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“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk



5 Altın Kural
Hafızasına güvenen daima yanılır

Önce kontrol, sonra itimat

İşten artmaz, dişten artar

İşin hilesi dürüstlüktür

İşte idare olmaz

M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
TOBB Başkanı



Değerli Üyelerimiz,

2020 ve 2021 yıllarında dünya ile birlikte ülke olarak yaşadığımız pande-
mi ve üzerine gelen kuraklık sadece sağlımızı değil ekonomik kayıpla-
rımızı da beraberinde getirmiştir. Alınan tüm önlemlere rağmen küresel 
ölçekte yaşanan hammadde sıkıntısı ve fiyat enflasyonu, küçük ve orta 
ölçekli bir çok işletmemizin hazırlıksız yakalanmasına sebep olmuş, 
sermaye kayıpları ve borç yükü artmıştır.

Öte yandan bölgemizdeki üretim ve ihracatla iştigal eden üyelerimizin 
taleplere yetişmek için adeta nefes almadan çalışmaları, ekonomik dar-
boğazlardan kurtulmanın çaresini bizlere göstermektedir. 

Her platformda ifade ettiğimiz üzere; işleyen, üreten veya ihraç edenler, 
şartlar ne olursa olsun ayakta durmaya devam etmektedirler. 

Sürekli olarak şikayet etmek ve bahaneler üretmekle hiçbir sonuç elde 
edilemeyeceği ortadadır. Krizleri fırsata çevirebilen ve bunu üretim yapa-
rak gerçekleştiren girişimcilerimiz için her şey çok daha kolay olacaktır. 

Piyasanın tüketim alışkanlıklarını takip eden, teknolojiye uyum sağlayan, 
risk paylaşımı ve  üretim planlaması yapan, modern pazarlama teknikleri 
ve ucuz finansman imkanları gibi faktörlerin önemini fark eden girişimci-
lerin başarılı olmaması için bir neden göremiyorum. 

2021 yılında Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak plan-
ladığımız faaliyetlerin tamamına yakınını gerçekleştirdik, 

2021 yılında hayata geçirilen faaliyetlerden bazıları şunlardır;

 » Odamızın gelecek yıllardaki hizmetlerini belirleyen 
Stratejik Plan çalışmalarını üniversite ile birlikte yaptık,

 » Nazilli Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kurulması 
için TOBB Arabulucuk Merkeziyle çalışmaları başlattık,

 »  Üniversite – Sanayi İşbirliği Protokolunu imzaladık 
ve protokol kapsamında faaliyetlerimizi planladık,

 »  2022 yılından itibaren Bölgemize Sayısal Takograf-Sayısal 
Ehliyet Hizmetini verebilmek için çalışmalarımızı yürüttük,

 » Pandeminin olumsuz koşullarından etkilenen 
üyelerimizin Nefes Kredisi ve benzeri kredilerden 
yararlanması için Bankalara yapılması gereken 
finans yükümlülüklerimizi yerine getirdik, 

 » Üyelerimizin menfaatine olacak Lojistik, Sağlık 
ve Eğitim ile ilgili yeni indirim anlaşmaları 
imzaladık, mevcutları devam ettirdik,

 » TOBB ve Bakanlıklar nezdinde yapılan tüm toplantılara 
iştirak ederek üyelerimizin sesi olmaya devam ettik, 

 » TOBB tarafından finanse edilen Eğitim ve Gıda Yardımlarını 
her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, 

 » Sorumluluk sahamızda ihracat kapasitesini artırmak  
ve mevcut ihracatçı üyelerimizin doğru ve hızlı bilgiye 
ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulacak olan NTO 
İhracat Destek Ofisi için çalışmalara başladık,

 » Almanya Anuga Fuarında stant açtık, yöresel 
gıda ürünlerimizin tanıtımını yaparak bölgemizin 
ihracat düzeyinin artmasına katkıda bulunduk,

 » Başta ihracat eğitimleri olmak üzere 
üyelerimizin talepleri doğrultusunda eğitim ve 
bilgilendirme seminerleri gerçekleştirdik,

Nazilli Ticaret Odası olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da siz üyelerimizin taleplerinin yerine getirilmesi ile sorunlarınızın yetki ve 
imkanlarımız dahilinde en kısa sürede çözümü için karşılıksız bir şekilde 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar yaptıklarımızı sizlerin tak-
dirine sunuyorum. Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya, Nazilli 
Bölgesini hak ettiği gelişmişlik seviyesine çıkarmak için gayret ve çaba 
göstermeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 

Bu vesileyle Yönetim Kurulu ve Oda Meclisim adına; yaşadığımız sıkıntı-
ların ülkemizde bir daha görülmemesini diliyor, işlerinizin bereketli ve bol 
kazançlı olmasını temenni ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla

NURİ ARSLAN 
Yönetim Kurulu Başkanı - TOBB Konsey Üyesi
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Gürdal YÜZÜGÜLER
Meclis Başkanı

Hulki KARAKAYA
Meclis Katip Üyesi

Ali AYDIN
Meclis Üyesi

Nurettin ÖZKAT 
Meclis Üyesi

Güler KURUDERE AKBAŞ
Meclis Üyesi

Mehmet TUNÇYÜREK
Meclis Üyesi

Ahmet ULUHAN
Meclis Üyesi

Cemil ŞAFAK
Meclis Üyesi

Gökhan YILDIZ
Meclis Üyesi

İsmet ÇETİNKAYA
Meclis Üyesi

Emrah KOLCUOĞLU 
Meclis Üyesi

Mehmet Naci MADEN
Meclis Başkan Yard.

Nuri ARSLAN
Meclis Üyesi

Süleyman GÜRBÜZ
Meclis Üyesi

Serkan ÇELEN  
Meclis Üyesi

Yasin UZUN
Meclis Üyesi

Birsen KARLIOĞLU
Meclis Üyesi

Osman KANA
Meclis Üyesi

Suat İŞBİLEN
Meclis Üyesi

Çetin ARTIK
Meclis Üyesi

Cüneyt KORKMAZ
Meclis Üyesi

Hasan YAZICI 
Meclis Üyesi

İsak AKGÜN
Meclis Başkan Yard.

Hilmi BAYSAL
Meclis Üyesi

Ayhan YELOĞLU
Meclis Üyesi

Mehmet ÇAKIR  
Meclis Üyesi

Hüseyin PİŞKEN
Meclis Üyesi

Birol KARADAĞLI
Meclis Üyesi

Ahmet Arslan ÖZYİĞİT
Meclis Üyesi

Hasan Hüseyin EREN
Meclis Üyesi

Akın DÖKEN
Meclis Üyesi

Serkan SAYGILI
Meclis Üyesi

S. Gürkan AŞİROĞLU 
Meclis Üyesi

Meclis Üyeleri



Nuri ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Hüseyin EREN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet TUNÇYÜREK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gökhan YILDIZ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Birol KARADAĞLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Akın DÖKEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan YELOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ÇELEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri
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Ekonomiye Genel Bakış
Büyüme
Küresel ekonomik aktivitedeki canlılık 
2021 yılının üçüncü çeyreğinde yeni 
Kovid-19 varyantlarının görülmesiyle bir 
miktar hız kesmiştir. Önceki çeyreklerde 
olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde de 
toparlanma hızının ülkeler arasında ayrış-
maya devam ettiği gözlenmiştir. Ayrışma-
nın temelinde ise, aşıya erişim ve politika 
desteklerindeki farklılıklar yatmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yaklaşık yüz-
de 60’ı tam korumalı olarak aşılanmışken, 
düşük gelirli ülkelerdeki nüfusun yüzde 
96’sı henüz aşıya erişim sağlayamamıştır. 
IMF’nin tahminlerine göre 2022 yılı sonuna 
kadar dünyadaki çoğu ülke aşıya erişim 
sağlayabilecektir. Dolayısıyla, aşılanan 
nüfusun artmasıyla küresel talebin önü-
müzdeki dönemde daha hızlı toparlanabi-

leceği değerlendirilmektedir.Bu dönemde 
ekonomik aktiviteyi kısıtlayan etkenlerden 
biri de girdi tedarik zincirinde ortaya çıkan 
sorunlardır. Özellikle yılın üçüncü çeyre-
ğinde başlayan çip krizi, küresel ölçekte 
otomotiv, elektronik, bilgisayar, beyaz 
eşya gibi birçok sektördeki üretimin sınır-
lanmasına neden olmuştur. Artan emtia 
fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskı ne-
deniyle birçok ülkede uygulanan politikalar 
sıkılaşmaya başlamıştır. Gelişmiş ülke-
lerde maliye politikası destekleyici rolünü 
korurken, gelişmekte olan ülkeler bu 
dönemde çok daha sıkı finansal koşullarla 
karşı karşıya kalmış ve politika desteklerini 
kısmak. Gelişmekte olan ülkelerin görece 
ılımlı bir büyüme oranı kaydetmesinde 
Çin, Brezilya, Meksika, Rusya gibi büyük 

ekonomilerin büyüme oranlarının yavaşla-
mış olması etkili olmuştur. Özellikle Çin’de 
Temmuz ve Ağustos aylarında vaka sayıla-
rındaki artış sonucunda tüketici güveninin 
azalması, enerji kesintileri nedeniyle bazı 
bölgelerdeki fabrikaların geçici olarak 
kapanması, küresel tedarik zincirindeki 
sıkıntılar nedeniyle üçüncü çeyrekte eko-
nomik aktivite olumsuz yönde etkilenmiş 
ve üçüncü çeyrekte önceki dönemlere 
göre daha zayıf bir büyüme oranı kaydet-
miştir. Meksika’da da benzer şekilde artan 
vaka sayılarının yanı sıra yabancı ülkeler-
den istihdamı kısıtlayan yasanın yürürlüğe 
girmesinin etkisiyle ekonomik faaliyetler 
yavaşlamıştır.

Ticaret
Salgının ilk dönemlerinde küresel ölçekte 
ekonomik aktivite hızının ani bir şekilde 
yavaşlaması sonrasında tedarik zincirlerin-
de meydana gelen aksaklıklar, hammadde 
sıkıntıları ve en önemlisi mal ve hizmetlere 
yönelik dış talepteki keskin düşüş 2020 yıl 
genelinde küresel mal ve hizmet tica-
retinde yüzde 8,2 düzeyinde daralmayı 
beraberinde getirmiştir. Küresel ticaretteki 
daralmanın boyutu yüzde 3,1 seviyesin-
deki küresel ekonomik daralmanın ötesine 
geçmiştir.

Küresel covid-19 salgını ile mücadelede 
ticaret kilit rol oynamıştır. Bu kapsamda 
ticaret kısıtlayıcı önlemlerde azalma ya-
şandığı görülmektedir. Ancak aşıya erişim 
ve salgınla mücadele konularında yaşanan 
yapısal sorunlar, ekonomik toparlanma ve 
ticaret üzerinde aşağı yönlü risk oluştur-

maya devam etmektedir. Küresel ticarette 
bir diğer sorun alanı olarak ise taşımacılık 
faaliyetleri gelmektedir. Küresel ticarette 
navlun bedellerindeki yüksek seyir devam 
etmektedir. Bu durum ticaret üzerinde 
baskılayıcı bir unsur olarak öne çıkmakta-
dır. Hammadde temininde meydana gelen 
sıkıntılar ve arz şokları da küresel ticaretin 
yılın üçüncü çeyreğinde baskılanmasına 
neden olan unsurlar arasında gelmekte-
dir. Özellikle çip krizi nedeniyle otomotiv 
üretimde yaşanan sıkıntılar uluslararası 
ticaretin yılın ilk yarısına göre yavaşlama-
sına neden olmuştur. Aynı sorun otomotiv 
sektöründeki kadar olmasa da elektronik 
eşyalar da gözlenmektedir. Bu gelişmeler 
sonucunda WTO tarafından hesaplanan 
küresel mal ticareti barometresi Ağustos 
ayındaki zirve değerine göre düşüş yaşa-

yarak 99,5 ile endeksin baz değeri olan 
100’ün altına inmiştir. Tüm bu gelişmeler 
ışığında küresel ticaretin geleceğine ilişkin 
belirsizliklerin sürmekte olduğu değerlen-
dirilmektedir. Geleneksel navlun yöntem-
lerindeki fiyat artışları uluslararası ticarette 
alternatif taşımacılık arayışlarını beraberin-
de getirmektedir. Hammadde temininde 
yaşanan problemler küresel ölçekte büyük 
çaplı yatırım faaliyetlerinin artışa neden 
olmaktadır. Diğer taraftan ABD ve Çin 
arasındaki ticari ilişiklerin geleceğine yö-
nelik belirsizlikler küresel ticaret açısından 
risk unsuru oluşturmayı sürdürmektedir. 
Son olarak, Covid-19 salgınının yeni 
varyantlarının yayılma riskine karşı alınması 
gündeme gelen kısıtlayıcı önlemlerin de 
aşağı yönlü risk barındırma potansiyeli 
devam etmiştir.
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İşgücü
Uluslararası kuruluşların raporlarında, 
2021 yılında işgücü piyasasının toparlan-
ma eğilimine rağmen salgın öncesi döne-
me göre halen işsizlik oranlarının yüksek 
seyrettiği belirtilmiştir. 2020 yılı ilk yarısında 
birçok sektörün kısmen veya tamamen 
kapanması sonucunda ortaya çıkan 
ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama, kü-
resel ölçekte işgücü piyasalarını derinden 
etkilemişti. 2021 yılında salgını önlemeye 
yönelik alınan tedbirlerin etkisiyle ekono-
milerde bir önceki yıla kıyasla toparlan-
maların yaşanmasıyla iş gücü piyasaları 
da gerek talep gerekse arz yönlü kısmen 
toparlanmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rapo-
runa göre küresel çalışma saati 2019 yılı 
dördüncü çeyreğine göre halen yüzde 4,7 

oranında düşük seyretmektedir. Küre-
sel işsizlik oranı salgın öncesi dönemde 
yüzde 5,4 iken, 2020 yılında yüzde 6,5 
oranına yükselmiştir. 

ILO raporuna göre 2022 yılında küresel 
işsizlik oranı yüzde 5,7 oranına yani salgın 
öncesi dönemlere yakınsayacağı öngörül-
mektedir

2020 yılı son çeyreğinde, salgının merkez 
üssünün Avrupa’ya kaymasıyla AB eko-
nomilerinde düşüş eğiliminde olan işsizlik 
yeniden tırmanışa geçmiş ve yüzde 8,3’e 
yükselmişti. 2021 yılında Avrupa Bölge-
si’nde işsizlik oranları halen yüksek seyrini 
korumakla birlikte salgın sonrası döneme 
kıyasla işsizlik oranlarında toparlanma 
görülmektedir. 

Salgın açısından Çin ekonomisindeki en 
kötü ay olan 2020 yılı Şubat ayında yüzde 
6,2’ye yükselen işsizlik oranları, 2021 yılı 
ilk yarısında toparlanan ekonominin de et-
kisiyle Eylül ayında yüzde 4,9’a gerileyerek 
salgın öncesi döneme yaklaşmıştır.

Japonya’da da benzer şekilde işsizlik ora-
nı, salgından sonra artışa geçerek yüzde 
2 olan uzun dönem ortalamasından yüzde 
2,9’a yükselmiştir. 

2021 yılı Haziran ayında Kovid-19 yeni 
Delta varyantı ortaya çıkmasıyla Japon-
ya’da yaşanan kapanmanın etkisiyle 
işsizlik oranı yüzde 3’e yükseldikten sonra, 
Eylül ayında hafif bir düşüş kaydederek 
yüzde 2,9 oranında gerçekleşmiştir.
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Nazilli Ticaret Odası , üyelerine hizmetlerinde, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde TS-EN-ISO 9001 ve TS ISO 10002 Yönetim 
Sistemleri’ni benimseyerek; 2021 yılında 2022-2025 stratejik plan kapsamında tüm politikalarını, vizyon ve misyonunu revize etmiştir. 
Buna göre;

Misyonumuz

Vizyonumuz

• 5174 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikler ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görev 
ve faaliyetlerini tam olarak yerine getirmek, kalite yönetim sistemi ile akreditasyon 
sistemi şartlarına uyum sağlamak ve sürekli iyileştirmeler yapmak.

• Kayıt tescil ve belgelendirme hizmetlerini eksiksiz vermek, teknolojik gelişmeleri takip ederek üye 
memnuniyet seviyesini yükseltmek amacı ile gerekli alt yapı ve çalışma ortamını oluşturmak.

• Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak. 
Verimin artırılmasında personel eğitimi ile motivasyona önem vermek.

• Çalışanların tecrübelerini paylaşabileceği takım çalışmasına uygun bir ortam oluşturmak. 
Yenilikçi hizmet anlayışı ve toplam kaliteyi destekleyen çalışanlarla yola devam etmek.

• Yetki alanı içindeki ticaret ve sanayi hayatının gelişimini sağlamak, üyelerinin küresel 
ekonomik uyumunu kolaylaştırmak amacı ile onları sürekli olarak yönlendirmek.

5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatlar doğrultusunda, Üyelerinin sorun-
larını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak verimli ve kaliteli hizmetler sunmak, bölge ekonomisi ve ülke 
ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde faaliyetler yürütmek, güler yüzlü, yenilikçi, güvenilir ve kaliteli bir 
anlayışla hizmet sunmaktır.

2022-2025 stratejik plan döneminde; üyelerimizin ekonomik, sosyal, kültürel dönüşüm ve gelişiminde öncülük 
yaparak, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak, sorumluluk   sahamızda  katma  değer  
yaratan ,  lider bir kurum olmak.

Kalite Politikamız
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Etik Kurallarımız
Yasal Sorumluluk
Faaliyetlerimiz, ülkemizdeki yasa ve mev-
zuatlar ile 5174 sayılı kanun ve yönet-
melikler çerçevesinde yürütülür. Kurum, 
kuruluş ve üyelerimize istenilen bilgiler 
zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir bi-

çimde sunulur. Nazilli Ticaret Odası olarak 
paydaşlarımıza herhangi bir menfaat 
beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur, 
eşitlik ve tarafsızlık bilinci ile sorumluluk-
larımızı yerine getiririz. Tüm paydaşlarımız 

ile kurduğumuz iş ilişkilerinde ve işle ilgili 
yapılan anlaşmalarda yasaların getirdiği 
yükümlülüklere koşulsuz uyarız.

Dürüstlük ve Tarafsızlık
Yapılan işte, dürüst ve tarafsız davranılır. 
Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla 
olan ilişkilerimizde, doğruluk ve dürüst-
lük, Nazilli Ticaret Odası olarak öncelikli 
değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla 
ilişkilerimizde hiçbir menfaat beklenti-

si olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle 
hareket ederiz. Kurum olarak inandığımız 
ve benimsediğimiz bu değerler, hem 
çalışanlar hem de kurum olarak ortaya 
koyduğumuz davranışlarımız için bir reh-
ber, bir yol haritasıdır. Biz, her ne olursa 

olsun gerçeğe bağlı kalır, doğruya inanır 
ve hakikati konuşuruz. Verilen sözler ile 
eylemler arasındaki tutarlılığa değer veririz. 
Kurum olarak hepimizden sorumluluklar, 
politikalar ve yükümlülükler çerçevesinde 
davranmamız beklenmektedir.

Karşılıklı Saygı ve Güven
Çalışanlar ve yöneticiler Nazilli Ticaret Odası’nın kurumsal başarısının, birer temel parçasıdır. Herkes kurumsal takımın birer oyuncusu-
dur. Bu yüzden itibarlı ve saygılı davranışı herkesin hak ettiği göz önünde bulundurularak, birbirimize güvenmeyi, zincir halkalarını bir 
bütün olarak tutmayı başarmalıyız. İlişkiler, karşılıklı saygı çerçevesinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

Çalışanlar Arası İlişkiler
• Çalışanlar arasında kurulan 

ilişki, bir iş ilişkisidir. Çalışanların 
birbirleriyle yada üyelerle tanıdık 
veya akraba olmaları, çalışanların 
hitap ve davranış şekillerini 
değiştirmez. Çalışanlar iş 
ortamında, iş arkadaşlığı sınırını 
aşan davranışlarda bulunamaz. 
Eş yada akrabaların ast, üst 
ilişkisi içinde çalışması veya aynı 
birimde çalışması uygun değildir.

• Çalışanlar, mesai arkadaşları 
tarafından hoş karşılanmayacak 
herhangi bir davranışta bulunamaz 
(saygısızlık, alay, aşağılama, taciz 
vb.). Çalışanlar arası ayrımcılık 

yapılamaz (dış görünüş, bedensel 
engel, din, cinsiyet, dil, ırk vb.).

• Çalışanlar kendi aralarındaki 
görüşmelerde politika, din, ırk gibi 
kişiye özel konularda propaganda 
yapmamalı yada karşı tarafın 
görüşünü etkilemeye yönelik 
baskı kurmamalıdır. Çalışanlar 
mesai arkadaşlarından, siyasi bir 
faaliyet içinde bulunmasını veya bir 
partiye üye olmasını isteyemez.

•  Çalışanlar kurum içerisinde silah, 
kesici, delici alet, çakı ve benzeri 
tehlikeli ekipmanlar bulunduramaz. 
Kurum içerisinde şiddet içerikli 

davranışlar, saldırgan tutumlar, 
tehditkar konuşma ve davranış 
biçimleri kabul edilemez. Bu 
durumlarda idarecilere bilgi verilir.

• Çalışanlar, mesai arkadaşları, 
üyeler ve kurum ile ilgili 
kanıtlanamayacak beyanlarda 
bulunamaz, dedikodu yapamaz.

• Kurum sınırları içerisinde kumar ve 
bahis oynanamaz. Kuruma alkol ve 
keyif verici maddelerin tesiri altında 
gelinemez. Kurum içerisinde 
bu maddeler kullanılamaz.

Çıkarların Çatışmaması
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak, çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme önemlidir. Kendilerine, yakınlarına, 
arkadaşlarına yada ilişkide bulundukları kişi ve kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali yada diğer yükümlülükler ve 
benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

Çalışanlar, kişisel çıkarlar ve kurum çıkarları arasında bir çatışmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Kaçınılması imkansız 
olan çıkar çatışmalarının idarecilere bildirilmesi gerekir.

Sorumluluk
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların, tutarlılık içerisinde, doğru, zamanında alınması ve 
uygulanması sağlanır.
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Fırsat Eşitliği
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde, ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. Tüm çalışanla-
rımıza kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı verilmektedir. Gerekli niteliklere sahip olan, üstün başarı gösteren ve bir üst 
görevin gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilecek durumda olduklarını kanıtlayabilen personellerin önünü açmaktayız. Çalışanlarımızın 
önüne fırsatlar açmakta ve bu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik etmekteyiz.

Pozitif Yaklaşım
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenmektedir.

Üyeler, Tedarikçi Firmalar, İlişki İçerisinde Bulunduğumuz 
Diğer Kurum ve Kişilerle Olan İlişkiler
Üyeler, tedarikçi firmalar, ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer kurum ve kişilerle finansal ilişkiler yada özel iş ilişkileri içerisine girilemez. 
Söz konusu şahıslardan kişisel amaçlı borç para/mal alınamaz veya bunlara ödünç para/mal verilemez. Bunun dışında üyeler, teda-
rikçi firmalar, ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer kurum ve kişilerden değerinin çok altında yada hiç bedel ödenmeksizin kişisel mal 
yada hizmet satın alınması, çıkar temini olarak değerlendirilir ve disiplin yönetmeliği kapsamında dikkate alınır.

ÜYE İLİŞKİLERİ
Üyelerle ilişkilerde aşağıdaki hususlar 
dikkate alınır:

• Üye memnuniyetini sağlamak, 
görev alanında olmasa dahi, tüm 
çalışanların birinci önceliğidir. 
Üye memnuniyetsizliğine yol 
açan konular öncelikli olarak 
ele alınır. Üye şikayetlerinin 
en kısa sürede çözülmesi için 
azami gayret gösterilir. Personel, 
şikayetleri kendi görev alanı 
içinde çözemediği takdirde 
idarecilere durumu bildirir.

• Üye lehine bile olsa, üye bilgisi 
ve onayı olmaksızın bir işlem 
yapılamaz. Kurum lehine olsa 
bile, üyeye eksik yada yanlış 
bilgi verilemez. Üye ile ilgili 

herhangi bir işlemde yapılan 
hata saklanmaz. İdarecilere bilgi 
verilerek, çözüm aranır. Hata 
ile ilgili, üyeye de bilgi verilir.

