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Değerli Meclis Üyelerimiz,
Rasyonel bir planlama ve somut hedeflerle başladığı-

mız 2020 yılına, korona virüs damgasını vurdu.
 
2020 Mart ayı içinde patlak veren, tüm dünyayı ve 

ülkemizi yakından etkileyen Yeni Tip Korona Virüs  
(COVID-19) Salgını, ekonomik ve sosyal alanlarda ileri 
düzeyde bir küresel kilitlenmeye yol açıp tüm iyimser 
öngörüleri boşa çıkardı.

Salgına bağlı gelişmeler, Türkiye’de de mart ayının 
ortasından itibaren ekonomik faaliyetleri dış ticaret, tu-
rizm ve iç talep kanallarıyla etkilemeye başlamış, bu et-
kiler Nisan ayı itibarıyla da derinleşerek tüm ekonomi-
ye yansımıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
ikinci çeyrekte yavaşlamanın arttığı gözlenmiştir. Tür-
kiye’de salgına karşı tedbir olarak alışveriş merkezleri 
kapanmış, hizmet sektöründeki kafe-kahvehane, berber 
ve kuaför gibi faaliyetlere tümüyle ara verilmiş, restoran 
ve pastane gibi iş kollarında ise faaliyetler sınırlandırıl-
mıştır. Tekstil ve hazır giyimden otomotiv sanayiindeki 
çok sayıda iş kolunda iç ve dış talebin düşmesiyle bazı 
alanlarda üretim durma noktasına gelmiştir. İlimizde de 
bunun yansımalarını gördük.

Pandemi döneminde çalışma ve çalıştırma biçim-
lerinde yeni gelişmelerin yaşandığını gözlemledik. Bu 
bağlamda;

“Esnek, dönüşümlü, evden çalışma” gibi farklı ça-
lışma türleri ortaya çıkmıştır. Bankacılık-finans, da-
nışmanlık, eğitim vb. sektörlerde uzaktan çalışma 
başlatılmıştır. Bazı alanlarda hala yürütülmeye devam 
edilmektedir.

Sanal fuar kavramı da bu dönemde ağırlık kazanmış, 
etkin şekilde uygulanmaya başlanmıştır.    

Ülke genelinde görülen yavaşlama ve durgunluk or-
tamını hissederek, bununla mücadele ederek, 2020 yı-
lında, Denizli Ticaret Odası olarak, boş durmayıp, “Biz 
ne yapabiliriz?” diyerek hep birlikte üzerimize düşen 
adımları atmanın gayreti içinde olduk. Bu çerçevede;

Üyelerimiz ile çalışanlarına yönelik eğitimlerimize 
devam ettik. 2020 yılında; e-ticaret, kişisel ve kurumsal 
gelişim, risk yönetimi, pazarlama yöntem ve teknikle-
ri, maliyet analizi, sorun çözme teknikleri, İngilizce dış  
ticaret vb. olmak üzere çeşitli konularda 5’i yüz yüze, 
7’si online olmak üzere 12 eğitim gerçekleştirdik.

Yine bu dönemde TOBB tarafından düzenlenen; üye-
lerimizi, organ üyelerimizi ve personelimizi ilgilendiren 
eğitimlerin çeşitli mecralarda duyurusunu yaptık ve et-
kin katılım konusunda gereken çabayı gösterdik.

Personelimizin ve Odamıza hizmet almak üzere ge-
len üyelerimiz ile onlara hizmet vermek üzere gelen 
konuklarımızın sağlıklarını düşünerek hizmet binamı-
zın girişinde, ateş ölçme ve HES kodu sorgulama bölü-
mü ile dezenfektan ünitesi tesis ettik. Ayrıca, maskesiz  
girişi önlemek amacıyla, maskesi olmayanlara maske 
verdik. 

16 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 
hafta sonlarında düzenli olarak Odamız hizmet binasın-
da ilaçlama yaptırılmış, bu uygulamaya halen de devam 
edilmekteyiz. 

Sosyal sorumluluk hissederek sağlık alanında orta-
ya çıkan acil ihtiyaçların karşılanmasına dönük olarak, 
maske, cihaz, araç temini vb. konularda öncülük ettik; 
sağlık kurumlarındaki teşhis ile tedavi hizmetlerinin ak-
samadan yürümesine katkı ve destek verdik.     

 

Uğur ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Ülkemizde yaşanan COVID 19 Salgınının etkileri 
göz önünde bulundurularak, Denizli Ticaret Odası ola-
rak, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
ve Garanti Bankası ile iş birliği içinde; “Kurumsal Yö-
netici Sertifika Programı” adı altında Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmelerin kurucu ortakları ile bu işletmelerin 
yönetim pozisyonlarında çalışan ikinci ve üçüncü ku-
şak kadın girişimcilere ve KOSGEB  destekli girişimcilik 
eğitimi almış yeni iş kurma arifesinde olan kadınlara 
yönelik sertifikalı eğitim programı uygulamaya konul-
du. 

Personelimizin yeniliklere uyumlarına katkı vermek 
üzere onların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik 
eğitimler düzenlenmiş, TOBB tarafından düzenlenen 
eğitimlere katılımları sağlanmıştır. 

Odamızın imkanları çerçevesinde, Oda kaynakla-
rımızı üyelerimizin finans ihtiyacının karşılanmasına 
dönük olarak TOBB’un öncülüğünde başlatılan Nefes 
Kredisi uygulaması vasıtasıyla üyelerimizin kullanı-
mına sunduk. Ayrıca, Halkbank üzerinden uygulamaya 
konulan Can Suyu Kredisi’nden şartları uyan üyeleri-
mizin de faydalandırılmasına öncülük ettik.

Pandemi nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlen-
mesi amacıyla Nisan ve Mayıs aylarında uygulamaya 
konulan sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlükte ol-
duğu hafta sonları ile bayramlarda, üretim ve ticaretin 
aksamaması için üyelerimizin ve kentimizde faaliyet 
gösteren ilgili mevzuat kapsamındaki işletmelerin ça-
lışma izinlerinin alınması noktasında öncü ve önemli 
çalışmalar yürüttük.

AB kaynaklarından desteklenen proje çalışmalarına 
devam edilmiştir.     

Tamamı Avrupa Birliği’nden hibe olan 5 Milyon 
Euro bütçeli “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” 
isimli projemizi hayata geçirdik. Bu alanda, Deniz-
li tarihinde bir ilke imza attık. Hibe miktarı ve içerik 
bakımından şehrimizde bir ilk olan Denizli’de Teknik 
Tekstile Dönüşüm Projemizde, yönetim-danışmanlık 
hizmeti veren İkada Danışmanlık Firması, Odamızın 5. 
Katındaki yönetim ofisinde 28 Haziran 2020 tarihinden 
itibaren çalışmalarına başladı. 

Projenin uygulanmasında kullanılacak yüksek tek-
nolojili makine ve teçhizatın büyük bölümünün Deniz-
li Organize Sanayi Bölgesi’nde Odamıza tahsis edilen 
1.000 metrekare kapalı alanda kurulumu tamamlandı. 
Uygulamalara ise, 2021 yılında başlanacaktır. 

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetleri-
nin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı çerçevesinde 
Odamızca hazırlanan ve Çalışma, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’na sunulan 166.500 Euro hibe bütçeli 
AB Projemiz kabul edildi; 2021 yılında uygulanacak. 

Odamızca GEKA’nın 2020 Yılı Teknik Destek Progra-
mı (TR32/20/TD) kapsamında hazırlanarak Güney Ege 
Kalkınma Ajansı(GEKA)’na sunulan “Sanayi Kaliteyi 
Yönetiyor” temalı Projemiz kabul edilerek uygulamaya 
değer bulundu. 2021 yılında Projenin uygulanmasına 
başlanacak.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2020 Yılı Mali Des-
tek Programı kapsamında;  Denizli şehir merkezindeki 
turizm öğelerinin interaktif tanıtım konsepti ve Deniz-
li kent kültür turu oluşturulması ile ilimizin alternatif 
turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ilimizin 
daha etkin olarak tanıtılması hedefinden hareketle, 
Odamız adına Güney Ege Kalkınma Ajansı’na sunul-
mak üzere bir proje hazırlanmış ve GEKA’ya sunulmuş-
tur. Kabul edildiği takdirde, 24 aylık proje süresinde, 
Alternatif Turizm Rotalarının Geliştirilmesi, Yerel Ya-
şam, Yöresel Ürünler ve Kültürel Turizm Öğelerinin, 
‘Denizli Kent Kültürü’ tanıtılması vb. faaliyetlerin ger-
çekleştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Denizli’de teknik tekstil alanında kurulacak olan 
küme yapısını destekleyecek faaliyetlerin ve bu faa-
liyetler ile kümelenme alt yapısının güçlendirilmesi 
amacıyla COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı) çerçevesinde Odamızca yeni bir 
AB Projesinin hazırlıklarına başlanmıştır. 

Üyelerimizin iş ve işlemlerini, 7 gün 24 saat online 
şekilde yapabilmelerine dönük olarak Odamızda ge-
rekli dijital alt yapıyı kurduk. Üyelerimiz artık her türlü 
bilgi ve belgeye anında ulaşabiliyor. Ödemelerini de in-
ternet ortamında yapabiliyorlar. Üyelerimizin odamıza 
kadar gelmesine gerek kalmıyor.

Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz,
11 kişilik yönetim kurulumuz, 76 meclis üyemiz, 

172 kişiden oluşan 30 meslek komitemiz ile 47 perso-
nelimizden oluşan toplamda 362 kişiye ulaşan yönetim 
organlarımız, başarımızın mimarı olarak gördüğümüz 
çalışanlarımız; sayıları 18.792’ye ulaşan üyelerimize  
kesintisiz hizmet vermekteyiz. 

Bilgi, belge ve işlemlere ulaşımı hızlandırmak ve  
kolaylaştırmak için dijital altyapımızı kurduk; artık 7 
gün 24 saat internetten online ulaşılabiliyoruz. 

Biz, köklü bir geçmişi olan büyük bir aileyiz… İlimi-
zin en güçlü meslek ve sivil toplum kuruluşu durumun-
daki Denizli Ticaret Odamız, bu süre zarfında yasal gö-
revlerinin yanında sosyal sorumluluk gerektiren birçok 
alanda sürdürdüğü faaliyetleri ile de daha çok tanınan 
ve daha iyi bilinen bir yer haline geldi

Odamızın adını yazdırdığımız her başarı, üyeleri-
mizin de ilgi ve destekleriyle daha da güçlenen ekip 
ruhu ve takım çalışmasıyla oluşturulan sinerjinin bir 
ürünüdür… Bizden hizmet bekleyen ilimizdeki ticaret 
erbabına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet vermemizde 
paydaşımız olan herkese destek, katkı ve çalışmaların-
dan dolayı teşekkür ederiz. 

Değerli Meclis Üyelerimiz, 
2020 yılında Odamızca yürütülen tüm çalışmalar 

detaylı olarak Çalışma Raporumuzun ilerleyen bölüm-
lerinde sizlerin bilgisine ve tetkiklerinize sunulmakta-
dır. 

Plan ve program uygulamalarında katkı ve destekle-
rini esirgemeyen Odamız Meclisi, DTO Yönetim Kurulu, 
Meslek Komiteleri ve Personelimize, çalışmalarımızda 
bizlere güven duyan, destek veren camiamıza tebrik ve 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başarılarımızın arta-
rak devam ettiği günler görmemiz dileklerimle.

Saygılarımla...
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I
GİRİŞ

Denizli Ticaret Odası, Denizli’de olduğu kadar bölgemizde ve ülkemizde gerek üye sayısı gerekse 
başardıklarıyla ilklere imza atmış hatırı sayılır bir meslek kuruluşudur. 18.792 üyesi, 30 meslek grubu, 
76 üyeli meclisi, 11 kişilik yönetim kurulu ve 47 personeli ile düzenli bir şekilde bilgi toplamakta ve 
çözüm üretmektedir. Bu yönüyle, iş dünyasının kamu yönetimi ve diğer sivil toplum kuruluşları ile 
ilişkisini düzenleyen öncü bir kurumdur. 

Denizli’nin ekonomik ve sosyal gelişmesi için gerekli lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Denizli’nin 
en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin ve toplumun eğitim, sağlık ve istihdam gibi sorunları 
için eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

95 yıllık tarihiyle neredeyse Cumhuriyetimizle özdeşleşen Denizli Ticaret Odası’nın birinci görevi, 
Türkiye ve Denizli’ye hizmettir. Görevleri özel yasa ile belirlenmiş olan ve temelde üye odaklı yönetim 
anlayışı vizyonuna sahip olan Denizli Ticaret Odası, ilimizde ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı 
etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem vermekte, genel anlamda Denizli’nin her şeyiyle ilgilen-
mektedir. Denizli’nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli adımlar atan Denizli Ticaret 
Odası, ilimizde;

-1970’li yıllarda şirketleşmenin önünü açan,
-Denizli Çimento fabrikasının kuruluş felsefesini oluşturan,
-Pamukkale Üniversitesi’nin kuruluşuna öncülük eden,
-1986 yılında faaliyete geçen Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin, halen teşkilatlanma 

çalışmaları devam eden Deri Organize Sanayi Bölgesi (08.09.1994) ile Sera Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (01.02.2008) ilk kurucuları arasında yer alan bu derece büyük ve önemli teşebbüslere 
öncülük eden kurumlar arasındadır.

Denizli Ticaret Odası, bu görevlerini yerine getirirken, temel ilke olarak varlığının sebebi olan  
ülkemizin, Denizli’mizin ve üyelerimizin her türlü sorununun çözülmesine katkıda bulunmak ve onlara 
yeni ufuklar açmak ile küresel bir yapıya bürünen rekabet ortamında Dünya ile bütünleşmiş piyasa 
koşullarında ayakta kalarak gelişmelerini sağlamak hedeflerini esas almıştır.

Bunun yanında, Odamızı ilgilendiren önemli kararlarda katılımcılığa önem verilmektedir. Denizli 
Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi, yaptığı tüm çalışmalarında, önce üyelerine yerinde, zama-
nında, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmak anlayışının yanı sıra, ülke ekonomisine katkıda bulu-
nacak girişimlere, ilimiz ve bölgemizin her ortamda tanıtımının yapılmasına öncülük etmek, ilimiz ve 
ülkemiz çıkarları doğrultusunda ekonomik ve sosyal gündemler oluşturmayı da asli görevleri arasında 
görmektedir.

Tüketici tercihlerine uyum, üretim tekniklerinde, ulaşım ve iletişim imkanlarında, pazarlama  
şekillerinde meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede öğrenilip uyum sağlanması ile bu bakımdan 
ihtiyaç duyulan bilgilerin yerel, bölgesel ve ülke genelinde uygulanması gereken politikaların oluştu-
rulmasında olumlu katkıda bulunmak ve yardımcı olmak odamız çalışmalarının ana çerçevesini oluş-
turmaktadır. Diğer yıllarda olduğu gibi 2020’de de bunları, Meslek Komitelerimiz, Meclisimiz, Yönetim 
Kurulumuz ve çalışanlarımızla, üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda katılımcılık anlayışı 
içinde gerçekleştirmenin gayreti içinde olduk.
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2020 YILINDA DÜNYA,

TÜRKİYE VE DENİZLİ’DEKİ
GELİŞMELERİN İZLENMESİ

Türkiye
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2.1. Küresel Piyasalardaki Ekonomik Gelişmeler ve Yeni Döneme İlişkin Beklentiler

Küresel ekonomi, 2020 yılında beklenmeyen bir salgınla karşı karşıya kaldı. 2020 yılı başında ortaya 
çıkan Pandemi ile her türlü ekonomik ve sosyal faaliyetler askıya alınmış ya da kısmen icra edilmiş-
tir.  Ülkeler içe kapanırken uluslararası ticaret görülmemiş ölçüde daralmıştır. Dünya ekonomisi eksi %3 
civarında daralmıştır. Bütün ülkeler felaketten daha az zarar görmek için önemli tedbirler almışlardır. 
Genellikle yaygın şekilde para politikaları uygulanmıştır. Faiz oranları tarihi derecede düşük seviyelere 
çekilmiştir. Varlık alımları, kredi genişlemesi ve doğrudan gelir aktarımı metotları kullanılmıştır. 

Pandeminin yaz aylarında yavaşlaması sonucu, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yaygın şekilde iyileşme 
ortaya çıkmış, fakat bu iyileşme ikinci dalganın ortaya çıkması ile tekrar ülkeleri tedbir almaya zorlamış-
tır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür. 

-Seyahat kısıtlamaları, hizmet sektörüne önemli ölçüde darbe vurmuştur. Ülkeler hem uluslararası 
düzeyde hem de kendi içlerinde seyahat kısıtlamalarına gitmiştir.  

-Eğitim hizmetleri kesintiye uğramıştır. Okullar kısmen açık, kısmen online olarak devam etmektedir.

-Üretim ve yatırımlar aksamıştır. 

2021 yılında da COVID-19 pandemisinin yılın ilk yarısında devam edeceği anlaşılmaktadır. Aşının 
uygulanmasıyla normalleşme beklenmektedir.  2021 yılının ilk yarısında küresel ekonominin normal-
leşmeye başlaması beklenmekle birlikte, istenen büyümenin ikinci yarıda geleceği yönünde öngörüler 
vardır. 2021 yılının ikinci yarısında baz etkisi ve krizin yol açtığı baskıların ortadan kalkması ile, daha 
yüksek büyüme oranlarına ulaşılması beklentisi hakimdir.  Ülkemiz ekonomisi ile yakın ilişki içinde olan 
bazı ülkelerdeki üçüncü çeyrek gelişmelerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:   

Avrupa Birliği (EU) ekonomisi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,5 oranında büyümüş, istih-
dam ise yüzde 0,9 oranında artmıştır.  Euro Bölgesi’nde ise, 3. çeyrek büyümesi yüzde 12,5 oranında, 
istihdam artışı ise yüzde 1 oranında gerçekleşmiştir. 

2020 yılının ikinci üç aylık döneminde, Euro Bölgesi yüzde 11,7 oranında, Avrupa Birliği ekonomisi 
ise yüzde 11,3 daralmıştır. Euro Bölgesi, Ocak-Ekim 2020 dönemi ihracatı yüzde -11 oranında azalmış, 
aynı dönemde bir önceki yıla göre ithalat yüzde -12,4 oranında gerilemiş ve dış ticaret fazlası artmıştır. 

Euro Bölgesi ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret, yüzde -10,8 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer 
taraftan, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Birlik dışı diğer ülkelerle olan ticaretinde, Ocak-Kasım döne-
minde ihracat yüzde -13,3 oranında, ithalat ise yüzde -14,3 oranında azalmıştır. 

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticaret ise yüzde -4,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Üçüncü çey-
rekte görülen güçlü büyümeye rağmen 2020 yılında Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği ülkelerinin pozitif 
büyümeye geçmeleri zor görünmektedir. 

Kasım 2020 itibariyle yıllık Euro Bölgesi enflasyonu yüzde -0,3, Kasım ayı dönemi işsizlik oranı ise 
yüzde 8,4 gibi yüksek oranda gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyonun 
yüzde -0,2 oranında azaldığı görülmüştür.   

Avrupa Birliği’nin önemli sorunu olan Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma süreci tamamlanmıştır; 
2021 yılında risk olmaktan çıkmıştır. Hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de İngiltere, 2021 yılında yeni 
döneme uyum sağlayacaktır. Birleşik Krallık, AB ve Türkiye ile Serbest Ticaret Antlaşması imzalamıştır. 

Avrupa Merkez Bankası, pandeminin yaralarını sarmak için varlık alımlarını sürdürmektedir. Ayrıca, 
faiz oranlarını sıfıra yakın tutmaktadır. 

