluş türü ve ölçek 
farkı olabileceğini söyleyen ARSLAN, bu 
nedenle üyelerimizin sorunları ve çözüm 
yolları benzerlik göstermektedir. Çok 
seslilik, farklı görüşler her zaman başarı 
ve hizmeti getirir. Tüm kişi ve kurumların 
görüşlerine açığız. Amacımız azami sevi-
yede tacir ve esnafımıza hizmet etmek-
tir-dedi. 

Toplantıya katılan Oda başkanları 
bölgenin ve üyelerinin sorunları ve bek-
lentileri ile ilgili konularda görüşlerini be-
lirttiler.

Yapılan değerlendirmeler neticesin-
de çözümü için birlikte hareket edilmesi 
kararlaştırılan konu başlıkları şu şekilde 
tespit edildi;

Adnan Menderes Üniversitesine 
Bağlı Bölgemizde Bulunan Nazilli İ.İ.B.F 
Ve Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarıy-
la İlgili Çözüm Önerileri 

Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi başta olmak üzere bölgemizdeki 
meslek yüksek okullarının öğrenci sayısı 
her geçen yıl azalmakta, bir çok bölüm 

eğitim kadrosunun olmaması ve öğrenci 
sayısındaki yetersizlik nedeniyle kapan-
makta veya başka bir yere nakil olmak-
tadır.

Bölgemizdeki okullara olan tercihi 
arttırmak, okullarımızın altyapı ve fiziki 
imkanlarını yükseltmek ve bununla bir-
likte okullarımızın akademik anlamda 
ön plana çıkmalarını sağlamak amacıyla 
üniversite-sanayi işbirliğinde fakülte ve 
yüksek okullarımızın ihtiyaçlarının tes-
pit edilmesi, sorunlarının giderilmesi için 
güç birliği içinde çalışmaların başlatılma-
sı gerekmektedir. 

Özellikle Nazilli ve yakın çevredeki 
okullarda uzun ve sağlıklı yaşam ile ilgi-
li bölümlerin açılması, bu bölümlerin ön 
plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. 

Yeni Bölümlerin Açılmasını 
İstiyoruz 

Bundan böyle yeni açılacak bölüm-
lerin fizyoterapi, makine, mekatronik, 
elektrik, tekstil, dijital baskı bölümleri 
olmasını talep ediyoruz. Bu bölümlerin 
yanında güzellik hizmetleri gibi talep gö-
ren mesleklerle ilgili bölümler de dikkate 
alınmalıdır.

Özellikle belirtmek isteriz ki bu bö-
lümleri -açılsın iyi olur keyfiyeti- ile de-

2 Mart 2022
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ğil, Nazilli’de bulunduğu halde sebebini 
bilmediğimiz bir şekilde sonradan başka 
yerlere taşınan myo ve fakülte adına is-
tiyoruz. 

Potoloji Bölümüne Neden 
öğretim Görevlisi Atanmıyor?

Nazilli’de açılmış olan Potoloji Bölü-
münün ihtiyacı olan üç öğretim görevlisi 
verilmediği için bölümün öğrenci almadı-
ğı öğrenilmiştir. Sağlık hizmetleriyle ilgili 
önemli ve talep gören mesleklerden biri 
olan bu bölüme neden atama yapılma-
dığı, neyin beklendiği bilinmemektedir. 
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu Potoloji Bölümüne öğretim görev-
lisi atamasının yapılmasını istiyoruz.

Önceki Yıllarda Nazilli’den 
Taşınan Bölüm ve Okulların 
Açıklaması Neden 
Yapılmıyor?

Nazilli Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sek Okuluna yerleşim yeri dahil olmak 
üzere şehir olarak tüm imkanlar sağlan-
mış iken Aydın’a nakil edilmesinin sebe-
bi nedir? Nazilli Güzel Sanatlar Fakültesi 
hangi nedenlerle Aydın’a nakil edilmiştir. 
ADÜ Rektörlüğü bu soruların cevabını 
vermek durumundadır.

Öğretim Kadroları ve 
Üniversite Hocaları Neden 
Başka Yerlere Nakil Ediliyor?

Sudan sebeplerle öğretim kadro-
sunu, üniversite hocalarını başka yerlere 
nakil etmek hangi akademik gerekçelere 
dayanmaktadır?

Ülkemizin “iklim yapısı, coğrafi 
özellikleri, sağlıklı yaşamı ve zengin gıda 
çeşitliliği bakımından” en şanslı bölge-
lerinden biri olan Nazilli ve bölgesinde 
akademik yapıya uymayan ne gibi özel-
likler olduğunu bilmek istiyoruz. 

Üniversite Harcama Bütçelerinin 
Adil Bir Biçimde Dağıtılmasını Bekliyoruz 

Bölgemizdeki diğer bir sorun ADÜ 
Rektörlüğü tarafından adil bir biçimde 
tahsis edilmesini beklediğimiz okul büt-
çeleridir. Nazilli’deki fakülte ve okullara 
verilen harcama bütçesi neredeyse yok 
seviyesindedir. Aydın merkez ilçeden 
sonra en büyük ilçe konumundaki Nazil-
li’de yüzlerce öğretim görevlisi, 2000’e 
yakın fakülte ve myo öğrencisi ve ayrıca 
binlerce m2 büyüklüğünde İsabeyli ve 
Sümer Kampüsleri bulunduğu göz önü-
ne alındığında Nazilli’ye verilen bütçenin 
çok daha fazla olması gerekmektedir. 

Nazilli İİBF İkinci Öğretim Bölümle-
rinin Kapatılması Hakkında Senato Kararı 
Alınmıştır 

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinin öğrenci ve öğretim kadrosu-
nun her geçen yıl azalması yetmezmiş 
gibi bir de fakültenin ikinci öğretiminin 
kapatılacağı öğrenilmiştir. Üniversite 
Senatosunda alınan bu kararın yanlış 
olduğunu ve bu yanlıştan bir an önce 

dönülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 
Bu kararın hangi gerekçeler ile alındığı 
konusunda herhangi bir açıklama yapıl-
mamıştır. Ancak sebebi ne olursa olsun 
meselenin çözümü bölüm kapatmak yok 
etmek değildir. Üniversite yönetiminden; 
Nazilli İİBF nin ve meslek yüksek okulla-
rının akademik açıdan daha iyi seviyele-
re gelmesi için çaba sarfetmesini bekli-
yoruz. Bu konuda biz meslek kuruluşları 
olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız.

Aynı Bölümler Neden 
Açılıyor?

Ayrıca bu güne kadar Adnan Men-
deres Üniversitesine bağlı Nazilli’de daha 
önce açılmış olan bölümlerin başka ilçe-
lerde de açılmasının sebebini anlamış 
değiliz. 

Öğrenci sayısının yetersiz olduğun-
dan şikayet ettiğimiz bir ortamda aynı 
bölümlerin farklı yerlerde açılmasının 
mantıklı bir izahı bulunmamaktadır. Bu 
yanlıştan bir an önce dönülmelidir. 

Öğrenci Kontenjanı Neden 
Düşürülüyor?

Nazilli’deki fakülte ve meslek yük-
sek okullarının toplam öğrenci kontenja-
nı 2016 yılında yaklaşık 2600 iken 2021 
yılında 1600 olmuştur. Yaklaşık 100 öğ-
renciden 40’ı alınmıştır. Bunun sebebi 
açıklanmalıdır. Bu oran önemsenmeye-
cek bir sayı değildir. Bu kararlar alınırken 
bölgedeki kurum ve kuruluşlardan, Oda-
lardan, sivil toplum örgütlerinden kısaca 
burada yaşayanlardan görüş alındı mı? 
Bilgi verildi mi? Karşılıklı istişarede bulu-
nuldu mu? Bu konularda açıklama bek-
liyoruz. 