• Üyelerin kişisel bilgileri (iletişim 
bilgileri, medeni durumu, mesleği, 
eğitim durumu vb.) üyenin 
onayı olmadan ikinci bir şahsa 
yada firmaya verilemez (resmi 
kurumların yazılı talepleri hariç).

• Üye ile kurulan ilişki, bir “Oda–
Üye” ilişkisidir. Üyenin tanıdık, 
eş veya akraba olması, çalışanın 
davranış şeklini değiştiremez.

• Üye tarafından hoş 
karşılanmayacak herhangi bir 
davranışta bulunulmaz (saygısızlık, 

alay, aşağılamak, taciz, ısrar vb.). 
Üye ile yaşanabilecek herhangi bir 
olumsuz durum karşısında çalışan, 
üye ile tartışmaya girmeden konu 
ile ilgili idarecisine bilgi verir.

• Üyeye ayrımcılık yapılmaz (dış 
görünüş, bedensel engel, din, dil, 
ırk, cinsiyet vb.). Üye ile yapılan 
görüşmelerde politika, din, ırk 
gibi kişiye özel konularda yorum 
yapılmaz, görüş bildirilmez.

• Üyeden yapılacak tahsilatları, iş 
kuralları gereği sadece belirlenen 
birimler yapar. Hiçbir personel, 
üyeden para veya kıymetli evrak 
alamaz. Personeller, üye adına 
herhangi bir ödeme yapamaz.

Misyon ve Değerlere Bağlılık
Her türlü hizmet ve çalışmalarda, oda misyon, vizyon ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

Gizlilik
Nazilli Ticaret Odası; personelleri, ida-
recileri, yöneticileri, üyeleri, tedarikçileri 
gibi tüm paydaşlar tarafından verilen gizli 
bilgilerin saklanmasını, ifşa edilmemesini 
sağlamaktadır. Gizli bilgilerin açıklanması, 
Nazilli Ticaret Odası veya paydaşlara zarar 
verebilir. Kurumumuz, gizli bilgilerin bulun-
duğu dokümanların korunaklı ve güvenli 
bir şekilde saklanmasını sağlar ve uygun 
onay olmadan açıklanmasını engeller.

Sır saklamak ve ketum davranmak, kuru-

mumuz için son derece önemlidir. İçerden 
bilgi sızdırmanın yada amaç ne olursa 
olsun yapılacak her türlü fikir hırsızlığı-
nın etik bir sorun olduğunun bilinciyle 
hareket ederiz. Kurum olarak bu tür yasal 
yükümlülüklere koşulsuz uyarız. Nazilli 
Ticaret Odası olarak, çalışanlarımızın özel 
yaşamlarına ve kişisel özelliklerine saygı 
gösteririz. Çalışanlarımızın bilgisayar, e–
posta ve internet kullanımına ilişkin gizlilik 
haklarına özen gösterir, bu konudaki yasal 
yükümlülüklere bağlı kalırız. Çalışanlarımız-

dan, görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli 
bilgi ve belgeleri kurum dışına çıkarma-
malarını ve etik kurallar çerçevesinde 
hareket etmelerini bekleriz. Kurumumuz 
tarafından tanımlanmış olan gizli bilgi ni-
teliğindeki dokümanlarla ilgili bir durum 
ihlali tespit edildiğinde, yasal prosedürlerin 
uygulanacağını beyan ederiz.
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Kaynakların Doğru Kullanımı
Her türlü malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından 
kaçınılır. Nazilli Ticaret Odası’nın kaynakları; binasını, bilgisayarlarını, kurum sırlarını, ofis malzemelerini, ekipmanlarını, gizli bilgilerini 
içermektedir. Bütün çalışanlar, bu kaynakların kötü kullanılmamasıyla yada israf edilmemesiyle sorumludurlar.

Kurum Kaynakları
Kurum kaynağı; odanın mülkiyetinde olan 
ve/veya odanın sorumluluğuna geçici süre 
ile teslim edilmiş olan tüm varlıklar anlamı-
na gelmektedir. Bunlar:

• Odaya ait tüm bilgi, belge 
ve dokümanlar

• İkramlıklar, mutfak malzemeleri, 
kırtasiye malzemeleri, temizlik 
malzemeleri, bilgi işlem sarf 
malzemeleri ve onarım malzemeleri

• Masa üstü bilgisayar, dizüstü 
bilgisayar, cep telefonu, cep 
telefonu hattı, telefon, faks 
ve benzeri iletişim cihazları, 

tarayıcı, fotoğraf makinesi, 
taşınabilir bellek, kart okuyucu, 
yazıcı, fotokopi makinesi ve 
benzeri ofis malzemeleri

• Özel aletler, test cihazları, yedek 
parçalar, garanti belgeleri, hurdalar, 
her türlü sarf malzemeler

• Yukarıdaki maddelerde 
sayılanlar dışında, bilançomuzda 
kurum aktifine kayıtlı veya 
kuruma emanete bırakılmış 
her türlü varlıklar

Kurum adına yapılacak kaynak kullanımla-
rında, kurum çıkarları dikkate alınır. Kurum 

çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her 
ne kim adına yada yararına olursa olsun 
kurum varlıkları, olanakları ve personelleri 
kurum dışında kullanılamaz. “Her konuda 
tasarruf” ilkesi tüm çalışanlar tarafından ve 
üstün asta örnek olacağı şekilde kurumu-
muzda uygulanır.

Çalışanlar, her türlü kurum kaynağının 
amacına ve prosedürlere uygun kullanıl-
masından ve aynı zamanda bu kaynak-
ların korunmasından sorumludur. Kurum 
kaynaklarının kullanımında herhangi bir 
ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlem-
lenmesi halinde, her çalışan idarecisine 
bilgi vermekle yükümlüdür.

Kurumsal İmaj
Nazilli Ticaret Odası’nın itibarı ve kimliği, 
en değerli varlıklar arasındadır. Kurumun 
imajının yerel ve ulusal olarak korunması 
ve geliştirilmesi için, faaliyetlerini kuralla-
ra ve en yüksek iş idaresi standartlarına 
uygun olarak gerçekleştirmektedir. Bu 
şekilde, çalışmanın getirdiği başarıyı pay-
laşmaktadır. Çalışanların, kurumun imajını 
ve kimliğini pozitif etkileyecek bir şekilde 
davranması beklenmektedir.

Etik kurallar, doğruluk ve dürüstlük ölçüleri 
olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel 
ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu 
kurallar, her bir çalışan için, işini yaparken 
nelere dikkat edeceğini, nasıl yapacağını, 
üyeler ve tedarikçiler ile nasıl çalışacağını 
ve birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde 
olacaklarını düzenler.

 Oda, kendi etki alanı içinde insan hakları, 
çalışma standartları ve yolsuzlukla müca-

dele alanlarında, uluslararası geçerliliğe 
sahip temel ilkeleri benimser ve destekler.

 Tüm oda çalışanlarının bu doğrultuda 
aşağıda belirtilen etik ilkelere tam olarak 
uyumu esastır. Etik ilkelere uymayan 
davranışların gözlemlenmesi yada bu 
davranışlara maruz kalınması durumunda, 
çalışan bu durumu idarecilerine bildirme-
lidir: 

Hediye ve Davet Kabul Etmemek
Kurum çalışanları, üyelerden, tedarikçi firmalardan ve kurumun ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma yada kişilerden hediye talep 
edemez, imada bulunamaz. Kurumu, yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul 
edemez. Yılbaşlarında alınan kitap, ajanda, çiçek, çikolata gibi hediyeler bu kapsama dahildir.

Yardım ve Bağış Kabul Etmemek
Kurum ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi, kurum veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

Halkla İlişkilere Dikkat Etmek
Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak; kurumun bilgisi dışında seminer, konferans vb. yerlere konuşmacı 
olarak katılmak ayrıca karşılığında ücret alınıp, kazanç elde etmek yasaktır.

Dernek, Kulüp, Siyasi Parti İle İlişkilere Dikkat Etmek
Kurum çalışanı, kendi maddi olanaklarını kullanarak dahi olsa, politik faaliyetlere kurum adına maddi yardımda bulunamaz. Mesleki/
sektörel dernekler, kulüpler hariç kurum adına faaliyetlere katılamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet 
gösteremez.

Herhangi bir kurumda, dernekte, kulüpte veya siyasi partide kurum faaliyetlerini etkileyecek veya işyerinde bu konularla ilgili çalışma 
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atmosferini bozacak şekilde faaliyet gösteremez. Yöneticiler de çalışanlarından, siyasi bir faaliyette bulunmalarını veya bir partiye, 
derneğe, kuruma ve kulübe üye olmalarını isteyemez. Kurum çalışanları, kurum dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya 
manevi yardım edebilir, bağış yapabilir. Toplumsal anlamda hizmet veren, kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulmuş yardım dernek-
lerinde görev alabilir.

1 - Temel Yeterlilikler
1.1 Yönetim ve Oda Mevzuatı 
Nazilli Ticaret Odası; üyelerinin müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak,mesleki faaliyetleri-
ni kolaylaştırmak,mesleğin genel men-
faatlere uygun olarak gelişmesini sağla-
mak,mensuplarının birbirleri ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 
kılmak üzere mesleki disiplin,ahlak ve da-
yanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanun-
da yazılı mevzuatla odalara verilen görev-
leri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel 
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşudur. Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu görevini Oda - Borsa 
Mevzuatı doğrultusunda yaparak odanın 
ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişme-
sini ve iyi yönetim uygulamalarını taahhüt 
etmektedir. Nazilli Ticaret Odası’nın faali-
yet alanları ve verilen hizmetler 5174 sayılı 
TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 
ve Borsalar Kanunu, ilgili yönetmelikler,İş 
Kanunu ve Oda İç Yönergesinde belirtilen 
esaslar göz önünde bulundurularak yerine 

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

ve iş ve görev tanımlarının yer aldığı bir or-
yantasyon cd’si hazırlanmıştır. Büyüklük ve 
amaçlarına uygun ve anlaşılır organizas-
yon yapısına sahip olduğu etkili faaliyetler 
yürüttüğü görülmüştür.NTO organizasyo-
nel yapısı içerisinde,Yüksek İstişare Kurulu 
oluşturduğu ve Oda dışında katılımcıların 
dahil edilerek daha etkin bir toplantı ya-
pılarak raporlandığı ve Meclis gündemine 
girdi olarak alındığı görülmüştür Meslek 
komite kararları web üzerinden izlene-
bilmektedir. Meclis toplantıları görüntülü 
kayıtları alınmakta ve meclis toplantı 
salonunda elektronik olarak gizli oylama 
yapma imkanı bulunmaktadır. Organ 
üyelerinin toplantı performansları yıllar 
itibarıyla yüksek seyretmekte, katılım sağ-
layamayan üye, üyelikten düşürülmektedir. 
Pandemi sürecinde de organ toplantıları 
online olarak gerçekleşmiştir.

KOMİTE ADI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
İlgili Komitenin Yıl 
Bazında Katılım 
İstatistikleri (%)

01. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %71 %100 %100 %100 %100 %86 %100 %100 %86 %100 %95
02. MESLEK KOMİTESİ %86 %86 %100 %100 %71 %86 %86 %100 %100 %86 %100 %100 %92
03. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %80 %100 %80 %80 %80 %80 %100 %100 %100 %100 %92
04. MESLEK KOMİTESİ %100 %80 %100 %100 %100 %80 %100 %80 %80 %100 %100 %100 %93
05. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %86 %86 %86 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %96
06. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %100 %100 %80 %80 %100 %100 %100 %100 %80 %100 %95
07. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %86 %100 %71 %86 %86 %86 %100 %100 %100 %100 %93
08. MESLEK KOMİTESİ %100 %86 %100 %100 %71 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %96
09. MESLEK KOMİTESİ %71 %86 %71 %100 %86 %100 %86 %86 %100 %100 %86 %0 %81
10. MESLEK KOMİTESİ %86 %100 %71 %86 %86 %100 %71 %71 %100 %100 %100 %100 %89
11. MESLEK KOMİTESİ %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %86 %100 %86 %100 %98
12. MESLEK KOMİTESİ %86 %86 %100 %100 %86 %100 %86 %71 %100 %100 %100 %100 %93
Tüm Komitelerin Ay Bazında 
Katılım İstatistikleri (%)

%94 %94 %89 %98 %85 %93 %91 %88 %97 %99 %95 %92

MECLİS TOPLANTISI KATILIM ORANLARI

OCAK 
2021

ŞUBAT 
2021

MART 
2021

NİSAN 
2021

MAYIS 
2021

HAZİRAN 
2021

TEMMUZ 
2021

AĞUSTOS 
2021

EYLÜL 
2021

EKİM 
2021

KASIM 
2021

ARALIK 
2021

31 28 26 21 33 33 18 25 28 26 26 33
%94 %85 %79 %64 %100 %100 %55 %76 %85 %79 %79 %100

Odamızın, Yönetim Kurulu, Meclisi, Komiteleri, Komisyonları, Üyeleri, Personel ve Paydaşları tarafından benimsenen hedefleri, vizyon 
ve misyonu mevcuttur. Nazilli Ticaret Odası’nın misyon beyanına uygun olarak, sosyal toplum çalışmalarında bulunur ve düzenli etkili 
bir şekilde bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır. Internet sitesinde “Hakkımızda” bağlantısının altında ve Oda 
üye hizmet alanları gibi uygun ortamlarda duyurulmaktadır.Misyon ve vizyonun stratejik plan ile uyumu, Swot ve pest analizinden 
çıkan sonuçları yansıtması gözetilmektedir. Vizyon belirlenirken, anket çalışmasıyla paydaşların görüşleri de alınmıştır. Oda’nın Kalite 
Politikası, Haberleşme ve İletişim Politikası, İnsan KaynaklarıPolitikası, Bilgi İşlem Politikası, Şikayetleri Yönetim Politikası, Üye İlişkileri 
Yönetim Politikası da Web sitesinden duyurulmaktadır.

Organ toplantı sayıları ve katılım oranları şöyledir:
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1.2 Mali Yönetim
Odamız 5174 SAYILI kanunun ilkelerine 
göre faaliyet göstermekte, yüksek mali 
planlama ve performans standartları sergi-
leyebilmektedir. Mali kaynakların yönetimi, 
izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak 
üzere zamanında ve doğru mali bilgiler 
sağlayabilmektedir. Odamız tüm yasal 

muhasebecilik düzenlemelerine ve oda-
larla ilgili tüm kanunlara uymaktadır. Nazilli 
Ticaret Odasının Bütçe, gelir gider, fon yö-
netimi her yıl Aralık ayında planlanmakta-
dır. Gelir gider, bütçe tablosu, aylık mizan 
Meclis toplantısı öncesi HİK tarafından 
ve mali müşavir tarafından incelenmekte, 

daha sonra YK ve Meclis’e sunulmaktadır. 
Bütçe ile uyumlu olarak Yıllık İş planı ve 
eylemlere dair maliyetlendirme yapılmakta; 
belirlenen bütçeye istinaden nakit akışları 
hazırlanmaktadır.

Mali İşler Politikası
Nazilli Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 5174 sayılı kanunun “Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında 
üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık 
aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler 
karşılığı alınan ücretler, belge bedelle-
ri, menkul ve gayrimenkul gelirlerinden 
oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen 
kuruluş amaçlarını, akreditasyon sistemi 
kapsamında oluşturulan stratejik amaçlara 
ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek 
üzere değerlendirmektedir.

Bu doğrultuda Odamız,

• İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik 
ilkelerini esas alarak, riskin en az 
olduğu alanda değerlendirmeyi,

• Muhasebe ilkeleri doğrultusunda 
şeffaf bir şekilde, zamanında 
ve doğru bilgi sağlamak adına 
kurulan sisteme göre düzenli mali 

raporları yetkililere sunmayı,

• Mevcut kaynaklarını, iç ve dış 
paydaşlarının memnuniyetine 
yönelik kaliteli hizmet için en 
etkin biçimde kullanmayı,

• Mevcut kaynaklarını, bulunduğu 
bölgedeki üretimi ve istihdamı 
destekleyici yönde kullanmayı,

• Yönetimde sağlıklı bir kontrol 
bilinci oluşturarak, etkin bir mali 
kontrol ortamı sağlamayı,

• Hesapları İnceleme 
Komisyonu’nun tespit ve 
önerileri doğrultusunda “Yıllık 
Cari Bütçe” hazırlamayı ve 
Meclis’in nihai onayına sunmayı,

• Dört yıllık “Stratejik Plan” ile yıllık 
“İş Planı” içerisindeki stratejik 
hedeflerin faaliyetlerini, yıllık 
cari bütçeye göre yürütmeyi,

• Genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine ve tek düzen muhasebe 
sistemine göre mali konularda 
faaliyet gösteren odanın, 
mali kaynaklarını izleme ve 
kontrol etmeye yardımcı olmak 
üzere, zamanında ve doğru 
mali bilgiler sağlamayı,

• Odanın sahip olduğu varlıkları 
vadeli mevduat veya fon olarak, 
menkul veya gayrimenkul alarak 
en uygun şekilde değerlendirmeyi,

• Finans sektöründe araştırmalar 
yaparak, Odanın finans 
kaynaklarının daha güçlü 
olmasını sağlamayı,

5174 sayılı ilgili kanun çerçevesinde yasal 
yolları kullanarak, Odamız mevcut kay-
naklarını artırmayı mali politikamız olarak 
belirlemiştir.
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1.3 İnsan Kaynakları
Nazilli Ticaret Odası, amaç ve hedeflerinin çalışanların sağlayacağı katkılarla gerçekleşeceğine olan inancı ile insan kaynaklarını plan-
lar. Uygun işe uygun kişiyi ölçme ve değerlendirme kriterlerine tabii tutarak işe alır, görevlendirir, eğitir ve güçlendirir, kariyer planlaması 
çalışmalarını yürütür, kariyer gelişimini sağlar, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu insan 
kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkinliğine yönelik birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güven-
ce altına alır.

Nazilli Ticaret Odası İnsan Kaynakları Politikası ile,

• Personelimizin hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi,

• Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam etmeyi,

• Personelimizin çalışma ortamının imkanlar dahilinde sürekli iyileştirilmesini,

• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı,

• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,

•  Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,

• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,

• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,

• İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı,

• Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermeyi,

• İnsan Kaynakları Politikasını devamlı gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Nazilli Ticaret Odasında 2021 yılında 5’i bayan ve 10’u erkek olmak üzere toplam 15 personel bulunmaktadır. Oda personelinin sahip 
olması gereken nitelikler, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları Personel El Kitabı’nda yer almaktadır. 

Personelin işe alım süreci insan Kaynakları Talimatı ve İşe talimatın da belirtilmiştir.

İşe başlayan personele odanın çalışma prensipleri ve personel hakkında bilgilendirici dokümanlar sağlanarak Oryantasyon Eğitimi 
verilir. Oda personeline “Yıllık Personel Eğitim Planı çerçevesinde tüm yıl boyunca  geliştirici eğitimler verilmektedir.

 » 19.1.2021 Pandemi Döneminde Lobicilik

 » 22.1.2021 Kişisel İş Planlama Eğitimi

 » 23.1.2021 Zamanı ve rimli Kullanma Eğitimi

 » 6.2.2021 Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları

 » 13.2.2021 KVKK Eğitimi

 » 15.2.2021 Afet Bilinci Eğitimi

 » 15.2.2021 AFAD Bilinci Eğitimi

 » 17.2.2021 Yönetmelik Değişikliği Eğitimi

 » 22.2.2021 Akreditasyon Sistemi Genel Bilg. Semineri

 » 2.3.2021 MEYBEM Bilgilendirme Semineri

 » 3.3.2021 Covid-19 Sözleşmelere Etkisi

 » 4.3.2021 Kapasite Raporu Eğitimi

 » 5.3.2021 HTS Eğitimi

 » 8.3.2021 Python Programlama Eğitimi

 » 9.3.2021 Avm ve Zincir Marketlerde Sıfır Atık

 » 10.3.2021 Deprem Yönetmeliği Eğitimi

 » 16.3.2021 Tübitak Patent ve Arge Destekleri Çağrısı

 » 17.3.2021 Akreditasyon Eğitimi

 » 18.3.2021 Afet Eğitimi

 » 25.3.2021 Akreditasyon Eğitimi

 » 26.3.2021  ve ri Analizi Eğitimi

 » 7.4.2021 Fotoğrafçılık Eğitimi

 » 8.4.2021 Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi

 » 14.4.2021 İha Eğitimi

 » 15.4.2021 KVKK Mevzuatına Uyum Eğitimi

 » 20.4.2021 Kolay Ticaret Platformu Eğitimi

 » 4.5.2021 Sıfır Atık Eğitimi

 » 5.5.2021 KOSGEB Hızlı Destek Programı Bilg. Eğitimi

 » 26.5.2021 İhracatta Ticari Kalite Denetimleri

 » 29.5.2021 Şirketler Hukuku Eğitimi

 » 31.5.2021 MEDOS Belge Alımı Eğitimi

 » 5.6.2021 TOBB Ticari İşletmeler Hukuku Eğitimi

 » 12.6.2021 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu Eğitimi

 » 19.6.2021 Stres ve Öfke Kontrol Eğitimi

 » 23.6.2021 Dış Pazar Araştırması, Pazar Araştırması Yöntemleri

 » 24.6.2021 Arge Destekleri Eğitimi
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 » 24.6.2021 Sanayi Destekleri Eğitimi

 » 24.6.2021 Ticaret Bakanlığı Eğitimi

 » 25.6.2021 Dış Ticarette Teslim Şekilleri

 » 28.6.2021 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

 » 28.6.2021 İa Mevzuatlar

 » 28.6.2021 İş Mevzuatları

 » 30.6.2021 Dış Mevzuat ve Uluslararası Anlaşmalar

 » 30.6.2021 Dış Ticaret Genel Bilg. Eğitimi

 » 2.7.2021 E-İhracat ve Genel Bilgi

 » 7.7.2021 Afet Eğitimi

 » 9.7.2021 Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

 » 13.7.2021 Dış Ticaret Eğitimi

 » 1.9.2021 AFAD Farkınlalık

 » 21.9.2021 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

 » 25.10.2021 Sayısal Takograf Eğitimi

 » 25.11.2021 Sayısal Takograf Eğitimi Online

 » Kasım-Aralık  İhracat Destek Ofisi İle İlgili Eğitim

Nazilli Ticaret Odasında Performans Yönetim Sistemi yürütülmekte olup 2021 yılında revize edilerek 360 derece değerlendirme siste-
min uygulanmaktadır. Yılda 2 kere yapılan bu değerlendirme sonucunda  personelimiz ödüllendirilmektedir. 

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

• 1) Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla ayda bir düzenlenen personel toplantıları

• 2) Genel Sekreter başkanlığında iki haftada bir düzenlenen personel toplantıları

Bu toplantıların dışında ayrıca  yönetim kurulu ,akreditasyon izleme kurulu ve tüm personelin  katılımıyla akreditasyon izleme toplantı-
ları yapılmaktadır.

Personel memnuniyet anketleri yılda 2 kez olmak üzere yapılmakta ve sonuçları yönetim kurulu ile yapılan akreditasyon izleme kurulu 
toplantısında değerlendirilmektedir. 
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1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİM
Nazilli Ticaret Odası 2018-2021 Stratejik 
Plan dönemini başarı ile tamamlanmış 
olup, 2022-2025 Stratejik Planı  ve Strate-
jik Plan doğrultusunda yıllık iş planı strate-
jik planlama ekibi  tarafından hazırlanmış, 
Odamız Yönetim Kurulu ve  Meclisin 
onayına sunulmuş ve yürürlüğe girmiştir. 

20/09/2021 tarihinde yönetim kurulu 
kararı ile stratejik plan çalışmaları başlamış 
olup, buna istinaden stratejik planlama 
ekibi kurulması ve Stratejik planlama eği-
timi yada danışmanlığı alınması kararlaş-
tırılmıştır. Yönetim kurulunun bu kararına 

istinaden 27/09/2021 tarihinde stratejik 
plan ekibi kurulmuştur.

Ayrıca Üniversite sanayi işbirliği çerçeve-
sinde 2022-2025 stratejik plan çalışmaları 
için ADÜ ile işbirliği yapılmış ve ADÜ den 
oluşturulacak bir ekibin de  NTO Stra-
tejik plan ekibine dahil edilmesine karar 
verilmiştir.