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyümüştür. 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise, yüzde -9 
oranında daralmıştı. ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlanması, küresel ekonomiyi rahatlatmıştır. 
ABD’nin 2021 yılında tekrar küresel ticareti desteklemeye başlayacağı beklentisi, yeni yılın en önemli 
itici gücü olacaktır. ABD’nin tekrar uluslararası ticaret antlaşmalarına geri dönmesi beklentisi yüksektir.  
Uzak Doğu Ülkeleri ve Avustralya’nın dahil olduğu Serbest Ticaret Anlaşması Bölgesi’nin 2021 yılından 
itibaren önemli gelişme odağı haline geleceği beklenmektedir. O nedenle, ABD ve Birleşik Krallık’ın 
bölgeyle ilişkilerinin yakından takip edilmesinde yarar görmekteyiz. Çin’in, salgının etkilerini ortadan 
kaldırdığı yönünde yayınlar yapılmaktadır. Buradan, Çin ekonomisinin tekrar büyümeye başlayacağı da 
anlaşılmaktadır. 2020 yılında da pozitif büyüme beklenmektedir. Uzak Doğu ülkelerinin pandeminin 
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olumsuz etkilerini kontrol altına almaya başladığı da bilinen bir durumdur. Güney Asya ülkelerinden 
Hindistan ve Bengaldeş’deki gelişmeler konusunda ise yeterli bilgi sağlamak güç görünmektedir. Özet 
olarak, 2020 yılı küresel ekonominin daraldığı, işsizliğin yükseldiği ve belirsizliklerin arttığı bir yıl      
olmuştur. 2021 yılının ikinci yarısında ise, güçlü büyüme ve istihdam artışı beklenmektedir. 

2.2. Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

Ülkemiz de pandeminin olumsuz etkileri altında 2020 yılını tamamlamıştır. 
Olumsuzluklara rağmen 2020 yılının pozitif yönde -yüzde 1’e yakın büyüme ile- tamamlanacağı 

anlaşılmaktadır. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde ülkemizin ekonomisi yüzde 6,7 büyümüştür. Büyümede 
alınan tedbirler arasında kredi genişlemesinin etkisi büyük olmuştur. Bu dönemde kredi büyümesinin 
yanında faiz oranları da iyileştirilmiştir. Üçüncü çeyrekte sanayi sektörü yüzde 8, tarım sektörü yüzde 
6,2, hizmet sektörü de yüzde 0,8 oranında büyümüştür. Bu dönemde, makine ve teçhizat yatırımların-
daki artış yüzde 23,5 olmuştur. Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2020 itibariyle, yıllık yüzde 10,2 oranında 
artmıştır.  Tüm bu veriler, pandeminin etkisinin azalmasını beklediğimiz 2021 yılında tekrar güçlü bir 
büyümeye geçileceğini göstermektedir. 2020 Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 14,03 olmuştur. İş-
sizlik oranı ise, Eylül 2020 dönemi itibariyle yüzde 12,7 hesaplanmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Kasım 2020 dönemi ihracatı yıllık yüzde -8,3 gerileye-
rek, 151,7 Milyar dolar olmuştur. İthalat ise aynı dönemde yüzde 3,6 oranında artarak 197,1 Milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.  Bu dönemde, dış ticaret açığı artmıştır. Turizm gelirlerindeki düşüş, cari 
dengede önemli rol oynamıştır. Turizmin istihdam ve döviz gelirlerindeki etkisinin, 2021 yılında ter-
sine dönmesi beklenebilir. Pandeminin kontrol altına alınacağı varsayımıyla, seyahat kısıtlamalarının 
kalkmasının ardından turizm ve ulaştırma sektörleri hızla iyileşebilir. İhracatımızın artması yönünde, 
kuvvetli beklentiler bulunmaktadır. Özellikle AB pazarlarına yakınlık, yeni avantajlar getirecektir. Afri-
ka ve Orta Doğu ülkelerine ihracatın yolu açıldığı takdirde, 2021 yılı dış ticareti parlak geçecektir.

Üçüncü çeyrek verilerinin olumlu seyretmesinin bazı olumsuzluklarını gidermek üzere, önemli po-
litika değişikliğine gidilmiştir. Özellikle para politikası uygulamalarında “Normalleşme Politikasına” 
dönüş olarak belirtilen yeni bir sisteme geçilmiştir. Faiz oranı, iki ay içinde yüzde 17 oranına çekilmiş, 
para politikası uygulaması sadeleştirilmiştir. Daha önce yürürlüğe konulan kısıtlamalar kaldırılmıştır. 
Tekrar yabancı yatırımcıları çekmek ve içerde döviz ikamesinin önüne geçmek (TL yerine döviz tutul-
ması) için bir taraftan faiz oranı artırılmış, diğer taraftan da kredi ve para hacminde sıkılaştırılmaya 
gidilmiştir. Bu uygulamalarla, enflasyonun frenlenmesi ve döviz kurlarındaki aşırı artışın önlenmesi 
beklenmektedir.  Döviz tevdiat hesaplarının çözülmeye başlaması, önemli bir gösterge olacaktır. Altın 
ithalatı ve halkımızın altın tutma tercihinin de çözülmesi gerekir. Pandemi sonrasında 2021 yılı ikinci 
çeyreğinden itibaren hızlı büyüme ve istihdam artışı beklemek, iyimserlik olmayacaktır. (Siyasi riskler 
ve pandemi, bu beklentiyi olumsuz etkileyebilir)    

 
2.3. Denizli Ekonomisinin İzlenmesi

2020’nin sonu itibariyle, İlimizin ihracatı bir önceki yıla göre %0,2 oranında artışla 3 Milyar  
191 Milyon 333 Bin dolar olmuştur.  2020 yılı sonu itibariyle, TİM verilerine göre en fazla ihracat sıra-
sıyla 437 Milyon 329 Bin dolar ile İngiltere’ye (ihracatımızdaki payı %13,7), 363 Milyon 415 Bin dolar 
ile Almanya’ya (ihracatımızdaki payı %11,39), 293 Milyon 263 Bin dolar ile de ABD’ye (ihracatımızdaki 
payı %9,19) yapılmıştır. İhraç edilen ürünlerde ise, 2020 yılı sonu itibariyle bir yıllık dönemde en fazla 
ihracat sırasıyla 1 Milyar 100 Milyon 906 Bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyonda (ihracatımızda-
ki payı %34,5), 494 Milyon 628 Bin dolar ile elektrik-elektronik ve hizmetlerde (ihracatımızdaki payı 
%15,5), 429 Milyon 59 Bin dolar ile de demir ve demir dışı metallerde (ihracatımızdaki payı %13,4) 
olmuştur. 2020 Kasım ayı itibariyle ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre %2,2 oranında azalmış; 1 
Milyar 326 Milyon 90 Bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İthal edilen ürünlerin başında 668 Milyon 761 
Bin 755 dolar ile demir ve demir dışı metaller (ihracatımızdaki payı %50,95), 135 Milyon 90 Bin 167 
dolar ile pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat (ihracatımızdaki payı %10.19), 132 Milyon 171 Bin 
827 dolar ile de demir ve çelik (ihracatımızdaki payı %9,97) gelmiştir.

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise, 2020 Kasım ayı sonu verilerine göre 252 Milyon 753 Bin 101 
dolar ile Rusya Federasyonu (ihracatımızdaki payı %19,06), 215 Milyon 575 Bin 585 dolar ile Kazakistan 
(ihracatımızdaki payı %16,26), 114 Milyon 55 Bin 787 dolar ile Bulgaristan (ihracatımızdaki payı %8,6) 
olmuştur. 2020 yılının Ekim ayı sonu itibariyle 4/a kapsamında kayıtlı istihdam, 2019’un aynı dönemi-
ne göre %7,37 oranında artarak 229 Bin 61 kişi olarak kayıt altına alınmıştır.
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vSon (3) Yılın Aylara göre Sigortalı Çalışan Sayıları

YILLAR 31.12.2018 31.12.2019 31.10.2020

Sigortalı Çalışan Sayısı 215.811 213.868 229.061

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020/Ekim ayı itibariyle Denizli’de toplam işsizlik 
oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0.7 oranında azalışla % 12.7 olmuştur. 2020 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle ilimize 154 adet yatırım teşvik belgesi verilmiştir.  Bu teşviklerin rakamsal değeri,  
2 Milyar 429 Milyon Türk Lirası’dır.  

Bu teşviklerin; 111 adedi imalat, 14 adedi hizmetler, 12 adedi enerji, 15 adedi madencilik ve 2 adedi 
de tarım faaliyetleri için verilmiştir. 2020 yılında İlimizden Türk Patent Enstitüsü’ne;

1.952 adet Marka, 80 adet Endüstriyel Tasarım, 38 adet Faydalı Model, 45 adet Patent başvurusu 
yapılmıştır. 2020 yılında sanayimizde tüketilen elektrik enerjisi 1 Milyar 379 Milyon 202 Bin 364 kWh 
(kilovatsaat)’dır.

Ocak-Aralık(2019) Ocak-Aralık(2020) Değişim(%)

Denizli 1.329.415.415 1.379.202.364 3.75

Kaynak: ADM Elektrik A.Ş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde tüketilen elektrik enerjisi ise, 2020 yılında 2019’a göre  
yüzde 18.05 azalışla 395 Milyon 126 Bin 987 kWh’dir.

Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Tüketimi (kWh)

 2019 2020 Değişim (%)

Ocak 39.827.316 41.635.750 4,54

Şubat 37.135.188 39.602.790 6,64

Mart 41.537.017 38.811.250 -6,56

Nisan 40.509.237 21.230.560 -47,59

Mayıs 41.686.933 25.496.570 -38,84

Haziran 30.866.819 35.344.340 14,51

Temmuz 40.752.156 37.018.410 -9,16

Ağustos 33.172.485 36.275.817 9,36

Eylül 39.516.771 39.540.687 0,06

Ekim 41.412.687 40.747.896 -1,61

Kasım 40.634.169 39.422.917 -2,98

Aralık 41.348.495 42.955.042 3,89

Toplam 427.050.778 395.126.987 -18,05

Kaynak: Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
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2020 yılında Denizli Organize Sanayi Bölgesinde tüketilen doğal gaz miktarı ise, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1.86 oranında azalışla 55 Milyon 529 Bin 554 standart metreküp olmuştur.

Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Tüketimi (Sm³/Ay)

2019 2020 Değişim (%)

Ocak 5.403.077 5.455.772 0,98

Şubat 4.595.775 5.213.815 13,45

Mart 5.079.999 5.071.725 -0,16

Nisan 4.955.398 2.928.786 -40,90

Mayıs 4.916.782 3.156.561 -35,80

Haziran 3.440.344 4.210.921 22,40

Temmuz 4.663.246 4.315.153 -7,46

Ağustos 3.761.805 4.204.586 11,77

Eylül 4.593.553 4.608.700 0,33

Ekim 5.005.041 5.484.852 9,59

Kasım 4.961.215 5.299.895 6,83

Aralık 5.203.985 5.576.768 7,16

Toplam 56.582.239 55.529.554 -1,86

2020 yılında karşılıksız çek adedi, geçen yıla göre %70.02 oranında azalarak 1.555 adet olarak ger-
çekleşmiştir. 

 
Türkiye ve Denizli karşılıksız çek sayıları

2019 Ocak-Aralık 2020 Ocak-Aralık
Değişim (%)
2019/2020

Denizli 5.187 1.555 -70.02

Türkiye 506.131 182.645 -63.91

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde Denizli’de protesto edilen 
senet adedi %44,33 azalışla 6.586. adet olarak kayıtlara geçmiştir. 

Protesto Edilen Senetlerin Aylar İtibariyle Dağılımı

 

Adet Tutar*(000 ₺)

2019 
Ocak-Kasım

2020 
Ocak-Kasım

Değişim(%) 2019 
Ocak-Kasım

2020 
Ocak-Kasım

Değişim(%)

2019/2020 2019/2020

Denizli 11.830 6.586 -44.33 266.604 89.869 76.05

Türkiye 730.393 469.363 -35.74 19.286.070 10.233.998 -46.94

(*)2000 TL ve üzeri senet tutarı
Kaynak:TBB Risk Merkezi
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2020 yılında Odamıza 1.608 firma kaydını yaptırmış, 628 firma kaydını sildirmiş, 107 firma ise tas-
fiye sürecine girmiştir.

Denizli Ticaret Odası Üye Sayıları  Ocak-Aralık

 Kayıt Terk Tasfiye Üye Sayısı

2019 1.320 612 - 17.809

2020 1.608 628 107 18.792

Değişim (%) 21.81 2.26 - 5.51

v2020 yılında kayıt olan firmaların sektörel dağılımı:

2020 yılı sonu itibariyle Odamıza 13.793’ü faal, 4.999’u askıda olmak üzere toplam 18.792 üye ka-
yıtlıdır.

2020 yılında kayıt olan firmaların sektörel dağılımı  Adet  Oran % 

Gıda tarım ve hayvancılık  309 19,22

İnşaat ve inşaat malzemeleri 385 23,94

Tekstil, konfeksiyon  234 14,55

Ulaşım  68 4,23

Özel eğitim ve sağlık 62 3,86

Makina, kablo, metal   59 3,67

Elektrik, elektronik ve bilişim  67 4,17

Motorlu araçlar ticareti  58 3,61

Sigortacılık ve danışmanlık faaliyetleri  66 4,10

Mermer ve madencilik  41 2,55

Enerji ve akaryakıt  40 2,49

Turizm  20 1,24

Basım, yayın, matbaacılık   29 1,80

Mobilya ve dekorasyon  32 1,99

Bankacılık ve Finans faaliyetleri  9 0,56

Spor, eğlence ve sosyal hizmet faaliyetleri   129 8,02

Toplam  1.608 100,00
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v2020 yılında silinen firmaların sektörel dağılımı:

2020’de kaydını sildiren firmaların sektörel dağılımı  Adet  Oran % 

Gıda tarım ve hayvancılık  93 14,81

İnşaat ve inşaat malzemeleri 73 11,62

Tekstil, konfeksiyon  140 22,29

Enerji ve akaryakıt  28 4,46

Makina, kablo, metal   22 3,50

Sigortacılık ve danışmanlık faaliyetleri  32 5,10

Elektrik, elektronik ve bilişim  30 4,78

Motorlu araçlar ticareti  30 4,78

Spor, eğlence ve sosyal hizmet faaliyetleri   23 3,66

Özel eğitim ve sağlık 8 1,27

Ulaşım  27 4,30

Basım, yayın, matbaacılık   13 2,07

Turizm  6 0,96

Mobilya ve dekorasyon  6 0,96

Mermer ve madencilik  8 1,27

Bankacılık ve Finans faaliyetleri  89 14,17

Toplam  628 100,00

2020 yılında Denizli’de 40 yabancı ortaklı şirket kurulmuştur.

2020 sonu itibariyle Odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 212’dir. Bunların 9’u AB ülke-
leri vatandaşlarının ortaklığında kurulmuş firmalardır. İlk iki sırada 38’er firma ile Almanya ile İran 
yer almaktadır. 31.12.2020 tarihi itibariyle İlimizde 13 AR-GE Merkezi ile 19 Tasarım Merkezi faaliyet 
göstermektedir. 

AR-GE Merkezlerinin 7’si Tekstil, 1’i Elektrik-Elektronik, 1’i Çimento ve Çimento Ürünleri, 1’i Kağıt 
ve Kağıt Ürünleri, 1’i dökümcülük, 1’i Demir ve Demir Dışı Metaller, 1’i Kimya sektöründe faaliyet gös-
termektedir. Tasarım Merkezlerinin ise 12’si Tekstil, 2’si Demir ve Demir Dışı Metaller, 2’si Madencilik, 
1’i Kağıt ve Kağıt Ürünleri, 1’i Otomotiv Yan Sanayi, 1’i Enerji sektöründe faaliyettedir.

2020 yılı kasım ayı sonuna kadar 11 aylık dönemde İlimizde Belediyeler tarafından 6.551 adedi mes-
ken, 965’i iş yeri olmak üzere toplam 7.516 bağımsız birim için, 1.608 adet inşaat yapı ruhsatı;

6.071 adedi mesken, 607’si ise iş yeri olmak üzere, toplam 6.678 adet bağımsız birim için 1.020 adet 
yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
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ODA HİZMET BİRİMLERİNİN

ÇALIŞMALARI
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3.1. Genel Sekreterlik Birimi

5174 Sayılı Yasa ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde görev yapan ve Genel 
Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısından oluşan Genel Sekreterlik birimi tarafından, 2020 yılında; 
Oda personelinin çalışmalarının denetlenmesi, personelin etkin ve verimli çalışmasında gerekli moti-
vasyon ve sinerjinin ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Bununla birlikte;
Odamızın idari, teknik uygulama ve yazı işlerinin organizasyonu, Odamızca verilmekte olan belge-

lerin tanzim ve tasdiki işlemlerinin düzenli şekilde sürdürülmesi,

Odamız organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlıkların yapılması, davetiyelerin ve gündemin 
üyelere zamanında gönderilmesi, toplantılara iştirak edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, karar özet-
lerinin, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerinin tutulması,

Organlarca alınan kararların takip edilerek sonuçlandırılması ve kararların gereğinin zamanında 
yerine getirilmesi,

Yasa ve Yönetmelikler gereği, resen yapılan harcamaların yönetim kurulunun onayına sunulması ve 
haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunun bilgilendirilmesi, onayının alınması,

Aylık mizan ve aktarma taleplerinin hazırlanması, hazırlık bütçesinin, gelir tablosunun, kesin miza-
nın ve kesin hesabın çıkarılarak bunların yönetim kuruluna sunulması,

Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanan, Odamızın bir yıl içindeki faaliyetleri 
ve bölgemizin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi,

Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili or-
gan kararları çerçevesinde yürütülmesi,

Stratejik Plan çerçevesinde, Odamızın belirlenmiş politikası ve hedeflerini TS-EN-ISO 9001 Kalite, 
TS-EN-ISO 14001 Çevre ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemleri ile TS-EN 
10001 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinin, akreditasyon gereklerine ve dokümanlarına uygun 
olarak yürütülmesi, Odamızın kuruluş politikasına uygun olarak her türlü idari, ticari, mali, teknik fa-
aliyetlerini yürütmek, koordine ve kontrol etmek.

Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemek,

Odanın belirli periyotlarla hazırlamış olduğu yayın işlerini düzenlemek ve yürütmek,
Yönetim kurulunca devredilen diğer yetkiler ve görevlerin yerine getirilmesi gibi yasal görevler de 

başarıyla yürütülmüştür.

3.2. Hesap İşleri Şubesi

5174 Sayılı Kanun, Muamelat ve Bütçe-Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde odamızın mali ve finan-
sal işlemlerini yürüten birim 2019 yılında;

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi ve Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Tarifesi, Stratejik Plan 
ve İş Programı gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak Oda’nın geçici hazırlık 
bütçesinin hazırlanarak genel sekreterliğe sunulması,

Hesap ve kayıtların bütçe hedefleri ve alınan kararlara uygun olarak tutulması, tahakkuk ve tahsilat-
ların yasa ve yönetmeliklere göre yapılması ve yönetimi,

Harcamaların, 5174 sayılı yasa ve ilgili Yönetmelikte belirtilen miktar ve oranlarda belgelere dayan-
dırılarak yapılması ve yönetimi, Oda gelirlerinin gereken dikkat ve özen gösterilerek en etkin ve verimli 
şekilde nemalandırılması, banka kayıtlarının takibi ve güncel halde tutulması,

Haftalık harcama listeleri ve aylık mizanlar, bütçe gerçekleşmesine ilişkin kıyaslama tablosu, analiz 
raporu ve diğer mali tablolar, risk analiz raporları vb. mali tablo ve raporların hazırlanması ve genel 
sekreterlik makamına sunulması, gerektiğinde meclis yönetim kurulu ve komisyonların bilgilendiril-
mesi,
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Oda personelinin aylık maaş ve diğer ödemelerinin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilip öden-
mesi, talepleri doğrultusunda üyelerin kapasite ve eksper raporlarının hazırlanması, iş makinesi tescil 
işlemlerin yapılması gibi görevlerin yanı sıra oda yönetimince tevdi edilen diğer görevleri yerine getir-
miştir. Birim tarafından 2020 yılında (219) adet kapasite raporu ve (80) adet ekspertiz raporu tanzim ve 
onay işlemi, (393) adet iş makinası tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.