Netice itibariyle; ADÜ Rektörlüğü 
Nazilli ve ilçelerdeki Fakülte ve Meslek 
Yüksek Okullarına menfi yönde ayırım 
yapıldığı düşüncesinin doğru olmadığını 
göstermek durumundadır. 

Ayrıca başta Cumhurbaşkanlığı ve 
Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı ol-
mak üzere tüm kurumlarımız üniversi-
te-sanayi işbirliğinin ve kurumlar arası 
diyaloğun önemini, üniversitenin bulun-
duğu bölgeye katacağı değerleri önem-
serken ADÜ Rektörlüğünün “ben yaptım 
oldu” şeklinde tek taraflı kararları yapıcı 
değil yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. 

Nazilli İİBF ve Meslek Yüksek Okul-
ları ile Nazilli’nin üniversite yapısı siste-
matik bir şekilde zayıflatılmaktadır. 

Aydın ADÜ Rektörlüğünün stan-
dart akademik uygulamalar olarak aldı-
ğı olumsuz kararların farkındayız. Nazilli 
Meslek Odaları ve kurumları olarak bizim 
olmayan bir şeyi istemiyoruz. Başka yer-
deki bir okul veya bölüm kapatılsın, Na-
zilli’de açılsın gibi bir düşüncemiz yok, 
bu güne kadar da olmadı. Ancak mevcut 
okul ve bölümlerimizin kapasitesi neden 
düşürülüyor? Öğretim kadrolarının nite-
lik ve sayıları neden azaltılıyor? Öğrenci 
sayısı ve yerleşke alanı olarak Türkiye’nin 
en büyük üniversitelerinden biri olan Ad-
nan Menderes Üniversitesi bir fakülte ile 

iki adet meslek yüksek okuluna neden 
üvey evlat muamelesi yapıyor? Bunların 
açıklanmasını bekliyoruz. 

Nitelikli Eleman İhtiyacı
Bölgemizde üretim ve imalat sek-

töründe faaliyet gösteren ölçek farkına 
bakılmaksızın tüm işletme ve fabrikaları-
mızın nitelikli, mesleki eğitimini tamam-
lamış personele ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu konunun önümüzdeki günlerde 
yapılması düşünülen bir çalıştayda kap-
samlı olarak konunun tüm muhataplarıy-
la birlikte ele alınması kararlaştırılmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Alanlarının Yeter-
sizliği 

Bölgemizde arazilerin yarısından 
fazlası zeytinlik ve tarım arazisi niteliğin-
dedir. Konut alanlarını da hesap ettiği-
mizde ihtiyacımız olan sanayi ve ticaret 
alanları için rezerv sahaların bulunmadığı 
veya açılmadığı görülmektedir. Bu konu-
da maalesef bir çalışma da yapılmamak-
tadır.

Nazilli’de zaten NTO tarafından 
uzun yıllardır bu ihtiyaç dile getirilmek-
tedir. Ayrıca Karacasu, Buharkent ve 
Bozdoğan Esnaf Oda Başkanları da ilçe-
lerinde sanayi ve ticaret alanı bulunma-
dığından şikayet etmektedirler. 

Fuar Alanı İhtiyacı
Bölgemiz verimli toprakları ve yılın 

on bir ayı tarım ve ziraata elverişli iklim 
yapısı ile ülkemizin en şanslı alanlarından 
biridir. Bu şartlara bağlı olarak bu top-
raklarda yetiştirilen başta incir, kestane, 
çilek ve zeytin olmak üzere bir çok ürü-
nümüz işlenerek yurt içi ve yurt dışı pa-
zarlara ulaştırılmaktadır. 

Bu nedenle bölgemizde çok amaçlı 
olarak kullanılabilecek 15.000 m2 kapalı, 
35.000 m2 açık alanı ve yeterli otoparkı 
bulunan müstakil bir fuar alanına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşları 
bu konuda ortak hareket etmeye davet 
ediyoruz. 

Fuar Organizasyonları ile 
Bilgilendirme Toplantılarının 
Müşterek Organize Edilmesi

Ticaret Odası ile Esnaf Odalarımıza 
kayıtlı bölgedeki işyerleri ve işletmeler, 
aynı sektörde faaliyet gösteren ancak öl-
çek farkı bulunan üyelerden oluşmakta-
dır. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalar 
neticesinde; hangi Odaya kayıtlı olursa 
olsun bu işletmelerin temel sorun ve ih-
tiyaçlarının benzer konulardan oluştuğu 
tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı 
hem Odalar olarak kısıtlı kaynaklarımı-
zı daha verimli kullanmak ve daha fazla 
üyenin bilgilendirilmesini sağlamak üze-
re fuar organizasyonları ile bilgilendirme 
toplantılarının müşterek olarak yapılması 
hususunda görüş birliğine varılmıştır. 

Güçbirliği Toplantısı, katılan tüm 
başkanların bölgenin sorunlarıyla ilgili 
konularda birlikte hareket etme kararının 
alınması ile sona erdi.
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11. Meslek Komitesi Toplantısı

Konya Enerji Fuarı

Antalya Sigortacılık Fuarı

Yaş Sebze, Meyve Ürünleri ve Bitkisel Yağların 
İmalat ve Ticareti sektörünün oluşturduğu 11. Meslek 
komite aylık olağan toplantısı Nazilli Ticaret Odası’nda 
gerçekleştirildi. Toplantı sektörle ilgili üyelerden gelen 
görüş ve öneriler istişare edildi.

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 04-06 Mart 
2022 de Konya’da gerçekleştirilen Konya Enerji Zirvesi 
ve Fuarına odamız tarafından organizasyon düzenlendi.

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 2-5 Mart 2022 
de Antalya’da gerçekleşen Sigortacılık Fuarına odamız 
tarafından organizasyon düzenlendi.

2 Mart 2022

4 Mart 2022

5 Mart 2022

Aydın SMMM Odası 
Tarafından Yapılan Ziyaret

1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri 
çerçevesinde Aydın Mali Müşavirler Odası 
tarafından organize edilen etkinliğe Nazilli 

Ticaret Odası Nuri ARSLAN da katılım gösterdi. 
Etkinliğin ardından Nuri ARSLAN SMMM Oda 
başkanı Rıza YÖRÜYEN’i makamında ağırladı.

2 Mart 2022
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NAZİLLİ TİCARET ODASINDA 8 
MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
PROGRAMI DÜZENLENDİ
Nazilli Ticaret Odası ev 
sahipliğinde Nazilli Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu tarafından düzenlenen 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
sebebiyle Kadınlar Günü 
Programı düzenlendi.