2022-2025 Stratejik Plan çalışmaları kap-
samında ‘Nazilli Ticaret Odası önümüzde-
ki 4 yılda sizin için neleri hedeflemelidir?’ 
sorusu baz alınarak paydaşlardan görüş 

öneriler alınmıştır.

Hazırlanan  Stratejik amaç  ve iş planında-
ki hedefler, Yönetim Kurulu ve Meclis üye-
leri arasında paylaştırılmıştır ayrıca birim ve 
personele indirgenerek takibi sağlanmak-
tadır. Ayrıca aylık olarak  Yönetim Kurulu 
toplantısıyla birleştirilmiş AİK toplantısı 
yürütülmekte, yıllık iş planı ve hedefler 
izlenmektedir. Bu şekilde tüm Yönetim 
Kurulu üyeleri ile aylık toplantı yapılmakta, 
gündem ve kararlar daha kapsamlı ve 
yaygın olarak ele alınmaktadır.

NTO ve ADÜ tarafından oluşan stratejik plan ekibi tarafından hazırlanan 2022-2025 stratejik planın 
içeriği 5 bölümden oluştuğu görülmüştür. Bunlar;
 » Stratejik planlama süreci
 » Bölge Hakkında
 » Kurum Tanıtımı
 »  Mevcut Durum Analizi
 » Geleceğe Bakış

Stratejik plan bölümünde ; stratejik planın 
ne olduğu, stratejik plan ekibinin kimler-
den oluştuğu bilgilerine yer verilmiştir.

Bölge Hakkında kısmında, sorumluluk 
sahamızın coğrafi, demografik, eğitim, 
kültürel durumu hakkında bilgilere yer 
verilmiştir.

Kurum tanıtımı bölümünde; Kurumun 
tarihçesi, organizasyon yapısı, birimlerin 
görev tanımlarına yer verilmiştir.

Mevcut durum analizi bölümünde; İç ve 
dış paydaşlar belirlenmiştir. Dış paydaş-
ların NTO nun en çok ortaklaşa hareket 
ettiği kurumdan en az ortaklaşa çalıştığı 
kuruma doğru sıralandığı görülmüştür.

Geleceğe Bakış bölümünde; Amaçlar 
yer alacak olup bu konuda paydaşlara 
yönlendirilen anketler incelenmiştir. Nazilli 
Ticaret Odası olarak vizyon ve misyonunu 
belirlemek, 2022-2025  Stratejik Planına 
ve bu doğrultuda hazırlanacak amaçla-
ra yön vermek için, Google Ankt formu 
kullanılarak dijital ortanda tüm paydaşlara, 
komite ve meclis toplantılarında organ 
üyelerine, paydaşlara anket uygulanmış, 
“Nazilli Ticaret Odası önümüzdeki 4 yılda 
sizin için neleri hedeflemelidir?”  sorusu 

için paydaşlardan görüş alınmıştır. Ayrıca 
Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Ad-
nan Menderes Üniversitesi İİBF Fakültesi 
ile yapılan protokol kapsamında üniversite 
ile saha çalışması yapılarak üyelerin gö-
rüşleri, eğitim ve fuar talepleri alınmıştır. 

Bu anketlerden çıkan sonuçlara göre üye-
lerin en çok ihracat konusunda, rekabet 
güçlerinin artırıcı yönde, Nitelikli eleman 
desteği konusunda, turizmi ve bölgeyi 
tanıtıcı çalışmaların artırılması konusunda 
talepleri olduğu görülmüştür. 

SATRATEJİK AMAÇ 1 : SORUMLULUK SAHAMIZDA İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRMAK

HEDEF:1 Oda İhracat Destek Ofisi Kurulması ve Duyurulması

HEDEF:2 Potansiyel İhracatçı üyelerimize İhracat Yapma Konusunda Destek Olmak

HEDEF:3 Sorumluluk Sahamızın İhracat Oranını % 25 Artırmak

HEDEF:4 Discover The Nazilli Sitesinin Etkinliğinin Artırılması

STRATEJİK AMAÇ 2: SORUMLULUK SAHAMIZDA TİCARİ HAYATI CANLANDIRMAK

HEDEF:1 Girişimcilere Destek Sağlamak 

HEDEF:2 Yapılacak Etkinlikler ile Ticarete Hareket Katmak

HEDEF:3 Turizmi Geliştirici Faaliyetlerde Bulunmak

HEDEF:4 Coğrafi İşaretli Ürünlerin Katkısı

STRATEJİK AMAÇ 3: ÜYELERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK 

HEDEF:1 İmalatçı  Üyelerin ve Yöresel Ürünlerin Tanıtımını Yapmak 

HEDEF:2 Üyelerin Bilgiye Erişimlerini Kolaylaştırmak

NAZİLLİ TİCARET ODASI  2022-2025 STRATEJİK AMAÇLAR
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HEDEF:3 Üyelerin Nitelikli Ara Eleman İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Faaliyetlerde Bulunmak 

HEDEF:4 Üyelerin dijital çağa ayak uydurmasına destek olmak

HEDEF:5 Üyelere KYS ve Markalaşma Yönünde Destek Sağlamak 

HEDEF:6 Katma Değerli Ürün Çeşitliliğinde Katkı Sağlamak

HEDEF:7 Oda Aracılığı ile Fuarlara İştirak Eden Üye Sayısını Artırmak

STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYET SEVİYESİNİ ARTIRMAK

HEDEF:1 Üyelerin Oda İle Etkileşimlerini Artırmak

HEDEF:2 Başarı Gösteren Üyelerin Ödüllendirilmesi

HEDEF:3  Üye Görüş Öneri Şikayet Sürecinini Etkinliğinin Arttırlması

HEDEF:4 Üyelerin Tek Noktadan Aldıkları Hizmet Sayısını Artırmak

STRATEJİK AMAÇ 5: SORUMLULIUK SAHAMIZDA TİCARİ VE SOSYAL HAYAT İLE İLGİLİ KONULARDA ETKİNLİĞİ ARTIMAK

HEDEF:1 Odanın Dış Paydaşları ile İlişkilerini Güçlendirmek

HEDEF:2 Sosyal Sorumluluk Alanındaki Etkinliği Artırmak

HEDEF:3 Sorumluluk sahamızdaki sorunların çözümü yönelik faaliyetleri artırmak

HEDEF:4 Sorumluluk Sahamızın Ortak Değerlerine Yönelik Çalışmalar Yürütmek

STRATEJİK AMAÇ :6 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK 

HEDEF:1 Personel Memnuniyet Oranını Artırmak

HEDEF:2 İç İletişim Kabiliyetini Artırmak

HEDEF:3 Etkin Süreç Performans Ölçüm Yöntemlerini Uygulamak

HEDEF:4 Organ Üyelerinin Yetkinliğinini Arttırılması

HEDEF:5 Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

HEDEF:6 Personel Yetkinlik Düzeyinin Artırılması

HEDEF:7  Mevcut Hizmet Binasının Kapasitesinini Artırılması

HEDEF:8 Odanın Bilinirliğini Arttrımak

STRATEJİK AMAÇ 7: NAZİLLİ UZUN YAŞAM KÖYÜNÜN HAYATA GEÇİRİLMESİ

HEDEF:1 Nazilli Uzun Yaşam Köyünün Temelinin Atılması

1.5 Haberleşme ve Yayınlar
Nazilli Ticaret Odası iletişim ve haberleşmede, üyeleri ile iletişimde sürekliliği sağlamayı, yüz yüze iletişime önem vermeyi, bu kapsam-
da üye ziyaretleri gerçekleştirmeyi, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile görsel–yazılı–sosyal medyadan yararlanmayı, 
iş dünyası ve ticaret hayatı ile ilgili güncel bilgi ve haberleri etkin bir şekilde duyurmayı amaç ve hedef olarak benimsemiştir.

Bu politika ile Odamız,

•  Katılımcı bir yönetim ve idare için en önemli destek faktörünün iletişim olduğunu,

•  Oda içerisinde ve dışarısında temasta olduğu tüm paydaşlarıyla karşılıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedeflediğini,

•  Odamızın misyon ve vizyonu ile kalite politikasını çeşitli platformlarda yayınlamayı,

•  Bölgesel ve ulusal bazda, karar alıcıların geliştirmek istedikleri ekonomi politikalarına temel oluşturmak 
ve bölgede ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve üniversiteler gibi dış paydaşlarımız tarafından talep 
edilen Odamız görüşünün oluşturulmasına ilişkin lobi faaliyeti yöntemleri belirlediğini,

• Herhangi bir konuda oluşacak lobi faaliyetlerinin takibinin de, kurumumuz için bir politika haline geldiğini,

• Tüm paydaşlarımızı göz önüne alarak, bilginin doğru olarak paylaşılmasını hedeflediğini,

• Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyet, etkinlik, eğitim ve organizasyonlarını 
Faaliyet Raporu, Haber Bülteni, web sayfası ve sosyal medyada paylaştığımızı,
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YILLAR 2018 2019 2020 2021

YEREL 345 756 765 771

BÖLGESEL 177 237 233 416

TOPLAM 522 993 998 1187

• Üyelerimizin faaliyetleri boyunca ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgi ile odamızın 
görüş ve önerilerini, haber niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini paylaşmayı,

• Personelimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve mevcut iletişim etkinliğini 
geliştirecek tüm olası faaliyet ve eğitimlere açık olduğunu,

• Personelimizin ve üyelerimizin iletişim ihtiyaç ve beklentilerini dikkate aldığını, bu 
doğrultuda iletişim talimat ve politikalarını belirlediğini taahhüt etmektedir.

Bu kapsamda 12 aylık süreçte toplamda 3 adet basın bülteni hazırlanmış üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca yerel ve 
ulusalda çıkan günlük gazeteler basın halkla ilişkiler birimi tarafından takip edilerek Oda ile ilgili yayınlanan haberlerin arşivi tutulmakta-
dır.

2021 yılında Basın Yayın programı yazılımı geliştirilmiştir. Tüm gelen gazeteler ve diğer mecrada çıkan basın haberleri  . 2018’den beri 
geçmişe dönük tüm haberler sisteme yüklenmiş, dijital arşivleme yapılmıştır.

2021 yıl içerisinde Odamız ile ilgili yerelde 771, ulusalda 416, olmak üzere toplamda 1187 haber yer almıştır.
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Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vererek; gündeme ilişkin gelişmeler ve Oda faaliyetleri (yapılan seminer/eğitim duyuruları, toplan-
tılar, iştirak sağlanan toplantılar, işbirlikleri, imzalanan protokoller vs) hakkında Facebook, İnstagram ve Twitter hesaplarının her birinde 
yaklaşık 580 adet paylaşım yapılmıştır. Bu paylaşımları ile 2021 yılında 560.957 kişiye ulaşılmıştır.

YILLAR İTİBARİYLE FACEBOOK ERİŞİM
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2021 yılında hazırlanan Nazilli Ticaret Odası tanıtım videosu ile de kurumsal kimlik vurgulanmaktadır. 2021 yılında yenilenen web 
sitesinde, “Basında Biz” başlığı altında haber yayını devam etmekte, sosyal medyada, bölgeyi tanıtan materyallere yer verilmektedir. 
Bu web sitesi, akıllı telefonlara entegre şekilde tasarlanmıştır. SSL Sertifikasıyla sitenin güvenilirliği belgelenmiştir. Web sitesinde, NTO 
Web TV oluşturulmuştur; en son videolu paylaşımlar izlenebilmektedir.

WEB SİTESİ YILLARA GÖRE GÖRÜNTÜLEME 2018 2019 2020 2021

TEKİL GÖRÜNTÜLEME 21.303 28.745 56.993 129.289

NAZTIR.ORG.TR TEKİL GÖRÜNTÜLEME
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Nazilli Ticaret Odası tarafından üyeleri için oluşturulan www.nazilliticaretrehberi.com internet sitesi ,bir rehber internet sitesidir.NTO 
web sitesinden erişim olmaktadır. Bu site içerisinde, firma adı, sektör, NACE kodu gibi kriterler ile arama yapılarak üye firmaların ileti-
şim bilgilerine, Meslek grupları altında ulaşılabilmektedir.

Merkez ve ilçelerdeki ihracatçı ve imalatçı üye listeleri mevcut olup, NACE kodlarına göre sınıflandırılmıştır; herbirinin adres ve iletişim 
bilgilerine erişim sağlanmıştır.

Nazilli Ticaret Odası tarafından üyeleri için oluşturulan www.nazilliticaretrehberi.com internet sitesi ,bir rehber internet sitesidir.NTO 
web sitesinden erişim olmaktadır. Bu site içerisinde, firma adı, sektör, NACE kodu gibi kriterler ile arama yapılarak üye firmaların ileti-
şim bilgilerine, Meslek grupları altında ulaşılabilmektedir.

Merkez ve ilçelerdeki ihracatçı ve imalatçı üye listeleri mevcut olup, NACE kodlarına göre sınıflandırılmıştır; herbirinin adres ve iletişim 
bilgilerine erişim sağlanmıştır.

www.nazilliticaretrehberi.com

www.discoverthenazilli.com
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1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi İşlem politikamız,

Teknolojiyi takip ederek odamızın gelişimini sağlamak ve üye hizmetlerimizi sürekli geliştirmektir. Bu kapsamda odamızda “Bilgi İşlem 
Politikası” şu esaslara göre uygulanmaktadır:

• Teknik cihazların, programların ve yıllık bilgisayar sarf 
malzemelerinin ihtiyaca göre tespit edilmesi, teklif 
alınması, satın alınması ve kullanıma sunulması,

• Teknik cihazlar için gerekli garanti, bakım, onarım, 
tamir ve servis işlerinin organize edilmesi,

• Bilgi İşlem Birimi’nde mevcut teknik donanımların 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi için alanında 
uzman personel istihdam edilmesi,

• Çözümlenemeyen problemlerde dışardan 
teknik destek hizmetinin alınması,

• Kurulu network (ağ) sisteminin yönetimi 
ve sürekli geliştirilmesi,

• Birimlerde çalışan personellere kullanılacak yeni 

programlar hakkında bilgi verilerek, yazılımların 
tüm birimler tarafından kullanılabilir olması,

• Bilgi İşlem Birimi’nin dokümanlarının takip 
edilmesi, gerekli zaman ve yerlerde sistem 
konusunda bilgilendirme yapılması,

• Server üzerindeki verilerin, belli periyotlarda saklanması 
(backup), dış etkilerden ve özellikle virüslerden korunması,

• Gelişen teknoloji takip edilerek, eğitimler alınması, 
yeniliklerin odamız bilgi işlem sistemine uyarlanması,

• Odamızın web tabanlı internet sayfalarının 
yönetilmesi ve üyelere en üst düzey fayda 
sağlayacak şekilde sık sık güncellenmesi.

Nazilli Ticaret Odası olarak altyapıyı güçlendirmek, yeni yazılımlar ve programlar ile üyelerimize daha iyi hizmet  sunmak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılında, dinamizm kazandırmak için yenilenme çalışmalarına başlanan web sitesi 2021 Yılında 
tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Yenilenen web sitesi  mobil ve diğer platformlarda  Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle kullanılabilir 
hale getirilmiştir. Daha hızlı, güvenli, veri için server ve storage alanlarımız yükseltilmiştir. Yeni sistem odası alt yapı çalışmaları bitiril-
miştir.Her birimin fiziki arşivini dijital arşive taşınarak verilerimiz korumaya alınmıştır. Tüm personelin aktif olarak dahil olduğu görev, iş 
ve evrak takiplerinin yapıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) programına  geçiş yapılmıştır.

Bilgi işlem birimi tarafından yapılan

• Üye takip sistemi (üyelerimizde yönelik yapılan 
çalışmalarını bilgilerini kayıt yapılan sistem)

• Lobi Faaliyet Yönetim Sistemi(Odamızın Lobi faaliyetlerini 
ve çalışmalarını kayıt altına alınan bir sistem

• Basın Yayın arşivi ve Yönetim Sistemi(Gündemde veya 

basında geçen haberleri sisteme kayıt edilmesi)

• Online Anket ve Değerlendirme sistemi (Odamız 
Hizmet alanında bulunan üyelerimizin ve  diğer 
vatandaşların aldığı hizmetin değerlendirmesi)

yazılım çalışmalarımıza 2021 yılında uygulanmaya başlanmıştır.;

1.7 Üye İlişkileri
Nazilli Ticaret Odası Üye ilişkileri politikası şöyledir ,

• Odamız kalite yönetim sistemine uygun bir 
şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, 
üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikayetleri 
doğrultusunda hedefler ve planlar belirlemek,

• Belirlediğimiz hedeflerin ve planların, hızlı ve 
etkin bir şekilde değerlendirildiği ve herhangi 
bir memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için 
gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, üye ilişkileri ve üye 
memnuniyeti odaklı bir sistem inşa etmek,

• Bu sistem ile, şeffaf ve hesap verilebilir 
ilkeler doğrultusunda, çözüm odaklı bir 
politika izlemeyi amaç edinmektir.

• Odamız bu politika ile, 

• Oda üyelerinin istedikleri bilgiye 
ulaşabilmeleri için odamızdaki gerekli iletişim 
kanallarının her an açık olmasını,

• Üye ya da kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını 

ve ürettiği bilgilerin doğruluğunu,

• Üyeler arasında ayrım yapmadan, tüm işlemlerin ön 
yargısız ve adil bir şekilde değerlendirileceğini,

• Oda organ üyeleri ile çalışanların, 5174 
sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’na 
istinaden görevlerini yerine getireceklerini,

• Oda üyelerine ait sicil bilgilerinin, mali 
bilgilerin, istatistiki bilgilerin ve diğer muhtelif 
bilgilerin daima güncel tutulacağını,

• Odanın, teknolojik yenilikler ile yeni yönetim 
sistemlerine uygun olarak çalışanlarına ve 
üyelerine devamlı eğitim vereceğini,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek, hizmet kalitesini 
daima bir adım ileriye taşıyacağını taahhüt etmektedir.
Nazilli Ticaret Odası olarak altyapıyı güçlendirmek, yeni 
yazılımlar ve programlar ile üyelerimize daha iyi hizmet  
sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
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YILLAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Nazilli Ticaret Odasının 2021 yılı itibari ile üye sayısı toplam 4650 dir.
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Nazilli Ticaret Odamız tarafından Yeni 
kayıt olan üyelerimize kayıttan sonra üye 
levhaları ile beraberinde oda, komiteler ve 
hizmetlerimizi tanıtıcı Yeni üye el rehberi, 
haber bülteni, NTO tanıtım kitapçığı, so-
rumluluk sahamızdaki ilçelerimizin tanıtım 
broşürleri yanı sıra yeni üyelerimizde 
aidiyet bilincini arttırmak amacıyla odamızı 
tanıtıcı materyaller verilmektedir. Ayrıca 
odamıza yeni kayıt olan üyeler komite 
toplantılarına davet edilerek komiteleri ile 
tanıştırılmaktadır. 

Nazilli Ticaret Odası yeni hizmet binasında 
girişte bir Danışma personeli bulunmakta; 
üyeyi ilgili bölümlere yönlendirmekte ve 

üyenin görüştüğü bölüme göre hizmet 
süreci ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca Üye 
randevu sistemi sayesinde de gerek hiz-
met zaman planlaması, gerekse perso-
nelin etkili kullanımı, üyenin beklememesi 
gibi faydalar sağlanmaktadır. Nazilli Ticaret 
Odası, üyeleri ile farklı Yüz yüze ziyaretler, 
toplantılar, eğitimler, anketler vb. metod-
larla sürekli iletişim halindedir. ÜYE TAKİP 
YÖNETİM SİSTEMİ program yazılımı  
2021 yılında Oda Bilgi İşlem personeli 
tarafından geliştirilmiştir ve uygulanma-
ya başlamıştır. Bu program sayesinde, 
üyenin Oda ile temasları kronolojik olarak 
izlenebilmekte, aktif olmayan üyeler ziyaret 
edilerek Oda’nın toplantı ve organizasyon-

larına katılımı teşvik edilmektedir

Yapılacak olan etkinlikler, eğitimlerle ilgili 
takvimi, Web sitesinde duyurulmaktadır. 
Ayrıca her etkinlik, eğitim öncesi üyelere 
sms ile hatırlatma yapılmaktadır. 

Üyelere genel memnuniyet anketlerinin 
yanı sıra etkinlikler ve eğitimler sonrası da 
anketler düzenlenmekte, rapor hazırlan-
makta; Anket sonucu Genel Sekreter ta-
rafında değerlendirildikten sonra değerlen-
dirme sonuçları Yönetim kurulu tarafından 
da gözden geçirilmektedir. Anket form-
larına, yenilenen Web sitesinde “Formlar 
ve Anketler”sayfasından erişilerek online 
uygulama yapılabilmektedir

YILLAR 2018 2019 2020 2021

YILLARA ORANLA ÜYE MEMNUNİYETİ % 88 86 87 90

Üye Kayıtlarının Güncellenmesi
Üyelerimiz ile Odamız arasındaki iletişimi 
sürekli ve etkin kılmak amacı ile üyeleri-
mizin iletişim bilgilerinin güncel tutulması 
büyük önem taşımaktadır. Üye bilgilerinin, 
her yıl Şubat ayı sonuna dek güncellen-
mesi konusunda Yönetim Kurulu  kararı 
uygulanmaktadır Bu çerçevede tüm faal 
üyeler , “Üye Temsilciliği Modeli” benimse-

nerek çalışan personel arasında paylaş-
tırılmakta ve telefonla tek tek aranmakta,  
bilgiler TOBB Üye net programında ve Net 
Gsm adlı sms programında güncellen-
mektedir. Ulaşılamayan üyeler için, çapraz 
arama yapılmaktadır. Ayrıca 5174 sayılı 
kanun gereği askıya alınmak zorunda kalı-
nacak üyeler de  özellikle Muhasebe Birimi 

tarafından aranarak hem bilgi güncelleme-
si yapılmakta hem de aidatları konusunda 
bilgilendirme yapılmaktadır.

2021 yılında üye güncelleme 
oranı %91 dir.

2018
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%86
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%87
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%90

Yıllara Göre Üye Memnuniyet Oranları
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Şikayet Yönetim Sistemi 
Nazilli Ticaret Odası 2018 yılında üyele-
rine daha iyi hizmet verebilmek amacı ile 
şikayet yönetim sistemine dahil olarak ISO 
10002 belgesini almaya hak kazanmıştır. 
Şikayet Yönetim Politikası şöyledir:

Odamız 5174 sayılı kanuna tabi tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. Üyelerimizin mem-
nuniyetini sağlamak, sunmuş olduğumuz 
hizmetlerin kalitesini arttırmak için süreçle-
rimizi sürekli iyileştirmeye tabi tutmaktayız.

Sürekli iyileştirmeler doğrultusunda oda-
mızın hizmetleri ile ilgili yapılacak her türlü 
şikayeti, üyelerimizin memnuniyeti çerçe-
vesinde oluşturulan “Şikayetleri Yönetim 
Politikası” prensiplerine göre ele almakta-
yız. Bu prensiplerimiz şunlardır:

Şeffaflık: Şikayetlerin nasıl ve nerede ele 
alınacağına dair bilginin yeterli şekilde ilan 
edilmesidir. Tüm faaliyetlerin açıklıkla ve 

hiçbir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesini 
ifade eder. Şeffaflık gereği gerekli bilgi ve 
belgelere www.naztic.org.tr web sitesin-
den ulaşılabilir.

Erişilebilirlik: Şikayet yönetim sürecinin, 
bütün üyeler için kolayca ulaşılabilir olma-
sıdır. Üyelerimiz şikayetleri için, odamızın 
iletişim araçlarından herhangi birini kul-
lanarak (web sayfamız, telefon, e–posta, 
form, whatsapp vb.) bize ulaşabilir.

Cevap Verebilirlik: Şikayetin alınmış ol-
duğu, şikayetçiye derhal bildirilir. Şikayetin 
ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiye 
bilgi verilir.

Objektiflik: Her bir şikayet titizlikle, adil, 
objektif ve tarafsız değerlendirilir. Şikayet 
kapatılıncaya kadar süreç takip edilir.

Gizlilik: Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel 
bilgiler gizli tutulur, onayları olmadan üçün-

cü taraflarla paylaşılmaz.

Yasalara Uygunluk: Her türlü çalışma 
yasalara uygun bir şekilde, eşitlik değerle-
rine dikkat edilerek, adil olarak yapılır.