3.3. Etüd-Araştırma-Geliştirme Şubesi 
  
Odanın yıllık yayını olan “Ekonomik Yönü ile Denizli” isimli ekonomik raporun hazırlanmasına 

dönük doküman altyapısının oluşturulması, 
Çeşitli bakanlıklar ve bağlı birimleri ile, TOBB ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ve çeşitli sek-

törleri ilgilendiren sirküler, talimat vb. belge ve bilginin ilgililere ulaştırılması, 
  
Oda birimlerinden aylık faaliyet raporlarının alınarak gerekli ölçme değerlendirmeden sonra genel 

sekreterliğe sunulması, 
  
Ayrıca meslek komitelerinden gelen sorun, görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli araştırmaların 

yapılması, raporların hazırlanması işlemini icra ederek genel sekreterlik eliyle yönetim kurulunun bil-
gisine sunulması faaliyetlerini de gerçekleştirmiştir. 

  
Karayolu eşya taşımalarında kullanılan “K” türü taşıma belgelerinin tanzimi, araç kayıt işlemlerinin 

düzenli şekilde izlenmesi faaliyetlerini de yürüten birim tarafından 2020 yılında (218) adet K1 türü 
Yetki Belgesi, (808) adet K2 türü Yetki Belgesi, (2) adet K3 türü Yetki Belgesi tanzim ve onay işlemi 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Birim tarafından ayrıca; taşıma sektöründe kullanılmakta olan sayısal takograf/dijital ehliyet bel-

gelerinin tanzimi ve onay işlemlerini de yürütülmektedir. 2020 yılında (1404) adet sayısal takograf 
belgesi tanzim ve onay işlemi gerçekleşmiştir.  

 
vSon (3) yılın “K” türü Yetki Belgesi sayıları ve nev’ileri ile Sayısal Takograf Belgesi Sayıları 

aşağıdaki gibidir:

Yıllar  K1 Yet. 
Bel 

K2 Yet. 
Bel 

K3 Yet. 
Bel 

K1* Yet. 
Bel 

K2* Yet. 
Bel 

“K” Yet. 
Belge Top. 

2017  957  1.299  14  179  2.963  5.412 

2018  1.145  1.323  13  219  2.823  5.523 

2019  1.161  1.344  14  254  2.611  5.384 

2020    1.223 1.364         16        315    2.695         5.613
  
vSayısal Takograf/Dijital Ehliyet Sayıları 

Yıllar  Sürücü Kartı  Şirket Kartı Servis Kartı 

2019  749  37  4 

2020 1388 13 3

3.4. Oda Sicil Birimi

Oda’ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişilerin kayıt muamelelerinin düzenli şekilde yapılması, 
Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üyelerin kayıtlarının Bakanlık ve Birlik veri tabanıyla 
koordineli olarak elektronik ortamda tutulması,

Üye veri tabanının oluşturulması, her yıl güncellenmesi, detaylı üye listelerinin hazırlanarak her ay 
Genel Sekreterlik eliyle Yönetim Kuruluna sunulması,  Ticaret Sicil birimi ile koordineli olarak üyelerin 
sicil dosyalarının tanzimi ile düzenli şekilde muhafazası,
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5174 sayılı yasanın 10’uncu maddesi gereğince her yılın ocak ayında, içinde bulunulan yıldan önceki 
iki yıldan itibaren adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin 
tespiti,

Genel sekreterlik makamına sunulması, yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen liste-
lerinden silinen üyelerin izlenmesi

İki yıl içinde adres ve durumlarını bildirenler ile borçlarının tamamını ödeyip yönetim kurulu kara-
rıyla askıdan indirilen üyelerin yeniden meslek gruplarına ve seçmen listelerine kayıtlarının yapılması, 

 5174 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince, 26’ncı maddesinde sayılan kayıt sicil sureti, faaliyet 
belgesi, imza sirküleri, ihale belgeleri vb. her türden belgelerin tanzim ve tasdiki, üyelerin Sosyal Gü-
venlik Kurumu ile olan ilişkilerinin takibi, tanzim, vize ve onay işlemlerinin yürütülmesi, 

 Üyelerin durumlarındaki değişikliklerin takip edilerek güncellenmesi, üye kayıtları ile ilgili ista-
tistiklerin tanzimi ve ilgili kurumlara bildirilmesi, üye durumlarında meydana gelen İflas, konkordato, 
ihaleden men vb. kısıtlılık hallerinin takibi, üyenin siciline işlenmesi, üyelerin sermaye ve öz varlık-
larında meydana gelen değişikliklerin takibi işlemlerinin yürütülmesi işlemlerini gerçekleştiren birim 
ayrıca; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanun’a istinaden TOBB ile yapılan protokol çerçevesinde Denizli ilinde 
faaliyet gösteren Sigorta Acentelerinin uygunluk belgesi ve Levhaya kayıt işlemleri başvurularının 
kabulü ve sonuçlandırılması işlemlerini de yürütmüştür. Bu konuda Odamızca 31.12.2020 tarihi iti-
bariyle (275) adet Sigorta Acentesinin uygunluk belgesi ve Levhaya kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında (18) adet Sigorta Acentesine Asgari Fiziki Şart tetkiki için 
yerinde inceleme yapılmıştır.

Sigorta acentelerinin sicillerinin tutulması, fiziki şekil ve şartlarının kontrolü ve izlenmesi, çalışan 
teknik personelin eğitim planlarının yapılması görevini de Odamız adına bu birim yürütmektedir. Si-
gorta Eksperlerinin Levhaya kayıt işlemleri de bu birim tarafından yapılmaktadır. Bu konuda Odamızca 
31.12.2020 tarihi itibariyle (19) adet Sigorta Eksperinin Levhaya kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Birim tarafından 2020 yılı içinde iki yıldan bu yana kayıtları askıda olan ve geçen bu süre zarfında 
birikmiş aidat borçlarını ödemeyen, adres ve durumlarını bildirmeyen (1.100) firmaya yazılı tebligat 
yapılmıştır.

 
 2019/2020 yılından borçlu olan (1.651) üyeye, aidat borçlarından en az bir taksitini ödemedikleri 

takdirde kayıtlarının askıya alınacağı hususunda yazılı tebligat yapılmıştır.
   
 Üyelerin talepleri üzerine (17.454) adet kayıt sicil sureti/faaliyet belgesi tanzim ve onayı, ihaleye 

girecek üyeler için (1.021) adet ihale belgesi, (835) adet ortaklık pay belgesi, (1608) adet yeni kaydolan 
üyeler için üye sicil belgesi, oryantasyon kitapçığı tanzim/ tasdik/takdimi işlemi yapılmıştır. Gerçek 
kişi ve Kolektif Şirket için (6) adet İB formu onaylanmıştır.

 
 Oda Sicil Biriminin görev alanına giren konularda yaptığı çalışmalara ilişkin istatistiki bilgiler tab-

lolar halinde ayrıca sunulmuştur.  

vOda Sicil Birimi Tarafından 2020 Yılında Yapılan Çalışmalar:

AYLAR Yeni 
Kayıt

Terkin 
İşlemi

Askıdan 
İnen

Servise 
Gel. Evrak

Grup 
Değiş.

Derece 
Değiş.

İş Takip 
Sözleşmesi

Ocak 174 73 177 141 21 13 0

Şubat 112 33 94 168 10 11 0

Mart 102 41 76 153 8 12 200

Nisan 49 35 152 127 7 2 0

Mayıs 76 38 242 116 17 2 0
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Haziran 174 44 93 219 20 11 0

Temmuz 170 38 50 226 10 13 0

Ağustos 158 46 35 196 16 14 0

Eylül 146 33 53 195 6 10 0

Ekim 170 36 41 219 11 18 0

Kasım 130 44 53 174 18 15 0

Aralık 147 167 175 162 7 43 0

TOPLAM 1.608 628 1.241 2.096 151 164 200

vYıllara Göre Odamıza Kayıtlı Üye Sayıları (2016-2020):

Firma Yıllar

Nevileri 2016 2017 2018 2019 2020

Anonim Şirket 1.479  1.692  1.809 1.947 2.232

Banka Şubesi 130  130  129 125 -

Dernek İşletmesi 37  42 42 45 45

Hakiki Şahıs 5.850  6.901 7.038 7.025 7.119

Holding 7  2  2 2 -

Kolektif Şirket 38  43 42 41 38

Komandit Şirket 1  1 0 0 0

Kooperatif 317  359 357 357 366

Limited Şirket 6.292  7.268 7.674 8.256 8.981

Vakıf İşletmesi 6  5  7 11 9

Müessese 0  0  0 0 0

Yabancı ortaklı 0 0 0 0 2

Adi Ortaklık 0  0  0 0 0

Toplam 15.689  16.443 17.100 17.809 18.792

2020 Ocak ayında 1.955 üyenin kaydı DTO Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınmıştır. 

3.5. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Odanın aylık yayın organı olan Denizli Ticaret Odası HABER Gazetesi’nin hazırlanması, üyeler ve 
kamuoyuna ulaştırılmasının sağlanması,

Üyelere yönelik duyuru ve basın bültenlerini belirleyerek Oda yönetiminin bilgisi dahilinde duyu-
rulmasının sağlanması,

Odamızın yayın organı olan Ekonomik Rapor için her yıl aralık ayı sonunda resmi ya da özel kurum 
ve kuruluşlara gereken yazıların yazılması, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin derlenmesi, 
gelen bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması, bunların kitap formatına dönüştürülmesi, gerekli araş-
tırmanın yapılması ve firmalardan teklif alınması, basımını sağlayarak dağıtımını gerçekleştirmek.

Açılış, toplantı, konferans, seminer ve panel benzeri faaliyetlerin izlenerek bunların medya yoluyla 
kamuoyuna duyurulması,
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Oda yönetiminin talepleri doğrultusunda basın toplantılarının organize edilmesi, Oda yöneticileri-
nin basında yer alacak yazılarının düzenlenmesi, bilgi edinme başvurularının kabulü, değerlendirilme-
si, sonuçlandırılması,

Odanın yıl içindeki faaliyetlerinin fotoğraf ve yazılı metin halinde derlenmesi suretiyle her yılın 
sonunda Oda çalışma raporunun hazırlanarak Genel Sekreterlik makamına sunulması,

Oda ve Odanın faaliyetleri ile ilgili olarak yazılı basında çıkan haberlerin derlenerek bunların arşiv-
lenmesi, takibi, web sitesinde yayınlanması, yine yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere kutlama 
mesajı, başsağlığı gibi ilanların hazırlanması ve basın kuruluşlarına ulaştırılması ile Oda Yönetimi ve 
Genel Sekreterlik makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmiştir.

vBasın ve Halkla İlişkiler Birimi Tarafından 2020 Yılında Yapılan Çalışmalar:

v2020 yılında basında yer alan haber istatistikleri

OCAK TEMMUZ

Gazete 141 Gazete 52

İnternet 754 İnternet 647

Televizyon 44 Televizyon 32

TOPLAM 939 TOPLAM 731

ŞUBAT AĞUSTOS

Gazete 60 Gazete 58

İnternet 446 İnternet 546

Televizyon 23 Televizyon 35

TOPLAM 529 TOPLAM 639

MART EYLÜL

Gazete 139 Gazete 68

İnternet 1224 İnternet 438

Televizyon 68 Televizyon 31

TOPLAM 1431 TOPLAM 537

NİSAN EKİM

Gazete 71 Gazete 45

İnternet 622 İnternet 414

Televizyon 57 Televizyon 25

TOPLAM 750 TOPLAM 484

MAYIS KASIM

Gazete 29 Gazete 97

İnternet 265 İnternet 724

Televizyon 21 Televizyon 42

TOPLAM 315 TOPLAM 863
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HAZİRAN ARALIK

Gazete 27 Gazete 40

İnternet 415 İnternet 268

Televizyon 18 Televizyon 14

TOPLAM 460 TOPLAM 322

 2020 YILI BÜLTEN GÖNDERİM SAYISI

Ocak 18 Temmuz 10

Şubat 7 Ağustos 8

Mart 23 Eylül 5

Nisan 11 Ekim 5

Mayıs 7 Kasım 7

Haziran 4 Aralık 7

TOPLAM 112

 2020 YILI DTO HABER GAZETESİ SAYISI

Ocak 1 Temmuz 1

Şubat 1 Ağustos 1

Mart 1 Eylül 1

Nisan 1 Ekim 1

Mayıs 1 Kasım 1

Haziran 1 Aralık  1

3.6. İletişim ve Organizasyon Birimi

Odanın misyon ve vizyonuna uygun olarak kurumsal kimliğin dışarıda yer etmesi, görünürlüğü ve 
algılanmasını sağlayıcı iletişim stratejilerini geliştirme, bu çerçevede etkinlikler düzenleme ve bunun 
değerlendirmesini yapmak,

Yurt içi ve yurt dışından gelen Oda misafirlerinin karşılanması ve yurt dışına çıkacak heyetlerin 
gönderilmelerinin organizasyonunu gerçekleştirmek,

Uygun yurt içi ve yurt dışı fuar etkinlikleri, iş gezileri organizasyonu, stant açılması, ziyaretler ger-
çekleştirilmesi ile tüm bu ortamlarda Oda imajının doğru ve etkili şekilde yansıtılması,

Oda logosunun hem Oda yayınlarında hem de diğer tüm mecralarda ve promosyon malzemelerinde 
doğru, etkili kullanılmasını sağlamak,

Genel Sekreterin bilgisi dahilinde meslek komitelerinin toplantı gündeminin hazırlanması konu-
sunda komite başkanlarıyla temas halinde olunması, Odaya gelen ve Genel Sekreterlik tarafından ko-
mitelere havale olunan belgelerin görüşülmek üzere ilgili komiteye sunulması, komite toplantılarının 
organizasyonu,

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile iş birliği içinde Odanın yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin 
fotoğraf ve yazılı metin halinde derlenmesini gerçekleştirmek suretiyle her yılın sonunda Oda çalışma 
raporunun hazırlanarak Genel Sekreterlik makamına sunulması,

Oda politika ve hedeflerinin çalışanlara duyurulması, çalışanlara dönük iletişim stratejileri geliş-
tirmek suretiyle etkinlik ve motivasyon artırıcı faaliyetler düzenlenmesi, kaliteli hizmet üretiminin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak görevlerini yerine getirmiştir.
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3.7. Ticaret Sicili Müdürlüğü

Gerçek ve tüzel kişilerin kayıt işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve diğer 
mevzuat hükümlerine göre yerine getirilmesi,

Üye sicil dosyalarının oluşturulan dijital arşiv sisteminin gerekleri çerçevesinde, düzenli bir şekilde 
tanzimi, dosyalarda meydana gelen değişikliklerin usulüne uygun şekilde takibinin gerçekleştirilmesi 
ve muhafazası,  

Üyelere ait kayıt, terkin, hisse devri, sermaye artırımı, merkez nakli gibi tescile tabi her türlü mu-
amelenin tahakkuk ve takibinin bilgisayar ortamında, zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi,  

Yargı kurumları başta olmak üzere, özel, tüzel her türlü kurum ve kuruluşun bilgi ve belge talepleri-
nin yerine getirilmesi gibi mevzuatın gereği olan görevler icra edilmiştir.  

Odaya yargı kurumlarının yanı sıra müvekkillerinin dosyalarının hazırlanması safhasında avukat-
lardan Bilgi Edinme Yasası kapsamında da bilgi ve belge talepleri gelmektedir. 

10/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Ortamlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince limitet, anonim şirketlerin ve kooperatiflerin 
ana sözleşmelerinin ve kuruluşta onaylanması gereken defter tasdiklerinin, şirketlerin ve gerçek kişi-
lere ait imza tescil beyannamelerinin ticaret sicil müdürlüklerinde onaylanması işlemlerine başlanarak 
şirket kuruluşlarının tek durak ofis sistemine geçişi sağlanmıştır. 

Sicil tasdiknamesi, iflas konkordato belgesi, merkez nakli belgesi MERSİS sistemi üzerinden online 
başvuru yapılarak e-imzalı belge düzenlenebilmektedir.

Tapu yetki belgesi, yıl içinde Bakanlık tarafından uygulamadan kaldırılmış olup, tüzel kişiler tapuya 
gidip işlemlerini yapabilmesini sağlanmıştır.

Ticaret sicili uygulamalarına dair işlem ve formaliteler konusunda hazırlanan bilgiler ve belge ör-
nekleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

Aylık faaliyet raporları hazırlanarak kalite birimine ve Genel Sekretere ulaştırılması, kuruluşu yapı-
lan firmaların ilgili kurumlara bildirilmesi vb. görevler icra edilmiştir.  

 Odamızda ticaret sicil biriminde gerçekleştirilen her türlü kayıt, terkin, tescil vb. işlemler düzenli 
şekilde Birlik ve Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır. Oda web sitesindeki kayıtlar güncel tutulmak-
ta, üyelerimiz aidat ödeme işlemlerini görebilmekte, borç sorgulamalarını buradan yapabilmektedirler. 
Bunun için oda sicil numarasının girilmesi yeterlidir.  

vTicaret Sicil Birimine Son (3) Yılda Gelen Evrak Dökümü:

Aylar/Yıllar 2018 2019 2020

1 Ocak 1.489 1.551 1.388

2 Şubat 1.307 1.411 1.258

3 Mart 1.598 1.536 1.122

4 Nisan 1.467 1.412 439

5 Mayıs 1.506 1 431 493

6 Haziran 1.437 1.107 1.085

7 Temmuz 1.398 1.536 1.390

8 Ağustos 1.501 1.010 1.081

9 Eylül 1.383 1.265 1.226

10 Ekim 1.430 1.354 1.456

11 Kasım 1.310 1.271 1.283

12 Aralık 1.604 1.629 1.857

  Toplam 17.430 16.513 14.078
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v2020 Yılında Gelen Evrakların Talep Sahiplerine Göre Dağılımı:

S/N Geldiği Yer Adet Oran %

1 Kişi ve kurumlar belge ve bilgi talebi 1.407 10

2 Mahkemeler ve icra daireleri bilgi talebi 4.139 30

3 Firmaların yeni kayıt talebi 1.585 10

4 Firmaların tasfiye talebi 108 1

5 Firmaların silinme talebi 645 5

6 Firmaların değişiklik talepleri 5.068 36

7 Diğer yazışmalar 1.126 8

 Toplam 14.078 % 100

vDeğişiklik Taleplerinin İşlem Cinsine Göre Dağılımı:

S/N İşlemin Cinsi Adet       Oran %

1 Ana sözleşme değişikliği talepleri 1.038 20

2 Sermaye artırımına dair talepler 388 6

3 Hisse devri ve Müdür atama talepleri 1.511 28

4 Yeni kayıt ve diğer talepler 2.752 46

 Toplam 5.689  % 100

vTicaret Sicil Biriminden Son (3) Yılda Giden Evrak Dökümü 

Aylar/Yıllar 2018 2019 2020

1 Ocak 1.608 1.147 1.344

2 Şubat 1.505 1.085 965

3 Mart 1.800 1.312 1.239

4 Nisan 1.302 1.745 437

5 Mayıs 1.490 1.484 434

6 Haziran 1.456 1.517 914

7 Temmuz 1.498 1.470 1.272

8 Ağustos 1.392 1.129 953

9 Eylül 1.315 1.233 976

10 Ekim 1.420 1.108 1.234

11 Kasım 1.390 1.336 1.206

12 Aralık 1.513 1.725 1.619

 Toplam 17.689 16.291 12.593
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v2020 Yılında Ticaret Sicili Biriminden Verilen Belge Sayısı:

S.N İşlemin Cinsi Adet Oran %

1 Merkez nakli belgesi 65 3

2 Şube açma belgesi 86 3

3 Sicil tasdiknamesi 822 31

4 Tapu yetki belgesi 16 1

5 İhale belgesi 776 29

6 Evrak sureti 748 28

7 SGK (Bağ-Kur) Hizmet Durum Formu 142 5

 Toplam 2.655 % 100

3.8. Personel, Yazı İşleri ve Eğitim Birimi

Personelin işe girişleri, özlük haklarının izlenmesi, meclis, yönetim kurulu ve diğer organ toplantı-
larından çıkan kararların tutanak haline getirilmesi ve saklanması,

Personel sicil ve performans raporlarının hazırlanması, doldurulmak üzere sicil amirlerine sunul-
ması, düzenli bir şekilde saklanması ve korunması, personelin izin, rapor gibi işlemlerinin kayıt ve 
tutanaklarının tanzim ve saklanması,

Oda yazışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu, gelen ve giden evrak işlemlerinin yürütülmesi, 
Kendisine bağlı muamelat servisinde o daya gelen yazışmaların kayıt işlemlerinin düzenli bir şekilde 
yapılması, etkin akışının sağlanması, istatistiki rapor ve tablolarının hazırlanarak oda yönetimine sun-
mak suretiyle gerekli bilgilendirmelerde bulunulması

Entegre yönetim sistemi çerçevesinde ihtiyacı hissedilen eğitimlerin alınması için gereken plan-
lamanın sistem sorumlusu ile birlikte hazırlanarak üst yönetime sunulması görevlerini yürütmüştür.