Programa Nazilli Kaymakamı 
Sayın Sedat Sırrı Arısoy ve Sayın eşi 
Aylin Arısoy, Nazilli Belediye başkanı 
Kürşat Engin Özcan’ın eşi Sayın Aslı 
Özcan, Aydın TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Esen 
Türker ve Komite Üyeleri , Nazilli MHP 
ve CHP Siyasi Partilerinin İlçe Kadın 
Kolları Başkanları ve yönetimi, Nazilli 
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Başkanı, 
Bölge kurumlarının kadın amirleri katılım 
gösterdiler.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan; 8 Martın tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de, 
kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük 
mücadelesinin önemli günlerinden biri 
olarak kabul edildiğini, Ancak, kadınlara 

hak ettiği değerin verilmesinin, sadece 
tek bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini 
. Aksi halde, 8 mart’ta yapılan tüm 
etkinliklerin, söylenen güzel sözlerin, 
eksik kalmaya mahkum olduğunu ifade 
etti,

Konuşmasını devam eden Sayın 
ARSLAN ; Bu konuda ne söylersek 
söyleyelim, maalesef dünyada her üç 
kadından biri, hayatının bir döneminde, 
şiddetin bir boyutuyla tanışmaktadır. Bu 
istatistik, bizi en fazla üzen toplumsal 
sorunlarımızdan birisidir. Sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada görülen 
şiddet salgınını, ortadan kaldırmak için 
kararlığımızı ortaya koymalı, şiddete 
karşı tek yürek ve tek akıl olmalıyız 
ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün EY KAHRAMAN TÜRK 
KADINI, SEN YERDE SÜRÜKLENMEYE 
DEĞİL, OMUZLAR ÜZERİNDE GÖKLERE 
YÜKSELMEYE LAYIKSIN.” sözüyle 
sonlandıran Arslan tüm kadınların 8 
mart dünya kadınlar gününü kutlayarak, 
programda emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti. Açılış Konuşmalarının 
ardından stand up gösterisine geçildi.

İstanbul 
Pastacılık Fuarı

Nazilli Otizm 
Destek 

Merkezi’nden 
Odamıza Ziyaret

Üyelerimizin talepleri doğrul-
tusunda 10-11  Mart 2022 de 
İstanbul’da gerçekleştirilen 
IBAKTECH 13. Uluslararası 
Ekmek, Pasta Makinala-

rı, Dondurma, Çikolata ve 
Teknolojileri Fuarına or-
ganizasyon düzenlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Haf-
tası dolayısıyla Nazilli Otizm 
Destek Merkezi yetkililerini 

makamında ağırladı.Otizmin 
bir hastalık değil farkındalık 
olduğunun altını çizen Nuri 
ARSLAN  toplumun onlara 

olan farkındalığının artırılması-
nın önemine ve bu özel gerek-
sinime ihtiyacı olan bireylerin 
birgün değil hergün hatırlan-
ması gerektiğine vurgu yaptı.

10 Mart 2022

9 Mart 2022

10 Mart 2022
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11 Mart 2022

Karacasu Kaymakamı Sayın Hatice Gamze 
Yılmaz’dan Odamıza Ziyaret

Ayrıca Karacasu 
ilçemizde stratejik öneme 
sahip yerel ürünlerin 
ve coğrafi işareti alınan 
çömlekçiliğin bölge 
ekonomisine sağladığı 
katma değerler aktarılarak 
bu katma değer çeşitliliğin 
arttırılması konusunda 
yapılabilecek çalışmaların 
önemi istişare edildi.

Kaymakam Yılmaz’ın 
gerçekleştirdiği iade-i 
ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile 
getirerek teşekkürlerini 
sunan Arslan “Karacasu 
ilçesi hem tarihi hem 
de ürün çeşitliliği 
bakımından zengin bir 
bölgedir. Sorumluluk 
sahamızda bulunan tüm 
ilçeler de olduğu gibi 
Karacasu ilçesinin de 
kalkınması için üzerimize 
düşen görevi yetkilerimiz 
dahilinde yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Yapılan ziyarette Sayın Yılmaz’a, bölge sorunlarımız ve çözüm önerilerimizin yanı 
sıra Odamız projesi olan Uzun Yaşam Köyü kurulması hakkında bilgiler verildi. 

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROJESİ
Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un eşi Sayın Hülya 

Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve 
yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen “Kadın 
Sağlığı Eğitim Projesi” nin tanıtım toplantısı Nazilli Ticaret Odası 
‘nda gerçekleştirildi. Sayın Hanımefendi Hülya Aksoy ve Nazilli 

Kaymakamı Sayın Sedat Sırrı Arısoy un açılış konuşmalarının 

ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. 

Gülnur Saruhan tarafından, kanserle ve kadın sağlığı ile ilgili 

eğitim sunumu gerçekleştirildi.

World Türk TV Canlı Yayın
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan WORLD 

TÜRK Kentte yaşam canlı yayın programına katıldı. 
2021 yılını değerlendirerek 2022-2025 Stratejik plan 
döneminde yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

25 Mart 2022

25 Mart 2022
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ESNAF ODALARI GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI 
NAZİLLİ’DE YAPILDI

Nazilli Ticaret Odası ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
güçbirliği toplantısı Aydın 
Milletvekili ve  TBMM 
Bayındırlık ,İmar,Ulaştırma 
ve Turizm Komisyon 
Başvekili Metin Yavuz, 
Aydın Milletvekili ve TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyesi Bekir Kuvvet Erim,  
Aydın Milletvekili ve Adalet 
Komisyonu Üyesi Süleyman 
Bülbül’ün katılımları ile 
yapıldı.

Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, 
Karacasu, Kuyucak, 
Sultanhisar ve Yenipazar 
esnaf oda başkanları 
güçbirliği amacıyla bir araya 
geldi.  

Nazilli Ticaret Odası meclis toplantı 
salonunda gerçekleştirilen toplantıya 
katılan Aydın milletvekillerine, bölgenin 
sorun ve beklentileri ile esnaf ve tacirler 
tarafından talep edilen mesleki konular 
aktarıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN; -öncelikle davetimize icabet 

eden değerli Milletvekillerimiz ile Oda 
başkanlarımızın bölgenin menfaati için 
bir araya gelmelerinin bizim için çok 
önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Bu bizim uzun süredir dile getirdiğimiz 
ve arzu ettiğimiz bir toplantıydı. 
Ortak iradenin devam edeceği 
düşüncesindeyim. 

Öncelikle çözülmesinde fayda 
gördüğümüz konulara değinmek 

istiyorum; önem verdiğimiz 
sorunlarımızdan bir tanesi bölgemizdeki 
üniversite ve meslek yüksek okullarının 
öğrenci sayısı ile öğretim kadrosunun her 
yıl azalması, yakında kapanma noktasına 
gelecek olmasıdır. Ayrıca Nazilli’de 
kurulduğu halde sonradan başka yerlere 
nakil olan fakülte ve yüksek okulların 
yerine herhangi bir bölüm açılmamıştır. 
Bölgemizdeki okullarda uzun ve sağlıklı 
yaşam ile ilgili bölümlerin açılması, bu 
bölümlerin ön plana çıkması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Bir diğer gündemimiz bu konuyla 
bağlantılı olarak ; “Müstakil Üniversite” 
konusundaki beklentimizdir. Bölgemizde 
bir üniversite kurulması için gerekli 
olan altyapı hazırdır. Kurulacak olan 
üniversiteyle ilgili bölgemizdeki kurum 
ve kuruluşlar da hiç şüphesiz gerekli 
desteği vereceklerdir. Bu konuda 
olabilecek girişimler desteklenmelidir. 

Uzun süredir her platformda dile 
getirdiğimiz sorunlardan bir tanesi de 
“Nitelikli Eleman İhtiyacı” dır. Bölgemizde 
üretim,imalat ve ticaret sektöründe 
faaliyet gösteren hemen hemen tüm 
işletme ve fabrikalarımızın nitelikli, 
mesleki eğitimini tamamlamış personele 
ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu konuda önümüzdeki günlerde 
yapılacak Mesleki Eğitim Çalıştayından 
alınacak sonuçların, bundan sonra 
yapacağımız çalışmalara ışık tutacağına 
inanıyorum. 