Ücretler: Şikayet, soru ve isteklerin değer-
lendirilmesi ve sonuca ulaşılması konu-
sunda herhangi bir ücret talep edilmez.

Üye Odaklı Yaklaşım: Odamız politikası 
ve yasal gereklilikler çerçevesinde üyeleri-
mizin şikayet, soru ve isteklerine uygula-
nabilir çözümler sunulur.

Hesap Verebilirlik: Şikayet, soru ve 
istekler kayıt altına alınır ve üyelerimiz 
bilgilendirilir. 

Sürekli İyileştirme: Üyelerimizden gelen 
geri bildirimler ve iyi uygulama örnekleri, 
iş süreçlerimizin iyileştirilmesinde ve geliş-
tirilmesinde kullanılır, üye odaklı yaklaşım 
gözetilir.

Nazilli Ticaret Odası, tüm makul çözüm yolları tükenene ve üyelerini memnun edene kadar şikayeti izlemeyi, şikayetleri çözerek ve 
objektif değerlendirerek üye beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir.

Üyeden gelen şikayetler şikayetleri ele alma prosedürü kapsamında değerlendirilmektedir. Üyelerin şikayetlerini bunu yanı sıra görüş 
ve önerilerini iletebilecekleri şikayet kutusu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Whatsapp Destek ve Şikayet hattı oluşturulmuş ve bu 
sayede üyelerin anlık sorularına yanıt verilmekte, Yönetim Kurulu  Başkanı’na direkt ileti yapılmaktadır.

YIL ŞİKAYET SAYISI
ŞİKAYETİN ELE ALINMA SÜRESİ 

PERFORMANSI (GÜN)
ŞİKAYETİN CEVAPLANMA SÜRESİ 

PERFORMANSI (GÜN)
MEMNUNİYET ORANI

2018 25 0,48 8,57 %81

2019 19 1,62 8,54 %85

2020 21 1,96 4,12 %80

2021 12 0,75 6,83 %75

0

7,5

15

22,5

30

2018 2019 2020 2021

ŞİKAYET SAYISI ŞİKAYETİN ELE ALINMA SÜRESİ PERFORMANSI (GÜN)
ŞİKAYETİN CEVAPLANMA SÜRESİ PERFORMANSI (GÜN) MEMNUNİYET ORANI



2021 • FAALİYET RAPORU 29

Hizmetlerimiz
2021 yılında yenilenen Web sitesi ile , 
üyelerimize verdiğimiz hizmetler “HİZMET-
LERİMİZ” başlığı altında tanıtılmakta ayrıca 
“TİCARET NOKTASI” ve “BİLGİ BANKA-

SI” başlığı altında, temel üyelik bilgileri 
konularında bilgilendirme yapılmaktadır. 
Web sitesinde paylaştığımız faydalı linkler 
bölümünden de  hizmet standartlarına 

erişilmektedir. Youtube video eğitimlerle, 
Oda’ya nasıl kayıt olunacağı, dijital ortam-
da E-Belge almak, online aidat ödeme 
konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

Ticaret Sicili Birimi
01.01.2021– 31.12.2021 tarih aralığında 
Nazilli Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan 
işlemler kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Yeni kayıt İşlemleri: 329

Müdürlüğümüzde tasdik edilen ana 
sözleşme sayısı: 170 tescil talepnamesi 
sayısı  : 137

Belge İşlemleri: Ticaret Sicili Tasdikname-

si, İflas Konkordato Belgesi, Tapu Yetki 
Belgesi, ve sicil kayıtlarını gösterir diğer 
belge adedi 460‘tır.

Yazışma İşlemleri: Mahkeme, İcra Müdür-
lüğü, Savcılık, Vergi Dairesi, SGK, Emniyet 
Müdürlüğü gibi kurumlardan gelen yakla-
şık 2.159 adet yazışma cevaplanmıştır.

Tescil İşlemleri: 596 adet tescil işlemi Mer-

sis üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Terkin İşlemleri: 214

Tasfiye İşlemleri:45

2021 yılı içerisinde Ticaret Sicili Müdür-
lüğü’ne 2.757 adet evrak gelmiş, gerçek 
ve tüzel kişilere 2.159 adet yazılı evrak 
gönderilmiştir.

ŞİKAYET KONUSU 2018 2019 2020 2021

Eğitim ve Fuarlar 2 2 4 0

SMS Ulaşmaması 3 2 1 0

Dış Kaynaklı/Mevzuat 2 4 5 4

İletişim Problemi 3 2 0 2

Kredi ve Hibe Destekleri 3 3 6 3

Eksik/Kalitesiz Hizmet 3 2 3 3

Hatalı Hizmet 2 0 1 0

Personel İletişimi 2 1 1 0

Fiziki Koşullar 5 3 0 0
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Oda Sicil Birimi
Odamıza kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişi 
tacirlerin, kuruluşundan ticari faaliyeti sona 
erene kadar, kayıtları birimimizin dijital 
arşivinde tutulmaktadır. Bu kayıtlardaki 
her türlü değişiklikler (Hisse Devri, Adres, 
Temsil, Amaç Konu Değişikliği, Unvan, 
Sermaye, Nace Kodu Değişikliği, Askı ve 
Terk vs.) sicil kayıtlarına işlenmekte olup, 
haftalık Oda Yönetim Kurulu’na sunul-
maktadır.

Terkin 214, Değişiklik 596, Yeni Kayıt 
329, Askıdan İndirme İşlemleri 455

Üyelerimiz tarafından talep edilen; faaliyet 
belgesi, ihale kanunu gereği talep edilen; 
ihale durum belgesi, ticaret sicil gazeteleri 
örnekleri, ticari ikametgah belgesi, mes-
lekten men edilmediğine dair belgeler,oda 
kayıt belgesi birimimizden verilmektedir.
Emeklilik ve SGK borç yapılandırması 

işlemleri için Bağ-Kur tarafından talep 
edilen şirket ortaklarının başlangıç ve bitiş 
tarihleri bilgilerinin yer aldığı “İB formu” 
doldurulup verilmektedir. Resmi kurum 
ve kuruluşlardan, mahkemelerden gelen 
müzekkerelere (firmaların adres, yetkilileri 
vb. bilgilerinin istendiği evraklar) birimimiz-
den cevap verilmektedir. Bu kapsamda 
birimimizde kamu kurum ve kuruluşlardan 
gelen yazılara karşılık 925 adet resmi 
yazışma yapılmıştır. Oda Sicil Düzenlenen 
Ücretsiz Belge Sayısı 2021 yılında Toplam: 
4350 adet tir

2021 yılı içerisinde Odamıza 1586 adet 
evrak gelmiş, gerçek ve tüzel kişilere 925 
adet yazılı evrak gönderilmiştir.

2021 yılı içerisinde 1.586 adet evrak gel-
miş 925 adet evrak gönderilmiştir.

Üyelerimize güncel bilgileri aktarmak adına 
2021 yılı içerisinde yeni çıkan kanunlar, 
çeşitli kurumlarca açılan ticari ihaleler, yö-
netmelik ve mevzuat değişikliklerini kapsa-
yan 693 adet duyuru birimimizce Odamız 
web sayfasında ve sms le duyurulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri 
ve diğer kuruluşlardan gelen çeşitli mal 
ve ürünlere ait 130 adet piyasa rayiç fiyat 
tespit talebi, Oda Muamelat Yönetmeli-
ği 36.madde çerçevesinde birimimizce 
cevaplanmıştır.

Türk Patent Ve Marka Kurumu Doküman 
Birimi kapsamında Odamıza başvuruda 
bulunan üyelerimize doküman temini 
sağlanmıştır.

İş Makineleri Faaliyetleri
Sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde 
kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş 
makinalarını Karayolları Yönetmeliği’nde 
belirtilen esaslara göre odalara tescil 
ettirmek ve tescil belgesi almak zorun-
dadır. Odamızda iş makinalarının tescil, 

rehin, haciz,ruhsat yenileme işlemleri 
yapılmaktadır.Resmi kurum ve kuruluşlar-
dan Odamıza gönderilen müzekkerelere 
cevap verilmekte haciz, rehin, tedbir gibi 
şerhler sistem üzerine işlenmektedir. Tescil 
belgesinin kaybedilmesi durumunda ya da 

rehin ve haciz şerhi konulması/kaldırılması 
sebebiyle ruhsatın yenilenmesi gerekmek-
tedir.2021 yılında 113 iş makinesi tescil 
işlemi birimimizce yapılmıştır.

Kapasite Raporu Faaliyetleri
Kapasite raporu, üretim yapan tüm kuru-
luşlarının üretim gücünü gösteren ve onay 
tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir bel-
gedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi 
için öncelikle kapasite raporu düzenlene-
cek firmanın ticaret siciline tescili ve işye-
rinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması 

gerekmektedir. Kapasite Raporu; sanayi 
sicil belgesi müracaatlarında, ithalat ve 
ihracat işlemlerinde, ihalelerde, yatırım 
teşvik belgesinde, kredi temininde, sanayi 
veri tabanının hazırlanmasında kullanılır. 
2021 yılında Odamızda 43 adet kapasite 
raporu işlemi yapılmıştır. Odamız Mecli-

since görevlendirilen eksperler kapasite 
raporu düzenlerken bizzat işyerlerine gide-
rek ekspertiz işlemi yaparlar. Bu dönemde 
birimimizle ilgili 34 adet ekspertiz işlemi 
yapılmıştır.

Sigortacılık Faaliyetleri
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince 
Odamız, sorumluluk sahamızda faaliyette 
bulunan sigorta acenteleri ve aracıları ile 
sigorta eksperlerin ve bunların çalışanla-
ra ilişkin levha kayıtları tutulmakta ve bu 
kayıtlardaki her türlü değişiklik işlemleri ( 

adres değişikliği, ortaklık, müdür, teknik 
personel giriş çıkış işlemleri, İnternet IP 
kayıtları ) yapılmaktadır. Sigortacılık Sektö-
rünün sorunlarının tespiti ile TOBB bünye-
sindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesine 
iletilmekte, ilimizde sektörün geliştirilmesini 

sağlamak ve sigortacılık bilincinin arttırıl-
masına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu kapsamda 45 adet işlemi gerçekleşti-
rilmiştir.

214
Terkin

596
Değişiklik Yeni Kayıt işlemi Askıdan İndirme 

İşlemi

455329
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YATIRIM DESTEK OFİSİ İSTATİSTİKLERİ - 2021
2021 YILI GENELİ

Odamız Üyesi 
Olanlar

Diğer Odalara 
Kayıtlı Olanlar

Girişimci (Üyeliği Yok)

* KOSGEB girişimcilik destekleri hakkında girişimcilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi 0 0 343

2021 YILINDA 
GİRİŞİMCİLİK 

DESTEKLERİ HAKKINDA 
BİLGİ ALAN 343 
GİRİŞİMCİDEN 27 
KİŞİ İŞLETMESİNİ 

AÇARAK, ODAMIZA 
KAYDOLMUŞTUR

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

196 138 0

* KOSGEB "kobi bilgi beyannamesi" konusunda işletmelerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi 179 120 0

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

143 44 0

* KOSGEB'in proje bazlı hibe destek programları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme 36 5 0

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

234 130 174

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

0 0 263

* İŞKUR, SGK gibi kurumlara ait istihdam destekleri ile ilgili işletmeleri ve girişimcileri 
bilgilendirme ve yönlendirme

89 26 88

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

45 4 58

* KYS sistemine eklenecek, çıkartılacak, revize edilecek, personele tebliğ edilecek 
dokümanların işlemleri (prosedürler, süreçler, formlar ...)

251

* KYS sistemi içerisindeki iç tetkik, dış tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi toplantı işlemleri 23

* SİGORTACILIK kapsamında acentelerin, tobb sigortacılık yazılımındaki iş ve işlemleri (teknik 
personel, adres değişikliği, müdür atama ...)

40 0 0

* SİGORTACILIK kapsamında sigortacılığa yeni başlayan yada sigortacılığı bırakan acentelerin 
tobb sigortacılık yazılımındaki işlemleri

5 0 0

* AZAMİ FİYAT TARİFESİ listelerinin meclis onayından sonra düzenlenmesi, imzalatılması, üyelere 
verilmesi

69 0 0

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

61 12 0

TOPLAM 1097 479 926

Yatırım Destek Ofisi 

2021 Yılında Yatırım Destek Ofisimizden Hizmeet Alımı

Girişimci 
(Üyeliği Yok) Odamız Üyesi 

Olanlar

Diğer Odalara 
Kayıtlı Olanlar
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Faydalanılan KOSGEB 
Desteğinin Adı

2017 2018 2019          2020 2021 TOPLAM

Toplam 
Üye 

Sayısı

Toplam 
Hibe 

Tutarı

Toplam 
Üye 

Sayısı

Toplam 
Hibe 

Tutarı

Toplam 
Üye 

Sayısı

Toplam 
Hibe 

Tutarı

Toplam 
Üye 

Sayısı

Toplam 
Hibe 

Tutarı

Toplam 
Üye 

Sayısı

Toplam 
Hibe 

Tutarı

İlgili Destek 
Toplam Üye Sayısı 

(Tüm Yıllar)

İlgili Destek 
Toplam Hibe Tutarı 

(Tüm Yıllar)

Tanıtım Desteği (Broşür & 
Katalog Bastırma)

7 19.000 9 0 43.300 0 0 0 0 0 44 140.750

Danışmanlık & Eğitim Desteği 4 11.200 1 4 4.100 0 0 0 0 0 14 39.050

Yurt İçi Fuar Katılım Desteği 5 13.900 13 2 63.800 16 77.450 0 5 27.500 71 272.200

Yurt Dışı İş Gezisi Katılım 
Desteği

9 26.600 9 3 42.250 15 72.600 0 4 20.000 96 332.870

Nitelikli Eleman İstihdam 
Desteği

8 76.700 13 3 190.650 9 130.850 118.000 11 170.200 90 1.085.950

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 
(Patent, Faydalı Model...)

1 2.000 2 0 8.800 3 14.200 8.800 4 19.850 22 80.530

Belgelendirme Desteği (Iso 
9000, 14000, 18000, 22000…)

6 17.000 6 0 27.950 4 18.740 17.500 4 16.200 45 155.940

Test, Analiz & Kalibrasyon 
Desteği

5 24.000 6 0 59.050 5 47.630 58.600 5 44.770 72 450.650

TOPLAM 45 190.400 59 439.900 52 361.470 202.900 33 298.520 454 2.5557.940

Faydalanılan “0 Faizli” KOSGEB 
Kredisinin Adı

2017 2018 2020 2021 TOPLAM

Toplam Üye 
Sayısı

Toplam Kredi 
Tutarı

Toplam Üye 
Sayısı

Toplam Kredi 
Tutarı

Toplam Üye 
Sayısı

Toplam Kredi 
Tutarı

Toplam Üye 
Sayısı

Toplam Kredi 
Tutarı

İlgili Kredi 
Toplam Üye 
Sayısı (Tüm 

Yıllar)

İlgili Kredi Toplam 
Kullanılan Tutar 

(Tüm Yıllar)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
İçin KOSGEB Cansuyu Kredisi

125 2.450.300 - - - - 24 721.500 261 5.466.800

İstihdama Dayalı KOSGEB İşletme 
Kredisi

- - - - - - - - 66 1.787.850

İhracatçı İşletmeler İçin KOSGEB 
Kredisi

- - - - - - - - 40 1.988.800

İmalat Sektöründeki İşletmeler İçin 
KOSGEB Makine & Teçhizat Kredisi

- - 21 2.145.000 - - - - 38 4.095.120

KOSGEB Girişimcilik Kredisi - - - - 59 2.758.000 47 2.047.520 106 4.805.520

TOPLAM 125 2.450.300 21 2.145.000 59 2.758.000 71 2.769.020 551 18.144.099

YILLAR BAZINDA ÜYELERİMİZİN FAYDALANDIĞI KOSGEB DESTEKLERİ

YILLAR BAZINDA ÜYELERİMİZİN FAYDALANDIĞI KOSGEB KREDİ DESTEKLERİ

Ku-
ruluş 

Yılı

Top-
lam 

İşlet-
me 

Açan

İşletme Cinsiyet Sektör          Bölge Meslek Grubu KOSGEB 
Girişimcilik 

Hibe 
Desteği 
Tutarı

Şir-
ket

Şa-
hıs

Ka-
dın

Er-
kek

İma-
lat / 

Yazı-
lım

Hiz-
met / 
Tica-

ret

Na-
zilli

Ku-
yu-
cak

Ka-
ra-
ca-
su

Bu-
har-
kent

Boz-
do-
ğan

Ye-
ni-
pa-
zar

Sul-
tan-
hi-
sar

1. 
Mes-

lek

2. 
Mes-

lek

3. 
Mes-

lek

4. 
Mes-

lek

5. 
Mes-

lek

6. 
Mes-

lek

7. 
Mes-

lek

8. 
Mes-

lek

9. 
Mes-

lek

10. 
Mes-

lek

11. 
Mes-

lek

12. 
Mes-

lek

2012 4 1 3 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 79.950

2013 6 1 5 3 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 138.550

2014 6 1 5 3 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 139.250

2015 14 1 13 4 10 5 9 11 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 3 348.750

2016 33 3 30 20 13 3 30 26 0 0 5 1 1 0 0 0 3 1 3 1 1 1 11 6 2 4 1.249.150

2017 10 1 9 5 5 0 10 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 3 436.250

2018 26 3 23 10 16 3 23 22 1 0 2 0 1 0 1 1 1 4 5 0 2 0 5 3 0 4 1.053.650

2019 15 7 8 5 10 6 9 12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 1 1 5 0 795.550

2020 69 19 50 24 45 17 52 64 2 0 2 1 0 0 6 0 0 2 8 2 21 1 6 10 7 6 2.707.150

2021 27 4 23 9 18 7 20 25 0 1 0 1 0 0 4 1 0 1 6 0 3 4 3 2 3 0 1.130.000

Top-
lam

210 41 169 85 125 47 163 184 4 3 11 4 4 0 19 2 5 9 30 7 32 8 31 24 20 23 8.078.250

YILLAR BAZINDA KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNDEN FAYDALANMIŞ OLAN ÜYELERİMİZ



2021 • FAALİYET RAPORU 33

YILLAR BAZINDA BİLGİLENDİRME & YÖNLENDİRME (DANIŞMANLIK) YAPTIĞIMIZ ÜYELERİMİZ

Bilgilendirme & Yönlendirme (Danışmanlık) Yapılan Faaliyetler
2018 2019 2020 2021

Toplam Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı
2006 YILINDAN 

İTİBAREN TOPLAM

KOSGEB Stratejik Yol Haritası İşlemleri (Eski Dönem Hibeleri İçin İş Planı) - - - - 105

TAPDK (Tekel Ruhsatı) Belgesi Alım İşlemleri - - - - 110

İşyerlerinde Çalışan Çıraklar İçin Kalfalık & Ustalık Belge İşlemleri - - - - 562

Halk Eğitimle Ortak Düzenlenen Sertifikalar (Hijyen Eğitimi, Emlakçılık...) - - - - 407

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı - - - - 23

TPE İşlemleri (Marka Tescil) 9 8 6 6 49

TOBB GS.1 İşlemleri (Barkod Alımı) 5 7 8 9 39

Aydın TKDK Tarafından Verilen Desteklerin Bilgilendirmeleri 8 7 9 7 60

Bölgemizdeki Kalkınma Ajansı (GEKA) Destekleri Bilgilendirmeleri 5 4 3 4 26

KOBİ'ler İçin Yatırım Amaçlı Destekler (Yatırım Teşvik, Sanayi Teşvik…) 5 3 4 3 55

Çalışan Personellere Ait Sigorta & Pirim Destekleri (İşkur, SGK…) 24 41 60 54 222

KOSGEB KOBİGEL (Kobi Gelişim Destek) Programı 15 10 8 7 69

KOSGEB Harici Verilen Muhtelif Krediler (KGF Kredileri, Nefes Kredisi…) 33 45 54 62 233

29 Yaş Altı Genç Girişimcilere Verilen Muafiyetlerle İlgili Bilgilendirme 20 47 68 73 247

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı 3 7 9 7 26

TOPLAM 127 179 229 232 2233

KOSGEB Stratejik Yol Haritası İşlemleri (Eski Dönem Hibeleri İçin İş Planı)
TAPDK (Tekel Ruhsatı) Belgesi Alım İşlemleri
İşyerlerinde Çalışan Çıraklar İçin Kalfalık & Ustalık Belge İşlemleri
Halk Eğitimle Ortak Düzenlenen Sertifikalar (Hijyen Eğitimi, Emlakçılık...)
KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı
TPE İşlemleri (Marka Tescil)
TOBB GS.1 İşlemleri (Barkod Alımı)
Aydın TKDK Tarafından Verilen Desteklerin Bilgilendirmeleri
Bölgemizdeki Kalkınma Ajansı (GEKA) Destekleri Bilgilendirmeleri
KOBİ'ler İçin Yatırım Amaçlı Destekler (Yatırım Teşvik, Sanayi Teşvik…)
Çalışan Personellere Ait Sigorta & Pirim Destekleri (İşkur, SGK…)
KOSGEB KOBİGEL (Kobi Gelişim Destek) Programı
KOSGEB Harici Verilen Muhtelif Krediler (KGF Kredileri, Nefes Kredisi…)
29 Yaş Altı Genç Girişimcilere Verilen Muafiyetlerle İlgili Bilgilendirme
KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı
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Nazilli Ticaret Odası üyelerinin ve sorumluluk sahasının gelişimine yön vermek amacıyla çalışmaları-
na devam etmektedir.
 Bu kapsamda 2021 yılında altyapı çalışması bitirilmiş olan, ticari araçlarda bulunan sayısal takograf kartlarında kullanmak üzere dijital 
ehliyet yeni başvuru ve yenileme işlemleri hizmeti 2022 yılından itibaren Nazilli Ticaret Odasında  verilmeye başlanacaktır.

1.8 Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi
Odamız bünyesinde 2009 yılında başladı-
ğımız kalite yönetim sistemi çalışmalarını, 
ilk defa 2010 yılında ISO 9000 belgesini 
2008 versiyonuyla alarak resmileştirmiş 
olduk. TOBB tarafından ilk olarak 2011 
yılında “C” statüsünde sertifika ile akredite 
edilen odamız, 2014 yılındaki TOBB 
akreditasyon denetiminde “B” statüsüne 
yükselerek başarısını bir üst düzeye çıkar-
mıştır. ISO 9000 kalite yönetim sisteminin, 
2015 versiyonu çalışmalarına 2017 yılında 
başladık.

Kalite yönetim sistemiyle ilgili 2015 versi-
yon denetimimiz 2018 yılında gerçekleş-
miş olup, ISO 9000 kalite belgemizi bir üst 
sınıfa yükseltmiş bulunmaktayız. 2021 yılı 
sonbaharında da son TOBB Akreditasyon 
denetimimiz gerçekleştirilmiştir. “B” olan 
akredite statümüzü korumakta; her geçen 
gün bir adım ileriye taşıyarak “A” sınıfı 
olabilme yolunda hız kesmeden ilerlemek-
teyiz.