2020 yılı içinde Ticaret Sicili, Oda Sicili, Muhasebe, Ticaret ve diğer birimlerde görevli personel için 
gerek Odalar ve Borsalar Birliği, gerekse diğer Bakanlıklar bağlı birimleri tarafından gerçekleştirilen 
eğitim çalışmalarına personelin katılımı sağlanmıştır.

Bilhassa Ticaret Sicili uygulamaları konusunda Müdürlükler arasında Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret 
Sicili Tüzüğü maddeleri uygulamaları dahil, yorum gerektiren konularda bir uygulama birlikteliğinin 
olduğu söylenemez. Bu hususlar mersis sistemi uygulaması ile, düzene kavuşma aşamasındadır.

vSon (3) Yılda Oda Yazı İşleri Birimine Gelen Evrak Adedi:

Aylar/Yıllar 2018 2019 2020

1 Ocak 621 578 662

2 Şubat 569 572 659

3 Mart 612 569 649

4 Nisan 675 546 417

5 Mayıs 462 548 377

6 Haziran 469 343 655

7 Temmuz 433 500 674

8 Ağustos 332 406 545

9 Eylül 410 546 631
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10 Ekim 424 588 654

11 Kasım 549 653 565

12 Aralık 672 977 676
     

v2020 Yılında Gelen Evrakların Talep Sahiplerine Göre Dağılımı:

SN Geldiği Yer Adet

1 Mahkemeler ve İcra Dairelerinden 1434

2 Dış temsilcilikler/Müşavirliklerden 1

3 Valilik ve Bağlı birimlerden 66

4 Üniversite.ve diğer Eğitim kurumları. 22

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 764

6 Güm. ve Tic. Bakanlığı / Bağlı Birimler 9

7 Maliye Bakanlığı ve Bağlı Birimleri 69

8 Diğer Kişi ve Kurumlardan Gelen Yazılar 1513

9 Bilgi ve Belge Talebine Ait Diğer Yazışmalar 21810

 TOPLAM 25688

vSon (3) Yılda Oda Yazı İşleri Biriminden Giden Evrak Adedi:

Aylar/Yıllar 2018 2019 2020

1 Ocak 2.878 2.203 2.522

2 Şubat 2.031 1.365 1.904

3 Mart 2.675 1.972 1.556

4 Nisan 4.726 1.588 2.435

5 Mayıs 2.203 1.882 2.626

6 Haziran 1.794 1.047 2.404

7 Temmuz 1.971 1.508 1.663

8 Ağustos 1.468 1.628 1.519

9 Eylül 3.028 3.276 1.432

10 Ekim 1.865 1.673 1.605

11 Kasım 1.961 1.832 1.413

12 Aralık 2.039 2.685 1.803

Toplam 28.639 22.659 22.882

 



DENİZLİ TİCARET ODASI 
2020 ÇALIŞMA RAPORU

34

3.9. Ticaret Birimi

Adından da anlaşılacağı gibi odanın genel ticareti ilgilendiren işlerini yürütmekte olan birim, iç ve 
dış ticaret olmak üzere iki birim halinde hizmet sunmaktadır.

3.9.1. İç Ticaret Birimi

vİç Ticaret Birimi 2020 Yılı Evrak Dökümü:

S/N Aylar Fiyat Araştırması Değer Tespiti Fatura Tasdiki

1  Ocak  16 21 - 

2  Şubat 28 7 - 

3  Mart  14 8 1

4  Nisan  8 14 -

5  Mayıs  10 5 - 

6  Haziran  24 25 -

7  Temmuz  14 11 - 

8  Ağustos  12 6 1 

9  Eylül  18 15 - 

10  Ekim  29 7 - 

11  Kasım  27 10 1

12  Aralık  20 11 1 

Toplam 220 140 4

3.9.2. Dış Ticaret Birimi
 
İhracatta kullanılan belgelerin (ATR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri gibi) kanun 

ve mevzuatlara uygun şekilde tanzim ve tasdiki,

Gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının rayiç fiyat ve fatura onayı taleplerinin 
yerine getirilmesi, fiyat hareketlerinin takibi ve gerekli bilgi stokunun oluşturulması,

Fire/zayiat oranlarının tespitine dönük olarak piyasadan, diğer oda ve borsalardan gereken araştır-
ma ve incelemelerin yapılarak meslek komitelerine ve oda yönetimine intikalinin sağlanması,

Üyelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü ekspertiz taleplerinin odamız ekspertiz 
ve bilirkişileri marifetiyle yerine getirilmesi işlemleri görev ve sorumluluk bilinci içinde üye memnuni-
yeti doğrultusunda yerine getirilmiştir.
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vSon (3) Yılda Dış Ticaret Birimine Gelen Evrak ve Onaylanan Belge Adedi:

Aylar/Yıllar 2018 2019 2020

1 Ocak 590 859 897

2 Şubat 622 873 1.045

3 Mart 773 1.006 1.228

4 Nisan 641 1.063 705

5 Mayıs 848 1.324 900

6 Haziran 885 921 1.215

7 Temmuz 959 1.039 1.407

8 Ağustos 843 919 1.374

9 Eylül 1.006 1.071 1.499

10 Ekim 1.116 1.065 1.522

11 Kasım 1.187 1.270 1.346

12 Aralık 815 969 1.351

Toplam 10.285 12.379 14.489

vGelen Evrak Taleplerinin İşlem Nev’ilerine Göre Dağılımı:

S/N Aylar Gelen 
Evrak

ATR 
Dolaş. Bel.

Menşe 
Şehadet.

Özel Menşe 
Şehadet.

EUR. 
1 Dolaş. Bel.

1 Ocak 897 522 226 31 118

2 Şubat 1.045 620 208 42 175

3 Mart 1.228 801 226 38 163

4 Nisan 705 428 139 14 124

5 Mayıs 900 555 160 21 164

6 Haziran 1.215 773 242 25 175

7 Temmuz 1.407 863 311 39 194

8 Ağustos 1.374 855 283 42 194

9 Eylül 1.499 963 311 42 183

10 Ekim 1.522 856 389 54 223

11 Kasım 1.346 745 322 48 231

12 Aralık 1.351 793 311 46 201

Toplam 14.489 8.774 3.128 442 2.145

2020 yılında odamız aracılığıyla ihracat gerçekleştiren firma sayısı 420’dir. 2020 yılındaki toplam 
ihracat tutarları ise 2.401.470.769 dolardır. 
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3.10. AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi (EBIC EGE)

Odanın dış ilişkileri ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi,
Üyelerin, yabancı ülkelere girişinde gerekli vize işlemleri başvurularının yapılması, randevu alınma-

sı, takibi ile sonuçlandırılması,

Oda’nın uluslararası ticari heyet organizasyonlarının yapılması, ikili görüşmelerin organizasyonu,
Üyelerin yabancı ülkelerdeki firmalarla ticari ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde ileti-

şim ve bilgi desteği sağlanması, TOBB’dan ve diğer Bakanlık ve Kurumlardan gelen dış ülkelere yönelik 
duyuruların yapılması, Projelerin hazırlanması, uygulanması, takibinin yapılarak sonuçlandırılması,

Ulusal olarak iştirak edilen uluslararası ticari heyet gezileri ve fuar ziyaretleri ile ilgili iletişim sağ-
lanması, yazışmaların yapılması,

EBIC EGE-Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi, 53 ülkedeki Avrupa Bilgi ve Yeni-
lik Merkezleri’nin yönelttiği soruların cevaplandırılması işlemlerinin yürütülmesi, takibi ve sonuçlan-
dırılması, AB’ye yıllık faaliyet raporlarının iletilmesi,

DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yurtdışı heyet organizasyonlarının üye-
lere duyurulması, Odamıza bu konuda iletilen taleplerin DEİK’e iletilmesi,

KOSGEB tarafından Ankara’da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Ulusal Toplantılarına katılım sağ-
lanması, Odanın temsili,

Odamızda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi, uluslararasılaştırılması faaliyetleri ile onlara bili ve danış-
manlık hizmeti verilmesi,

İhracat Destek Ofisi Biriminin faaliyetlerinin icra edilmesi,
TOBB tarafından Odalar / Borsalar bünyesinde oluşturulmasına çalışılan Başkanlık ve Genel Sekre-

terlik makamlarınca verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

3.11. Bilgi İşlem Birimi

Odamızda,
Yerel ağa bağlı 10 adet sunucu (server), 32 adet masaüstü bilgisayar, 10adet dizüstü bilgisayar (bun-

ların 42 adedi İnternete bağlı), 25 adet yazıcı (3’ü renkli), 5 adet projeksiyon cihazı, 2 adet tarayıcı, 
1 adet kesintisiz güç kaynağı; 100/1000 Mpbs yerel ağ bağlantısı, Cat5 - Cat6 (İç) Cat5 / Fiber vb.; 
48+24+24 Hub türü yapısal kablolama/ 3 adet Switch uç kablosuz yerel ağ  Wlan (Erişim Noktası);

2 adet (20mbps  x 2 adet  ADSL  20mpbs x 1 Adet Metro Ethernet) Adslrouter bağlantı 1 adet 50Mpbs 
hızında Kablonet bağlantı ,  1 adet Firewall Donanımı mevcuttur.

Odamız Bilgi İşlem Birimi tarafından diğer yıllarda olduğu gibi 2019 yılında Odamız tüm program 
yazılımları reorganizasyondan geçirilmiş, test edilmiş, kullanıma sunulmuştur. Son durumda, Ticaret 
sicilinde ikmal edilen işlemler hariç Odadan talep edilen tüm belge talepleri ve işlemler online olarak 
yapılabilmektedir. Bunun çalışır vaziyette tutulması işlemleri de bu birimce gerçekleştirilmektedir.

Her türlü işlem ve uygulamaların bilgisayar sistemi üzerinden yapıldığı Odamızda, sistemin dona-
nım ve yazılım olarak işler halde tutulması,

Alımlarda ihtiyaç duyulan yazılım ya da donanımın teknik özelliklerinin belirlenip, belgelenmesi, 
Oda Genel Sekreterliğine iletilmesi,

Tedarikçilerle yürütülen iş birliği, diyalog ve sürdürülebilir kılma gibi iş ve işlemlerde verim ve et-
kinliğin elde edilmesi, bunların zamanında ve minimum maliyetle sonuçlandırılması,

Odada yürütülen tüm çalışmaların dijital ortamda kayıt altına alınması, muhafaza edilmesi işlem-
lerinin yürütülmesi,

Oda web sitesinin yenilenmesi daha etkin ve işler kılınması hususunda Genel Sekreterlikten gelen 
taleplere, fonksiyonel şekilde, zamanında cevap verilmesi, ihtiyacın karşılanması, web sitesinin güncel 
tutulması, devamlılığının sağlanması,

 Odamız, TOBB ve İlgili Bakanlık Bilgi Sistemleri arasındaki konfigürasyonun düzenli akışının sağ-
lanması, sürdürülebilir kılınması,

Yazılım ve donanım ürünlerinin dış siber saldırılara karşı korunması, buna ilişkin teknolojilerin ta-
kip edilerek, bunların Odamıza kazandırılması, gereken lisanslamaların güncel halde tutulması, sürekli 
reorganize edilmesi,

Genel Sekreterlik Birimi tarafından verilen diğer iş ve işlemleri başarılı şekilde yürütmüştür.
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3.12. Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM A.Ş.)
 
Denizli ABİGEM Odamız bünyesinde TOBB’un öncülük ve katkılarıyla bir AB projesi olarak faaliyete 

geçtiği 2008 yılından bu yana İlimiz, Bölgemiz ve hatta Ülkemizin birçok ilinde KOBİ’lere, girişimcilere, 
kooperatifler ve Güney Ege Bölgesinde TOBB’a bağlı odalar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
danışmanlıklar ve eğitim destekleri vermektedir. 12 yılı aşan süredir odamız hizmet binasında iştira-
kimiz olarak yer alan ABİGEM, geldiği nokta itibariyle İlimiz ve Bölgemiz sosyoekonomik yapısı içinde 
önemli bir proje danışmanlık ve girişimcilik merkezidir. Denizli ABİGEM’in 2020 yılı içinde yürüttüğü 
eğitim ve danışmanlık faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir.

PROJELER
 

A.1. AB Proje Danışmanlığı

 -Denizli Ticaret Odası tarafından Denizli ABİGEM iş birliğiyle Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Ope-
rasyonel Programına yönelik 2017 yılında hazırlanan ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 
“Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” Projesinin T.C. Bilim ve Sanayi Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı ile protokolü imzalanarak AB Türkiye Delegasyonu-
na onayı alınmıştı. 2020 yılında projenin mal ve hizmet alımları tamamlanarak Haziran 2020’de proje 
uygulaması başlamıştır. ABİGEM projenin Operasyon Koordinasyon Biriminde proje uygulamasında 
görev almaktadır. 

-Avrupa Birliği projeleri kapsamında 4 proje dosyası hazırlanmıştır.

A.2. Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlığı

-GEKA Fizibilite Desteği kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne “Denizli Mesleki Eğitim ve 
Test Merkezi Fizibilitesi” hazırlanmakta, güdümlü proje desteği için çalışmalar yürütülmektedir. 

-GEKA Mali Destek Programı kapsamında 2 oda ve 1 kooperatif için 3 proje dosyası hazırlama hiz-
meti verilmiştir. 

-2020 yılında GEKA Teknik destek Programında DTO ile teknik destek projesi hazırlandı, proje ba-
şarılı bulundu, 2021 yılında uygulanacak. 

-Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği, Mali Destek Programı, Fizibilite Desteği ve Teknik Destek 
Programları kapsamında kurumlarla yapılan ön değerlendirmeler sonucu proje sunma kararı veren 
kurumlara danışmanlık hizmeti verilmiştir.

A.3. KOSGEB Projeleri Danışmanlığı

-2 KOBİ’ye KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Hazırlama Danışmanlığı hiz-
meti verildi, 2 proje de başarılı bulundu, yılbaşında sonra projelere başlanacak. 

-1 KOBİ’ye KOSGEB “Yurt Dışı Pazar Programı” Proje hazırlama danışmanlığı hizmeti verildi, proje 
başarılı bulundu, şu anda uygulama danışmanlığı vermekteyiz, danışmanlığımız 2021 yılında devam 
edecek. 

-Ayrıca 1 KOBİ’ye KOSGEB “Yurt Dışı Pazar Programı” uygulama danışmanlığı vermekteyiz, danış-
manlığımız 2021 yılında devam edecek.

-1 Girişimciye KOSGEB Girişimcilik Programına İş Planı hazırlandı, başarılı, işletme destek sürecinde. 
-2019 yılında GEKA KOBİ Mali Destek Programında projesini hazırladığımız ve başarılı olan  

1 KOBİ’ye uygulama danışmanlığı vermekteyiz, danışmanlığımız 2021 yılında devam edecek.
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EĞİTİMLER

B.2. Kurumların Personel ve/veya Üyelerine Dönük Eğitimler

*Denizli Ticaret Odası üyelerine yönelik eğitimler
 -İşyerinde İletişim ve Stres Yönetimi
-Finansçı Olmayanlar İçin Finans
-Design Thinking / Tasarımcı Düşünce Eğitimi
-Ticaret Hukuku Eğitimi Ticaret Hukuku Eğitimi
-Kurumsal İletişim ve Motivasyon Eğitimi (online)
-İş Hayatında Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları (online)
-Dijital Yöntemlerle Pazarlama ve Satış (online)
-Pandemi Döneminde Pazarlama (online)
-Dış Ticarette Pazarlama ve Potansiyel Alıcıların Tespiti (online)
-Pandemi Döneminde İletişim (online)
-Kriz dönemlerinde finansal yönetim (online)
*İzmir Ticaret Odası üyelerine 3 defa online “Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi” verildi. 
*Aydın Ticaret Borsası personeline online “Proaktif iletişim Becerileri Eğitimi” verildi. 
*Didim Ticaret Odası üyelerine “Yabancı Müşteri İstihbaratı Eğitimi” verildi.
*Denizli Ticaret Odası ile Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 
Muhasebe eğitimlerinin 2. Etap eğitimleri tamamlanmıştır 
*Denizli Ticaret Odası üyelerine A2, B1 ve B2 seviyelerinde “İş İngilizcesi” eğitimleri tamamlanmıştır.
*Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi tarafından yürütülen proje kapsamında;
kapasite geliştirme eğitimleri, 5 gün süreli “İş Modeli” eğitimi verilmiştir. 
Bu eğitimler, Denizli ABİGEM eğitmenlerinin görev almasıyla adı geçen kurumlar tarafından düzen-

lenmiştir. 

DANIŞMANLIKLAR

C.1. Danışmanlık Hizmetleri

-Denizli Ticaret Odası KYS danışmanlığı gerçekleştirilmiştir. 
-Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na AİA Dış Ticaret Başlangıç Rehberi Hazırlık danışmanlığı gerçek-

leştirilmiştir.
-Zafer Kalkınma Ajansı’na “Bölgenin Teknik Tekstil Stratejisinin Belirlenmesi” danışmanlığı veril-

mektedir.
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IV
PROGRAM HEDEFLERİ VE

2020 YILINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
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4.1. Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

4.1.1 İç Paydaşların Yetkinliklerinin Arttırılması 

Gerek Odamız organizasyonunda gerekse TOBB’da düzenlenen eğitimlere personelimizin katılımı 
sağlanmıştır. Bu bağlamda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Oda/Borsa çalışanlarına yönelik olarak Özel Kişisel  
Gelişim Programı kapsamında, 1 Eylül 2020 ve 3 Eylül 2020 tarihinde iki etap halinde ayrı konularda 
Zoom aracılığı ile gerçekleştirilen kişisel gelişim eğitimlerine Odamız personelinin katılımı sağlandı.  

Eğitimde, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv’ün sunumu ile Oda ve Borsa 
çalışanlarına “Protokolde Temsil, Resmi Hayatta Giyim, Hitap, Beden Dili, Selamlama, Ast – Üst İletişimi, 
Makam Odasında Protokol Kuralları” konularında bilgiler verildi. 