Bölgemizdeki “Sanayi ve Ticaret 
Alanları” talebi karşılamamaktadır. 

26 Mart 2022
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Arazilerin yarısından fazlası zeytinlik 
ve tarım arazisi niteliğindedir. Konut 
alanlarını da hesap ettiğimizde 
ihtiyacımız olan sanayi ve ticaret alanları 
için rezerv sahaların bulunmadığı, 
yapılan çalışmaların yeterli olmadığı 
görülmektedir. 

İfade etmek istediğimiz bir diğer 
husus bölgemizin “Fuar Alanı İhtiyacı” 
dır. Başta incir, kestane, çilek, zeytin ve 
zeytinyağı olmak üzere bu topraklarda 
üretilen ve işlenen ürünlerimiz ile birlikte 
mevcut sanayi işletmelerimiz tarafından 
üretilen makina, yedek parça ve diğer 
sanayi ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı 
pazarlar için tanıtımını yapmak üzere 
çok amaçlı olarak kullanılabilecek, 
15.000 m2 kapalı, 35.000 m2 açık alanı 
ve yeterli otoparkı bulunan müstakil bir 
fuar alanına ihtiyaç bulunmaktadır-dedi.

Aydın Milletvekili Metin YAVUZ 
yaptığı konuşmada; üniversite 
konusunda aynı düşünceleri paylaştığını, 
hem Söke’ye hem de Nazilli’ye müstakil 
bir üniversite kurulması konusunda 
üzerine düşen çalışmayı yapmaya 

hazır olduğunu, ayrıca Aydın’ın doğusu 
veya Batısı olarak yapılan ayrımı doğru 
bulmadığını belirtti. 

Aydın Milletvekili B.Kuvvet ERİM; 
bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini, 
seçildiği günden itibaren kendisine 
iletilen konular hakkında diğer 
milletvekilleri gibi çözüm üretmeye 
gayret gösterdiğini, bölgede kurulması 
talep edilen Sümer Üniversitesi için 
muhtemel girişimlerin daha kuvvetli 
olması gerektiğini ifade etti. 

Aydın Milletvekili Süleyman 
BÜLBÜL; üniversite konusunda Aydın’n 
doğusuna yeterli önemin verilmediğini 
söyledi ve bölümlerin kapatılmaması 
gerektiğini ifade etti. Ayrıca fuar alanı 
konusunun bölgenin gelişmişlik çabaları 
açısından önemli olduğunu, fuarlara 
katılmak isteyen girişimcilere devlet 
desteği sağlanması gerektiğini söyledi. 

Toplantıda söz alan Oda Başkanları 
ayrıca;

- Küçük esnaf statüsünde bulunan 
işyerlerine yönelik olarak Bakanlık 
tarafından; ciro şartı olmayan , 2 yıl 

geri ödemesiz Can Suyu Kredisi tahsis 
edilmesi, 

- Taşımalı eğitimle ilgili mevcut 
ihalelerin revize edilmesi ve iyileştirilmesi,

- Basit usul vergi sisteminin 
günümüz ticaret yapısına göre yeniden 
düzenlenmesi ve suistimallerin (kayıt 
dışılığın) önüne geçilmesi,

- Vergi ve SGK primlerini düzenli 
ödeyen mükelleflerin vergi primi indirim 
oranlarının arttırılması,

- Meslek okullarındaki öğrencilerin 
haftalık işyeri staj saatlerinin arttırılarak 
daha fazla süre ve öncelik verilmesi, 

- Mesleki eğitimde okuyan çırak 
öğrencilere devlet tarafından verilen 
ücretlerin işyerinin hesabına değil, 
öğrencinin kendisine veya kendi hesabına 
ödenmesi, 

- Mesleki eğitimde; öğrenciler ve 
stajyerler için düzenlenen sigortanın 
emeklilik hesabında da geçerli olmasını, 

- Nazilli Perşembe Pazarının daha 
düzenli ve kapalı bir yerde yapılmasını, 

- Üniversite ve meslek yüksek 
okullarında açılacak yeni bölümlerin; 
uzun yaşam, hasta bakımı, gıda 
mühendisliği veya teknikerliği, makine 
veya tekstil mühendisliği, ziraat ve 
hayvancılık, mermercilik gibi bölgenin 
özelliklerini yansıtan bölümler olması 
gerektiğini ifade ettiler.

Toplantıya katılanlar Güçbirliği 
Toplantılarının devam etmesi yönünde 
fikir birliğine vardı. Toplantı toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Mart Ayı Meclis Toplantısı
2022 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim kurulu başkanı Nuri 
Arslan tarafından meclis üyelerine odanın son bir aylık 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

2 Mart 2028

Emekliye Ayrılan 
Personele Veda

Nazilli Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürü olarak 
görev yapan Serdar Yayoğlu’ na emekliye ayrılması 
nedeni ile Meclis başkanı Gürdal Yüzügüler, yönetim 
Kurulu başkanı Nuri Arslan ve diğer meclis üyeleri 
tarafından Görev süresince verdiği hizmetlerden dolayı 
teşekkür edilerek kendisine plaket takdim edildi.

28 Mart 2022
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Aydın İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı
TOBB’a bağlı Aydın İli Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı Aydın Ticaret 

Borsası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın iline bağlı 9 Oda ve 
Borsa Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Oda ve Borsa Genel Sekreterleri 
katılım sağladı. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN’ın katıldığı 

toplantıda; Oda ve Borsaların talepleri, görüş ve önerileri gündeme geldi. 29 Mart 2022

Öğrenciler İle Afrodisias Ziyareti
Sorumluluk sahamızdaki  Yenipazar İlçesinde bulunan 

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Okul Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Serkan 
Özdemir koordinatörlüğünde bölgenin tanıtım noktasında 
kültür elçisi olan  Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Dünya 
mirası olarak tescillenen Karacasu ilçesine bağlı Afrodisias 
Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti Müzesi’ne gezi 
düzenlendi.Düzenlenen geziye Nazilli Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN da katılım gösterdi.31 Mart 2028

Liderlik ve Etkili 
Yöneticilik Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası 2022 yılı eğitim pla-
nı hedefleri arasında yer alan Liderlik ve Etkili 
Yöneticilik Eğitimi ADÜ DR.ÖĞR. Üyesi Mustafa 
Doğaner’in sunumu ile meclis toplantı salonun-
da gerçekleştirildi.

4 Nisan 2022
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Nazilli Bölgesi Mesleki ve Teknik 
Eğitimi Geliştirme Çalıştayı 31 Mart 2022

Odamız ev sahipliğinde 
30/31 Mart tarihlerinde 
2 gün süren Nazilli 
Bölgesi Mesleki 
veTeknik Eğitimi 
Geliştirme Çalıştayı 
düzenlendi.

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonun-
da gerçekleştirilen

çalıştayda Nazilli Ticaret Odası ola-
rak çalıştay ortaklığı görevini üstlendik. 
2013 yılından bu

yana lobi çalışması yürüttüğümüz 
nitelikli eleman eksikliği konusunda tes-
pit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri-
mizi paylaşarak çalıştay sonuç bildirgesi-
ne katkı sağlamaya çalıştık.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arı-
soy, Belediye Başkan Vekili Ayşe Boz-
doğan Kantar, İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Ti-
caret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçe ku-
rum Müdürleri, Muhtarlar, Meslek Liseleri 
ve Mesleki Eğitim Kurumlarının Müdürle-
ri, bölüm şefleri ve meslek öğretmenleri, 
Oda başkanları, STK temsilcileri, sektör 
temsilcileri ve çalıştay paydaşlarının ka-

tılımıyla Nazilli Ticaret Odası Konferans 
Salonunda düzenlenen sonuç bildirgesi 
toplantısında mesleki eğitimin sorunları 
açıklanarak çözüm yolları belirtildi.