2021 yılı genelini değerlendirdiğimizde, 

aşağıda belirttiğimiz dokümanlarımızın 
revize edildiği görülmektedir:

• Yönetici Oryantasyon Kayıt Formu

• Satın Alma İhtiyaç Talep Formu

• Hem gerçek kişi hem de 
tüzel kişiler için ayrı ayrı, 
Oda Kayıt Beyannameleri

• İş Makinesi Tescil Süreci ile 
sürecin içerisinde yer alan 3 
adet farklı başvuru dilekçesi

• Anket Değerlendirme Görüş–
Öneri–Görev Takip Süreci

• Personel Görev Takip Formu

• Görüş–Öneri–Beklenti Takip Formu

• Eğitim ve Fuar Talepleri 
için 2 ayrı Takip Formu

• Şikayet Yönetim Süreci ile sürecin 
içerisindeki Şikayet Takip Çizelgesi

• Basın, İletişim ve Halkla 

İlişkiler Birimi Görev Tanımı

• Bilgi İşlem Birimi Görev Tanımı

• İletişim Stratejisi ve İletişim Planı

• Görüş Oluşturma ve Lobi 
Faaliyetleri Prosedürü

• Üye, Kurum, Kuruluş 
Ziyaretleri Talimatı

• Muhasebe Talimatı

• Stratejik Plan Hazırlama Talimatı

• Acil Durum Eylem Planı

• Bulaşıcı Hastalık (Salgın) 
Eylem Planı

• Doğal Afetler Sonrası Odamız 
Kanalıyla Yapılacak Yardımlar

• Üye Memnuniyet Anketi

• Personel Memnuniyet Anketi

• Misyon ve Vizyon

• İnsan Kaynakları Politikası
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• Bilgi İşlem Politikası

• Haberleşme & İletişim Politikası

• Üye İlişkileri Politikası

• Kalite Politikası

• Şikayetleri Yönetim Politikası

• Organizasyon Şeması

Ayrıca 2021 yılı içerisinde, aşağıda be-
lirttiğimiz dokümanlarımızın ilk defa KYS 
sistemimize dahil edildikleri görülmektedir:

• Eğitim Sonu Değerlendirme 
Raporu

• Satın Alma Talimatı

• Acil Durumlarda Tahliye Planı

• Etik Kurallar

• Mali İşler Politikası

• Paydaş Beklenti Anketi

“Misyon ve Vizyon”umuzu revize ederken, 
önümüzdeki 4 yıllık “2022–2025 yıllarına 
ait Stratejik Plan”ımızı oluştururken ve 
2022 yılına ait iş planımızı hazırlarken, 
personelimiz ile iç ve dış paydaşlarımızın 
görüşlerini aldık. Baştan aşağı yenilemiş 
olduğumuz, ayrı ayrı hazırladığımız iç ve 
dış paydaş anketlerini kullandık. Tüm üye/
personel/fuar/paydaş vs. anketlerimizi 
online ortamda üyelerimize göndermeye 
devam ediyoruz. Bu şekilde daha fazla 
anket doldurulma sayılarına ulaşmaya 
başladık.

2020 yılında hazırladığımız, tüm birimlerin 
risk ve fırsatlarını ayrı ayrı ele aldığımız 
ayrıntılı bir risk analizi süreci ve tablosunu 
hayata geçirmiştik. 2021 yılı değerlen-
dirmelerini de aynı formatta hazırlayarak, 
odamızın risk analizi tablosunu kullanma-
ya devam ettik. Yine aynı şekilde 2020 
yılında hazırladığımız, 360 derece personel 
performans değerlendirme süreci ve 

anketlerimizi de yeni şekliyle tüm personel 
ve idarecilerimiz için doldurup sonuçlarını 
değerlendirmeye devam ediyoruz.

Şikayet yönetim sürecimizin etkin çalışa-
bilmesi için tüm imkanlarımız kullanılmak-
tadır (whatsapp şikayet hattı, canlı destek 
hattı, online memnuniyet anketi, danışma 
alanındaki şikayet bilgilendirme panosu, 
web tabanlı memnuniyet/şikayet anketi 
vs.). Personel memnuniyet anketlerinde, 
personellerin düşük puan verdiği sorular 
en yakın personel toplantısında gündeme 
getirilerek, tartışılmaya; çözüm önerileri 
yönetim kurulu başkanı ile istişare edilme-
ye devam etmektedir.

Üyelerimizin doldurduğu anketlerdeki bek-
lenti, şikayet, talep yada öneriler değerlen-
dirilmekte ve düşük puanlı yada olumsuz 
bir düşünce paylaşan anket sahipleri ile en 
geç 2 gün içerisinde iletişime geçilmek-
tedir. Şikayetleri de, takip eden 10 gün 
içerinde çözülmektedir. Gerek personel 
olsun, gerek üye olsun anketler vasıtasıyla 
tespit edilen görüş, öneri, beklentileri yıl 
içerisinde analiz ettiğimiz görülmektedir. 
Ayrıca personel ve üye eğitim talepleri de 
aynı şekilde analiz edilmekte olup, üyeler-
den gelen fuar talepleri ayrıca değerlendi-
rilmektedir. Personele verilen görevlendir-
melerin durumları da incelenmektedir.

Süreçlerimizin bugün itibariyle son hali şu 
şekildedir:

• Eğitim Süreci

• Satın Alma ve Tedarikçi 
Değerlendirme Süreci

• Rayiç Fiyat Tespit Süreci

• Sicil Kayıt, Terk ve Tescil 
İşlemleri Süreci

• Kapasite Raporu Hazırlama 
ve Değerlendirme Süreci

• Personel Performans 
Değerlendirme Süreci

• Risk Analizi Süreci

• İş Makinesi Tescil Süreci

• Yardımcı Hizmetler Süreci

• Anket Değerlendirme ve Görüş–
Öneri–Görev Takip Süreci

• Fuar Organizasyonu Süreci

• Komite Toplantıları Süreci

• Şikayet Yönetim Süreci

2021 yılı boyunca 6 adet önleyici, 8 adet 
düzeltici faaliyet olmak üzere toplamda 
14 adet “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet 
İstek Formu” personellerimiz tarafından 
açılmıştır. 2020 yılı sonunda revize ettiği-
miz ve 2021 yılındaki düzeltici ve önleyici 
faaliyetlerimizi raporladığımız tablomuzu 
etkin bir şekilde kullanmaya başladık. 
Uygunsuzlukların kök nedenlerini tespit et-
tiğimiz ve geçmiş yıllardaki uygunsuzlukları 
karşılaştırmalı olarak grafikleriyle birlikte 
görebildiğimiz excel istatistiki tablolar 
oluşturduk. Bu şekilde geçmişte karşılaştı-
ğımız uygunsuzlukların, günümüzde tekrar 
karşımıza çıkıp çıkmadığı, yada ne sıklıkla 
karşılaştığımız çözümlenebilmektedir.

İç tetkiklerimizi, 2021 yılında 31 Mayıs–04 
Haziran haftasında tüm birimlerimizi dahil 
ederek gerçekleştirdik. 2020 yılı sonunda 
kalite yönetim sistemi, akreditasyon, sü-
reçler, odamız iş ve işleyişi gibi farklı konu 
başlıklarında yeni formatta hazırladığımız 
iç tetkik soru listelerini ve sonuç raporlarını 
kullandık. Akabinde Yönetimin Gözden 
Geçirmesi Toplantımızı (YGG), tüm perso-
nelimiz ve yönetim kurulumuzun katılımıyla 
11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdik. 
Üç ay sonra eylül ayı içerisinde TOBB Ak-
reditasyon denetimimiz gerçekleştirilmiştir.
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2 - Temel Hizmetler
2.1 İletişim Ağı

2.1.1 Diğer Oda ve Borsalarla Toplantılar 

Alaşehir Ticaret Borsası 
Başkanı Ziyareti

Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Hüseyin SOYGÜR Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN’a ziyarette bulundu.  Ziyarette; Her iki 
oda arasında iş birliği ve iletişimi güçlendirmek adına 
fikir alışverişinde bulunuldu. Üyelerin menfaatine yönelik 
yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

Ege ve Marmara Bölgesi 
Oda - Borsa Başkanları 

İle İstişare Toplantısı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 
MERKEZİNDE VİDEO KONFERANS İLE YAPILAN 

TOPLANTIYA ODA VE BORSALARIN BAŞKANLARI 
KATILDI

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARS-
LAN’ ın iştirak ettiği toplantı TOBB BAŞKANI M.Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti

Oda başkanları toplantıda; Tam Kapanma Tedbirlerinin ekonomi-
ye etkileri ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini 
dile getirdiler.

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

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı konuşmada; 
meslek komiteleri ve üyelerimizden tarafından; pandemi süreci 

içinde özellikle cam, orman ürünleri ile siyah sac ve profilde ürün 
sıkıntısı yaşandığı bu nedenle de piyasa fiyatlarının orantısız bir 
şekilde arttığı yönünde şikayetler alındığını ifade etti.

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

İhracat yapan firmaların önemli bir gider kalemi olan navlun 
ücretlerinde yaşanan artışların işletmeleri zor durumda bıraktığını 

11 Mart 2021

30 Nisan 2021



2021 • FAALİYET RAPORU 37

ifade eden ARSLAN, navlun ücretlerinin belirli bir tarihe kadar 
alınmamasını veya makul bir seviyeye çekilmesini istedi.

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

Üyelerden alınan talepleri dile getiren Nuri ARSLAN;

• Hibe desteklerin en kısa sürede özellikle Genelge ile 
kapanmak zorunda olan işletmeler için çıkarılmasını,

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

• SGK, Kredi ve Ticari Kredi ödemeleri ile her türlü resmi 
tahakkuk işleminin gelecek yıllara ertelenmesini,

• içişleri Bakanlığı genelgesi ile kapanan işletmeleri 
kapsayacak şekilde karşılıksız Kira Yardımı 
yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Ziyareti

İSTANBUL TİCARET ODASI GENEL 
SEKRETERİ PROF. DR. NİHAT ALAYOĞLU VE 

BERABERİNDEKİ HEYET NAZİLLİ VE BÖLGESİNDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

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 eko-
nomiye 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 baş-
kanlığında yönetim ve meclis olarak verimli ve uyumlu çalışmala-
rının 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 yö-
netim 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 olduğu-
muzu göstermesi açısından bizleri mutlu etmiştir.

İstanbul Ticaret Odası Dünyanın sayılı ve en büyük odalarından 
birisidir. Bu anlamda bölgemizin kalkınması için onların tecrübe-
lerinden ve desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Yoğun prog-
ramları içinde Nazilli’ye vakit ayırdıkları için kendisine ve heyetteki 
değerli misafirlere teşekkür ediyorum dedi.

13 Eylül 2021
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Aydın Oda/Borsa 
Başkanları Ziyareti

Aydın ili oda borsalar Nazilli Ticaret Odasında bir araya gel-
di. Yapılan istişare toplantısında özellikle dış ticaret konu-
sunda üyelerimizin ve bölgenin ihracatını artırmaya yönelik 
yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Bölgemize ve 
üyelerimize katma değer yaratacak , üyelerimizin rekabet 
gücün artıracak, bölgemizin turizmine katma değer sağ-
layacak çalışmaların istişaresi için Aydın ili oda borsaların 
daha sık bir araya gelerek güçbirliği toplantıları yapmaları 
konusunda fikir birliğine varıldı.

Ödemiş Ticaret 
Odası’na Ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette ilçelerin sosyal, ekonomik ve 
kültürel yapıları karşılaştırılmış, odalar arasındaki benzer-
likler ve üyelerine sunulan hizmetler konusunda istişare 
gerçekleştirilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon 
hizmetleri yerinde görülerek, iyi uygulamalar ve çalışmalar 
hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Odalar arasında 
yapılabilecek ortak ticari faaliyetler hakkında fikir alışveriş-
lerinde bulunulurken, Ticaret Bakanlığı tarafından UR-GE 
proje başvuruları kabul olan ve tamamlanma aşamasında 
olan Ödemiş Ticaret Odası, 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 bilgilendirme yapmıştır.

TORBALI TİCARET 
ODASINA ZİYARET

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

20 Eylül 2021

11 Kasım 2021

11 Kasım 2021
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TOBB Konsey Başkanı ve Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı Ziyaret

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ NURİ ARSLAN 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KONSEY 

BAŞKANI GÜRSEL BARAN’I ZİYARET ETTİ

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN ziyaretle ilgili yaptığı 
açıklamada; kurumlar arası dayanışma ve işbirliğine verdikleri 
öneme dikkat çekerek Sayın Gürsel BARAN ile yaptıkları istişare-
nin kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Nazilli Ticaret Odası tarafından 2013 yılından beri düzenli olarak 
yayınlanıp ilgili makam ve yetkililerin bilgisine sunulan “Sorun-
lar ve Çözüm Önerileri Dosyasını 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

29 Aralık 2021

2.1.2 FUAR ORGANİZASYONLARI

ANUGA Gıda Fuarı 
NAZİLLİ TİCARET ODASI’NIN ANUGA GIDA 
FUARINDAKİ STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

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

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 Alman-
ya’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 yap-
tığımız 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.
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TİCARET BAKANI VE TOBB 
BAŞKANI İLE SANAL FUAR

Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanının teşriflerinde gerçekle-
şen ve 2 gün süren “Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk” 
temasıyla, TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı” na katıldık

NAZİLLİ TİCARET ODASI SANAL FUAR

COVİD 19 salgını farklı sektörleri derinden sarsmış, organizas-
yon, seminer, lansman ve etkinlikler, çalışanların ve katılımcıların 
sağlığını düşünebilmek adına iptal edilmiştir. Fuarlar da pandemi 
sürecinden nasibini alan etkinliklerden biridir.

Pandemi süreci, yeni alternatif çözümlerin kolayca bulunmasına 
ve işlerin de sanal ortamlara taşınmasına vesile olmuştur. Bu 
süreçte Nazilli Ticaret Odası tarafından hazırlanan  sanal fuar ile 
odamız üyesi firmaların internet ortamında tanıtımlarının yapıl-
ması ve NTO desteğiyle e-ticarete ilk adımların atılması amaç-
lanmıştır. Bu sanal Fuar ile üyelerimizin firmalarını , ürünlerini ve 
faaliyet alanlarını tanıtmak,  firmalar arasında ticaret köprüsü 
oluşturmak ve üyelerimiz ile ziyaretçiler arasında iletişimi en üst 
seviyeye taşımak hedeflenmiştir.

2.1.3 İNDİRİM ANLAŞMALARI, PROTOKOLLER

İNDİRİM ANLAŞMASI YAPTIĞIMIZ SEKTÖRLER

Pandemi sürecinin getirdiği finansal sıkıntıları hafifletmek 
üyelerimizin ödeme gücünü arttırabilmek için Şekerbank ile 
KREDİ PROTOKOLÜ imzaladık.Şekerbankla yapılan pro-
tokol sonucunda üyelerimize 15 mlyon tl kredi finansmanı 
sağlanmış olup Nazilli olarak Türkiye’ 5. sırada yer aldık.
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Pastane ve Unlu Mamüller İmalatçıları Sektör Toplantısı

Nazilli ticaret odasına kayıtlı pastane ve unlu mamüller İmalatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında toplanmışlardır. 
Sektör sorunlarının konuşulduğu toplantıda;

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

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

alınarak da denetlenmesinin şart olduğu, 

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

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

Üyelerimizin tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıklarını ve tahsilat problemlerini gidermek üzere Halkbank ve 
Ziraat Bankası ile TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI protokolü imzalandı.

2.1.4 SEKTÖREL TOPLANTILAR

22 Mart 2021
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Aydın Merkez ve İlçelerinde Faaliyet Gösteren Düğün Salonu 
İşletmecileri Nazilli Ticaret Odası’nda Bir Araya Geldi

TOPLANTI NAZİLLİ TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE AYDIN DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ 
DERNEĞİ İLE BİRLİKTE YAPILDI. TOPLANTIYA SEKTÖRÜ TEMSİLEN NTO KOMİTE ÜYELERİ NURETTİN 

ÖZKAT İLE BİRCAN GÜNGÖR İŞTİRAK ETTİ.

Dernek Başkanı Betül GÖCEK yaptığı konuşmada; sektörün 
sorunlarıyla ilgili tespitler yaparak, sorunların çözümü noktasında 
güç birliği ve dayanışma ile hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. 
Nazilli’de Ticaret Odasının girişimleriyle sokak ve okul bahçe-
lerinde yapılan düğünlerin kısıtlanması örneğindeki gibi diğer 
ilçelerde de bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği toplantıya 
katılan tüm işletme sahipleri tarafından kabul edildi. Düğün 
salonları kapalı olduğu halde Belediyeler tarafından tahsil edilen 
ÇTV ve Tabela vergilerinin belirli bir dönem tahakkuk ettirilme-
mesi yönünde girişimlerde bulunulması yönünde fikir birliğine 
varıldı ve ayrıca sadece stopaj indirimi değil kira ödemesi yapan 
düğün salonu işletmecilerine kira desteği verilmesi gerektiği ifade 
edildi. NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN; üyelerimizin 
sorunlarının çözümü için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
maya, beraber hareket etmeye, destek olmaya hazır olduklarını 
ifade etti ve dernek üyelerine hayırlı olsun temennilerini iletti. Bazı 
sorunların çözümünde tek başına hareket etmenin kafi gelme-
diğini, özellikle meslek kuruluşları olarak birlikte hareket etmek 
zorunda olduklarını ama maalesef bu iradeyi her zaman göreme-
diklerini söyledi. Yapılan değerlendirmelerde Düğün Salonlarının 
açılmadığı, sadece Nikah Salonlarının faaliyetine izin verildiği ve 
bu konuda toplumda yanlış anlaşılmanın olduğu ifade edilirken 

düğün salonlarına getirilen kısıtlama ve yasakların bir an önce 
kaldırılması gerektiği, tüm salonların denetim altında olduğu ve 
pandemi tedbirlerine harfiyen uydukları, sektör yeterince destek 
alamadığından düğün salonlarının en kısa sürede tekrar faaliyet 
geçmesinin şart olduğu toplantıya katılanların ortak düşüncesi 
olarak kabul edildi.

Nefes Kredisi Sektör Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odala-
rın finansman kaynaklarından kullandırılacak 
Nefes Kredisi, banka bazında ayrı ayrı değil tüm 
bankalar için belirlenen ortak Oda limitinden 
tahsis edilecek. Ziraat Bankası A.Ş, Halkbank 
A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, İş Bankası 
A.Ş, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, Akbank A.Ş ve 
Denizbank A.Ş Şube Müdürlerinin iştirak ettiği 
toplantıda nefes kredisinden ayrı olarak uygun 
Kredi ve Finans imkanlarından Oda üyelerinin 
daha fazla faydalanması için bu toplantıların 
sürdürülmesine karar verildi. 

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği, Bankalar ve Kredi Garanti 
Fonu arasında imzalanan protokol neticesinde 
hayata geçirilecek olan Nefes Kredisini, üyele-
rimiz adına bir fırsat olarak görüyorum. Ticaret 
Odasına kayıtlı işletme ve firmalar adına talep 

24 Mart 2021

1 Haziran 2021
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ettiğimiz Nefes Kredisinin 2021 yılı için tekrar hayata geçirilecek 
olması bizleri sevindirmiştir. Daha önce uygulanan kredilerinden 
yararlanamayan üyelerimizin nefes kredisinden yararlanmasını 
ümit ediyorum. Nazilli Ticaret Odası üyeleri için toplamda yakla-
şık olarak 15 Milyon TL lik bir kredi tahsisi öngörüyoruz. Ancak 
daha önceki kredilerde olduğu gibi; Nefes Kredisi değerlendirme 
sürecinde Odanın herhangi bir referansı olmayacak. Özellikle 
genelgeler kapsamında kapanan işyerlerinin ihtiyaç duyduğu 
finansmanın nefes kredisi ile bir nebze olsun karşılanacak olması 
yaptığımız çalışmaların karşılığını almak anlamında önem taşı-
maktadır. 

NTO olarak üyelerimiz adına tespit ettiğimiz her ihtiyacı ve talebi 
kararlılıkla sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Toplantıya 
iştirakleri ve konuya gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Bankala-
rımızın Şube Müdürlerine teşekkür ediyorum. Kurumsal işbirliğin 
devam ettirilmesi bölgenin kalkınması için önem verdiğimiz hu-

susların başında gelmektedir” dedi Şube Müdürleri de yaptıkları 
açıklamalarda; Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL al-
tında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp 
yaşayan; Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret Borsası’na 
kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır. 
2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin 
TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 
bin TL kredi kullanabilecektir.

TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değer-
lendirerek projeye katkı sunacaktır. İşletmelere 6 ay ödemesiz 
dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygula-
masında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır. Söz 
konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak 
olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir. Bu anlamda 
bölgemizde faaliyette bulunan işletmelerimizin finans ihtiyaçlarına 
çözüm ortağı olarak katkı vermekten mutluluk duyuyoruz dediler.

Ekmek Üreticileri İle Fırın İşletmeleri Toplantısı

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 sektör 
toplantısına Nazilli bölgesinde fırın işletmeciliği ve ekmek üretimi 
yapan üyeler katıldılar. Meslek Komitesinin kararı üzerine 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 işye-
riyle ilgili yaşadığı sıkıntı ve çözüm önerilerini açıkladı. Sonuçta 
gördük ki; işletmelerimizin sorunları ortak. Her şey ekmeğin 
üretim maliyeti ve satış fiyatından kaynaklanıyor. Un, maya, elekt-
rik, motorin ve işçilik başta olmak üzere sürekli artan maliyetler 
karşısında satış fiyatının aynı oranda artmaması en büyük prob-

lemlerden 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.

8 Temmuz 2021

ÖZEL EĞİTİM 
KURUMLARI İLE 
GÖRÜŞMELER YAPILDI

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının 
başlaması nedeni ile Nazilli Ticaret 
Odası’na kayıtlı Özel Eğitim Kurumları 
ile sektör toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda üyelerin sorunları ve çözüm 
önerileri hakkında istişarede bulunuldu.
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Nazilli Ticaret Odası Her Sene Olduğu Gibi 2021 İncir Sezonunda 
da Sektörde Faaliyet Gösteren Üyelere Ziyaretler Düzenledi

Bu bölgeden Dünyaya yayılan ve ülkemizin stratejik gıda ürün-
lerinden birisi olarak kabul gören kuru incir tarımsal ihracatın 
yaklaşık % 2 sini oluşturuyor. Nazilli bölgesinde ağırlıklı olarak 
kurutmalık olarak değerlendirilen kuru incir sezonunun başlama-
sıyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri 
ARSLAN; -2021/2022 sezonunun tüm üreticilerimize ve incir ti-
careti yapan üyelerimize hayırlı olmasını, bol kazançlar getirmesi-
ni diliyorum. Bu toprakların bize bağışladığı en önemli ve değerli 
meyvelerimizden birisi olan incirin kuru alım sezonu başladı. İncir 
ticareti ve ihracatı yapan üyelerimizi bu vesileyle ziyaret ediyoruz. 

Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik kayıpların en kısa sürede 
telafi edileceğine inanıyorum. Bu telafinin en güzel yolu da ihra-
cattır. 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. Sadece meyve olarak 
değil yurt dışında pasta ve unlu mamüllerde ve diğer yiyecek-
lerde 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 pan-
demi nedeniyle ara vermiştik.

Bu yıl uluslararası Anuga gıda fuarında tekrar yerimizi aldık. 
Bölgemizde yetişen ürünlerimizi tanıtmak, ihracatına katkı 
vermek, ihracat yapmak isteyen işletmelerimize yardımcı olmak 
amacıyla yaptığımız 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 sürede 
sonuç vereceğine inanıyorum dedi.

6 Eylül 2021
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2.1.5 Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Nazilli Ticaret Odası eğitim yardımı 
kapsamında klavyeli tablet bilgisayar 
dağıtımı yaptı

Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in Teşrifleriyle Başta Na-
zilli İlçesi Olmak Üzere Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, 
Kuyucak, Karacasu Ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürle-
rine Tabletler Teslim Edildi.

“Teknofest 2021 Havacılık, Uzay Ve 
Teknoloji” yarışmasında Türkiye 1.si olan 
Nazilli Fen Lisesi’ne 3D yazıcı bağışlandı.
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Üst kuruluşumuz olan TOBB’un desteği 
ile Nazilli Ticaret Odası aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerine her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda 
yardımı gerçekleştirildi.

Üst kuruluşumuz olan TOBB’un desteği ile 
Nazilli Ticaret Odası aracılığıyla iihtiyaç sahibi 
öğrencilere kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.

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

Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent’e Eğitim 
Desteği

Nazilli Ticaret Odası olarak ihtiyaç sahibi 
kişilere mont yardımı gerçekleştirildi.
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2.2 Politika ve Temsil

2.2.1 KAMU KURUM VE KURULUŞLAR, PAYDAŞLAR

Nazilli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINA AYDIN MİLLETVEKİLİ  B. KUVVET 
ERİM’İN NAZİLLİ TİCARET ODASI İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ İLE TİCARET ODASI MESLEK KOMİTESİ 

BAŞKANLARI KATILDI

Milletvekili B.Kuvvet ERİM toplantıda; 
bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için 
yürüttüğü çalışmalar hakkında ayrıntılı 
bilgilendirme yaptı ve kurul üyelerinin 
sorularını cevapladı.

Toplantı gündemi; bölgemizin gelişimi için 
yapılması talep edilen çalışma ve projelerin 
durumu hakkında bilgi almak ve ayrıca 
Ticaret Odasına kayıtlı işletmelerin pande-
mi sürecinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili 
alınması istenen önlemlerin Milletvekiline 
sunulması idi. Odaya kayıtlı küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden alınan görüş ve talep-
ler maddeler halinde görüşüldü. 