22 Ekim 2020 tarihinde, Yaşam Koçu Yelda Yolay Kozanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı perso-
nelimize yönelik “Pandemi Döneminde Kurumsal İletişim ve Motivasyon” konulu eğitim düzenlendi. 
Eğitime, personelimiz Zoom üzerinden uzaktan erişimle katıldı. Ticaret Bakanlığı-TOBB iş birliğinde 
İhracat Destek Ofisleri personeline yönelik olarak 9 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen “Hizmet Sektörlerine Sağlanan Devlet Destekleri, Hususi Damgalı Pasaport Uygulama-
ları ve Kolay İhracat Platformunun Kullanımı” temalı İhracat Destek Ofisleri Eğitim Programı’na Odamız 
İhracat Destek Ofisi hizmetleri görevlerini de deruhte eden AB ve Uluslararası İlişkiler Biriminde İhracat 
Destek Ofisinde görevli personelimiz Bilge Tekin’in katılımı sağlanmıştır. 

TOBB tarafından, TOBB’a bağlı Oda ve Bor-
salara yönelik olarak 15 Aralık 2020 Salı günü 
gerçekleştirilen Afetlere Hazırlık Eğitimi ile 
Oda/borsa personeline yönelik olarak 22 Ara-
lık 2020 Salı günü yapılan Afet Farkındalık 
Eğitimi’ne Odamız personelince Zoom üze-
rinden uzaktan erişimle katılım sağlanmıştır.  

Denizli Ticaret Odası olarak yalnızca mes-
lek komitelerinin değil Odanın seçimle gelmiş 
tüm organlarının etkin çalıştırılması Odamı-
zın ana amacı, hedefi ve başarı kriteridir. Tabi ki Meslek Komiteleri Oda Yönetim Kurulu ve Meclisinin 
etkin ve başarılı olmasında payı en büyük organdır. Bu bağlamda; Oda Yönetim Kurulumuz 2020 yılında 
(50) olağan toplantı gerçekleştirmiştir. 

18 bini aşkın üye sayısı ile İlimiz, Bölgemiz ve Ülkemizin sosyoekonomik yapısı içinde önemli bir 
yere sahip olmanın bilinç ve sorumluluğu içinde hareket ederek, birçok önemli konuda karar alınmış, 
uygulanması sağlanmıştır. Bu faaliyet raporu içinde bahse konu olan/anlatılan tüm faaliyetlerin icra 
edilmesinin kararını Yönetim Kurulumuz vermiştir. Tabii ki bunda Oda Meclisimizin verdiği güven ve 
yetki ile Meslek Komitelerimizin üyelerimizden ve kamuoyundan intikal eden konu ve sorunları, görüş 
ve önerileri özümleyerek Yönetim Kurulumuzun gündemine taşımasının bunda payı büyüktür. Seçilmiş 
olarak görev yapan Oda organları olarak tüm yönetim erkimiz, başarımızın mimarı olarak gördüğümüz 
personelimizin de özverili, başarılı çalışmalarıyla odamızı, ilimiz iş aleminin dışa açılan penceresi, danı-
şılan kurumu haline getirmiştir. 
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06 Ocak 2020 tarihinde Odamızda yapılan 2020 yılının ilk yönetim kurulu toplantısında, yönetim ku-
rulu üyemiz Hikmet Alpaslan’ın doğum günü kutlandı. 

10 Şubat 2020 tarihinde Odamızda yapılan yönetim kurulu toplantısı sırasında Başkanımız Uğur Er-
doğan’ın Doğum günü kutlandı. Yönetim Kurulu üyelerimizin yanı sıra, personelimiz de Başkanımızı 
ziyaret edip doğum gününü tebrik ettiler. 

29 Ocak 2020 tarihinde Odamızda, 2020 yılı Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. DTO Meclis 
toplantısında, meclis üyelerimiz Haluk Lenger ve Ülkü Emer’in yeni yaşları kutlandı.
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19 Şubat 2020 tarihinde Başkanımız Uğur Erdoğan, Odamıza girişleri esnasında Ticaret Sicil Müdürlü-
ğü’nde görev yapan personelimizle bir araya geldi. Bu esnada, Ticaret Sicil Biriminden hizmet alan üye-
lerimizle sohbet edip, görüşmelerde bulundu. Odamız çalışmaları hakkında değerlendirmelerini dinledi. 
Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan Odamızda tüm birimlerde personelimizle sinerji yaratan görüşmelere 
önem veren bir liderlik sergilemektedir. 

27 Şubat 2020 tarihinde odamızın şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. 

6 Mart 2020 tarihinde odamızda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Başkanımız Uğur Erdoğan 
ve kadın personelimizin katılımıyla bir kutlama düzenlendi. 

23 Mart 2020 tarihinden itibaren Oda yönetim kurulu toplantıları, Zoom üzerinden uzaktan erişimle 
gerçekleştirilmeye başlandı. 

30 Mart 2020 tarihinde Odamız yönetim kurulu toplantısı Zoom üzerinden uzaktan erişimle yapıldı. 
20 Nisan 2020 tarihinde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı video konferans sistemi üzerinden 

yapıldı. 
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2020 Şubat ayı meclis toplantısından sonra Odamız meclis toplantıları, Zoom üzerinden uzaktan eri-
şimle yapılmaya başlandı. Odamızın 2020 Mart/Nisan ayı meclis toplantıları 29 Nisan 2020 tarihinde 
Video konferans sistemi üzerinden birleştirilmiş olarak gerçekleştirildi. 

4 Mayıs 2020 tarihinde Odamız haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Zoom üzerinden uzaktan 
erişimle gerçekleştirildi. 

11 Mayıs 2020 tarihinde Oda yönetim kurulu 
toplantısı Zoom üzerinden uzaktan erişimle ya-
pıldı. Ülkemizde 1 Haziran 2020 tarihinden itiba-
ren kontrollü sosyal yaşama geçilmesinden sonra, 
10 Haziran 2020 tarihinde sosyal mesafe kuralına 
uyarak Odamızın haftalık olağan yönetim kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi.  

6 Temmuz 2020 tarihinde Odamızda haftalık 
olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 
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13 Temmuz 2020 tarihinde Odamızda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 

17 Temmuz 2020 tarihinde; Denizli’de Teknik 
Tekstile Dönüşüm Projesi Uygulama Birimi, Oda-
mızın iştiraki olan Denizli ABİGEM ve Odamızda 
faaliyet gösteren ‘Kredi Garanti Fonu Denizli Şu-
besi’ne yönelik, Başkanımız Uğur Erdoğan tara-
fından bir ziyaret gerçekleştirildi. 

20 Temmuz 2020 tarihinde Odamızda haftalık 
olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 

29 Temmuz 2020 tarihinde, Zoom üzerinden Meclis Başkan Yardımcısı Ferudun Fikri Akyol’un baş-
kanlığında Odamızın temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. 

Meclis Başkan Vekili Akyol’un başkanlığında yapılan meclis toplantısında; Başkanımız Uğur Erdo-
ğan, son bir ayda yaşanan gelişmeler ve Odamızın çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Konuş-
masında “Ülkemiz, pandemi kriziyle baş etmesini bildi!” diyen Başkanımız Uğur Erdoğan, Türkiye’nin, 
dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi olarak ad-
landırılmaya başlanan sürecin etkilerini çok daha 
az yaşayan ve hızla atlatan ülkelerden biri olduğuna 
dikkat çekti. 

İş dünyası ve vatandaşa yönelik destek paketle-
rinin yanında kredi maliyetlerindeki düşüşün, piya-
salar açısından sevindirici bir gelişme olduğunun da 
altını çizdi. Başkan Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde, üretime ve 
ihracata verilen destekler ile açıklanan finansman 
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paketleri, son derece önemliydi… Tüm dünyayı sarsan pandemi döneminden en az hasarla geçmemizde, 
iş dünyamız için gerçekten bir kalkan vazifesi gördü! Kredi koşullarındaki iyileşme, yurt içi talebi destek-
ledi… Haziran’ın başında, konut ve taşıt kredisi faizlerinin düşük seviyelere çekilmesiyle, gayrimenkul ve 
otomotiv sektöründe başlayan hareketlilik halen devam ediyor. Ülkemizde kurulan şirket sayısı, haziran 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 126; geçen aya göre ise yüzde 179 arttı. Denizli’mizde de yıl-
başından bu yana odamıza 687 firma kayıt yaptırdı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 526 idi; %31’lik bir 
artış oldu. Esnaf Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredi tutarı, 17,2 milyar liraya ulaştı. Toplamda 
3,5 milyar lirayı bulan, esnafımızın mart, nisan ve mayıs aylarına ait kredi ödemeleri, faizsiz 3 ay ertelen-
di. 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz, 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen Paraf Esnaf 
Kart desteğinden de ülke genelinde 530 bin esnafımız yararlandı. 10 milyar lira tutarında limit tahsis 
edildi. Tüm bunların sayesinde, mayıs ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 17,4 arttı. İmalat 
Sanayi Satın Alma Müdürleri Endeksi PMI, haziran ayında 53,9 ile, eşik değerin üzerinde gerçekleşerek, 
sektörün toparlandığına işaret etti. 

Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz’da geçen aya göre 8,1 puan artarak 100,7’ye yükseldi. Yılın ilk 
6 ayında, yurt genelinde 583 fabrika hizmete girdi.” dedi. Ayrıca, 2020 yılının ilk yarısında, Denizli’den 
1 milyar 320 Milyon 334 Bin dolarlık ihracat yapıldığını hatırlattı. Denizli’nin Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına göre %17 arttığını ve ilk 6 aydaki ihracatının yüzde 63’ünün 
de Avrupa Birliği ülkelerine olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, “2019’un haziran ayında 206 Milyon 
783 Bin dolar olan aylık ihracatımız, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
20 artarak, 246 Milyon 999 Bin dolar oldu. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız, Haziran’da bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. İlk 6 aydaki ihracatımızın yüzde 63’ü, Avrupa Birliği ülkelerine.  
Denizbank’a 752, Halkbank’a 4.015 başvuru oldu. 

Şu ana kadar toplam başvuru sayısı 4.767’yi buldu. Şu ana kadar, üyelerimizden 683 işletmemize  
Denizbank’tan 53 Milyon 360 Bin TL’lik Nefes Kredisi, 3.619 işletmemize de Halkbank’tan 90 Mil-
yon 475 Bin TL’lik Can Suyu Kredisi olmak üzere, 143 Milyon 835 Bin liralık kredi desteği sun-
duk. Ayrıca, Halkbank’tan 90 Milyon 475 Bin TL’lik de kredi kartı limiti desteğini devreye soktuk.  
Toplamda 234 Milyon 310 Bin TL’lik önemli bir destek sağladık.  Haziran sonu itibarıyla, odamızda 18.233 
firma kayıtlıdır. Haziran’ın sonu itibarıyla, odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı ise, 183’e 
ulaştı. Bu şirketlerin toplam sermayesi, 299 Milyon 989 Bin TL’dir. Bunun yüzde 83,68’ine denk gelen  
251 Milyon 38 Bin TL’si, yabancı sermayedir. Bunlar arasında 34 firmayla İran, 31 firma ile de Almanya, 
ilk iki sıradadır.” diye konuştu. 

Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise, DTO meclis üyelerinin Kurban  
Bayramı’nı tebrik etti.

 
30 Temmuz 2020 tarihinde; Başkanımız Uğur Erdoğan, Odamızda personelimizle bir araya geldi;  

personelimizin Kurban Bayramı’nı kutladı. 
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Odamızda 27 Ağustos 2020 tarihinde Zoom üzerinden uzaktan erişimle yapılan Odamızın Ağustos ayı 
olağan meclis toplantısına Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin konuk oldu. Odamız çalışmaları ve ilimiz ticari hayatı hakkında 
bilgilendirilmede bulunuldu. Kendisi Odamız meclis üyelerine hitap etti ve meclis üyelerimizin ticaret, 
sanayi ve ekonomik hayatta yaşanan sorunlarına dair sorularını cevaplandırdı. 

31 Ağustos 2020 tarihinde Odamızda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 

30 Eylül 2020 tarihinde, Zoom üzerinden Oda-
mızın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı,  
pandemi tedbirleri doğrultusunda, uzaktan eri-
şimle internet üzerinden yapıldı. Aynı gün oda-
mızın Video Konferans Sistemi üzerinden uzaktan 
erişimle eylül ayına dair Meclis Toplantısı da ya-
pıldı. Toplantıda, aylık çalışmaları değerlendiren 
Başkanımız Uğur Erdoğan, Türkiye’nin Ağustos 
ayında 85 ülkeye ihracatını artırdığını, bu ülkelerin 
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51’inde artış oranının %10’un, 22’sinde ise %50’nin üzerinde olduğunu kaydetti. Başkanımız Uğur Erdo-
ğan, “Haziran-Ağustos dönemindeki ihracatımız, geçen yılın üzerine çıktı. Ağustos’ta, Pandemi öncesi 
dönemdeki günlük ihracata ulaşıldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Covid-19 sürecindeki yaralarını, 
hızlı bir dönüşüme giderek, medikal tekstille sardı. İhracatımız, çoğu ülkeye göre olumlu seyrediyor. Ülke 
olarak, bu yıl geride kalan sürede, geçen yılki ihracatımızı yakalayabilecek düzeydeyiz.  Salgın dolayısıyla 
ekonomide yaşanan tedirginlikle, Ekonomik Güven Endeksi, Nisan ayında 51’e kadar gerilemişti. An-
cak, ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemler ve sağlanan desteklerin etkisiyle, hızlı bir toparlanma 
sürecine girildi. Ekonomik Güven Endeksi, Eylül’de bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5’e kadar çıktı. 
Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nde de benzer bir durum görüldü… Nisan’da 33’e kadar 
gerileyen endeks, Temmuz’da 57’ye kadar çıkarak, Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye 
ulaştı. Bizim Haziran’dan bu yana son birkaç aydır dile getirdiğimiz gibi, ekonomistler de artık ‘Dipten 
dönüş başladı’ demeye başladı. Bu dönemde, iş dünyamıza sağlanan kredi genişlemesi, KDV indirimleri 
ve kısa çalışma ödeneği imkânı, ekonomimizi korona virüsün etkilerinden koruyan 3 katlı maske görevi 
gördü adeta. Bu arada, Eximbank da Ocak-Ağustos döneminde, yurt genelinde, geçen seneki katkısını 
%6 artırarak 30,4 milyar dolarlık destek verdi. Pandemi döneminde, 2 bin 276 firmanın 4 milyar dolarlık 
kredisinin vadesi uzatıldı” dedi.

Başkan Erdoğan, özellikle e-ticaretin büyük bir ivme kazandığına dikkat çekti. Erdoğan, “Bunun 
piyasalara etkisi de gözle görülür düzeyde… Dünyanın teknoloji devi IBM’e göre, bu yıl %20 büyüme-
si beklenen e-ticaret, salgın nedeniyle sıçrama yaptı ve 5 yıl sonrasında beklenen bir seviyeye ulaştı. 
IBM’in araştırmasına göre, salgın döneminde yapılan e-ticaretle alışverişlerde, günlük tüketim mad-
delerine olan ilgi çoğaldı. Online alışveriş devi Amazon ise, bu dönemde, en büyük çeyrek dönem kârını 
yakaladı; satışları %40 arttı. Büyük perakendecilerden Walmart, son çeyrekteki e-ticaret satışlarında 
%97, Target ise %273 artış elde etti. Borsa İstanbul’da, ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine göre karı 
en fazla artan sektör endeksi, bilişim oldu. En fazla kar açıklayan ikinci alt sektör olan iletişimin net 
karı ise, neredeyse 11 katına çıktı. Ülkemizin e-ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dö-
nemine göre %64 arttı. Geçen yılın ilk yarısında, e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı %8 idi. Bu yıl 
ise, bu oran %14’e ulaştı. Nüfusumuzun %90’ı, mobil bağlantı sahibi. 50 milyonumuz, her gün düzenli 
olarak internete bağlanıyor. Günlük ortalama 6 saat internette kalıyoruz. Ülkemizdeki taşınabilir bil-
gisayar satışları ise, yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesine göre %70 arttı. Rekabet gücümüzü koruyabilmek 
ve yeni pazarlar ile müşteriler kazanmak için, hangi iş kolunda olursak olalım, e-ticarette yer almamızı 
sağlayacak altyapıyı bir an önce hazırlamamız gerekiyor. Bu amaçla, TOBB’un himayesinde, KOBİ’leri-
mize özel Online Türkiye Teknoloji Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 81 ilin tamamında, oda ve 
borsalarımızın iş birliğinde e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri düzenledik” dye konuştu.

Odalarına geçen ay 158, yıl başından bu yana geride kalan sürede ise 1.015 firma kayıt yaptırdığını 
açıklayan Başkan Uğur Erdoğan,  “Geçen yıl aynı dönemde, bu sayı 824’te kalmıştı. Artış oranımız, %23 
oldu. Ağustos’un sonu itibarıyla, 18.478 üyemiz var. Üye sayımız, yılbaşında 17.809 idi. Geçen yıl aynı 
dönemde ise, 17.530 idi. Üye sayımızı, yılbaşından bu yana geçen 8 ayda 669 arttırdık. Son 1 yılda ise, 
948 yükselttik. Üye profilimizde, 8.682 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almakta. Sayıları 7.150’yi 
bulan hakiki şahıs firmalarımız ise, ikinci sırada. Yılbaşından bu yana en büyük artış, 426 firma ile, 
limitet şirketlerde. Onu, 125 firma ile, hakiki şahıs şirketleri izliyor. Üçüncü sırada ise, 115 firma ile, 
anonim şirketler yer alıyor. Ağustos’ta, geçen yılın aynı ayına kıyasla, %4’lük bir artış yakaladık. Hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı, %10 arttı. Elektrik, elektronikte de %4’lük bir artış oldu. Mal 
gruplarından örme, dokuma ve pamuklu bukle havlu, tutar bazında geçen yılın ağustos ayıyla aynı sevi-
yede. Çarşaf ve nevresimde ise, kısmi bir artış var. Bornoz ve sabahlık, havlu ve mutfak bezleri ile çarşaf 
ve nevresimden oluşan mal grubu, ağustos ayındaki ihracatımızın %30’unu oluşturdu. Avrupa Birliği 
üyesi ülkelere ihracatımız, Ağustos’ta, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 arttı. En çok ihracat yaptı-
ğımız ilk 10 ülkeden 7’si, Avrupa Birliği üyesi. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkenin ihracatımızdan 
aldığı pay ise, %62. İngiltere, Almanya ve ABD’den oluşan ilk 3 ülkenin ihracatımızdan aldığı pay da 
%35. En fazla ihracatı sırasıyla, 233 milyon 451 bin dolarla İngiltere’ye, 221 milyon 553 bin dolarla 
Almanya’ya, 158 milyon 237 bin dolarla da Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdik. İthalatımız 
ise, yılın ilk 7 ayında 794 milyon 939 bin dolara yükseldi. İlk 7 ayda en fazla ithalat yapılan ülkeler,  
155 milyon 16 bin 603 dolarla Rusya Federasyonu, 132 milyon 387 bin 542 dolarla Kazakistan,  
103 milyon 188 bin 411 dolarla Özbekistan olarak sıralandı. Aynı dönemde ithal edilen ürünlerin başın-
da, 432 milyon 391 bin 736 dolarla bakır ve bakırdan eşya, 118 milyon 799 bin 452 dolarla pamuk, pa-
muk ipliği ve pamuklu mensucat, 91 milyon 891 bin 374 dolarla da demir ve çelik ürünleri geldi.” dedi.
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5 Ekim 2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısına; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörü Murat Kar konuk olarak katıldı ve TKDK’nın destekleri hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

12 Ekim 2020 tarihinde Zoom üzerinden yapılan Yönetim Kurulu toplantısına; “Sanal Fuarcılık Web 
Portal” konusuyla ilgili bilgiler vermek üzere, Proxolab Teknoloji A.Ş. Firmasından Osman Tulum ve Ya-
sin Kocabay konuk olup bilgilendirmelerde bulundu. Yönetim kurulu üyelerimizin internet ortamında 
katıldığı toplantıda, sanal fuarcılık süreci ile ilgili bilgiler verildi. 