“Amacımız katma değer 
katmak”

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşının okunması ile başlayan 
çalıştay sonuç bildirgesi programında ilk 
konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail 
Şimşek, Nazilli’deki meslek okulların-
da 2 bin 624 öğrencinin eğitim öğretim 
görmekte olduğunu ifade ederek, “Bu 
öğrencilerimizden 863’ü 654 işyerinde 
staj yapmaktadır. Bu rakamları artırmak 
kadar niteliği de artırmak çok önemlidir. 
İlçedeki 5 meslek okulunda bakanlığımı-
zın belirlediği politikalar doğrultusunda 
büyük yatırımlar yapılmıştır. Amacımız, 
katma değer katmak, daha yukarılara 
çıkartmak, ülkemizin kalkınmasına kat-
kıda bulunmaktır. Yapılan bu çalıştay da 
bu anlamda çok önemlidir. Bu sonuçlar 
değerlendirilerek il istihdam kuruluna da 
sunulacaktır. Bizim için bir rehber olacak. 
Daha güçlü olmamız için gerekli olan 
üretimi sağlayacak olan kurumlar meslek 
liseleridir” dedi.

“Biz çırak kalfa değil 
geleceğin patronlarını 
arıyoruz”

Müdür Şimşek’in ardından gerçek-
leştirilen slayt gösterisi ile Nazilli Ticaret 

Odası’nın 2013 yılından bu yana meslek 
liseleri için yapmış olduğu çalışmalar an-
latıldı. Slayt sunumunun hemen ardından 
bir konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası 
Başkanı Nuri Arslan, “Biz her platform-
da nitelikli eleman ve meslek liselerinin 
sorunlarını dile getiriyoruz. Oldukça ve-
rimli olan bu çalıştayda biz doğru bilgi-
leri alabilmek için çalıştık. Çalıştayın iki 
taraflı olarak kendi eksikliklerimizi gör-
memize vesile olduğunu düşünüyorum. 
Göreve seçildiğimiz yıl olan 2013 yılında 
başlayan meslek liselerinin sorunlarını 
çözüme kavuşturma hayalimizi bugün 
gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Meslek 
lisesi memleket meselesi olarak gördü-
ğümüz bu sorunları biz sonuna kadar 
takip edeceğiz. Çünkü ülkemizin mesleki 
eğitimlerini tamamlamış genç girişimci-
lere ihtiyacı var. Bizler çırak kalfa falan 
aramıyoruz. Biz geleceğin patronlarını 
arıyoruz. İlçemizdeki birçok sanayici pat-
ronların yüzde 90’ı meslek lisesi çıkışlıdır. 
Öncelikle meslek liseleri ile ilgiyi algıyı 
burada yıkıyor olmaktan dolayı çok mut-
luyum. Ülkemiz üretmeden büyüyecek 
bir ülke değil. Üretmek için de nitelikli 
ve vasıflı gençlere ihtiyacımız var. Bu tip 
çalıştayları daha sık yaparak, kamuoyunu 
daha fazla bilgilendirerek sonuç olarak 
üreten bir Türkiye haline gelebilmemizin 
birinci yolu olan nitelikli eleman sorunu-
na çözüm üretmekti” dedi.

“Çabamız, sektörle uyumlu 
alanları belirlemek”
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İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gül-
fidan Kendirlioğlu, “Aydın’da 50 tane 
mesleki ve teknik eğitim veren kurumu-
muz var. Nazilli olarak sizler kaymaka-
mımızın liderliğinde bu mücadeleye ayrı 
bir değer kattınız. Çünkü biz halen mes-
leki eğitimi tanıtmakla ilgili mücadelenin 
içindeyiz. Biz tüm paydaşlarımıza devle-
timizin sektörlerle ilgili sunmuş olduğu 
teşvikleri aktarma mücadelesi içindeyiz. 
Kaynak noktamız da ortaokullarımızdır. 
Liselere geçiş sürecinde meslek liseleri-
nin avantajlarını, sonrasında da istihdam 
için avantajlarını anlatma sürecindeyiz. 
Son iki yıldır mesleki ve teknik eğitim 
alanında çok büyük adımlar atıldı. Çaba-
mız, sektörle uyumlu alanları belirlemek. 
Sektörün ihtiyacı olan nitelikli elmanı tam 
anlamıyla tespit edemiyoruz. Nazilli’de 
başlayan bu süreci önce Aydın’a ardın-
dan da ülke geneline yaymak istiyoruz. 
Liseyi bitiren her çocuğumuzu istihdam 
etmek istiyoruz. Sektörü dinlediğimiz-
de elman bulamadığını, aileleri dinledi-
ğimizde de iş bulamadığını duyuyoruz. 
Bizler öncelikle ortaokullarda bu sorumu 
anlatmak, çocuklarımıza sahip çıkmak ve 
üreten Türkiye için bu sorunları çözmek 
zorundayız” dedi.

“Vasıflı ve nitelikli iş gücü için hazır-
lıklı olabilmek”

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arı-
soy, “Çalıştayı düzenlememizin birinci 
sebebi sektörden gelen ihtiyaçlar ve bu-
nun nasıl çözümleneceği ile ilgili bir beyin 
fırtınası gerçekleştirilmesi talebiydi. Bu 

elbette sadece Nazilli ölçeğinde çözü-
lecek bir sorun değil. Ama çok bariz bir 
husus olan vasıflı ve nitelikli iş gücü için 
hazırlıklı olabilmek. Eğitim kurumlarımızı 
buna hazırlıklı hale getirerek öğrencile-
rimizi doğru yönlendirerek düşük puanlı 
okul anlayışını kırmamız gerekiyor” dedi.

NAZİLLİ BÖLGESİ MESLEKİ VE 
TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME 
ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

4 grupta 47 paydaşla yürütülen ve 
2 gün süren Nazilli’de Mesleki Eğitimi 
Geliştirme Çalıştayı Sonuç Bildirgesini 
açıklandı.

47 kişilik çalışma grubu ve 4 ana 
başlık altında belirlenen sorunlar ve çö-
züm önerileri şöyledir:

1. Çalışma Grubu; Nazilli’de 
Sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
alan ve dalların Kurum 
Sektör İşbirliği içerisinde 
belirlenmesi ve alan/dal 
teklifleri,

 A)  Bölgemizde tarım ile ilgili eği-
tim verebilecek mesleki eğitim kurumu-
nun bulunmaması.

        Sektör paydaşlarının da görüş-
leri alınarak tarım ile ilgili okul veya ala-
nın açılması yerinde         olacaktır

B) Bölgemizde sanayi bitkilerinin 
ve hazır gıdanın yaygınlaşması(İncir, 

Kestane, ceviz…) ile Gıda Teknolojisi 
Alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Sektör paydaşlarının da görüşleri 
alınarak Gıda Teknolojisi ile ilgili alan ve 
dalların açılması yerinde olacaktır.

C) İklim koşullarımız elverişli olma-
sına rağmen yenilenebilir enerji konu-
sunda okullarımızda ilgili herhangi bir 
alanın olmaması.

Bölgemizde yenilenebilir enerji kay-
nakları konusunda iklim olarak elverişli 
olması sebebiyle Yenilenebilir Enerji Tek-
nolojileri Alanı paydaşların da görüşleri 
alınarak açılması yerinde olacaktır.

D) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 
Alanı İlçemizde sadece Nahit Menteşe 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünye-
sinde bulunmasından dolayı sadece kız 
öğrenciler bu alanı tercih edebiliyor. İlgi 
ve istekli erkek öğrencilerimiz bu alanı 
tercih edemiyor.

50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde bulunan Konaklama 
Seyahat Hizmetlerinin yanına Yiyecek 
İçecek Hizmetlerinin Alanı’nın da açılma-
sı yerinde olacaktır. 

E) Nazilli ilçemizde bulunan sana-
yici iş adamlarının görüşlerinden yola 
çıkarak makine bakımı ve onarımı konu-
sunda ara eleman eksikliği belirlenmiş-
tir. 

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi bünyesinde bulunan Makine Tek-
nolojisi Alanında Makine Bakım Onarım 
Dalının açılması yerinde olacaktır.

F) Pandemi süreciyle birlikte çok 
hızlı şekilde gelişen E-Ticaret konusun-
da eksiklik hissediliyor.

Pazarlama ve Perakende Alanının 
isim olarak önyargı ile karşılanmasından 
dolayı Satış Hizmetleri ve İletişim olarak 
güncellenip Alan altında E-Ticaret dalının 
eklenmesini gerekli görüyoruz.

G) Açılan alan ve dalların bazıları-
nın kısa sürede etkinliğini kaybedip ka-
patılma durumu ile karşı karşıya kalması 
problem oluşturmaktadır. 

Bölgenin ihtiyacı olan Alan ve dal-
ların açılmasında Ticaret Odası, Esnaf 
Odalarının ve diğer paydaşların yazılı 
görüşlerinin alınması doğru karar veril-
mesinde etkili olacaktır.

H) Sağlık Hizmetleri Alanında sek-
törün farklı dallarında çalışabilecek ele-
manlara ihtiyaç duyulması.

Sağlık Hizmetleri Alanı altında Diş 
Protez, Eczacı kalfalığı, Optisyenlik gibi 
sıklıkla eleman aranan iş kollarının dalla-
rının açılması gerekmektedir. Ayrıca bu 
dalların Mesleki Eğitim Merkezlerindeki 
Alan ve dallara eklenmesi yerinde ola-
caktır.

I) Sağlık Hizmetleri ve Diğer Alan-
larda yetişen öğrencilerin yetki ve so-
rumlulukları sınırlı olmasından kaynaklı 
problemler sıklıkla yaşanmaktadır.

Sağlık Hizmetleri ve diğer alanlarda 
eğitim gören öğrencilerin işletmelerdeki 
yetki ve sorumlulukları artırılmalıdır.

İ) Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri/Elektrik 
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ve Elektronik Teknolojisi Alanlarındaki 
öğrenciler ATP programı olmamasından 
dolayı ilçe dışına gitmektedirler.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde Elektrik ve Elektronik Tekno-
lojisi ve Bilişim Teknolojileri Alanlarının 
Anadolu Teknik Programı açılması soru-
nu çözecektir

2. Çalışma Grubu; Mesleki 
eğitimi yönlendirme, 
özendirme ve tanıyım 
faaliyetleri,

A) Mesleki Eğitime talebi artırmak 
için çırak öğrenci ve stajyerlik sigortası-
nın emeklilikten sayılması gereklidir

B) Nazilli’ye, ihtiyaç duyulan Makine 
Teknolojisi, yazılım ve imalat alanlarında 
iki yıllık meslek yüksekokulu açılması.

C) Meslek Lisesine gelecek öğren-
cilerin isteyerek ve bilinçli gelebilmeleri 
için ortaokuldan itibaren ilgi ve yetenek-
lerinin tespit edilmesi ve tespit neticesin-
de uygun meslek lisesi ve alan seçiminin 
sağlanması.

D) Mesleki ve teknik eğitimin öne-
mini vurgulayan yazılı ve görsel mater-
yaller, kamu spotları hazırlanması yerel 
basında yer verilmesi ve bu sayede top-
lumun meslekler hakkında bilgi sahibi 
olması.

E) Ortaokullarda İmalat, yazılım ve 
üretim alanları başta olmak üzere sek-
törün ihtiyacı olan diğer alanlara ilişkin 
mesleklere yönlendirme yapılması.

F) Mesleki eğitime teşvik amacıy-
la yerel veya ulusal kaynaklarla (Esnaf 
Odaları, Büyük ölçekli yerel işletmeler, 
STK’lar)  öğrencilere burs verilmesinin 
sağlanması.

G) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 9. Sınıflardan itibaren yaz 
tatillerinde çalışabilmesi için sigortaları-
nın devam etmesi ve bununla ilgili mev-
zuatın yenilenmesi.

H) Mesleki ve Teknik Eğitim okulla-
rının reel sektördeki ihtiyaca göre belirle-
nen bölümlerinden mezun olan öğrenci-
lerin, bu bölümler ile ilgili bir iş yerinde 2 
yıl süre ile çalışması durumunda  (bedelli 
askerlik mahiyetinde) bu çalışmanın as-
kerlik görevi olarak kabul edilmesi mes-
leki okullara olan talep ve ilgiyi artıracak-
tır.

3.Çalışma Grubu; Nazilli 
Bölgesinde İstihdama ve 
işletme bulmaya yönelik 
sorunlar ve çözüm önerileri,

A) Eleman arayan işletmelerin ele-
man İhtiyaçlarını İŞKUR’a bildirmemesi

Eleman arayan işletmelerin eleman 
ihtiyaçlarını resmen İŞKUR’a bildirilmesi-
nin sağlanması.

B) Meslek Liselerine öğrenci seçi-
minde ön yargıların olumsuz etkisi

Meslek liseleri ,sektör temsilcileri ve 
veliler ile ortaokul rehber öğretmenleri-
nin bir araya gelerek bilgilendirme top-
lantılarının yapılması.

C)Meslek Lisesi atölye donanım-
larının teknolojik yeniliklerden yoksun 
olması ve donanım eksikliklerinin bulun-
ması

İlçe de  yapılacak çalışmalarla özel 
sektör, veli ve bakanlığımızın işbirliği ile  
atölyelerin günün şartlarına göre yeni-
lenmesi

D) İşletmelerin belgesiz ve yetkisiz 
eleman çalıştırması ve belgesiz işyeri 
açılması

İşyeri için ruhsat vermede yetkili 
kurumların belgesiz kişilere ve işletmele-
re ruhsat vermemesinin sağlanması.

E) Nazilli ve Aydın da ihtiyaç olan 
Okul Alan ve Dalların açılması

Turizm Otelcilik Meslek Lisesi açıl-
ması.

4.Çalışma Grubu; Mesleki 
eğitimde(teorik-pratik) 
karşılaşılan içerik (müfredat) 
ve öğrenci sorunları

A) Öğrencilerin bilinçli bir şekilde 
mesleki eğitimde alan ve dal seçimlerini 
yapamaması.

1- Ortaokullarda öğrencilere tarama 
testlerinin yapılması.

2- Ortaokullarda gerekli yönlendir-
melerin yapılması adına komisyon kurul-
ması.

3- Ailelerin bilinçlendirilmesi için 
gerekli tanıtım çalışmalarının yapılması.

B) Mesleki eğitim müfredatının gü-
nümüzdeki gelişmelerin gerisinde kal-
ması.

1- Alan ve Dalların Teknolojik ge-
lişmelere uygun şekilde müfredatlarının 
güncellenmesi.

2- Görevli Komisyonlar ile müfre-
datların sürekli güncel tutulması.