Sn. ERİM yaptığı açıklamalarda ; pandemi 
süreci ile ilgili çalışmaların devam ettiği-
ni, bu süreçten bazı sektörler hariç tüm 
meslek gruplarının ve iş kollarının olumsuz 
etkilendiğini, bütçe imkanları dahilinde her 
kesime eşit imkanlar verilmeye çalışıldığını, 
tekrar düzenlenmesi gereken destekler 
olabileceğini bunu da karşılıklı diyalog ile 
çözeceklerini ifade etti. Ayrıca Nazilli Sü-
merbank Fabrikasının bölge ekonomisine 
kazandırılması için önemli sanayi grupla-
rıyla görüşmeler yaptığını, olumlu sonuçlar 
elde edileceğine inandığını söylerken, 
Aydın-Denizli Otobanının Nazilli geçiş böl-
gesinde NTO’ nun uzun süredir dile getir-

diği “yerel ürünlerin satışıyla ilgili alanların” 
tahsis edileceği müjdesini verdi. Nazilli 
Uzun Yaşam Köyü projesinin olumlu bir 
şekilde ilerlemesi için elinden gelen deste-
ği vereceğini ifade eden Milletvekili ERİM; 
ülkemizden ihraç edilip Suudi Arabistan 
gümrüklerinde herhangi bir açıklamada 
bulunulmadan aylarca bekletilen ürünler 
konusunda gerekli görüşmeleri yapaca-
ğını, bununla birlikte gıda ürünleriyle ilgili 
gümrük işlemlerinde yaşanan sorunların 
takipçisi olacağını söyledi. 

Eski SSK Hastanesine kurulacak olan 
Sağlık Kompleksinin bölgeye hareketlilik 
getireceğini söyledi. Ayrıca cam, metal 
ve mobilya gibi bazı sektörlerde yaşanan 
hammadde teminindeki güçlükler ve aşırı 
fiyat artışıyla ilgili şikayetlerin takipçisi 
olacağını en kısa sürede yetkililerle bu 
konuda görüşme yapacağını ifade etti. 
Yeni Sanayi Mahallesinde açılacak Noter 
konusunun işin başlangıcından beri takip 
ettiğini konunun olumlu sonuçlanması için 
çalışacağını söyledi.

ERİM yaptığı açıklamalardan sonra kurul 
üyelerinin sorularını cevapladı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı 
konuşmada; öncelikle Kuvvet ERİM’ e 
bölgenin sorunlarına göstermiş olduğu 

ilgi, NTO’ nun yaptığı kurumsal çalışmalar 
verdiği destek ve her konuda göstermiş 
olduğu hassasiyet için teşekkür etti. 

Nuri ARSLAN üyelerden alınan talepler 
hakkında değerlendirmelerde bulundu 
ve özellikle son çıkarılan kira yardımının 
maalesef amacına ulaşmadığını, öncelikle 
tedbirler kapsamında kapanan veya as-
gari kapasite ile çalışan iş kollarına öncelik 
verilmesi gerektiğini, yapılan kira düzen-
lemesiyle ihtiyacı olmayan sektörlerin de 
stopaj indiriminden faydalandığını ifade 
etti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ta-
lep ettiği diğer bir konunun; SGK ödeme-
leri, Vergiler ve pandemi döneminde tahsis 
edilen kredi taksitlerinin ötelenmesi veya 
ertelenmesi olduğunu, kredilerin ödeme 
zamanının geldiğini ancak Mart ayından 
bu güne kadar işletmelerin iktisadi durum-
larında bir iyileşme yaşanmadığını söyledi. 

Bu sebeple özellikle kredi taksitlerinin 
uzun bir süre ötelenmesi gerekmektedir 
dedi. Ayrıca özel eğitim kurumları ve özel 
okullar için kira desteği ile birlikte SGK ve 
Vergi ödemelerinin ertelenmesi isteni-
yor, bu konuda da olumlu bir gelişme 
bekliyoruz dedi. Üyelerimizin ısrarla dile 
getirdiği bir başka husus sanayi ve ticaret 
alanı yetersizliğidir. Özellikle orta ölçekli 
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yatırımcıların sanayi alanı yetersizliğinden 
dolayı işletme sermayeleriyle yüksek 
bedeller karşılığında arazi almak zorunda 
kaldıklarından dolayı bölgemizdeki bir çok 
yatırımcının daha işin başındayken yatırım 
kararından vaz geçtiğini söyledi.

Bu konuyla ilgili olarak sürekli konut alanı 
açan yerel idarelerin de sorumluluğu oldu-
ğunu ifade etti. Sorunun çözümünün yani 
sanayi ve ticaret alanı ihtiyacının ancak 
Toki ve benzeri yetkileri olan bir kurum 
tarafından değerinde satın alınacak arazi-
lerin altyapısı tamamlanarak sanayi parseli 
vasfıyla ve makul bir fiyat la sanayiciye 
verilmesiyle giderilebileceğini söyledi. Nuri 
ARSLAN ayrıca; Nazilli Organize Sanayi 
Bölgesinin genişleme alanıyla ilgili yanlış 
bir tercih neticesinde; küçük sanayinin 
ve küçük ölçekli işletmelerin gelecekteki 
genişleme alanının önünün kapandığını, 
Nazilli OSB genişleme alanı kararının revi-
ze edilmesi gerektiğini söyledi. 

Üyelerimizden alınan diğer bir talebin 
nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu, mes-
lek lisesi mezunlarının hem sayı hem de 
mesleki vasıf itibariyle istenen seviyede 

olmadığını, bunun çaresinin de; mühen-
dislik, tıp, elektrik-elektronik, otomotiv gibi 
bölümlerde lisans eğitimi alacak öğren-
cilerin meslek lisesi mezunu olmalarının 
zorunlu kılınması neticesinde hem E.M.L’ 
ne talebin artacağını, öğrenci kalitesinin 
yükseleceğini böylelikle pratik ve teorik 
birleştiğinden üniversite mezunlarının 
işsizlik sorununun ortadan kalkacağını 
hem de üretim konusunda nitelikli iş gücü 
sorununa çare bulunabileceğine inandığını 
söyledi. 

Bunların dışında üretim ve imalat sektö-
rünün son bir yıl içinde orantısız maliyet 
artışlarıyla karşılaştığını, dövizin artması 
nedeniyle hammadde ve ara mamül 
fiyatlarının zaten arttığını ancak bunların 
üstüne ilave olarak % 30 – 40 lara varan 
fahiş zamların uygulandığını söyledi ve 
Devletimizin bu konuda gerekli denetimleri 
yapmasını, gerekli tedbirleri uygulaması 
gerektiğini ifade etti. Bu konuyla bağlan-
tılı olarak halkımızın temel gıda maddesi 
olan ekmeğin yapımı için gerekli olan un 
ve maya fiyatlarının orantısız bir şekilde 
arttığını, bu iki gıda maddesi ülkemizde 
üretilmesine rağmen ithal ürünler gibi fiyat 

artışı yapıldığını, bu anlamda un fabri-
kalarının ve un ihracatının incelenmesi 
gerektiğini söyledi. Ayrıca; Küçük Sanayi 
alanında bulunan DSİ’ye ait kanalın Sanayi 
Kooperatifi mülkiyetine geçmesi için ta-
lepte bulunduklarını ancak bu konuda bir 
gelişme olmadığını söyledi. 

Konuşmasının sonunda bir konuda öz 
eleştiri yapmak istediğini söyleyen Nuri 
ARSLAN; kişi ve kurumlar olarak devlet-
ten hep istediğimizi ancak bölgemiz için 
yapmamız gereken güç birliğini yapmadı-
ğımızı, örnek olarak; üniversite ve yüksek 
okulların kapandığı, öğrenci gelmediği 
yönünde hep şikayette bulunduğumuzu 
ama bölgedeki meslek kuruluşları ve 
yerel kurumlar olarak bir günden bir güne 
Üniversitenin bir sıkıntısının veya ihtiyacı-
nın sorulmadığını, üniversitenin ve Sümer 
kampüsünün daha iyi hale gelmesi için 
çaba gösterilmediğini söyledi. Bu konuda 
Milletvekilimizin öncü olarak bu güç birliği 
ve dayanışmanın sağlanmasında yardımcı 
olmasını bekliyoruz dedi. Toplantı karşılıklı 
fikir alışverişi, gündeme dair konuşmalar 
ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AYDIN KANAAT ÖNDERLERİ 
TOPLANTISI

Aydın il’indeki oda ve borsalar, esnaf odaları, sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerin katıldığı toplantıda CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Bölgenin Ekonomik So-
runlarıyla İlgili NTO Tarafından Hazırlanan Bir Dosya Teslim 
Edildi.

İŞ DÜNYASI -STK 
BULUŞMASI TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Başkanlığında 
Gerçekleştirilen İş Dünyası -STK Buluşması Toplantısına 
Katılım Sağladık. Sayın Bakanımıza üyelerimizin ve Sorum-
luluk Sahamızın sorun ve çözüm önerilerinin bulunduğu 
Sorunlar Dosyamız takdim edildi.
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MİLLETVEKİLLERİ İLE TOPLANTI

2021 yılında Aydın Milletvekili Sayın Metin Yavuz , Aydın Milletvekili Sayın Rıza Posacı ve Tokat 
Milletvekili Kadim Durmaz ile üyelerimizin ve sorumluluk sahamızın sorunları hakkında istişare 
toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda sayın vekillere 22 maddeden oluşan bölge sorun-
larının ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosya takdim edildi.

AYDIN MİLLETVEKİLİ VE BAYINDIRLIK, 
İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 
KOMİSYONU BAŞVEKİLİ SAYIN METİN 
YAVUZ

AYDIN MİLLETVEKİLİ VE TARIM,ORMAN 
VE KÖYİŞLERİ KOMİSYON ÜYESİ SAYIN 
RIZA POSACI

TOKAT MİLLETVEKİLİ VE SANAYİ, 
TİCARET,  ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU ÜYESİ 
SAYIN KADİM DURMAZ

1 Mart 2021

24 Mayıs 2021

25 Ağustos 2021
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İL VE İLÇE PARTİ YÖNETİMLERİ İLE 
YAPILAN GÖRÜŞMELER

İl ve ilçe yönetimleri ile farklı tarihlerde Nazilli 
Ticaret Odasında görüşmeler yapıldı. Yapılan 

görüşmelerde 22 maddeden oluşan sorunlar ve 
çözüm önerilerinin yer aldığı dosya parti yöne-

timlerine takdim edildi.
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KAYMAKAMLAR  BELEDİYE BAŞKANLARI VE KURUM 
MÜDÜRLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Nazilli Ticaret Odası olarak  üyelerimiz başta olmak üzere sorumluluk sahamıza katmadeğer sağlayabilmek , üyelerimizin sorunlarını 
çözüme kavuşturabilmek üzere sayın kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kurum müdürleri ile bir araya gelerek istişare toplantı-
ları yapmakta sorunlarımız dile getirmekteyiz.Bu kasamda 2021 yılında yapılan toplantılarımız şöyledir:

 » 5.1.2021 Halkbank Nazilli Şube Müdürü

 » 18.1.2021 Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kur. Yetkilileri

 » 20.1.2021 Şekerbank Nazilli Şube Müdürü

 » 28.1.2021 Tarım İl Müdürü

 » 11.2.2021 Vakıfbank Müdürleri

 » 12.2.2021 İşbankası Sanayi Şube Müdürü

 » 20.4.2021 Buharkent Belediye Başkanı 

 » 27.5.2021  Vakıfbank Nazilli Şube Müdürü

 » 7.6.2021  Karacasu Kaymakamı

 » 11.6.2021 Kaymakamlık-Sümer Vakfı Müt.Heyeti

 » 16.6.2021 Muhtarlar Toplantısı

 » 8.7.2021  Aydın Sanayi İl Müdürü

 » 12.7.2021 Şeker Bank Müdürü

 » 25.8.2021 Buharken Belediye  Baskanı

 » 28.9.2021  Buharkent Kaymakamı 

 » 5.10.2021 Nazilli İibf Fakülte Dekanı  

 » 18.10.2021  Sgk Müdürü Ve İşkur Müdürü

 » 19.10.2021 Adü İibf Dekan Yardımcıları 

 » 21.10.2021 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kuyucak Şube Müdürü

 » 22.10.2021 Karacasu Belediye Başkanı

 » 22.10.2021  Karacasu Kaymakam 

 » 25.10.2021 Bozdoğan Kaymakamı Z

 » 25.10.2021 Bozdoğan Myo Müdürü 

 » 25.10.2021 Yenipazar Kayamakamı 

 » 25.10.2021 Yenipazar Myo Müdürü 

 » 4.11.2021 Kuyucak Kaymakamı 

 » 6.12.2021 Birim Amirleri Ve Muhtarlarla Toplantı

 » 14.12.2021 İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü

 » 30.12.2021  Ziraat Bankası Pazarköy Şubes Müdürü

TV DEN CANLI YAYIN

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, TV DEN ekranla-
rında hafta içi her gün yayınlanan Gazeteci Emin Aydın’ın 
hazırlayıp sunduğu Emin Aydın’la Baş Başa’nın konuğu 
oldu.Aydın’ın sorularını cevaplayan ARSLAN;

• “2020 Yılında Zor Bir Süreçten Geçtik”

• “Üretmeden Büyüyecek Bir Ülke Değiliz”

• “İşletmelere Acilen Destek Olunması Lazım”

• “Yatırımcımız Var Yerimiz Yok”

• “Kalkınmamız İçin Üçüncü Bölge Olması Lazım”

• “Uzun Yaşam Köyü Aydın’da Rol 
Model Olacak Bir Proje”

Konu başlıklarına değinerek üyelerin sorunları ve çözüm 
önerileri için sesi oldu.

7 Ocak 2021

BASIN İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
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EGE TV CANLI YAYIN PROGRAMI

Ege TV canlı yayın programına konuk olan ve gazetecilerin 
sorularına yanıt veren, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Arslan, Odanın yaptığı faaliyetler ile devam 
eden Uzun yaşam köyü projesi hakkında bilgilendirme yap-
tı. Ayrıca pandemi döneminde, üyelerin yaşadığı sorunları 
dile getirdi.

TV DEN PROGRAMINDA 
CANLI YAYIN

Gazeteci Emin AYDIN’ ın hazırlayıp sunduğu programda; 
pandeminin ekonomiye etkilerini değerlendiren ARSLAN;

• “Cumhurbaşkanımızdan Destek Bekliyoruz”

• “Başarılı Olmaktan Başka Şansımız Yok”

• “Öğrencilere Meslek Lisesine Gitmenin 
Özendirilmesi Gerekiyor”

• “Üretenler Hep Kazananlar”

• “Artışların Hepsinin Sebebi Sadece 
Döviz Kurundan Değil”

Konu başlıklarına değinerek ekonomideki dalgalanmayı ve 
yeni asgari ücreti de  değerlendirdi.

EGE TV CANLI YAYIN PROGRAMI

Yönetim kurulu başkanı Nuri Arslan Ege tv canlı yayın prog-
ramına katılarak gündemi ve bölge ekonomisini değerlen-
dirdi. Ticaret Odası üyelerinin pandemi nedeniyle yaşadık-
ları sorunlar, işletmelerin yapılmasını istediği düzenlemeler 
ile devlet destekleriyle ilgili taleplerin konuşulduğu program 
soru-cevap şeklinde devam etti. Üyelerimizden gelen talep 
ve istekleri dile getiren Sayın ARSLAN ‘’Ticaret odası olarak 
bizim görevimizin bu talepleri ilgililerin bilgisine sunmaktır. 
Kabul edilir veya edilmez. Ancak bunları duyurmak zorun-
dayız ‘’ dedi

20 Nisan 2021

17 Aralık 2021

25 Ağustos 2021
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2.2.2 TOBB FAALİYETLERİ

TOBB-HALKBANK TEDARİK 
ZİNCİRİ LANSMANI

NTO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuri Arslan , TOBB 
Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbankası Genel 
Müdürü Sayın Osman Arslan ve 365 Oda ve Borsanın 
yönetim kurulu başkanları ile Halkbankası Tedarik Zinciri 
Finansman Program Lansmanına katılım sağladı.

TOBB SANAL FUAR AÇILIŞI

Başkanımız Nuri Arslan 2 gün süreN “Gelenekselden Yeni 
Normale Yolculuk” temasıyla, Ticaret Bakanı ile TOBB Bşk. 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu nun teşriflerinde gerçekleşen TOBB 
Dijitalleşme Sanal Fuarı” na katıldı. 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ 
ŞİKAGO TANITIM TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan, Ticaret Bakanı 
Sayın Ruhsar Pekcan ve Birliğimiz Başkanı Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu Katılımlarıyla yapılan Türk Ticaret Merkezi 
Şikago’nun Tanıtım Toplantısına webinar video konferans 
üzerinden katılım sağladı.

TEKNOLOJİDE YERLİ ÜRETİM VE 
KOBİLERİN GÜCÜ PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla Teknolojide Yerli Üretim ve 
KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B1B Görüşmeleri, TOBB ve 
Vodafone’un işbirliğinde internet üzerinden gerçekleşti

5 Ocak 2021

26 Ocak 2021

8 Ocak 2021
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EGE VE MARMARA ODALARI 
İSTİŞARE TOPLANTISI

Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
ARSLAN’ ın iştirak ettiği toplantı TOBB BAŞKANI M.Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU’ nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Top-
lantıda söz alarak üyelerden alınan talepleri dile getiren Nuri 
ARSLAN;

• Hibe desteklerin en kısa sürede özellikle Genelge ile 
kapanmak zorunda olan işletmeler için çıkarılmasını,

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

• SGK, Kredi ve Ticari Kredi ödemeleri ile her türlü resmi 
tahakkuk işleminin gelecek yıllara ertelenmesini,

• içişleri Bakanlığı genelgesi ile kapanan 
işletmeleri kapsayacak şekilde karşılıksız Kira 
Yardımı yapılmasının gerekli olduğunu 

ifade etti.

TOBB 76. VE 77. GENEL KURULU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen TOBB 76. ve 
77. Genel Kurulu , pandemi nedeniyle elektronik ortamda 
gerçekleşiyor. Camiamız ve Ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını dileriz.Online olarak düzenlenen Genel Kurula; 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel Kurul 
Delegesi Nuri ARSLAN, Meclis Başkanı ve TOBB Genel 
Kurul Delegesi Gürdal YÜZÜGÜLER, TOBB Genel Kurul 
Delegeleri; Süleyman GÜRBÜZ, İsak AKGÜN, Yasin UZUN, 
Hüseyin PİŞKEN, Odamız Genel Sekreteri Hacer AĞAR 
katılımda bulundular

TOBB MÜŞTEREK 
KONSEYİ TOPLANTISI

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konseyi Hazır-
lık Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri ARSLAN 
katılım sağladı.

30 Nisan 2021

28 Mayıs 2021

29 Haziran 2021
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TOBB MÜŞTEREK KONSEY TOPLANTISI

İkiz Kuleler TOBB merkezinde yapılan toplantıya TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların Başkanları iştirak ettiTicaret 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 ARS-
LAN; bölgesel sorunlara dikkat çekerken 
ekonominin iyileştirilmesi için tüm kesim-
lerin sağ duyu içinde gerekli fedakarlık ve 
çabayı göstermesi gerektiğini ifade etti. 
NTO Sorunlar Dosyasında yer alan konu-
lar, çözüm önerileriyle birlikte toplantıya 
katılanların bilgisine sunuldu. Nuri ARSLAN 
konuşmasında özellikle Ticaret Odalarına 
kayıtlı şahıs işletmelerinin esnaf kefalet 
kredisi koşullarında uygun finansman kay-
naklarına ihtiyaç duyduklarını, KÜÇÜK VE 
ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN DES-
TEKLENMESİNİN ÜLKE EKONOMİSİ 
İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI 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 sanayi-
leşme hedefleri de dikkate alındığında 
gelecek yıllarda sanayi ve imalat sektö-
rünün kaynakçılık, makine, marangozluk, 
metal sanayi, torna, elektrik, elektronik vb. 
bölümlerdeki istihdam talebi artacaktır. An-
cak ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNİN 
MEZUN SAYISI VE EĞİTİM KALİTESİ 
BU GÜN DAHİ YETERSİZ KALMAKTA-

DIR. Endüstri Meslek Liselerinin sayısının 
arttırılması, mevcut okulların iyileştirilmesi 
ve mezun öğrencilerin nitelik bakımından 
istenen seviyede olması için gerekli önlem-
lerin alınması talep edilmektedir.ARSLAN; 
BÖLGEMİZDE SANAYİ VE TİCARET 
ALANINA İHTİYAÇ 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 ORGA-
NİZE SANAYİ ALANLARININ DIŞINDA 
DA SANAYİ VE İMALAT İŞYERLERİNE 
İHTİYAÇ BULUNDUĞUNU sanayi ve tica-
ret alanı ihtiyacının karşılanması için TOKİ 
marifetiyle oluşturulacak sanayi parselleri-
nin yatırımcıya tahsis edilmesi yani uygun 
maliyetle satılmasını talep ettiklerini söyledi. 
Konuşmasının devamında üyelerinin 
ihracat miktarını arttırmak, çeşitli sebepler 
ile bu güne kadar ihracat yapamayan iş-
letmeleri teşvik etmek amacıyla yurt dışı fu-
arlarda ODA ADINA KİRALANAN STANT 
BEDELLERİYLE İLGİLİ BAKANLIĞIN 
DESTEĞİNİ BEKLEDİKLERİNİ ifade etti. 
-Sermaye şirketleri ve kar amacı güden 
tüm işletmeler için yurt dışı fuar desteği 

verilmesine rağmen, üyelerinin ihracatı-
nı arttırmak amacıyla yurt dışında stant 
açan, üyelerin ve ürünlerin tanıtımını yapan 
Ticaret Odaları için bir destek bulunma-
maktadır. Bu konuda gerekli çalışmanın 
yapılacağına inanıyorum- dedi. 

Nuri ARSLAN; Yatırımlarda Devlet Yardım-
ları hakkındaki kararda yapılan bir değişik-
lik ile Aydın’ın Buharkent, Karacasu, Kuyu-
cak, Bozdoğan, Sultanhisar ve Yenipazar 
ilçelerinde yapılacak yatırımların 3.bölge 
desteklerinden yararlanacak iken aynı alan 
içinde bulunan Nazilli ilçesinde yapılacak 
yatırımların 2.bölge desteklerinden yarar-
lanmasının hakkaniyete uygun olmadığını, 
NAZİLLİ’NİN DE 3.BÖLGE DESTEK VE 
TEŞVİKLERDEN YARARLANMASINI 
talep ettiklerini söyledi. Konuşmasının son 
bölümünde yurt dışından üretim için getiri-
len numune parçalar ile ilgili konuşan ARS-
LAN; yurt içinde üretim ve imalat amacıyla 
yurt dışından getirilen makine ve otomotiv 
parçalarından GÜMRÜK VERGİSİ ALIN-
MAMASI, ayrıca sadece bu amaçla temin 
edilen ürünlerin LOJİSTİK VE NAKLİYE 
MASRAFLARININ SÜBVANSE EDİLME-
Sİ gerektiğini söyledi.
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2.2.3 MESLEK KOMİTELERİ

Meslek Komiteleri Faaliyetleri
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 14. ve 15. Maddeleri gereğince Odamıza 
kayıtlı üyelerimiz,12 meslek komitesinde gruplanmıştır. Kanunda belirtildiği üzere; görevi meslekleri 
ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim 
kuruluna teklif etmek olan komitelerin, Birimimizce aylık toplantıları ve sektörel istişare toplantıları 
yapılmaktadır. 

Bu toplantılarda; üyelerimizden sektörleri ile ilgili aktardıkları sorunları alınmakta, kurumlar bazında çözüm dağılımları yapılmakta, yerel 
düzeydeki talep ve istekler ilimizin yerel yöneticilerine, ulusal düzeyde çözümlenmesi gereken kanun, yönetmelik değişiklikleri vb. 
sorunlar üst kuruluşumuz TOBB aracılığı ile ilgili bakanlıklara iletilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. Üyelerimizin sektörel sorun-
larının tartışılıp, belirlenen sorunlara çözüm üretebilmeleri için, Meslek Komitesi ve Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantılarına önem 
verilmektedir. Bu doğrultuda 12 meslek komitemiz ile birlikte 151 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu toplantılarda görüşülen 
sorunlar yönetim kurulu gündeminde değerlendirilmiş ve yerel yönetimler, kamu kurumları ve hükümet nezdinde konunun takipçisi 
olunmuştur.