19 Ekim 2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısına T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli İl Müdürü Aziz Acar katıldı; KOSGEB des-
tekleri ve şartları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yönetim kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdı. 

Yönetim Kurulu toplantısına konuk olan KOSGEB İl Müdürü Aziz Acar, destek programları ile ilgili 
şu bilgileri verdi: “İş Planı Destek Programında, il genelinde çağrıya çıkarak, gelen projeleri değerlen-
diriyoruz. İlk üç projeye de ödül kapsamında destek ödemesi yapabiliyoruz. AR-GE ve İnovasyon Des-
tek Programında, yenilik içeren bir ürünün veya yenilenmiş ürünün ortaya çıkarılmasını destekliyoruz. 
Stratejik Ürün Destek Programı, Bakanlığımız tarafından çağrıya çıkılıyor. KOBİ Gelişim Destek Prog-
ramı da dönemsel olarak çağrıya çıkılıyor. İşletme Geliştirme Destek Programında, başvuru formu ile 
programı başlatıp, program içinde destek başvurusu yapmadan giderleri gerçekleştirip, destek ödeme-
si talep edebilirsiniz. Yurt dışı destek programımızda amaç, ihracatı arttırmak veya işletmemizin ihra-
cata başlamasını sağlamaktır. İş birliği Destek Programında, temel bakış açısı tek başına ihtiyaçlarını 
gideremeyen KOBİ’lerin bir araya gelip, ortak proje oluşturmalarıdır. Bu destek programından sadece  
KOBİ’ler yararlanabilirken, mevzuat değişikliği sonrasında çalışanı 250’den fazla olan büyük işletmeler de 
bu desteğe başvurabilir hale geldi. Proje ortaklığı modelimizde, KOBİ veya büyük işletmeler isterse proje 
başvurusundan sonra ortak bir şirket kurup desteği alabilir veya şirket kurmadan sadece proje ortaklığın-
dan destek alabilir. Kredi Faiz Destek Programı ise dönemsel olarak veriliyor. KOSGEB’de genel itibarıyla 
proje başladıktan sonra giderlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. İzleme dönemi geldiğinde KOSGEB Denizli İl  
Müdürlüğü’ne rapor ediyorsunuz. Biz de rapora istinaden belgeleri isteyip ödeme yapıyoruz. KOSGEB’de 
son bir yılda erken ödeme uygulaması başlatıldı. Projenin giderini gerçekleştirmeden yüzde 30-40 ora-
nında erken ödeme alabiliyorsunuz. Destek süreçleri ve başvurular, KOSGEB’e gelinmeden internet orta-
mında gerçekleştiriliyor.” dedi.
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27 Ekim 2020 tarihinde; Odamız haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, Pandemi tedbirleri doğ-
rultusunda, Meclis Başkan Vekili Faik Müftüler’in başkanlığında uzaktan erişimle Zoom üzerinden ger-
çekleştirildi. 

27 Ekim 2020 tarihinde; Zoom üzerinden Odamız Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis 
Başkan Vekili Faik Müftüler’in başkanlık ettiği toplantıda Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube görevlileri, uyuşturucuyla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla yürüttükleri fa-
aliyetlerle ilgili olarak uzaktan erişimle meclis üyelerimize bilgilendirmede bulundular. 

Başkanımız, meclis toplantısındaki değerlendirme konuşmasında; “Sanayisi en hızlı toparlanan ülke-
lerden birisiyiz! Türkiye’miz, ağustostaki artış hızıyla, OECD ülkeleri arasında 1’inci, dünyada ise 2’nci 
sırada yer aldı. Ülkemizin elektrik tüketimi, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. OSB’lerde, 
eylülde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. Sanayi üretimimiz, birçok ülkenin aksine, artışını sür-
dürdü. Ocak 2018’den bu yana en yüksek performansı yakaladık. Ağustosta, sanayi üretimimiz, aylık 
%3,4; yıllık da %10,4 ile, beklenenden daha hızlı bir artış gösterdi. Beklentiler, yıllık artışın %6 civa-
rı olacağı yönündeydi. Sanayisi en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz! Türkiye’miz, ağustostaki artış  
hızıyla, OECD ülkeleri arasında 1’inci, dünyada ise 2’nci sırada yer aldı. Ülke ihracatımız, eylül ayında 
%4,8 artışla 16 milyar doları aştı. Bu tutar, bugüne kadar görülen en yüksek eylül ayı ihracat rakamı ola-
rak kayıtlara geçti” dedi.

Başka Erdoğan, yılın ilk 9 ayındaki karşılıksız çek adedinin Denizli’de geçen yılın aynı dönemine göre 
% 45 azaldığına dikkat çekti. Erdoğan, “Yurt genelindeki iyileşme ise, % 64,65’te kaldı. Şehrimizdeki kar-
şılıksız çek adedi, 1.410 olarak kayıt altına alındı. 2019’un aynı döneminde ise, 4.772 adetti. Karşılıksız 
çekler, tutar bazında % 78,55 azaldı. Yurt genelindeki azalış ise, %53,43’te kaldı. Karşılıksız çek tutarı, 
65 milyon 437 bin TL oldu. 2019’un aynı döneminde 457 milyon 328 bin TL idi. İlk 8 aydaki protestolu 
senet adedi ise, geçen yılın aynı dönemine göre %43,63 azaldı. Ülke genelindeki azalış ise, % 32,61. De-
nizli’mizdeki protestolu senetler, 5 bin 136 adet olarak kayıtlara geçti. 2019’un aynı döneminde ise, 9.111 
adetti. Protestolu senetler, tutar bazında da geçen yılın aynı dönemine göre % 64,56 azaldı. Ülke genelin-
deki azalma ise, %43,1. Protestolu senetlerin tutarı 69 milyon 730 bin TL oldu. 2019’un aynı döneminde 
196 milyon 750 bin TL idi” diye konuştu.

Erdoğan, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki ihracatın, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 21,64 
arttığını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracat rakamı da % 2,72 
yükseldi. Tutar bazında, tekstil ve konfeksiyon ihracatımız %17,63, elektrik ve elektronik ihracatımız % 
15,96, demir ve demir dışı metallerdeki ihracatımız % 29,27, madencilik ürünlerindeki ihracatımız da % 
2,9’luk bir artış yakaladı. Mal gruplarından ‘örme-dokuma, pamuklu bukle havlu’, tutar bazında geçen 
yılın eylül ayına göre %6,49 arttı. Çarşaf-nevresim ihracatımız ise, %41,28’lik, önemli bir artışa imza attı. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,15 arttı. 155 milyon 7 bin 
883 dolar olarak kayıtlara geçti. Ekonomimizin lokomotifi konumundaki ihracatçılarımızı, başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik ediyorum. İnternet üzerinden yapılan alışveriş, %40,7 arttı. Bu durum, ticarette 
bir eksen kaymasına işaret ediyor. O nedenle, gerek uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü koruya-
bilmek, gerekse yeni pazarlar ile müşteriler kazanabilmek için, bu değişimi göz ardı edemeyiz; etmeme-
liyiz! Aksine, herkesten çok önemsemeliyiz. Eylül ayında, bilgisayarlara olan ilginin, geçen yıla göre iki 
kattan fazla arttığını biliyor musunuz? İnternetten satış sitelerinin verilerine göre, dizüstü bilgisayara 
olan ilgi %134 artarken, masaüstü bilgisayarlara olan ilgi %90 ve tabletlere olan ilgi ise %135 yükseldi. 
Son birkaç aydır aynı uyarıda bulunuyorum… İş dünyası olarak, bu potansiyeli, e-ticarete dönüştürebil-
meliyiz. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönem ve bu beklenmedik durumdan çıkışta, e-ticaret, önemli 
bir dayanak noktamız olacaktır.”  dedi.
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3 Kasım 2020 tarihinde uzaktan erişimle Zoom üzerinden odamızın yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 

18 Kasım 2020 tarihinde; odamız haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.  

25 Kasım 2020 tarihinde Zoom platformu üzerinden odamız haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı 
ve kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 

30 Kasım 2020 tarihinde yapılan odamızın yönetim kurulu toplantısına, AK Parti Grup Başkan Vekili 
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ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan katıldı. Yönetim kurulumuzla istişarelerde bulundu. Kendisine 
üyelerimizden gelen sektörel ve firma temelli sorunlar iletildi ve çözümlenmesi için talepte bulunuldu. 

7 Aralık 2020 tarihinde Zoom üzerinden hafta-
lık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti-
rildi.  

16 Aralık 2020 Tarihinde; Odamızın haftalık 
olağan yönetim kurulu toplantısı Zoom üzerinden 
online bağlantıyla yapıldı. 

21 Aralık 2020 tarihinde; Odamızda haftalık 
olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. 

30 Aralık 2020 Tarihinde; Odamızda önce 2020 yılının son yönetim kurulu toplantısı, sonrasında da 
uzaktan erişimle Zoom üzerinden DTO Meclis Başkanımız Salih Sarıkaya’nın başkanlığında, 2020 yılının 
son meclis toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, 2020 yılında gerçekleştirilen 
Odamız çalışmaları ile 2021 yılına ilişkin beklentilerin yer aldığı bir değerlendirmede bulundu. 

2020 yılında Meclisimiz 11 olağan toplantı gerçekleştirmiştir. Odamızın aynı zamanda denetim 
organı durumunda olan Meclisimiz, bazı konularda doğrudan, bazı konularda da Yönetim Kurulumuzu 
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yetkilendirmek suretiyle, mevcut yasal görevlerimizin yanında, içeriği Denizli olan her konu ile  
ilgilenilmesi, gündem teşkil edilmesine katkı sağlanması anlamında önemli başarılara imza atmıştır. 
Odamızın kaynaklarının değerlendirilmesi, odamızın zamanında kararlar alarak işlev olarak daha aktif 
kılınması, olaylara ve konulara bakış noktasında zamanında ve yerinde irade dedilmesine önemli katkılar 
vermiştir.  

Odamız kurumsal yapısı içinde üyelerimiz, İlimiz iş alemi ve kamuoyu gözünde görünürlüğü ve bili-
nirliği konularında, nabız tutmada ve gündem oluşturmada önemli görevler ifa eden meslek komiteleri-
miz istişari mahiyette görev yapan organlardır. 

Meslek Komitelerimiz de 2020 yılı içinde üyelerimizin bilhassa fuar ziyaret programı, yurt dışı iş gezi-
si etkinliklerinin planlanması ve icrasında, ayrıca gündemdeki ekonomik ve mesleki hayatı yakından il-
gilendiren konularda gündeme getirdikleri sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin Yönetim Kuru-
lumuzun değerlendirmesinden geçtikten sonra Başkanlığımızca TOBB başta olmak üzere ilgili mercilere 
aktarılması hususunda önemli görevler yapmışlardır. Yeni dönemde de Komitelerimizle ilişkilerimizi 
geliştireceğiz. Toplantıların düzenli ve de zamanında gündemli olarak yapılması için girişimlerde bulu-
nacağız. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, aylık olağan meslek komitesi 
toplantılarına katılım sağlamış, istişarelerde bulunmuştur. 

Bunlardan bazılarını örneklemek gerekirse;

7 Ocak 2020 tarihinde Odamızda 12. Meslek komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda mesleki sorunlar 
değerlendirildi.   

9 Ocak 2020 tarihinde Odamızda 18. Meslek komitesi toplantısı gerçekleştirildi. 

5 Şubat 2020 tarihinde Odamızda 1. Meslek Komitesi toplantısı yapıldı. Üyeler, komitede yer alan DTO 
Meclis Üyesi Ülkü Emer’in doğum gününü kutlamayı da unutmadı.

13 Mart 2020 tarihinde; Odamızda 1. Meslek Komitesi toplantısı yapıldı. 

28 Eylül 2020 tarihinde; Odamızda yapılan 3’üncü meslek komitesi aylık olağan toplantısına  
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başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. Sektörlerindeki son gelişmeleri ve yapılması planlanan çalışmalar iliş-
kin süreç değerlendirildi.    5174 Sayılı Kanun gereğince, 2020/Eylül ayı içinde yapılması gereken Komi-
teler Müşterek Toplantısı, COVID-19 salgınının yeniden artışa geçmesi nedeniyle zamanında yapılama-
mıştır. Bu toplantı, 27.10.2020 tarihindeki Ekim ayı meclis toplantısı ile yapılmıştır. 

27 Ekim 2020’de Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Narko-Rehber’ projesi kapsamında Denizli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu ile DTO Meclis üyelerine video konferans sistemi üzerinden “Uyuşturucusuz Top-
lum Hepimizin Eseri Olacaktır” sloganıyla seminer verdi. Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın ar-
tırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği 
zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırıl-
ması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile 
nasıl irtibata geçileceği ve ‘UYUMA’ ihbar progra-
mı hakkında 76 katılımcı bilgilendirildi.

19 Kasım 2020 tarihinde; Odamızda 3.meslek 
komitesi toplantısı yapıldı. 

Üyesi olduğumuz odalar geçmişte ülkemizde, 
ahlakın, meslek etiğinin uygulaması olarak da ad-
landırılan ahilik geleneğinin gereği olarak oluşturulan kurumlardır. Disiplin kurulları da 2004 yılında yü-
rürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Borsalar Kanunu sayesinde, Odalar 
bünyesinde uygulama alanı bulmuştur. Oda Yönetim Organlarının eğitimleri ile üye eğitimlerine önem 
verilmiştir. Ancak, 2020 yılı için planlanan eğitimlerin bazıları Pandemi nedeniyle yapılamamış; erte-
lenmek zorunda kalınmıştır. Bazı eğitimler COVID-19 önlemlerine uygun şekilde uzaktan erişimle video 
konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 2020 yılında Odamız organ üyelerinin de 
içinde yer aldığı üyelere yönelik olarak aşağıdaki eğitimler yapılmıştır. 
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Eğitimin Konusu Eğitim Tarihi Katılan

1 İş Yerinde İletişim ve Stres Yönetimi 07.01.2020 55

2 Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi 14.01.2020 35

3 Bi tıkla Avrupa Eğitimi (Amazon) 28.01.2020 150

4 Desing Thinking / Tasarımcı Düşünce 12.02.2020 50

5 Ticaret Hukukunda Güncel Konular Eğitimi 18.02.2020 25

6 Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi 19.02.2020 28

7 İhracatta Hedef Pazar Tespiti ve Uluslararası Pazarlama 03.03.2020 66

8 Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Semineri 26.03.2020 140

9 e-Ticaret İle Kobilerin Yanındayız Semineri 01.06.2020 195

10 Covid-19 Sonrası Türkiye AB İlişkileri Semineri 12.06.2020 96

11 Teknik Tekstil Rekabet İçin Dönüşüm Web Semineri 26.07.2020 250

12 Yerleşik Yabancıların Çalıştırılması 14.08.2020 185

13 Görgü ve Nezaket Kuralları (Zoom) 3.11.2020 34

14 İhracata Yönelik Dijital Pazarlama (Zoom) 17.11.2020 129

15 Pandemi Döneminde Satış ve Pazarlama (Zoom) 24.11.2020 57

16
İhracatta Başarı İçin Satış ve Pazarlama
Stratejileri Eğitimi (Zoom) 01.12.2020 101

17 İş İngilizcesi Eğitimi 04-31.12.2020 40

18 Kriz Döneminde Finans Yönetimi (Zoom) 14.12.2020 60

19
Denizli Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası (DMMMO) 
ile Yeniden Yapılandırma Eğitimi 17.12.2020 250

20 Pandemi Döneminde İletişim (Zoom) 29.12.2020 35

TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine yönelik çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Bu bağlamda; 12 Şubat 2020 tarihinde, Habitat Derneği yönetim kurulu başkanı Sezai Hazır’ın 
da katılımıyla, Odamızın koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Denizli İl Genç Girişimciler 
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Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar ve icra komitesi üyelerinin katılımıyla Odamızda Face-
book İstasyon Planlama Çalıştayı gerçekleştirildi.  

“Nasıl bir şey tarif etmeye çalışıyoruz?”  temalı ve içerisinde eğitim etkinlik faaliyetleri, erken aşama 
girişimcilere imkan sunan alanlar, yurtiçi ve yurtdışı ağlara erişim, içeriğin ve imkanların paydaşların 
ortaklığında nasıl bir yapı olması gerektiği konularına odaklanılan çalıştay 30 kişilik bir grupla yapıldı. 

Çalıştaya, il genç girişimciler kurulu üyelerinin 
yanı sıra Kadın Girişimciler, akademisyenler ve si-
vil toplum kuruluşlarından da temsilciler katıldılar, 
istişarelerde bulundular. 11-12 Şubat 2020 tarihle-
rinde TOBB’da Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri-
ne yönelik olarak düzenlenen eğitim çalışmasına 
Odamızın koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu 
İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı 
Ebru Arslan, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Bur-
cu Müzeyyen Evran ile kurul üyeleri Funda Değir-
menci, Ferah Önel ve Vildan Yiğit katıldılar. 

TOBB’da düzenlenen eğitimde İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine hitap eden TOBB Başkanımız M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurul üyelerinden, genç kızlara başarı öykülerini anlatarak, rol model olmalarını iste-
di. Bilgilendirme seminerlerinin, camiayı ve TOBB’u tanımak için çok güzel bir fırsat olduğunu söyleyerek 
başladığı konuşmasında; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu’nu 2007 yılında kur-
duklarını, Kurulların amacının 81 ildeki kadın girişimci sayısını artırmaktır. Türkiye’deki tüm girişimciler 
içinde kadınların oranı 2007’de yüzde 4’ten 2018’de yüzde 9’a çıktı. Hiç mütevazı olmayacağım. Türkiye’de 
girişimcilik bu kadar çok konuşulmaya başladıysa, bunda en büyük rol TOBB’un, Kadın ve Genç Girişimci 
Kurullarımızındır. Yaklaşık 7 bin gönüllü kadın girişimci, illerindeki Oda ve Borsalarımızın koordinasyo-
nunda bu amaç için seferber oldular. Kurulların birinci görevi, başarılı kadın girişimcileri rol model olarak 
öne çıkarmak. Diğer kadınların, ‘O yaptıysa, ben de yapabilirim’ demesini sağlamaktır.  Toplumsal cinsiyet 
kabullerine karşı çıkmak gerektiğini belirtmek istiyorum. ‘Kadının yeri evidir’ yaklaşımının kabul edilemez 
olduğunu söylemek isterim. Kadının hayatın her alanında olması gerektiğini her zaman söyledim. Aynı 
erkekler gibi kadının evde de işte de yapacakları vardır. Bakış açısının değişmesi, kullanılan dilin değiş-
mesi gerekiyor. Unutmayın, sevgi, dilde başlar; dil değişirse, dünya değişir. Gelin artık, hayatımızda sık sık 
kullandığımız ‘bu işin adamı’ yerine ‘doğru kişi’, ‘erkek sözü’ yerine ‘söz’, ‘adam gibi’ yerine ‘doğru düzgün’ 
diyelim. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti olmaz. Siz eleştirilere kulağınızı kapatın ve işinize kararlılıkla 
devam edin. Çünkü TOBB olarak kadın ve genç girişimcilerimizi çok önemsiyoruz. Üstelik sizlerden ülkemiz 
adına çok beklentimiz de var. Türkiye’nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacımız 
var. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model de sizlersiniz. Türkiye’de yeni girişimciler 
ortaya çıksın diye sizlerin vizyonuna, yol göstermesine ihtiyacımız var. Bunları yaparken de içinde bulun-
duğunuz bu camiayı çok iyi tanımanızda büyük önem ve fayda görüyoruz” diyerek, sözlerini tamamladı. 
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3-4 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da TOBB’da TOBB tarafından İl 
Genç Girişimciler Kurulu üyelerine yönelik düzenlenen eğitime Oda-
mız GGK üyelerimiz Umut Semercialbaz ve Kaan Dobruca katıldı. 

TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu eğitim öncesinde yaptığı 
konuşmasına; İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı-
lara da şifa dileyerek başladı. Genç girişimcilere tavsiyelerde bulu-
nan TOBB Başkanı, içinde bulundukları kurumu daha iyi tanımalarını 
ve kendi başarılarını anlatarak, gençlere rol model olmalarını iste-
di. 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009 yılında ise Genç 
Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 8 bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu 
söyledi.

Yaptıkları çalışmaların duyulması için medyayı kullanmalarını is-
teyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sosyal medyayı kullanın. Yazılı medya 
çok önemliydi. Artık hükmü bitti. İlinizde genç girişimci kurulu diye 
bir kurul olduğunu ve ilin başarılı girişimcilerinden bir araya gelen 
bir grubun olduğunu bir kere hissettirin. İlin protokolü, valisi, beledi-
ye başkanı, milletvekillerine merhaba deyin. Tanısınlar sizi. Önünüz 
ancak böyle açılacak. Oda/borsa başkanlarından tavsiye alın” dedi. 

Genç girişimci kurullarının TOBB’dan bütçe istediğine dikkat çeken Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Aslında bütçe sizin elinizde var. Nerede var? Odanızda var. Akıllı adam ilindeki oda/borsalarla iyi di-
yalog kurarsa istediği kadar bütçe alır. Bütün mesele kendi becerinizi kendi başarınızı, faaliyetleriniz 
noktasında bütçeyi oda/ borsalarımızdan alırsınız. İkincisi her il zengin olmak istiyor. Kalkınma ajans-
ları bunun için var. Kalkınma ajanslarında proje yaparsanız ki akademik danışmanlarımızın görevi size 
yardımcı olmak. Her ilde akademik danışmanlarımızla yakın çalışmanız lazım. Sizden bir ricam da bu. 
Onlarla yakın çalışacaksınız ki proje yapabilin. Proje yapın kalkınma ajanslarından para alın” şeklinde 
konuştu. Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olabilmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini, işsizliğin 
çözümünün de girişimcilik sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtti. Gençleri girişimciliğe cesaretlen-
dirmenin görevleri olduğunu vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, en büyük potansiyelin üniversitelerde 
olduğunu, üniversiteli gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmelerini istedi. Kötü günde bir araya 
gelebildiklerini ancak iyi günde de bir arada olmak gerektiğini belirten Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
birbirlerini ötekileştirmemelerini tavsiye etti. 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından, Ülkemizde yaşanmakta olan COVID-19 
salgınının etkileri göz önünde bulundurularak «Kurumsal Yönetici Sertifika Programı» teması altında 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kurucu ortakları ile bu işletmelerin yönetim pozisyonlarında çalı-
şan ikinci ve üçüncü kuşak Kadın Girişimcilere ve KOSGEB Girişimcilik eğitimleri almış yeni iş kurma 
arifesinde olan kadınlara yönelik olarak planlanan, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Garanti Bankası ve Odamız işbirliğinde Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen, 30 
ders saati ile sınırlı, Yönetimsel Kodlama, Kurumsal ve Bireysel Motivasyon, Vizyoner İşletme Yöneti-
mi, Farklılıkların Yönetimi, İnsan Kaynağı Yönetimi, Dijital Pazarlama, Şirketlerde Aile Dinamiği, Şir-
ket Yönetimine Finansal Bakış, Müşteri Deneyimi, Yenilikçi İş Modelleri Geliştirme konularını kapsa-
yan eğitim çalışması 16 aralık 2020 tarihinde uzaktan Zoom üzerinden erişimle başladı. 29 Ocak 2021 
tarihinde tamamlanacak. Eğitimlerin sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olan katılımcılara  
Boğaziçi Üniversitesi Kadın Girişimci Yönetici Okulu “Kurumsal Kobi Yöneticisi Başarı Sertifikası” veri-
lecek. 
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TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri

No Adı Soyadı Firma Ünvanı

1 Duygu Karaçay Duygu Karaçay Duygu Bilişim Bilgi Teknolojileri

2 Kevser Şahin Kevser Şahin Densan Mühendislik

3 Fikret Çınar Fikret Çınar

4 Neşe Ataş Pades Pamukkale Doğa Ekstrem Spor Merkezi

5 Tuğba İmançlı Tuğser İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

6 Server Çelik Hazar Tuğser İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

7 İlknur Dalan Ormer Dış Ticaret Ltd. Şti.

8 Hülya Kahveci Rüzgar Mimar. Mühen. Ltd. Şti.

9 Melek Gökdoğan Melek Gökdoğan

10 Ayşe Tomaşoğlu Ayşe Tomaşoğlu Sude Sigorta

11 Burcu Kural Kalaycı Burcu Kural Kalaycı

12 Mukaddes Başkaya Gardenya Tekstil Konfeksiyon Ltd. Şti.

13 Gamze Sevgi Sevgi Turizm Halıcılık Ltd. Şti.

14 Betül Lerzan Tan Beltan İthalat İhracat Ltd. Şti.

15 Fatma Nergiz Gülhan Fatma Nergiz Gülhan Gülhan Sigorta Acente

Denizli Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi

Uğur Erdoğan DTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Zorhan Sancar Yük. İstişare Kur. Üyesi

Ali Atlamaz Yük. İstişare Kur. Üyesi Rıdvan Erdemir Yük. İstişare Kur. Üyesi 

İlhan Yaşar Yük. İstişare Kur. Üyesi Bülent İnce Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Osman Aydınlı Yük. İstişare Kur. Üyesi M. Mesut Aygören Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Mustafa Küçüker Yük. İstişare Kur. Üyesi İzzet Serhat Çatalbaş Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Ozan Katrancı Yük. İstişare Kur. Üyesi Mustafa Kaynak Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Oktay Mersin Yük. İstişare Kur. Üyesi Erol Akça Yük. İstişare Kur. Üyesi 

H. Mazlum Bababalım Yük. İstişare Kur. Üyesi M. Kemal Özdemir Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Süleyman Kocasert Yük. İstişare Kur. Üyesi Ceyhan Saldanlı Yük. İstişare Kur. Üyesi 

İsmail Gün Yük. İstişare Kur. Üyesi Okan Özgür Yük. İstişare Kur. Üyesi 

Mustafa Semerci Yük. İstişare Kur. Üyesi Nurettin Sert Yük. İstişare Kur. Üyesi 
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TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri

16 Ömür Duruerk Ece Karma Obje Ltd. Şti.

17 Ayla Taşçıoğlu Dht Mühendislik Mekanik Tesisat Ltd. Şti. 

18 Sevde Şensöz Neşe Tekstil A.Ş.

19 Alime Güngör Arsu Ag Tekstil Ltd. Şti.

20 Ayça Köksal Ake Çevre Teknolojileri Ltd. Şti.

21 Huriye Dağ Tiryaki Tekel ve Alkollü İçecek Ltd. Şti.

22 Ayşe Üstündağ Ayşe Üstündağ Sultans Butik

23 Özlem Durdu Kabel Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.

24 Emine Kobaş Emine Kobaş Serinvadi Doğal Ürünler

25 Nahide Erkan Nahide Erkan Aşkare Pastane

26 Süheyla Fazlı Süheyla Fazlı Gaye Optik

27 Ceyda Tanrıkulu Karaman Ceyda Tanrıkulu Karaman

28 Funda Gülsüm Kabalay Funda Gülsüm Kabalay

29 Zehra Altunbaş Zehra Altunbaş Getup Zihin Geliştirme Programı

30 Esin Neriman Tsa Tekstil Ltd. Şti.

31 Sultan Pişken Mustafa Pişken Yiğido Dondurma

32 Gülin Coşkun Ateş Gayrimenkul Ltd. Şti.

33 İlknur Görkan İlknur Görkan Ecmr İç ve Dış Ticaret

34 Nisan Karaca  

35 Hatice Funda Değirmenci  

36 Berrin Akdemir Berrin Akdemir

37 Bilgen Deda Kanyon Kuyumculuk Ltd. Şti.

38 Yıldız Aydemir Densan Mühendislik Ltd. Şti.

39 Emine Merve Tan Emine Merve Tan Mercan Giyim

40 Ayşen Zeybekci Turkuaz Tekstil San. Tic. A.Ş.

41 Nilüfer Bayrak Nilüfer Bayrak Look N Danışmanlık

42 Zeynep Yaşar 3kbiz Yazılım Özel Eğitim Ltd. Şti.

43 Ebru Aslan Dörtyüz Doğalgaz İnşaat Ltd. Şti.

44 Meral Özten Hedef Yem Ltd. Şti.

45 Huriye Reyyan Bozkurt Çavuşoğlu Büro Mob. Ltd. Şti.

46 Esra Kasapoğlu Ünlü Tima Yıkama Boyama Ltd. Şti.

47 Özlem Köseoğlu Köseoğlu Seyahat Acenteliği A.Ş.

48 Asuman Akca Melis Isıtma Soğutma Ltd. Şti.
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TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri

49 Rabia Gücüko Rabia Gücüko Süra Aksesuar

50 Serpil Akşit Dek Kimya Sanayi Ltd. Şti.

51 Seçil Çetinbay Fbr Mermer İnşaat Ltd. Şti.

52 Gülcan Mutlubaş Muteks Mutlubaşlar Tekstil A.Ş.

53 Emine Sağlık Kanatsız Özel Mekan Yurt İşlet. Ltd. Şti.

54 İrem Yarıcı Osial Tekstil Baskı Ltd. Şti.

55 Özlem Sarısakal Emir Tekstil Ltd. Şti.

56 Okşan Kafes Okşan Kafes

57 Öznur Alpaslan Fas İnşaat Ltd. Şti.

58 Sevgi Yalçın Sevgi Yalçın (Say Fotoğraf Evi)

59 Müşerref Tıkıroğlu  

60 Ferah Önel  

61 Hatice Şahin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

62 Demet Şahin Arif Şahin Dış Ticaret Ltd. Şti.

63 Hatice Akan Civan Payet Tekstil Ltd. Şti.

64 Nevres Erdoğan  

65 Güler Karagönlü Güler Karagönlü

66 Demet Saylan Aydınlar Nm Otomotiv Ltd. Şti.

67 Beyza Kocabay Bermant Sigorta Ltd. Şti.

68 Saime Aslan Aslan Tekstil A.Ş.

69 Şebnem Soyak İsmail Soyak

70 Vildan Yiğit Panel Mühendislik Ltd. Şti.

71 Ebru Leman Kalkan Ebru Leman Kalkan İnşaat

72 Jale Müge Coşkun Jale Müge Coşkun

73 Latife Ertuğrul Ertuğrul Tekstil Ltd. Şti.

74 Simge Bayram Simge Bayram Vanillass Bakery

75 Burcu Yılmaz Foodlab Eğitim Gıda Ltd. Şti.

76 Sıdıka Arıkan Denizli Abigem A.Ş.
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TOBB Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri 

No Adı Soyadı Firma Ünvanı

1 Süleyman Kandemir Voltek İş Mak.Ot.Mad.San. Tic. Ltd. Şti.

2 Serdar İrdem Serdar İrdem Mark Yatırım

3 Nail Emre Gülbahçe Emg Periyodik Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri

4 Muhammed Semih Ünlü Muhammed Semih Ünlü Ünlü Yapı

5 Ömer Cengiz Ömer Cengiz Cengiz-Er Otomotiv

6 Güngör Serhat Dülger G.Serhat Dülger Serhat Medikal Tekstil İnşaat

7 Mustafa Said Demir Gözde Yapı Makina İnşaat Ltd. Şti.

8 Ahmet Beyhan Beyaz Kurdele Organizasyon Ltd. Şti.

9 Simay Budak Simay Budak Budak Sigorta Aracılık Hizmetleri

10 Halil Alptuğ Önal Hisar Mandıra Ltd. Şti.

11 Burcu Kural Kalaycı Burcu Kural Kalaycı

12 Fatih Barış Peştereli Fatih Barış Peşdereli Eba Kimya

13 Mahmut Sadık Güngör Eggden Gıda Teknoloji Araştırma Ltd. Şti.

14 Ahmet Soyupak Ahmet Soyupak Soyupak İnşaat

15 Selami Dönmez Aksem Unlu Mamuller Ltd. Şti.

16 Huzeyfe Demir Envar Tur Turizm Seyahat Ltd. Şti.

17 Fatih Aydın Fs Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti.

18 Aydın Özhan Saraç Aydın Özhan Saraç

19 Onur Aytan Onur Aytan

20 Ali Teber Ali Teber Teberoğlu Pen

21 Mehmet Ozan Adıgüzel Ake Çevre Teknolojileri Ltd. Şti.

22 Abdullah Sert Sertel İnşaat Hafriyat Ltd. Şti.

23 İbrahim Turan İbrahim Turan Turan İnşaat Taahhüt Müh. Müt.

24 Caner Karaalp Caner Karaalp Karaalp Mimarlık

25 Emre Uysal Hermesvision Bilişim A.Ş.

26 İbrahim Küçük İbrahim Küçük Utku İnşaat

27 Kaan Dobruca Kaan Dobruca

28 Esma Akbaş Esma Akbaş Efta Mimarlık

29 Özge Solakoğlu Most Arge ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

30 Cemal Çıldır (Mehmet Oğlu) Çıldıroğlu Nakliyat Ltd. Şti.

31 Gürsel Tekin Görkem Tekin Görkem İletişim
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TOBB Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri 

32 Görkem Tekin Görkem Tekin Görkem İletişim

33 Muhammet Deniz Orhan Muhammet Deniz Orhan Mdo Enerji

34 Berrin Akdemir Berrin Akdemir

35 Yurdal Şahin Dörtel Mühendislik Ltd. Şti.

36 Sertaç Balcıoğlu Balcıoğlu Yöresel Ürünler Ltd. Şti.

37 İbrahim Özdemir Ratel Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

38 Ali Kocabay Kocabay Mühendislik Ltd. Şti.

39 Süleyman Boztaş Süleyman Boztaş Mb Otomotiv

40 Gamze Hazer Güneş Isı Doğalgaz Ltd. Şti.

41 Ayşe Sağat Ayşe Sağat 

42 Serpil Özyurt 3kbiz Yazılım Özel Eğitim Ltd. Şti.

43 Mehmet Çakır Atasoy Gold Yapı A.Ş.

44 Hakan Kaya Has Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti.

45 Ender Yalçın Endra İç ve Dış Ticaret A.Ş.

46 Mehmet Akif Ertuğrul İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk

47 Selçuk Toker Selçuk Toker Toker İnşaat

48 Cihan Atabey Cihan Atabey

49 Doğa Dülgeroğlu Karahayıt Doğa Termal Turizm A.Ş.

50 Oğuz Atakan Erdoğan Denko Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti.

51 Melih Çelikkol Cosmıc Fly Turizm Ltd. Şti.

52 Musa Çelikkol Cosmıc Fly Turizm Ltd. Şti.

53 Muhammet Demirtaş Demirtaş Enerji Tarım İnş. Ltd. Şti.

54 Yavuz Selim Yaşar Turkuaz Motorlu Araç. A.Ş.

55 Ahmet Şenol Işıklı Uşaklı Sarrafiye Ltd. Şti.

56 Dolunay Sarıkaya Dolunay Sarıkaya Saka Gıda

57 Selçuk Yılmaz Atlantis Harita Ltd. Şti.

58 Cüneyt Arslan Dhn İnşaat Taah. Ltd. Şti.

59 Samet Çevik Samet Çevik İnşaat Ltd. Şti.

60 Senem Alabaş Mustafa Alabaş Alb Dekorum

61 Ufuk Yıldız Emel Mobilya Ltd. Şti.

62 Ozan Demirer Demirer Tekstil Ltd. Şti.

63 Sinan Salgar Mercan Kimya A.Ş.

64 Saime Aslan Aslan Tekstil A.Ş.
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TOBB Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri 

65 Sevgi Sinem Kar Event:Co

66 Ebru Sürü Sürü Tekstil Konf. Ltd. Şti.

67 Samet Baştürkmen Myhome Tekstil Ltd. Şti.

68 Süleyman Yıldız Hobb Tekstil Ltd. Şti.

69 Ömer Kaan Erdoğan Kubika Tekstil Ltd. Şti.

70 Yunus Çiftçi Med Cezir İnşaat

71 Alper Kutlu Colours Mermer Ltd. Şti.

72 Taner Sürücü Asofis Büro Bahçe Mobilya Ltd. Şti.

73 Fırat Çiftçi Denizli 20 Restoran Ltd. Şti.

74 Celal Kızıl Ermet Tekstil

75 Okan Ülgen Paktaş Organizasyon Petrol A.Ş.

76 Hilin Çınar Fikret Çınar

4.1.2. Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi 

Denizli Ticaret Odası’nın Vizyonu:

İlimiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomik ve sosyal yapılanmasında yenilikçi ve katılımcı yaklaşım an-
layışı ile öncü olmak ve daima tercih edilen bir kurum olarak güvenilir hizmet vermektir. 

Denizli Ticaret Odası’nın Misyonu:

Denizli ekonomisinin, küresel rekabet yarışında hızına ivme kazandırabilmek için öncelikle üyele-
rimize olmak üzere ilimizin tüm sosyoekonomik dinamiklerine, potansiyellerini arttıracak hizmetleri, 
kuruluş kanununda belirtilen sorumluluk ve yetki ile müşteri odaklı olarak sunmaktır.

Denizli Ticaret Odası’nın Temel Değerleri:

-Kaliteli, hızlı, güvenilir hizmet sunumu
-Üyelerimize Kurumun birer parçası olduğunu hissettirmek
-Sürekli iyileştirmek
-Yeniliğe açık olmak

Denizli Ticaret Odası’nın Politikaları:

Kalite Politikası: 
Denizli Ticaret Odası olarak; çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışıyla, ilgili yasalar çerçevesinde, risk 

temelli yaklaşıma dayanan süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme prensibini göz önünde bulundurarak; 
paydaşlarımızın beklenti ve isteklerini karşılayabilecek eğitimli ve donanımlı personel yapısı ile üyeleri-
mizin, ülkemizin ve toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı taahhüt ederiz. 

Çevre Politikası: 
Denizli Ticaret Odası hizmetlerinin yapıldığı ve sunulduğu alanlarda uyguladığımız yönetim sis-

temleri, çevre mevzuatı ve standartlarına uygun olarak, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin ortaya 
çıkmaması amacı ile her türlü önlemi almayı, doğal ve sürdürülebilir kaynaklarımızı etkin kullanmayı, 
çevrenin korunması ve çevre kirliliğini azaltma amacıyla uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeyi, paydaş-
larımıza bu konuda örnek ve destek olmayı taahhüt ederiz.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:
Denizli Ticaret Odası olarak, uyguladığımız yönetim sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları 

ve standartlarına uygun bir şekilde; 
-Katılımcılığı destekleyerek paydaş görüşlerini almayı,
-Paydaş farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirmeyi,
-Gerçekleştirilen denetim, SWOT ve Risk Analizleri ile iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyerek 

sürekli iyileştirmeyi,
-Acil durumlara hızlı müdahale ederek, riskleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliğinin sürekliliğini 

sağlamayı,
-Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız için güvenli 

bir hizmet ve çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz”

Paydaş Memnuniyeti Politikası: 
Denizli Ticaret Odası olarak, paydaşlarımızın öneri, şikayet ve taleplerini çözmeyi daha iyi hizmet 

verebilmek amacıyla önceliğimiz sayıyoruz. Bu kapsamda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik ob-
jektiflik, gizlilik, paydaş odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme olarak tanımladığımız kılavuz 
prensiplerimiz çerçevesinde paydaşlarımızın memnuniyetinin artması için çalışıyoruz.