C) Öğrencilerin en ufak zorlukta 
bölüm/alan veya okul değişikliği yap-
ması 

Bakanlığımızca alan ve dal değişik-
liğinin bir defaya mahsus yapılması. 

D) Uygulama ders saatlerinin ye-
tersiz kalması.

Bakanlığımızca okullarda verilen 
uygulamalı ders saatlerinin belirli alan-
larda ağırlığının uygun ölçülerde arttırıl-
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Üyelerimiz Nazilli Ticaret Odası 
İftar Programında Buluştu

Nazilli Ticaret Odası Meclis ve yönetim kurulu ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı 
Arısoy, Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye 
Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın ili oda/borsa başkan ve temsilcileri, siyasi partilerin İl ve ilçe başkanları, yöneticileri, il ve 
ilçe protokol üyeleri, oda üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri , esnaf oda başkanları, üniversite , meslek yüksek okul müdür ve 
öğretim görevlileri, basın ve davetliler katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Nazilli Ticaret 

Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tüm konuklarına katılımları için teşekkür ettiler.

3 Nisan 2022

ması.
E) Okul ve işletmelerdeki donanım 

eksikliğinden kaynaklanan pratik bece-
rilerinin uygulanamaması.

Pratik becerilerinin günümüze uy-
gun olarak verilebilmesi hususunda iş-
letmeler ile yapılacak protokoller çerçe-
vesinde işyerinde ve okullarda  donanım 
eksikliğinden kaynaklanan beceri eksik-
liklerinin giderilmesi.

F) Meslek Liselerinde uygulanan İş-
letmelerde Beceri Eğitimlerinde gün ve 
saatlerinin yetersiz olması

Bakanlığımızca 9. sınıftan itibaren 
tüm sınıf seviyelerinde işletmelerde be-
ceri eğitiminin sınıflar bazında kademeli 
arttırılmasının sağlanması.

G) İşletmelerde Beceri Eğitimi ya-
pan öğrencilere yönelik olumsuz davra-
nışlar.

1- Usta öğreticilik eğitimlerinin yüz 
yüze verilmesi.

2- Rehber Öğretmen ve Koordina-
tör Öğretmenler ile işletme yetkilileri ve 
Usta Öğreticilere yönelik seminer düzen-
lenmesi.

3- Usta Öğretici Eğitimleri konu-
sunda Odalar ve Mesleki Kuruluşlar ile 
birlikte iş birliğine gidilmesi.

H) Öğrenci Nakil ve geçiş işlemle-
rindeki sorunlar.

Bakanlığımızca;

1- Meslek Liselerine geçiş ve nakiller 
konusunda düzenlemenin tekrar gözden 
geçirilmesi.

2- Anadolu Lisesi Kontenjanlarının 
dönem nüfusuna göre belli oranda sınır-
landırılması.

I) Okul ve İşletmelerdeki öğrenci 
devamsızlıklarının artış göstermesi.

Mesleki Eğitim Merkezlerindeki ka-
yıt tarihlerinin sınırlandırılması.

J) Okul sürecinde yapılan Öğrenci 
sigortalarının emeklilik konusunda baş-
langıç kabul edilmemesi.

Okul sürecinde yapılan sigortanın 
başlangıç kabul edilmesi.

K) Staj ve Çıraklıkta öğrencilerin 
ücretlerini zamanında ve eşit miktarda 
alamaması.

Öğrencilerin işletmelerde beceri 
eğitiminden alacakları ücretleri işletme-
lerde devlet desteği yerine devlet tara-
fından öğrenci hesaplarına yatırılması.

L) Mesleki eğitime başlama yaşının 
geç olması.

Mesleki Eğitimin Ortaokul seviye-
sinden başlanması

M) Meslek liseleri müfredatında 
girişimcilik dersi konusunda eksiklik ya-
şanması.

Müfredata belirtilen girişimcilik ko-
nularının eklenmesi.. 

N) Mesleki Eğitimde Mesleki Ya-

bancı dil yetersizliği
Mesleki Eğitimde gerekli alanlarda 

Mesleki yabancı dil derslerinin eklenme-
si/artırılması

O) Mesleki Eğitim Merkezlerindeki 
öğrencilerin karşılaştıkları ulaşım ve ba-
rınma sorunları.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde eği-
tim gören öğrencilerin barınma ve ulaşım 
olanaklarının gözden geçirilerek, yurt ve 
pansiyon imkanlarının sağlanması.

P) Mesleki Eğitim Merkezleri ve 
Meslek Liselerinden mezun olan öğren-
cilerin alanlarında yükseköğrenime de-
vam etmelerindeki engel ve sorunlar.

Bakanlığımız ve YÖK işbirliğinde 
mezun öğrencilere kendi alanlarında li-
sans eğitimine devam etmeleri hususun-
da ek puan, öncelik yada belli oranda 
kontenjan verilmesi

R) MTOK(Mesleki ve Teknik Orta-
öğretim Kurumları)Kontenjanının bazı 
alan  ve dallar ile kısıtlanması.

MTOK Kontenjanının Alan ve dal kı-
sıtlamalarının kaldırılıp tüm alan ve dalla-
ra kontenjan sağlanması.

S) Mesleki Eğitimde öğretmen eği-
timi

Öğretmenlerin çağın gerektirdiği 
yenilik ve teknolojilere uyum sağlamaları 
için periyodik olarak hizmetiçi eğitimle-
rin yapılması
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Arabulucu Avukatlarla 
Sözleşme İmzalandı

Bağımlılıkla 
Mücadele Çalıştayı 
Odamızda Yapıldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim 
Müdüründen Ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Tahkim ve 
Arabuluculuk Ofisi için çalışmalara devam 
ediyoruz. Açılacak ofisimizde Nazilli Ticaret 
Odamız  ile birlikte çalışacak olan arabulucu 
avukatlarla sözleşmeler imzalanarak TOBB 
uyum ve arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm 
merkezine gönderildi.

Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonun-
da Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde ‘’Ben 
Olsaydım’’ temalı Bağımlılıkla Mücadele Ça-
lıştayı yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 
Nazilli Kaymakamlığı tarafından muhtarlar 
hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

30-31 Mart tarihlerinde odamız ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Nazilli Bölgesi Mesleki ve Teknik Eği-
timi Geliştirme Çalıştayı nedeni ile teşekkür ziyare-
tinde bulunan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail 
Şimşek tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ars-
lan’a her platformda dile getirdikleri Nitelikli Eleman 
Eksikliği konusundaki  çalışmalarından ve çalıştaya 
yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkur pla-
keti takdim edildi.

4 Nisan 2022

4 Nisan 2022

4 Nisan 2022

Muhtarlar İçin Hizmet İçi 
Eğitim Toplantısı Nazilli 

Ticaret Odası’nda Yapıldı

21 Nisan 2022
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Oto Galeri Sahipleri İle Çalışanlarının Alması 
Gereken MEYBEM Sınavları Nazilli Ticaret 

Odası’nda Yapılmaya Devam Ediyor

2.El Motorlu Araçlar Satışı Yapan tüm İşletme Sahiplerinin alması 
gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi için Nazilli Ticaret Odası 

tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti veriliyor.

Meslek Sınavı niteliğinde yapılan sınavlar 
teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı 
yapılıyor. 2.el oto satışı yapan işyeri sahipleri ile 
bu mesleği yapmayı düşünen kişilerin katıldığı 
sınavlarda başarılı olanlar ustalık belgesi yerine 
geçen mesleki yeterlilik belgesini almaya hak 
kazanıyorlar.   