1. MESLEK KOMİTESİ
14/04/2021   37/1

Grubumuzda kayıtlı metal, otomotiv yedek parça, cam, orman 
ürünleri ve yapı-inşaat malzeme imalatçıları özellikle son altı 
aydan itibaren hammadde temininde sıkıntı yaşadıklarını ifade et-
mişler ayrıca temininde güçlük yaşanan bu malzemelerde % 100 
fiyat artışı olduğunu dile getirmişlerdir. Özellikle cam ürünlerinin 
temininde sıkıntı yaşandığı, 1 aylık temin süresinin 3 aya çıktığı, 
fiyatların orantısız bir şekilde artmaya devam ettiği ifade edilmek-
tedir. Bunun yanında siyah sac ve profilde ürün sıkıntısı yaşan-
dığı, aynı şekilde bu ürün gruplarında da anormal fiyat artışları 
olduğu dile getirilmektedir.  Üyelerimiz tarafından dile getirilen bu 
konuların çözümü amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
başvuruda bulunulması için tavsiye kararı alınması oy birliği ile 
kabul edilmiştir.

22.11.2021 44/1

Özellikle makina imalatı ile otomotiv yedek parça üretimi yapan 
firmalarımızın, yerli üretim yapmak amacıyla yurt dışından temin 
ettikleri numune parçalara ithalat mevzuatı uygulanmakta ve 
gümrük vergisi alınmaktadır. Halbuki söz konusu parça veya 
parçalar ülkemize ticaret amacıyla değil yurt içinde temini 
mümkün olmayan makina veya otomotiv parçalarının üretilmesi 
amacıyla getirilmektedir. Yurt içi üretimde teknik model ve örnek 
olarak kullanılmak üzere getirilen belirli sayıdaki makina veya 
otomotiv parçalarının bu durumun ispatlanması şartıyla gümrük 
ve ithalat vergisinden muaf tutulması, ayrıca bu parçalarla ilgili 
lojistik ve nakliye masraflarının uygun görülecek bir oranda ba-
kanlık tarafından sübvanse edilmesi talep edilmektedir.

28/12/2021 Ticaret Oda ve Borsaları Müşterek Konsey Toplantı-
sında Konu Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ’ un bilgisine sunuldu.

2. MESLEK KOMİTESİ
12/03/2021-36

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kuyum Ticareti Hak-
kında Yönetmelik Taslağı” komitemiz tarafından incelenmiştir. 
Taslak üzerinde değiştirilmesinde fayda gördüğümüz madde-
ler; ek’teki görüş bildirim tablosunda ayrıntılı olarak yazılmıştır.                                                                                   
Taslak hakkındaki görüşlerimizin Odalar ve Borsalar Birliğine 
bildirilmesine,  

Nazilli Ticaret Odası tarafından hazırlanan Sigortacılık Sektör 
Raporu komitemiz tarafından incelendi. Uygunluğu ve doğruluğu 
görüldüğünden kabul edilerek bu şekilde yayımlanmasına oy 
çokluğu ile karar verilmiştir. 

3. MESLEK KOMİTESİ
09/04/2021-38/1

Meslek Grubumuzda kayıtlı üyelerimizden alınan görüş ve talep-
lerin değerlendirilmesi neticesinde; 

 » 1- Kovid-19 tedbirleri ve buna bağlı olarak sağlanan 
destek ve krediler 2020/Nisan ayından bu güne kadar 
sürdürülmektedir. Üyelerimiz arasında bu güne kadar 
Kovid-19 destek ve imkanlarından hiç yararlanmayan 
işletmeler bulunmaktadır.Ülkemiz genelinde de bu güne 
kadar kredi ve devlet desteklerinden yararlanmamış küçük 
ve orta ölçekli işletmeler  bulunduğu tahmin edildiğinden 
sadece bu kesime yönelik bir destek programı yapılmasını 
teminen Odalar ve Borsalar Birliğine talepte bulunulması,

 »  2- Pandemi tedbirleri devam ettiği müddetçe, 
vadesinde ödenmeyen Oda aidatlarına gecikme 
zammı tahakkuk ettirilmemesi, için Odalar ve 
Borsalar Birliğine talepte bulunulmasına,

 » 3- Persembe günleri seyyar satıcıların çarşı içine alınmaması 
konusunda Nazilli Belediyesine başvuru yapılması, 
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 » 4- Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ilgili 
gerekli başvuruların yetkili makamlara yapılmasıyla 
ilgili tavsiye kararı alınmasına karar verilmiştir.   

27/05/2021-39/1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 46124842-045.99 
sayılı yazılarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlan-
makta olan “Otel, Restoran, ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde 
Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu” hazırlandığı ve bu kılavuz 
hakkında bakanlığın görüş istendiği , söz konusu yazı ekinde 
gönderilen kılavuzun incelenerek konuya ilişkin varsa görüşün bil-
dirilmesi istenmiştir. Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu komitemiz 
tarafından tetkik edilmiş, bu şekliyle onaylanmasında herhangi bir 
sakınca görülmediğinden bildirime esas bir görüşün olmadığına 
karar verilmiştir.

5. MESLEK KOMİTESİ
19/11/2021-44/1

Noterler Birliği tarafından 06/04/2019 tarihinde uygulanmaya 
başlanan hafta sonu nöbetçi noter hizmetinin ihtiyaca binaen 
beklendiği üzere her ilçede uygulanmaması bölgemizdeki bir 
çok tacirin nöbetçi noter hizmetinden yararlanmamasına ve 
mağduriyete yol açmaktadır. Nöbetçi noterlik sisteminin biraz 
da gönüllülük esası ve noterin talebine bağlı olarak organize 
edilmesi nedeniyle, ticari hayatın ihtiyaçları ve yoğunluğu gideri-
lememektedir.Nüfus ve ticaret hacminin en yoğun olduğu illerden 
birisi olan Aydın’da hafta sonları sadece İl merkezi ile Kuşadası 
ilçesinde nöbetçi noter hizmeti verilmesi  merkez ilçe ile birlikte 
17 ilçe bulunan ilde, 15 ilçenin bu hizmetten mahrum bırakıl-
ması anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusu 
1.120.000 kişi olan Aydın’da nüfusun % 63 ‘üne karşılık gelen 
706.000 kişi görmezden gelinmektedir. Ege bölgesinin en büyük 
ilçelerinden,39 il’den büyük olan, interlandı ve çevre ilçeleri ile 
birlikte 320.000 kişilik bir nüfusun merkezi durumunda bulunan 
Nazilli’de nöbetçi noter uygulaması bulunmamaktadır.Bu nedenle 
herhangi bir talep veya görevlendirmeye gerek kalmadan nüfusu 
100.000 kişinin üzerinde olan tüm ilçelerde hafta sonu nöbetçi 
noter hizmetinin verilmesi için gerekli başvuru ve mevzuat deği-
şikliğinin yapılmasını teminen iş bu talebimizin yönetim kuruluna 
iletilmesine karar verilmiştir.

TOBB başvuru yapıldı.

6.12.2021-45/1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23/11/2021 tarih ve 10562 
sayılı yazıları ile; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkinci El 
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş istenmiş, 
meslek grubumuzda kayıtlı galericiler ve ikinci el araç ticareti 
yapan işletme temsilcileri ile taslakta öngörülen değişiklikler hak-
kında yapılan görüşmeler neticesinde; Yetki Belgesi verilmesinde 
aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartının sektöre 
belirli bir disiplin ve standart getiren en olumlu düzenlemelerden 
biri olduğu, işyeri zorunluluğunun bir sorun olduğu kanaatini 
taşımadıkları, bu değişikliğin bir sektör talebi olarak değerlendi-
rilmesinin yanlış olduğu ifade edilmiş özet olarak ; yetki belgesi 
verilmesinde aranan şartlardan biri olan iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı bulunması şartının devam ettirilmesinin ve bununla ilgili 
mevcut yönetmeliğin 6.cı maddesinin 1/c ve 1/ç bentlerinde de-
ğişiklik yapılmamasının daha doğru bir karar olacağı düşüncesini 

taşıdıkları ve sektörün talebinin bu yönde olduğu anlaşılmıştır. 

Sektör görüşünü içeren iş bu meslek komitesi kararının Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir.

07/12/2021 tarihinde sektörler@tobb.org.tr adresine mail ile 
sektör görüşü olarak bildirilmiştir.

6. MESLEK KOMİTESİ
20/04/2021 37/1

Üyelerimizden; Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından bir süre 
önce yayımlanan “Pazar yerlerinde ve açıkta ekmek ve unlu 
mamüller ürünlerinin satışının yasaklanması kararıyla ilgili bölge-
mizdeki iiçe belediyeleri tarafından farklı uygulamalar yapıldığı, bu 
konuda yeknesaklığın sağlanması için İl Tarım Müdürlüğü yetki-
lileri ile görüşülmesi talep edilmiştir. İl Tarım Şube Müdürü Figen 
SEZER ile yapılan görüşmede ; genelgenin takibinin yapıldığı, 
farklı uygulamaların olmaması için ilçe müdürlüklerinin gerekli ça-
lışmaları ve bilgilendirmeleri yaptıkları, yine de hatalı bir uygulama 
görüldüğünde gerekli müdahalenin yapılacağı ifade edildiğinden 
konu hakkında ilgili üyelerimize bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Uygulama hakkında şikayette bulunan üyelerimize telefon ile bilgi-
lendirmede bulunulmuştur.

26.5.2021    38/3

Yerel işletmeleri desteklemek, sayıları gün geçtikçe azalan pera-
kende gıda işyeri ve ticarethanelerin cirosunu arttırmak amacıyla; 
zincir mağaza ve marketlerin pazar günleri çalışmalarının yasak-
lanması için TOBB nezdinde girişimde bulunulmasını teminen 
tavsiye kararı alınması kararlaştırılmıştır.

6. MESLEK KOMİTESİ
02/04/2021 37/1

Grubumuzda kayıtlı inşaat malzemesi satan üyelerimiz bazı 
ürünlerin temininde güçlük yaşadıklarını ve genel olarak tüm ürün 
kalemlerinde normal olmayan fiyat artışı olduğunu ifade etmekte-
dirler.Özellikle cam ürünlerinin temininde sıkıntı yaşandığı, 1 aylık 
temin süresinin 3 aya çıktığı, fiyatların orantısız bir şekilde artma-
ya devam ettiği ifade edilmektedir. Bunun yanında siyah sac ve 
profilde ürün sıkıntısı yaşandığı, aynı şekilde bu ürün gruplarında 
da anormal fiyat artışları olduğu dile getirilmektedir.  Bu konular-
daki sıkıntı ve taleplerimizi iletmek veya konuyla ilgili açıklamaları 
dinlemek amacıyla Nazilli Ticaret Odası Meslek Komiteleri olarak 
Odalar ve Borsalar Birliğine ziyarette bulunulması için tavsiye 
kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

7. MESLEK KOMİTESİ
08/10/2021 43/1

Meslek Grubumuzda kayıtlı tarımsal sanayi işletmeleri ile özellikle 
yüksek kwh tüketimleri bulunan üretim/imalat işletmelerinin 
elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamaları hakkında bazı şikayetleri 
olduğu komitemize iletilmiştir.  Oda Üyesi şirket temsilcileriyle ya-
pılan değerlendirmede;  mağduriyet konuları ana başlıklar halinde 
aşağıdaki gibidir;
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 » 1- Ticari abonelerden alınan Teminat veya Güvence 
Parası sürekli olarak güncellenmektedir. Üstelik yenilenen 
teminat tutarı aylık ortalama tüketim bedeli üzerinden 
değil en yüksek elektrik kullanımının olduğu ay baz alınıp 
bu tutarın 2 katı hesap edilerek tahsil edilmektedir. 

 » 2-  Ticari abonelere uygulanan indirim uygulaması; 
en küçük bir aksaklık veya geç ödeme durumunda 
iptal edilmektedir. İndirim uygulamasının ve 
aboneliğin iptali için adeta fırsat kollanmaktadır. 

 » 3- Elektrik dağıtım şirketleri arasında teminat bedeli ve 
indirim oranlarıyla ilgili farklı uygulamalar mevcuttur.

 » 4-  Yeni kurulan sanayi işletmelerine çekilecek hat ve 
elektrik altyapısı için, elektrik dağıtım şirketi yatırım 
programlarının yeterli olmamasını sebep göstermekte 
ve hizmetten imtina göstermektedir. Çözüm olarak da 
bu yatırımın sanayi işletmesi tarafından yapılabileceği, 
daha sonra ancak tarihi belli olmayan bir zamanda 
yapılan masrafın dağıtım şirketinden tahsil edilebileceği 
şeklinde bir yaklaşım sergilendiği ifade edilmektedir. 

Yukarıda ifade edilen şikayet konularının çözümü için Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine yazılı başvuru yapılmasını teminen 
tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

18/11/2021 tarihinde komite kararı TOBB’ne gönderildi.

8. MESLEK KOMİTESİ
27/05/202 38/1

Meslek grubumuzda kayıtlı nakliye ve lojistik firmalarından alınan 
görüş ve taleplerin müzakeresi neticesinde; 

 » - Sektörde ağır vasıta şoförü eksikliği olduğu, gençlerin bu 
işi tercih etmedikleri, uzun yol şoförlüğü bir meslek olarak 
kabul edilmediğinden TIR şoförü ihtiyacının olduğu, TIR 
ve ağır vasıta şoförlüğünün bir meslek olarak kabul edilip 
gerekli yasal iyileştirmelerin yapılması talep edilmektedir.

 » - Tevkifatlı fatura uygulaması sektörü zor durumda 
bırakmıştır. Özellikle şahıs işletmesi şeklinde çalışan hem 
şoför hem de işletme sahibi olan kişiler için bu uygulamanın 
takibini yapmak pratikte imkansız hale gelmektedir.

 » - Nakliye sektöründeki tüm kontrol ve yasaklara rağmen 
hala kayıt dışı çalışan araçlar bulunmaktadır. Daha 
ziyade şehir içi ve kısa mesafeli yük taşımacılığı yapan 
bu araçlar ile ilgili önlemlerin alınması, kayıt ve belge 
denetimlerinin şehir içinde de yapılması istenmektedir.

 » - Lojistik ve nakliye şirketlerinin alması gereken Lisans 
ve Karayolu Belgeleri konusunda denetim eksikliği 
görülmektedir. Yetkisiz belgeler ile yük ve eşya taşınmaktadır. 

 » - Akaryakıt istasyonlarında araç yıkama hizmeti 
verilmesinin yasaklanması gerekir. Hem su 
kaynaklarının denetimli kullanımı, hem de atık kimyasal 
suların çevreye verdiği zararın önlenmesi açısından 
bu faaliyetin yasaklanması istenmektedir. 

 » - Ucuz akaryakıt satan istasyonların özellikle mali 
kayıtlarının incelenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 
İstasyonların sadece fiziki olarak denetlenmesi akaryakıt 
sektöründe yaşanan kayıt dışılığı önlememektedir. 

    Yukarıda belirtilen hususların araştırılmasına karar verilmiştir.

9. MESLEK KOMİTESİ
3.9.2021

2021-2022 eğitim dönemi üniversite kayıtlarının başlayacağı 
önümüzdeki günler için ADÜ’nün   İsabeyli ve Sümer Kampüsleri 
içinde Odamıza kayıtlı özel öğrenci yurtları ile özel kurs işlet-
melerinin herhangi bir kira veya bedel ödemeden tanıtım ve ön 
kayıt yapabilecekleri uygun bir alan tahsis edilmesi konusunda 
Dekanlık ve Yüksek Okul Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması 
yönünde tavsiye kararı almıştır.

23/09/2021 tarihinde resmi yazı ile ayrı ayrı Nazilli İİBF Dekanlığı 
ile Nazilli Sağlık Meslek Yüksek Okulu müdürlüğüne başvuru 
yapıldı. 27/10/2021 tarihli Rektörlük ve Dekanlıktan gönderilen iki 
ayrı yazı ile talebimizin kabul edilmediği bildirildi

01.12.2021-46

Meslek grubumuzda kayıtlı özel yurt işletmeleri tarafından yurtta 
kalan üniversite öğrencilerine, yurt işletmesine ait bir araçla ilçe-
miz İsabeyli mahallesinde bulunan üniversite kampüsüne taşıma 
ve geri getirme hizmeti verdikleri bildirilmiş, ancak yol güzergahı 
üzerinde İlçe Jandarma Trafik birimi tarafından yapılan kontroller-
de; yurda ait bu hizmeti yapan araçların P Plaka taşıması gerek-
tiği veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından araç adına 
düzenlenmiş “Güzergah İzin Belgesi” nin istendiği ifade edilmiştir. 
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na P Plaka 
almak için yapılan başvurularda ise yeterli P Plaka buunmadığın-
dan taleplerine olumlu yanıt verilmesiği Halbuki Aydın Büyükşehir 
Belediyesi P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul 
ve Esaslarına ilişkin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ku-
rul Kararında sorunun çözümü için yeterli düzenleme bulunduğu, 
P Plaka sayısının artırılması ve güzergah izin belgesi verilmesi 
veya sorunun çözümü için mevcut durumu ifade eden bir yazı 
verilmesi tamamen Ulaşım Daire Başkanlığı’nın yetki ve görev-
leri içindedir.Sorunun çözümü için Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına müracaat edilmesine ve yetkililer ile görüşülmesi 
için iş bu kararın yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının 07/01/2022 tarihli yazısı 
ile talebin Ulaşım Master Planı çalışmalarında dikkate alınacağı 
bildirildi.

10. MESLEK KOMİTESİ
31/05/2021 38/1

Yeni yapılan inşaatların mevzuatlara uygun olarak yapılması için 
denetim yetkisinin verildiği yapı denetim firmalarının ‘otomatik 
atama sistemi’ ile belirlenmesi yöntemi uygulamada bazı zor-
lukları da beraberinde getirmiştir. Aydın ili inşaat ve yapı faaliyet-
lerinin en yoğun olduğu bölgelerden birisidir. Dolayısıyla Buhar-
kent veya Karacasu’daki bir inşaatın denetimi için, kura çekimi 
sonucu merkezi Kuşadası’nda bulunan bir firmanın belirlenmesi, 
aradaki mesafe nedeniyle denetim işleminin sağlıklı yapılmasını 
zorlaştırmakta, taraflar için de zaman ve gelir kaybına sebep 
olmaktadır. Bu konudaki önerimiz; Aydın gibi alan büyüklüğünün 
yanında inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde denetim işinin 
bölgelere ayrılması,  yapı denetim firmalarının yine ‘otomatik 
atama sistemi’ ile belirlenmesi, ancak yapı denetim şirketinin 
kuruluş merkezi itibariyle belirlenmiş olan bölge içinde denetleme 
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faaliyetini sürdürmesi sağlanmalıdır. Bu sorunun çözümü için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine başvuruda bulunulmasına oy çokluğu ile karar 
verilmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 08/11/2021 
tarih ve 2133694 sayılı yazıları ile bu talebin yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığı, mesafe nedeniyle denetim görevini yapma-
yan veya aksatan yapı firmaları hakkında bildirimde bulunulması 
halinde bakanlık olarak gerekli işlemlerin yapılacağı ile ilgili yanıt 
gönderildi.

11. MESLEK KOMİTESİ
22/03/2021-37

22/03/2021 tarihinde yapılan Pastane ve Unlu Mamüller sektör 
toplantısında; en son 2018 yılında güncellenen Pastane ve Unlu 
Mamüller Azami Fiyat Tarifesiyle ilgili alınan talepler müzakare 
edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde ek tablodaki fiyat 
tarifesinin kabulüne nihai onay için Yönetim Kurulu ve Oda 
Meclisine sunulmasına, MADDE 2-  Üyelerimizden alınan talepler 
neticesinde; 2019 yılında kabul edilen Lokanta ve Pideciler 
Azami Fiyat Tarifesinin güncellenmesiyle ilgili üyelerimizden fiyat 
teklifleri alınmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde ek tablo-
daki fiyat listesinin kabulüne nihai onay için Yönetim Kurulu ve 
Oda Meclisine sunulmasına, MADDE 3-    22/03/2021 tarihinde 
yapılan Pastane ve Unlu Mamüller sektör toplantısında; Rama-
zan Pidesi ve Simit Azami Fiyat Tarifesiyle ilgili alınan talepler mü-
zakare edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde ek tablodaki 
fiyat tarifesinin kabulüne nihai onay için Yönetim Kurulu ve Oda 
Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

22/04/2021-38

Nazilli Ticaret Odası Meclisinin 29/03/2021 tarihli oturumunda 
görüşülerek kabul edilen 200 gr. ekmeğin satış fiyatının 1,75 

TL olarak uygulanması kararının Aydın Valiliği tarafından kabul 
edilmemesi neticesinde;  14/04/2021 tarihinde toplanan Ekmek 
Fiyatı İtiraz Komisyonu Toplantısında da yeni fiyatın reddedildiği, 
Aydın Ticaret İl Müdürlüğünün  19/04/2021 tarihli yazısı ile tebliğ 
edilmiş, bundan sonra yapılacak işlemin 10 gün içinde bildiril-
mesi istenmiştir.  Yönetim kurulu ve Oda Meclisinde görüşülmek 
üzere; Valilik talebinin kabul edilmesi ile yeni fiyatın iptal edilerek 
200 gr. Ekmek = 1.50 TL satış fiyatının kabulü için Yönetim 
Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararı alınmasına,

12. MESLEK KOMİTESİ
18/06/2021-40

Küçük ve orta ölçekli şahıs işletmelerimizin bankacılık sistemin-
den kaynaklanan şartlar nedeniyle uygun finansman kaynakla-
rına ulaşmada sıkıntı yaşadıkları ifade edilmektedir. İşletmelerin 
uzun süreli yatırım planları yapabilmeleri, ölçek bazında büyü-
meleri ve sürekli olarak kredi kaygısı yaşamamaları  için, Esnaf 
Kefalet Kredisi benzeri bir kredi mekanizmasının hayata geçiril-
mesi gerekmektedir. Aynı işi yapan aynı ciro ve gelir düzeyindeki 
iki işletmeden Esnaf Odasına kayıtlı olan şahıs işletmesi Halk 
Bankası’nın çok uygun faiz ve ödeme şartlarına sahip esnaf kre-
disini kullanabildiği halde sadece Ticaret Odasına kayıtlı olması 
nedeniyle diğer işletme esasen bir kamu kaynağı olan bu kredi 
mekanizmasından dışlanmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine bağlı Odalara kayıtlı şahıs işletmelerinin de bu imkandan 
faydalanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması talep 
edilmektedir.

Ağırlıklı olarak yurt dışına satış ve pazarla-
ma uygulamalarının anlatılacağı “e-ticaret” bil-
gilendirme toplantısı yapılması istenmektedir.                                                                                                            
Meslek Grubumuzda kayıtlı üyelerimiz tarafından talep edilen bu 
hususların değerlendirilmek üzere Yönetim kuruluna sunulması 
için tavsiye kararı alınmıştır.     

İŞTİRAKLERİMİZ

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon A.Ş. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. 
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2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK
2.3.1. ÜYE REHBERİ
Üyelerimizin firma bilgilerine hızlı erişimle ulaşılabilecek, 
sektörel bazda firmaların bilgilerinin güncel olarak yer 
aldığı, üyelerimizin ticari kimliğinin tüm Türkiye’ye ve dış 
ülkelere tanıtılabileceği NTO web sitesinden de erişi-
lebilen, http://www.nazilliticaretrehberi.com/ adlı, ayrı 
bir rehber internet sitesi bulunmaktadır. Nazilli Ticaret 
Rehberi, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır; firma 
adı, bölge, Nace kodu ve sektör gibi kriterler ile arama 
yapılarak, Meslek grupları altında üye iletişim bilgilerine 
ulaşılabilmektedir. 

Nazilli Ticaret Odası olarak Bölgemizin ihracat hacmini 
artırmak amacı ile yeni pazarlara ulaşmak, Nazilli Ticaret 
Odası sorumluluk sahasında üretilen ürünlerin tanıtımını 
yapmak ve bu ürünleri üreten/ticaretini yapan firmaların 
ulaşılabilirliğini kolaylaştıran bir platform oluşturmak 
amacı ile 2021 Yılında Discover the Nazilli” web sayfası 
kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. 

2.3.2. YENİLENEN WEB SİTESİ
Nazilli Ticaret Odası üyelerine her anlamda profesyonel 
bir hizmet sunmak için yenilenmeye ve sürekli kendini 
geliştirmeye devam etmektedir. Bu anlamda üyeleri-
mize daha iyi hizmet verebilmek adına, 2021 yılında 
yenilenen, daha işlevsel ve aranılan bilgiye en hızlı ve 
kolay biçimde ulaşılabilen web sitemiz yeni yüzüyle hem  
İngilizce hem Türrkçe dil seçeneği ile hizmete girmiştir.

Üyelerimiz, Web Sitemizde, borç sorgusu ve ödeme-
si yapabilir, e-imzalı belge alabilir, Odamız tarafından 
düzenlenen eğitimleri inceleyip, online kayıt yaptıra-
bilmektedir. Yenilenen Oda internet sitesinden çeşitli 
kurumların web sitesine linkler yer almaktadır. Önemli 
bilgilendirme ve işbirliği fırsatları, Web sitesinde “Haber-
ler ve Duyurular” başlığı altında sunulmaktadır.

Bunların yanısıra, Nazilli’ye bağlı ilçelerin tanıtımına da 
yeni web sitesinde yer verilmiştir.
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2.3.3. SOSYAL MEDYA
Sosyal medya; facebook, twitter, youtube sayfaları da etkin bir 
şekilde kullanılmakta odamız hizmetleri, faaliyetleri ve haberleri 
sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile anlık olarak üyelerimiz ile 

paylaşılmakta, sosyal medya aracılığı ile yöneltilen sorular Oda-
mız personeli tarafından ivedilikle cevaplanmaktadır.

2.3.4. YAYINLARIMIZ
 Piyasa ve iş analizleri, iş geliştirme programları, ürün ve sektör raporları, hedef 
pazar raporları, bölgesel bilgilendirme materyalleri, yıllar itibarıyla çeşitlenerek 
hazırlanmakta ve üyelerle paylaşılmaktadır. Oda Sektör raporları, İngilizce ve 
Türkçe olarak hazırlanmakta olup yenilenen web sitesinde, Bilgi Bankası altında 
kapsamlı raporlar, sunumlar, Oda yayınları, yayınlanmaktadır.

2021 yılında 103, 104 ve 105 sayılı haber bültenleri, sigortacılık sektör raporu, 
demirçelik sektör raporu, italya ülke raporu, İngiltere ülke raporu, 2021 ekono-
mik görünüm , akreditasyon el kitabı, NTO Hizmet rehberi, girişimcilik soru ve 
cevaplar broşürü, KOSGEB Nitelikli elemon Desteği Broşürü, KOSGEB Girişim-
cilik Desteği Broşürü, TPE El broşürü, NTO Borkon Alımı El broşürüve  AFAD El 
broşürleri, odamız tarafından hazırlanan yayınlardır.

2.3.5 MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Nazilli Ticaret Odası ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan 
yetki alan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri -MEYBEM 
A.Ş işbirliğinde Nazilli Ticaret Odası’nda yapılmaktadır.

2021 yılında Galerici ve Emlakçılara yönelik MEYBEM Sınavı gerçek-
leştirilmiş olup toplam 102 kişi belge almaya hak kazanmıştır.
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ARABULUCULUK HİZMETİ

Nazilli Ticaret Odası’nda iş 
dünyamızın ve üyelerimizin 
uyuşmazlıklarının sürdürülebilir 
çözümlere ulaşmasına yardımcı 
olmak , her türlü zaman ve mali 
kayıpların ortadan kaldırılmasını 
önlemek amacıyla 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.

2.3.6.DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ HİZMETİMİZ

Odamız ile Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) arasında 2005 yılında 
imzalanan protokolle, 
KOBİ’ lerin rekabet güçle-
rinin geliştirilerek, ulusal ve 
uluslararası pazarlardaki 
paylarının artırılmasına des-

tek sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede bölgemizde faaliyet 
gösteren KOBİ’ leri, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmek 
ve KOSGEB’in sağladığı hizmetlere Odamız üyelerinin erişimini 
kolaylaştırmak amacıyla, “Nazilli KOSGEB Temsilciliği” faaliyete 

geçirilmiştir.

KOSGEB Temsilciliğimizin Görev ve Sorumlulukları

• İşletmelerin KOSGEB veri tabanına kaydolma 
aşamalarında bilgilendirme yapmak

• İşletmelerin analizleri ve beyannamesinin 
doldurulması noktasında bilgilendirme yapmak

• Destekler için hangi aşamaları uygulayacakları 
noktasında bilgilendirme yapmak

• Destekleme süreci boyunca işletmeleri bilgilendirerek, 
doğru şekilde yönlendirme yapmak.

İŞKUR HİZMET NOKTASI

Odamız ile İŞKUR arasın-
da imzalanan protokol ile 
hizmet noktasında görevli 
personel, odamıza üye 
işverenleri İŞKUR hizmet-
leri hakkında bilgilendir-
mektedir.

İşbaşı eğitim programları, 
mesleki eğitim kursları, iş ilanları, girişimcilik ve toplum yararına 
programlar hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve hizmZetler 
sunulmaktadır. İŞKUR ve istihdam hizmetleri konusunda bilgiler 
verilmektedir. İşgücü piyasası ve iş arama şekilleri hakkında 
bilgiler verilmektedir.

HUKUK MÜŞAVİRİ
Üyelerimizin ve Personelimizin Ticari ve Sınai 
faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunların 
hukuki çözümleri için, Odamız da Hukuk Müşa-
viri bulunmaktadır. 

MALİ MÜŞAVİR
Üyelerimizin ve Personelimizin Muhasebe ve 
Uygulamaları Konusunda karşılaştıkları sorunları 
danışabilmeleri amacıyla Odamızda Mali Müşa-

vir bulunmaktadır.
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İHRACAT VE İSTİHBARAT DESTEK OFİSİ

T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında ülkemizde ihracatçı 
sayısının arttırılabilmesi ve mevcut ihracatçılarımızın doğru ve hızlı 
bilgiye ulaşmalarını teminen belirlenen Odalarda ‘’İhracat Destek 
Ofisleri’’ kurulması için 13 Kasım 2018 tarihinde İşbirliği Protoko-
lü imzalanmıştır.

İmzalanan protokol kapsamında 2021 yılında Nazilli Ticaret 
Odamızda da İhracat ve İstihbarat Destek Ofisi kurulması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Amacımız; henüz ihracat yapmamış ve/
veya sürdürülebilir ihracat gerçekleştirememiş üyelerimizin kısa 
zamanda ihracat gerçekleştirerek uluslararası pazara girmelerine 
katkıda bulunmak ve ihracatı KOBİ’lerden başlayarak bütün iş 
dünyasına yaymaktır.

2022 yılında faaliyete geçirmeyi planladığımız İhracat ve İstihba-
rat Destek Ofisi aracılığı ile Odamız; aşağıda yer alan konularda 
üyelerimize danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir:

• Ürüne özel pazar araştırması yapılarak, hangi ülkelere öncelik 
verilmesi gerektiği

• İhracatın nasıl gerçekleştirileceği ve izlenmesi gereken adımlar

• İhracat fiyatı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar

• İhracata yönelik devlet desteklerinden hangilerinin firmanın 
ihtiyacına uygun olduğu ve başvuru süreci

YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLARIMIZ

Nazilli Ticaret Odası olarak  üyelerimiz, yatırım teşvik belgesi 
alma, fizibilite raporu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarına 

proje hazırlama (TKDK, GEKA vb.) aşamalarında  destek alabil-
meleri için danışmanlık firmaları ile protokol imzaladık.

İNDİRİM ANLAŞMARIMIZDAN 
HABERİNİZ VAR MI?

Nazilli Ticaret Odası üyeleri yatırım teşvik belgesi alma, fizibilite raporu düzenleme, kamu kurum ve 
kuruluşlarına proje hazırlama (TKDK, GEKA vb.) aşamalarında odamıza Reforo Danışmanlık, Y&G 
Danışmanlık ve SSun Danışmanlık arasında imzalanan indirim anlaşmalarından faydalanabilirler.
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Bozdoğan Cevizli Sucuğu

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

 » Tescil No: 611
 » Tescil Tarihi: 30.11.2020
 » Başvuru No: C2019/030
 » Başvuru Tarihi: 12.03.2019
 » Coğrafi İşaretin Adı: Bozdoğan Cevizli Sucuğu
 » Ürün / Ürün Grubu: Cevizli sucuk / Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler
 » Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti
 » Tescil Ettiren: Nazilli Ticaret Odası
 » Tescil Ettirenin Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci 

Ülker Bulvarı No:18/A Nazilli AYDIN
 » Coğrafi Sınırı: Aydın ili Bozdoğan ve Nazilli ilçeleri

Karacasu Çömleği

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

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

Karacasu Keşkeği / Dedebağ Keşkeği

 » Başvuru No: C2019/140
 » Başvuru Tarihi: 01.10.2019
 » Coğrafi İşaretin Adı: Dedebağ Keşkeği
 » Ürün / Ürün Grubu: Keşkek / Yemekler ve çorbalar
 » Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti
 » Başvuru Yapan: Nazilli Ticaret Odası
 » Başvuru Yapanın Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18/A Nazilli AYDIN
 » Coğrafi Sınır: Aydın ili Karacasu ilçesi 

2.3.7 COĞRAFİ İŞARETLERİMİZ
Nazilli Ticaret Odası tarafından alınan coğrafi işaretli ürünler şöyledir:
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Nazilli Kar Helvası

 » Başvuru Tarihi: 09.03.2012
 » Başvuru No: C2012/055
 » Coğrafi İşaretin Adı: Nazilli Kar Helvası
 » Ürünün Adı: Kar Helvası
 » Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti
 » Başvuru Yapan: Nazilli Ticaret Odası
 » Başvuru Yapanın Adresi: Karaçay Mah. Reşit 

Galip Cad. No:1 Nazilli / AYDIN
 » Coğrafi Sınır: Nazilli, Kuyucak, 

Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Buharkent ilçeleri
 » Kullanım Biçimi: Markalama 

Nazilli Pidesi

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

 » Tescil No: 594
 » Tescil Tarihi: 18.11.2020
 » Başvuru No: C2019/044
 » Başvuru Tarihi: 04.04.2019
 » Coğrafi İşaretin Adı: Nazilli Pidesi
 » Ürün / Ürün Grubu: Pide / Yemekler ve çorbalar
 » Coğrafi İşaretin Türü: Mahreç işareti
 » Tescil Ettiren: Nazilli Ticaret Odası
 » Tescil Ettirenin Adresi: Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18 Nazilli AYDIN
 » Coğrafi Sınır : Aydın ili Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Buharkent ilçeleri 

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Nazilli Ticaret Odası ve  Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Fakültesi arasından işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında tarafların birbirine sağlayacağı destek ve katkılar şöyledir:

• Nazilli Ticaret Odasına 
faaliyetleriyle ilgili olarak genel bir 
danışmanlık hizmeti vermek,

• Ticaret Odası üyelerinin 
yönetim, üretim, pazarlama, 
finans ve muhasebe alanında 
ihtiyaç duyacağı eğitim ve 
seminerleri düzenlemek,

• Nazilli Ticaret Odası ile birlikte 
üyelere, Nazilli halkına ve Nazilli 
İktisadi ve İdari Bilimler

• Fakültesi öğrencilerine iş ve 
ekonomi hayatının önemli 
isimlerini ayarlamak yoluyla 
konferanslar düzenlemek,
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 SÜMER AKTİF YAŞAM VE SOSYAL BAKIM KAMPÜSÜ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
yaşam süresi giderek artmaktadır. Buna 
karşın çocuk sayısındaki düşüş nedeniyle 
bakım verenlerin azaldığı ve kültürel olarak 
ebeveynlere aile içinde bakılmasının halen 
oldukça yaygın olduğu görülmektedir. 
Çekirdek aile içinde kalan yaşlı bireylerin 
sosyalleşmeleri, aktif ve sağlıklı yaşlana-
bilmeleri için nitelikli vakit geçirecekleri 
güvenli alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Toplumun dezavantajlı kesimlerinden birini 
oluşturan bu grubun 2020 yılında ortaya 
çıkan Covid-19 küresel salgını sonucu 
daha da dezavantajlı hale geldikleri ise 
yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanı 
sıra Türkiye’deki yaşlılık oranları dikkate 
alındığında Nazilli’nin dikkat çekici oranda 
yaşlı (65 yaş ve 90 yaş üzeri) nüfusuna sa-
hip olduğu görülmekte hatta bu nedenle 

“Uzun Yaşam Şehri” olarak da anılmakta-
dır. Buradan hareketle, Nazilli’de yaşayan 
yaşlı bireylerin nitelikli vakit geçirmesi, hem 
akranlarıyla bir arada bulunabilmesi hem 
de gençlerle etkileşimde bulunarak onlara 
deneyimlerini aktarabilmesi için “Sümer 
Aktif Yaşam ve Sosyal Bakım Kampüsü” 
projesi oluşturulmuştur. 

Projenin, eskiden Nazilli Sümerbank 
Basma Fabrikası olan, günümüzde ise 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sü-
mer Kampüsü olarak kullanılan kampüste 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu 
alanda mevcut bulunan atıl lojman bina-
larının tadilatıyla hem Nazilli için tarihi ve 
kültürel bir değeri olan atıl binalar işlevsel 
hale getirilecek hem de Nazilli’de yaşa-
yan neredeyse tüm yaşlı bireyler için son 
derece önemli anıları bulunan bu alanda 

onların yeniden nitelikli vakit geçirmeleri 
sağlanacaktır. Yaşlı bireylerin bu kampüs-
te ücretsiz bir şekilde sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklere katılıp eğitimler alarak 
aktif yaşama katılmaları sonucu fiziksel 
ve psikolojik sağlıklarının olumlu yönde 
etkilenerek yaşam kalitelerinin artması 
hedeflenmektedir. Dezavantajlı bir toplum 
kesimi olan yaşlı bireylere bu yönde 
doğrudan katkı sağlaması beklenen proje 
ile Nazilli Sümer Kampüsünde yer alan 
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu öğrencilerinin de uygulamalı bir 
eğitim alarak deneyim kazanma fırsatı ve 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak 
içinde bulunduğu bölge halkına doğrudan 
toplumsal katkı sağlama imkânının oluş-
ması hedeflenmektedir. 

• Nazilli Ticaret Odası’nın iş hayatına 
ve üyelerine yönelik ihtiyaç 
duyduğu bilimsel araştırmalar 
yapmak ve raporlamak,

• Nazilli Ticaret Odası üyelerinin 
ihtiyaç duyduğu profilde 
öğrenciler yetiştirmek,

• Zaman zaman üyeleri aracılığıyla 
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencilerini staja 

almak ve böylece öğrencilerin 
ticari hayata yönelik gelişimine 
uygulamalı katkı sağlamak,

• Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencilerinin iş hayatına 
dönük gelişimlerini destekleyecek 
programlar düzenlemek,

• 2021 yılında bu protokol 
kapsamında;

• 2022-2025 Stratejik plan 

çalışmaları için üniversite öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinin de 
bulunduğu bir ekip kurulara 
çalışmalar yürütülmüş,

•  üniversite ile saha çalışması 
yapılarak üyelerin görüşleri, 
eğitim ve fuar talepleri alınmıştır.

• Sümer Aktif Yaşam Kampüsü 
Projesine İştirakçi olunmuştur.
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Sorumluluk sahamızda bulunan üyelerimizin ihracat hacmini art-
tırabilmek ve bölgemizde ihracat konusunda katma değer sağla-
yabilmek amacı ile 2021 yılında Nazilli Ticaret Odamızda İhracat 
ve İstihbarat Destek Ofisi kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.  
Odamız İhracat Destek Ofisi olarak, amacımız, henüz ihracat 
yapmamış ve/veya sürdürülebilir ihracat gerçekleştirememiş 
üyelerimizin kısa zamanda ihracat gerçekleştirerek uluslararası 
pazara girmelerine katkıda bulunmak ve ihracatı KOBİ’lerden 
başlayarak bütün iş dünyasına yaymaktır.

Odamız İhracat ve İstihbarat Destek Ofisi aracılığıyla, aşağıda yer 
alan konularda üyelerimize danışmanlık hizmet vermeyi hedefle-
mektedir.

• Ürüne özel pazar araştırması yapılarak, hangi 
ülkelere öncelik verilmesi gerektiği

• İhracatın nasıl gerçekleştirileceği ve 
izlenmesi gereken adımlar

• İhracat fiyatı oluşturulurken dikkat 
edilmesi gereken hususlar

• İhracata yönelik devlet desteklerinden hangilerinin 
firmanın ihtiyacına uygun olduğu ve başvuru süreci

• İhracatın artırılması için üyelerimize eğitimlerle destek 
olmaya 2021 yılında da devam ettik. Bu kapsamda; 
Nazilli Ticaret Odası İle Aydın Sanayi Odası İşbirliğinde 
üyelerimize 14 Temmuz 2021 ve 10 Ağustos 2021 
tarihide  NOKTA ATIŞI İHRACAT  eğitim gerçekleştirildi.

• İhracat Uzmanı Fahrettin KOŞAN 
tarafından verilen eğitimde;

• Yurtdışındaki potansiyel alıcılarla iş 
yapmaya HAZIR mıyız?

• İhracat yol haritası?

• İhracat alt yapı çalışmalarını tamamladınız mı?

• Rekabet ve fiyatlandırma stratejimiz nasıl olmalı?

• Pazarlama ve satış stratejisi oluştururken 
nelere dikkat etmeliyiz?

• Ürün Fiyat Listesi… Ürün Ambalaj Bilgisi… 
Ürün Maliyet Çalışması… Nasıl olmalı?

• Hedef Alıcı NİÇİN bizi tercih etmeli?

• Bizim diğer üretici firmalardan farkımız (artımız) NE? 
Fiyat mı? Kalite mi? Satış sonrası hizmet mi?

• Global pazardaki tüm gümrük kayıtlarının tutulduğu 
ve ücretsiz olan “Trademap” Web sitesinden 
ticaret yapılan 220 ülkeden kar’lı ve rahat ürün 
satabilecekleri ülkeleri nasıl tespit edebiliriz?

• Hedef ülkelerde bulduğumuz potansiyel müşterilerin 
ürünümüzü alması için hangi yolları izlemeliyiz?

• İhracatta ürünümüzün ve markamızın Global pazarda 
bilinirliliğinin arttırılması için neler yapılmalı?

• Yurtdışı rakiplerimizin yapmış oldukları ihracat 
konşimentolarını yani ürün sattıkları firmaları nasıl 
görebiliriz? (Gümrük bilgileri açık olan ülkeler için geçerli)

• Potansiyel Alıcı firma başkasıyla çalışırken …. 
bizimle çalışmaya nasıl ikna edebiliriz ?

konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

19 Ağustos 2021 tarihinde Nazilli Ticaret Odası ile Naviship 
Lojistik firmasının iş birliği ile Dış Ticarette Lojistik ve Operas-
yon üzerine Naviship yetkilileri Murat ARABACI ve İlham ADAY 
tarafından

• Ticari Taşımalarda Kullanılan Belgeler,

• Taşıma Türleri Ve Seçimindeki Belirleyici 
Kriterler, Ağırlık, Hacim,

• Yükleme Ve Ekipman Seçimleri,

• Avrupa Birliğine İhracat Yapan 
Firmaların Karşılaştığı Sorunlar,

• Temsilcilik Antlaşmaları, Şirket Kurulumu, Yurt 
Dışı Depolama konulu eğitim verilmiştir.

2.4 ULUSLARARASI TİCARET
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2021 Yılında da Nazilli Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası 
işbirliği ile, ihracata katkı vermek üzere üyelerimize ziyaretler 
düzenleyerek bilgilendirmeye devam ettik.

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 üyelerine 
ziyaret ederek ürettikleri ürünlerin ihracatını-ithalatını yapan 
ülkelerin dış ticaret ve pazar analiz rakamlarını, bu ürünlerin 
alımını yapan ülkelerdeki potansiyel müşteri bilgilerini içe-
ren raporlar sunuldu. Ziyaretler sırasında firmaların ihracat 
konusundaki sıkıntıları ve sorunları dinlenerek, üyelere İhracat 
Danışmanı Fahrettin Koşan tavsiye ve önerilerde bulundu. 
Ziyaretlerde başlıca sorunlar olan ihracat alt yapısının ne du-
rumda olduğu, potansiyel alıcıların bulunması, diğer üreticiler-
den farkımız ne olmalı, kalite ve ödemelerde yaşanan sorunlar 
konuları ele alındı.
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Discover The Nazilli
Nazilli’yi Keşfedin
Projenin Amacı

Bölgemizin ihracat hacmini artırmak amacı ile yeni pazarlara 
ulaşmak, Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahasında üretilen 
ürünlerin tanıtımını yapmak ve bu ürünleri üreten/ticaretini yapan 
firmaların ulaşılabilirliğini kolaylaştıran bir platform oluşturmak.

İnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte dünya küçüldü, ticaretin 
ve pazarlamanın kuralları değişti. Dönüşen ve gelişen bu ortam 
herhangi bir ürüne ve üreticiye dakikalar içerisinde ulaşmamı-
za imkan sağlıyor. Hal böyleyken iş modelini internet ortamına 
taşımayan, yeni pazarlarlar bulamayan işletmelerin zamanla 
küçülme ve pazarını kaybetme riski kaçınılmazdır. Yenilenmeyen 
Yenilir.

“Ulusal ve uluslararası ekonomik değişim ve gelişimi izleyerek, 
üyelerimizin büyüme ve markalaşmasında çözüm ortağı olan, 
kendini sürekli yenileyen, bölgesinde öncü oda olmak.” vizyo-
nunda olan Nazilli Ticaret Odası’nın sorumluluk sahasındaki üye-
lerini dünya pazarına açmak, bölgesinin ekonomik değerlerinin 
tanıtımını yapmak ve bu değerleri dünya ölçeğinde markalaştır-
mak için küçülen dünya şartlarında potansiyel pazarlara Nazilli’yi 
Keşfedin sloganı ile ulaşmak bu projenin temel amacıdır.

Proje Ana Hattı

• İhracatı yapılan ve ihracat potansiyeli 
olan ürünlerin tanıtılması.

• Ürünleri üreten ve ticaretini yapan üye 
firmaların tanıtılması ve ulaşılabilir olması.

• Ürünlerin sosyal medya üzerinden tanıtılması.

• Belirlenen hedef pazarlara yönelik Google ADS 
ve Sosyal Medya reklamlarının yapılması.

• Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen 
kazanımların raporlanması.

Proje Detayları

İnternet Sitesi

discoverthenazilli.com internet sitesi Türkçe ve İngilizce içeriğe 
sahiptir. Ürün, bölge tanıtımı ve firma tanıtımı olarak iki bölümden 
oluşur. Bölgemizin ihracat değeri olan ürünleri ile birlikte sorum-
luluk sahamızdaki ilçelerin tanıtımı yapılırken bu ürünleri hangi fir-
malardan temin edilebileceğine dair bir firma indeksi de ilgili ürün 
içeriği ile birlikte verilmektedir. Firma bilgilerinde ise, firmanın özet 
tanıtımı, ürünleri, üretim alanı ve ürün görselleri, iletişim ve ulaşım 
bilgileri ile birlikte tanıtım katalogları yer alır.

Tanıtım

Sosyal medya hesapları ile bölgemizdeki ekonomik değeri olan 
ürünlerin tanıtımı yapılır.

Pazarlama

Google Arama Ağı ve Sosyal Medya reklamları ile potansiyel alıcı 
ülkelere ürünlerin tanıtımı yapılır, ürünlerimizle ilgilenen kişilerin 
internet sitemizi ziyaret etmesi sağlanarak bu ürünleri ihracat 
eden işletmeler ile temas kurulması kazanımı elde edilir.

Raporlama

Yapılan tanıtım ve pazarlama sonucu elde edilen site ziyareti 
kazanımları raporlanarak verilere dönüştürülür. Örneğin hangi 
ülkelerden sitemize ziyaretçiler aldık. Bu ziyaretler hangi dönem-
lerde gerçekleşti ve hangi firmalarımızı incelediler gibi.
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Fotoğraflarla Nazilli Ticaret Odası
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Basında Nazilli Ticaret Odası
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