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri ARSLAN; - Nazilli merkez ve altı ilçenin 
yetki alanı içinde olması nedeniyle Bölge Odası olmanın 
sorumluluğunu taşıyan kurumumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar  Birliği tarafından verilen yetki çerçevesinde tüm 
iş kollarında azami derecede hizmet ve belgelendirme 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgemizde Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sınavlarını sistematik bir şekilde 
devam ettiren az sayıda Oda’dan birisiyiz. Motorlu 
Kara Taşıtları sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz 
ile yakın bir zamanda işyeri açmayı düşünen kişilere 
yönelik yaptığımız sınavlar; yazılı ve performans sınavı 
olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. Sınava giren tüm 
adayların başarılı olarak belgelerini almalarını temenni 
ediyorum. - dedi.    

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret 
Odası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almış Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri -MEYBEM A.Ş  
işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası’nda yapılıyor. MYK 
Hizmetini üyemize getiren bu faaliyet neticesinde 
meslek mensuplarının başka bir şehire veya bölgeye 
gitmesine, geçici süreli de olsa işini bırakmasına gerek 
kalmıyor. 

15 Nisan 2022
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Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 
Kuyucak’ta  Gerçekleştirildi

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet programında yer alan “Minikler Türkiye Halter 
Şampiyonası” Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye geneli 33 İlden 163 sporcunun katılımı ile 
başlayan şampiyonanın açılışına Aydın Vali Yardımcısı 
Dr. Mehmet Gödekmerdan, Ak Parti Aydın Milletvekili 
Rıza Posacı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap 
Fillikçioğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat 
Ünlü, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak 
Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Kaymakamı 
Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat 

Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, 
Federasyon As Başkanları Yasin Arslan, Taner Sağır 
katıldı. Açılış töreninin ardından Şampiyonanın birinci 
gününde dereceye giren sporculara madalyaları 
Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ın da yer 
aldığı protokol üyeleri tarafından verildi. Protokol 
üyelerine  haltere desteklerinden dolayı Talat Ünlü 
tarafından plaket takdim edildi.

15 Nisan 2022

2022 Yılı Nisan Ayı Olağan 
Meclis Toplantımızı 

Gerçekleştirdik
Nazilli Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis 

toplantısı 25 Nisan tarihinde Nazilli Ticaret Odası 
Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı-
da odanın son bir aylık faaliyetleri hakkında yönetim 
kurulu başkanı Nuri Arslan tarafından bilgilendirme 
yapıldı. Toplantı sonunda Meclis Başkanı Gürdal Yü-
zügüler ve Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ta-
rafından meclis üyelerinin yaklaşan Kadir Gecesi ve 
Ramazan Bayramı kutlanarak toplu fotoğraf çekimi 
ile toplantı sona erdi. 25 Nisan 2022
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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri 
ARSLAN ‘a  Teşekkür Plaketi

Şekerbank T.A.Ş. ile Nazilli Ticaret Odası 
Arasında Ticari Kredi Protokolü İmzalandı

4-5 Nisan  tarihlerinde odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘’Ben Olsaydım’’ temalı Bağımlılıkla Mücadele 
Çalıştayı nedeni ile teşekkür ziyaretinde bulunan Nazilli  İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş tarafından Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri Arslan’a çalıştay süresince göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı ve çalıştaya sağlamış 
oldukları katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

26 Nisan 2022

Nazilli ticaret odasına kayıtlı üyelerin limit sınırlaması olmadan başvuru yapabilecekleri kredi için 36 aya 
kadar vade imkanı verilecek.

Reel sektöre daha fazla 
kaynak aktarmak suretiyle ülke 
ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla Şekerbank Banka ile 
Nazilli Ticaret Odası arasında 
“Taksitli Ticari Kredi” kullandı-
rılmasına ilişkin protokol imza-
landı.

 Nazilli ticaret odası üye-
lerinin faydalanabileceği şeker-
bank kredisi için çalışmalar ta-
mamlanarak iki kurum arasında 
protokol imzalandı. Şekerbank 
T.A.Ş adına şube müdürü İbra-
him Çağrı Aydın ile Nazilli Tica-
ret Odası adına yönetim kurulu 
başkanı Nuri Arslan’ ın imzala-
dığı kredi protokolü yürürlüğe 
girdi.

Kredi taksitlerinin ödeme 
şekli üyelerimizin tercihine göre 
yapılacak. 

Talep edilecek kedide li-
mit sınırlaması bulunmamak-
tadır. Ancak müşterinin finan-
sal yapısı çerçevesinde kredi 
değerlendirmesi yapılacaktır. 
kredilendirme limitleri ve temi-
natlandırmalar Banka kredi limit 
ve teminat tahsis yetkiieri kap-
sanıında oluşturulacaktır.

Banka’ca kredisi uygun 

görülen üyeler Banka’ca belir-
lenen şartlar dahilinde 36 aya 
varan vadelerde, aylık eşit taksit 
ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 
ayda bir taksit ödemeli taksitli 
ticari kredi kullanabilecekler-
dir. İhtiyaç olması durumunda 
tahsis edilmiş limitler dahilinde 
Borçlu Cari Hesap. Spot, ]skon-
to kedileri de kullandırılabile-
cektir.

Kredi kullandırımlarında 
TCMB tarafindan belirlenmiş 
yasal sınırlar düilinde indirimli 
kullandırım komisyonu uygula-
nacaktır.

Kredi kullanacak müşte-
riye (mevcutta Şekerbank’ta 
KMH hesabı bulunmuyorsa) 
KMH hesabı açılacaktr.

Kredi kullanan müşteri 
(mevcutta Şekerbank POS ciha-
zı yoksa) ilk kez Banka’nın POS 
cihazını kullanması halinde, ilk 
3 ay POS kira bedeli alınmaya-
caktır,

Kredilere uygulanacak faiz 
oranı; banka’nın mevcut liste fi-
yatlarından indirimli olarak uy-
gulanacak ve fiyat değişiklikleri 
5 iş günü öncesinde oda’ya bil-
dirilecek.
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HALKBANK Bölge Müdürü Ve Nazilli Şube Müdürü’nün Odamızı Ziyareti Sarıyıldız Ayakkabı Mehlika Sarıyıldız’ın  Odamızı Ziyareti

Aksu Kestane Mustafa Çetin Birol - Yalçın Ziyareti Ege Trend Serhat Kaçmaz ve Ali Petek’in  Odamızı Ziyareti

HALKBANK Nazilli Şube Müdürü Halil Özbellek’in Odamızı Ziyareti VAKIFBANK Nazilli Şube Müdürü Odamızı Ziyareti

S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ziyareti Sinan Dereli İncikest Ticaret Ziyaret

Tunay Kösem - Kösem Yerli Ürünler Ticareti Ziyaret Mehmet Afacan Ziyaret
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Zirve İncir Murat Kaplan’ın Odamızı Ziyareti Safir İncir İlker Sinav’ın Odamızı Ziyareti

Bostancılar Mobilya Hüdaverdi Bostancı’nın Odamızı Ziyareti Park Emlak Ali Bağcı Ziyaret

Çobanlar Mermer A.Ş. Fuar ZiYareti Naz-Ar Pompa Fuar Ziyareti

Aksu Kestane Mustafa Çetin - Birol Yalçın Ziyareri Elit Mermer Ltd.Şti. Fuar Ziyareti

Serkan Üzümlü Berilmer Mermer ve Granit Fuar Ziyareti Sürerler Otomotiv Ltd.Şti. Engin Sürer Ziyaret



HABER BÜLTENİ NİSAN 2022 www.naztic.org.tr37