Üye İlişkileri Politikası: 
Denizli Ticaret Odası, üye odaklı hizmet politikasını benimsemiştir. 
Denizli Ticaret Odası; üye talep, beklenti ve şikayetlerine cevap verecek uygulamaları şeffaflık, çözüm 

odaklılık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeden ilgili yasalar, kaynaklar ve politikalar çerçeve-
sinde yürürlüğe koyar.  

İnsan Kaynakları Politikası: 
Denizli Ticaret Odası, paydaşlarına en iyi hizmeti verebilmek için bağlı bulunduğu kanunlar ve mev-

cut kaynakları çerçevesinde; misyonumuzu özümsemiş, vizyonumuza katkıda bulunacak, kurumsal de-
ğerlerimize uyum sağlayacak, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi, işe almayı, adil bir şekilde üc-
retlendirmeyi ve onların sürekli gelişimini sağlamayı temel prensip edinmiştir. 

Denizli Ticaret Odası, motive edecek bir çalışma ortamı sağlamayı, ekip ruhunu teşvik etmeyi ve iş 
güvenliği tedbirlerini almayı personeline taahhüt etmektedir. 

Mali Politika: 
Denizli Ticaret Odası; 5174 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde şeffaflık, verimlilik, eşit-

lik ve tutumluluk ilkelerine göre mali uygulamaları gerçekleştirir. Bu uygulamaları genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerine göre tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebeleştirir.

Odanın finansal kaynaklarının Oda vizyonu ve misyonu doğrultusunda Stratejik Plan esas alınarak 
maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması esastır.

Odanın sahip olduğu finansal kaynakların risk değerlendirmesi yapılarak yasaların izin verdiği men-
kul veya gayrimenkul yatırımlar ile veya bankacılık enstrümanları kullanılarak şeffaf bir şekilde değer-
lendirilerek arttırılması mali amaçlarımızdır.  

Haberleşme ve İletişim Politikası: 
Denizli Ticaret Odası (DTO), tüm paydaşları ile yüz yüze, elektronik yazılı, görsel ve sosyal medya or-

ganlarını kullanarak, etkin bir iletişim kurmaya, düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen 
gösterir. Mesajlarında açık, net ve eşit mesafede olmaya dikkat eder. Üyeleri ile 7/24 iletişime açık olacak 
şekilde sistemler kurar. 

Bilgi Güvenliği Politikası: 
Denizli Ticaret Odası (DTO), Bilgi Güvenliğini, bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunması 

olarak tanımlar;

Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirilmeden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından kolay ulaşabilecekleri şekilde tasnif edilmiş 
olması,
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Zamanındalık: Bilginin gerek duyulduğu her anda kullanıma hazır bulundurulması, Denizli  
Ticaret Odası (DTO), bu amaçla gerekli bilgi işlem altyapısının kullanılmasını ve bu altyapının korunma-
sını sağlar. Denizli Ticaret Odası; Entegre Yönetim Sistemi uygulayan (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahip) bir kurumdur.  Ayrıca, A sınıfı Akredite, kendisine varlık 
nedeni olarak gördüğü üyelerine hizmeti düstur edinmiş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu-
dur.

4 Şubat 2020 tarihinde Odamızda, birim amirlerinin katılımıyla Yönetim Sistemleri denetimi önce-
si Yönetim Gözden Geçirme toplantısı ger-
çekleştirildi. 18.001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi standardı revizyona uğra-
dığı için Odamızca 45001 sistemine intibak 
çalışmaları yürütülmektedir. Odamızda uy-
gulanmakta olan TS ISO 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sisteminin versiyon de-
ğişikliği nedeniyle, Sistemin 45001 Standar-
dına dönüşmesinin gereği olarak, Politikala-
rımızın gözden geçirilmesi sonucunda Çevre 
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarında  re-
vizyon gerçekleştirilmesi gereği üzerine, Yö-
netim Kurulumuzca ilgili politikaların 45001 Standardına uygun olarak aşağıdaki şekilde yayınlanması-
na karar verildi.

Çevre Politikası:
Denizli Ticaret Odası hizmetlerinin yapıldığı ve sunulduğu alanlarda; uyguladığımız yönetim sis-

temleri, çevre mevzuatı ve standartlarına uygun olarak, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin ortaya 
çıkmaması amacı ile her türlü önlemi almayı, doğal ve sürdürülebilir kaynaklarımızı etkin kullanmayı, 
çevrenin korunması ve çevre kirliliğini azaltma amacıyla uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeyi, paydaş-
larımıza bu konuda örnek ve destek olmayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:
Denizli Ticaret Odası olarak, uyguladığımız yönetim sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları 

ve standartlarına uygun bir şekilde; 

-Katılımcılığı destekleyerek paydaş görüşlerini almayı,
-Paydaş farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirmeyi,
-Gerçekleştirilen denetim, SWOT ve Risk Analizleri ile iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyerek 

sürekli iyileştirmeyi,
-Acil durumlara hızlı müdahale ederek, riskleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliğinin sürekliliğini 

sağlamayı,
-Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız için güvenli 

bir hizmet ve çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.
  11-12 Şubat 2020 tarihlerinde Odamızda TSE denetmenleri, TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’nde görevli 

Uzmanlar Atila Gündüz, Yücel Akça, Denizli Belgelendirme Müdürlüğü’nde görevli Uzman Ahmet Arslan 
tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 
EN 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yöne-
tim Sistemi gözetim tetkikleri yapıldı. 

Gözetim tetkiki açılış toplantısına başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Melek  
Sözkesen yaptığı konuşmada; “Türk Standartları Enstitüsü’nün saygıdeğer Temsilcileri, başarımızın mi-
marı, çok değerli çalışma arkadaşlarım, bugün Odamızda başlayacak olan “Gözetim Tetkiki” açılış toplan-
tısına hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtarak söze başlamak isterim. Adım, Melek Sözkesen. Oda Yönetim  
Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Odamız adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yal-
nızca üretmenin yetmediği, rekabet etmenin zorlaştığı, zorlaştığı, müşteri memnuniyetinin öneminin 
arttığı bir dönemden geçiyoruz. Kişi ve Kurumlar olarak, atılan her adımda, alternatifler geliştirme, risk 
değerlendirmesi yapma zarureti ortaya çıkmış durumda…Bu da belli bir plan ve programı, yani siste-
mik davranmayı zorunlu kılıyor. Bu anlamda, ISO Standardı Yönetim Sistemleri de bu alanda bizler için 
önemli bir referans ve rehber oldu. Denizli Ticaret Odası olarak biz; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sis-
temini ilk olarak 2003 yılında uygulamaya başladık. Ardından da 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 18001 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini de bünyesine dahil ederek Entegre Yönetim Sistemi’ni ha-
yata geçirdik. Son olarak da 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini de uygulamaya başladık. 
Bunda, personelimizin gayretli ve özverili çalışmalarının yanında, TSE’nin çok değerli mensupları olarak 
sizlerin rehberliğinizin payı büyüktür. Denizli Ticaret Odası olarak, buna müteşekkiriz. Oda yönetim ku-
rulu olarak biz, Odamız çalışmalarının uygun ortamda sağlanması, yürütülmesi ve hizmetin, en etkin ve 
verimli şekilde üretilmesi, üyelerimiz ve talep edenlere sunulması noktasında her türlü katkı ve desteği 
sağlamaktayız. Kurum olarak çalışmalarımızı İş Programı ve Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda yü-
rütmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 14001:2015 
Çevre Yönetim Sistemi, TS EN 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN 10002:2014 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gözetim tetkikinden geçeceğiz. Ayrıca 18001 standardı yerine 
yayınlanan TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçiş için de önümüzdeki dönem-
de çalışmalara başlayacağız. Üye Odaklı çalışan bir kurum olarak, varlık nedenimiz olarak gördüğümüz 
üyelerimiz ve Odamızdan hizmet alan tüm paydaşlarımıza öncülük edilmesi, etkin ve verimli hizmetin 
üretilip sunulması için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda 2019 yılında; İlimizde oluşan konut stokunun 
eritilmesine dönük olarak, bankalarla sağlanan mutabakat çerçevesinde kampanya başlattık. Bunda da 
başarılı olduk.12 sektörde (akaryakıt, konaklama, eğitim, sağlık, ulaşım vb.) yurt genelindeki 1150 ad-
reste, üyelerimize özel indirim imkânı sağladık. 2.300 kişiye KOSGEB destekli girişimcilik eğitimi verdik.  
530 üyemizin yurt içi ve KOSGEB destekli yurt dışı fuarlara ziyaret amacıyla katılımlarına yönelik orga-
nizasyonlar gerçekleştirdik. Personelimiz, üyelerimiz ve onların çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişim-
leri için çeşitli konularda 25 eğitim düzenledik. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde de “2020 Denizli 
Yılı” teması ile üyelerimiz ve İlimiz iş alemine ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değer katan çalışmalar 
yürütülmesini planladık.  Üyelerimize yerinde sunmak amacıyla, 20 Şubat 2020 tarihinde Çivril İlçemizde 
Oda Temsilciliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu merkezde; Çivril İlçemizin yanı sıra Baklan, Bekilli 
ve Çal İlçelerimizdeki üyelerimize de hizmet verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek-
lenen 5 Milyon Hibe bütçeli “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” temalı AB projemiz 2020 yılı içinde 
uygulanmaya başlanacak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara dönüp baktığımızda ne kadar 
yol aldığımızın farkındayız. Ben bugün gerçekleşecek Gözetim Tetkikinin de Odamız çalışmalarına çok 
şey kazandıracağına inanıyorum. Çalışmaların başarılı geçmesini diler, katılımlarınızdan dolayı Denizli 
Ticaret Odası adına hepinizi saygıyla selamlarım. Saygıdeğer misafirlerimiz şimdi söz sizlerindir.” dedi. 

Uzaktan erişimle video konferans sistemi üze-
rinden TOBB adına Türk Loydu Denetçisi Şehnaz 
Nalbant tarafından Odamıza yönelik olarak, 6-7 
Ekim 2020 Tarihlerinde Akreditasyon Geliştirme 
Ziyareti gerçekleştirildi. 

Geliştirme ziyareti sonunda Türk Loydu De-
netçisi tarafından düzenlenen değerlendirme 
raporunda yer alan eksikliklerin giderilmesi, dü-
zeltmelerin yapılması için Odamızca çalışmalar 
başlatılmıştır. 

4.1.3 Teknik Altyapının Güçlendirilmesi 

Odamız WEB Sitesi, yapılan ihtiyaç analizinin gereği olarak sürekli geliştirilmekte, güncel halde tu-
tulmakta ve daha fonksiyonel hale getirilme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Yeni ortak hizmet bina-
sının inşaatı ile ilgili olarak; Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik konjonktür ve ekonomik anlamda 
ortaya çıkan belirsizlikler göz önünde bulundurularak bina inşaatına ait keşif/maliyet hesapları, inşaat 
maliyetini konsolide edecek kurumların kaynak durumlarının gözden geçirilmesi vb. iş ve işlemler do-
layısıyla, ortak bina maliki olacak Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası ve Denizli Ticaret Odası 
başkanlarının kendi aralarında sağladıkları mutabakata bağlı olarak, ihale süreci ve binanın yapımına 
ilişkin süreç, Odamız için Yönetim Kurulumuzun 29.08.2018 tarih, 20 sayılı toplantısında alınan karar 
gereğince ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştı. 

O günden bu yana geçen süre zarfında yaşana gelişmeler, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret 
Borsası Başkanlıklarının, üç kurumun aynı bina girişini kullanmak suretiyle yapılacak binalar ve ortak 
alanlar yerine mevcut projenin ayrılarak, aynı arsa içinde her bir kurumun ayrı olarak kendi hizmet bina-
sını yapmaları fikrinin ağır basması üzerine, binaların aynı arsa içinde ayrı girişleri olan binalar olarak, 
inşası konusunda mutabık kalındı, önceden mutabakatla belirlenmiş oranlarda kalınmak ve tanzim ve 
imza edilecek yeni, bir protokole istinaden binaların yeniden düzenlenecek bir planlama ile yapılması 
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hususunda görüş birliğine varıldı, keyfiyet yeni bir protokolle teyit edildi. Ancak Pandemi şartlarının 
olumsuzlukları ve değişen öncelikler nedeniyle bina inşaatı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Odamızda veri güvenliğine yönelik çalışmalara önem verilmektedir. Bu bağlamda; Muhasebe ve  
üyelik uygulamaları konusunda TOBB yazılımı ve Programına geçiş işlemleri tamamlandı. Odamız-
da kullanılmakta olan telefon santral sisteminde çalışmakta olan taşınabilir telsiz telefonların 5. ve 6. 
katlarda çekmemesi dolayısıyla yaşanan sorunların giderilmesine dönük olarak 6. kata konulmak üzere 
mevcut santral sistemine uyumlu (1) adet LG GDC-130DB ilave baz istasyonu ekipmanı satın alındı. Sis-
tem güçlendirildi. 

Odamızda online tahsilat sisteminde güvenli veri transferi için kullanılmakta olan SSL sertifikası-
nın yenilemesi işlemleri yapıldı. Odamız bilgisayar sisteminde kullanılmakta olan Windows server std. 
Program/sistemleri için Microsoft Windows Lisanslarını yenileme işlemleri yapıldı.  Odamız bilgisayar 
sistemine gelen ve giden ağ trafiğini kontrol altına alarak, belli bir filtreleme işlevi gören Firewall anti 
virüs yazılım lisansları süresi içinde yenilenerek sistemin güvenliği sağlanmıştır.  Odamızda kullanıl-
makta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi, Servis Büro yazılım 
programları için Odamıza uzaktan erişim ile EAYS, EBYS ve Servis Büro Yazılımları Teknik Destek ve 
Bakım hizmeti alımı işlemlerine devam edilmiştir. Bundan sonra da devam edilecektir.  

Odamızda 1998 yılında tesis edilen ve bugüne kadar kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sis-
teminin fiziki ve ekonomik ömrünü doldurmasından kaynaklı olarak sık sık arızalanması, fonksiyonel-
liğini yitirmesi sonucu ana soğutma/ısıtma ünitesinin yenilenmesine karar verilmesi üzerine, Odamız 
soğutma ana ünitesi ve bağlı fancoil üniteleri yenilenmiştir. 

Ayrıca; Oda hizmet binası 6. katında yer alan toplantı salonu meclis toplantı salonu ve çok amaçlı 
salon olarak düzenlenmiştir. Hizmet binamızın 5. katında yer alan ve daha önce Oda Polikliniği olarak 
kullanılan bölüm, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Uygulama Birimi olarak tefriş ve düzenle-
mesi yapılmıştır. Odamızın 2. katındaki çalışma birimleri yeniden düzenlenerek, altyapısı ve üst yapısı, 
çalışanlarımızın sağlıklı ve çalışma ergonomisine uygun şekilde hizmet yürütmelerine imkân sağlayacak 
hale getirilmiştir. Odamızın 3. katında da gerekli düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Burada yer alan eski meclis salonu eğitim salonu haline getirilmiştir. Ayrıca yine aynı katta yer alan sa-
lon, bilgisayarlı eğitim salonun haline getirilmiştir. 

Odamızın giriş katında yer alan Ticaret Sicili Müdürlüğü çalışma alanında da çalışma şartlarına ve er-
gonomisine uygun şekilde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Birimin pencere perdeleri ve zemin döşemeleri 
yenilenmiştir. 

Odamız Koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” temalı AB Pro-
jesinin uygulanması sürecinde teknik destek sağlayıcı firma olarak seçilen İkada İnsan Kaynakları Geli-
şim Danışmanlığı Limited Şirketi firması ekibinin proje şartı gereği Odamızda hizmet alanı olarak 5’inci 
katta yer alan eski poliklinik yerinin çalışma alanı olarak düzenlenmesi kararlaştırılmış, bu kapsamda;  
çalışma alanı olarak belirlenen yerin altyapısının (ısıtma-soğutma-havalandırma, elektrik ve su tesisatı, 
data hatları, bölüm doğramaları, boya badana, yer kaplamaları, IP bağlantılı telefonlar, aydınlatma siste-
mi, çalışma masaları vb.) çalışma amacına uygun olarak düzenlenmiştir. İlk danışma toplantısı 17.06.2020 
tarihinde yapılmış, çalışmalara başlama tarihi de 28.06.2020 şeklinde planlanmış ve planlanan tarihte 
Projenin uygulanması çalışmalarına başlanmıştır. 

4.1.4 Görünürlük Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

20 Ocak 2020 tarihinde, Tavacı Recep Resto-
ran’da gerçekleşen Denizli Platformu Dönem 
sözcülüğü devir törenine Başkanımız Uğur Erdo-
ğan katıldı. Platform Dönem sözcülüğü Denizli 
Ticaret Borsası’ndan Denizli İhracatçılar Birli-
ği’ne geçti.  

2020 Yılına Dair Planlamamızı Basınla Paylaştık

20 Ocak 2020 tarihinde Odamızda, Odamızın 
2019 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2020 
yılı için yapılması planlanan faaliyetlerin üyele-
rimiz ve İlimiz kamuoyu ile paylaşımına yönelik 
yazılı ve görsel medya mensuplarının katılımıyla 
bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 
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Başkanımız Uğur Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmasında; Denizli Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 1.000 metrekarelik kapalı alanda uygulamaya başlanacak olan Denizli’de Teknik Tekstile Dönü-
şüm Projesi Merkeziyle ilgili önemli ipuçları verdiği konuşmasında; “Merkezde, uçak, helikopter, drone, 
yat ve araba parçalarının elde edilebileceği, giyilebilir elektronik tekstil ürünleri ile yenilikçi tekstil uy-
gulamalarının gerçekleştirilebileceği son teknoloji makinelerle donatılmış bir yer olacağına dikkat çekti.

Yenilikçi fikirlerin prototip ürünlere dönüştürülebileceği merkezin, inovatif girişimlerin haya-
ta geçirilmesinin önünü açacağını da kaydeden Başkanımız Uğur Erdoğan, “Bu merkezimiz, üst düzey  
teknolojisiyle, ARGE’ye imkân verecek. İsteyenlere, kozmetik ve damar içi ilaç uygulamaları ürünleri gibi 
katma değeri yüksek sektörel alanlar üzerine çalışma imkânı sağlayacak. Burada ayrıca, fonksiyonel ku-
maş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamalar da araştırılabilecek. Spor teknik tekstillere 
yönelik sentetik kumaşlarla ilgili yenilikçi üretim de yapılabilecek. 

 Odamız üyelerinin özel indirimden faydalanmaları için ülkenin dört bir yanında, 11 farklı sektör-
den 141 adresi kapsayan, Denizli İndirim Programı (DİP) başlatıldığını da anımsatan Başkanımız Uğur 
Erdoğan, “DİP’i ilk duyurduğumuz tarih, 27 Haziran 2019. Büyük ilgi gören kampanyamızın güncel bil-
gilerinin yer aldığı internette dip.dto.org.tr adresindeki sayfamız, 27 Haziran ile 31 Aralık 2019 tarihleri 
arasında, 40.399 kez ziyaret edildi. Bugün itibariyle, tıklanma sayısı 42.210’a ulaştı. DİP’e dahil ettiğimiz 
sektörler arasında ise sağlık, eğitim, konaklama, akaryakıt, filo ve araç kiralama, kargo, ulaşım, yazılım, 
ev temel ihtiyaçlar, kuru temizleme, spor ve kişisel bakım var.” diye konuştu.

Öte yandan, sektör bazlı projeler de üretildiğini belirten Başkanımız Uğur Erdoğan, inşaat sektörün-
deki daralmayı görerek Denizli Ticaret Odası’ndan Herkes İçin Konut Desteği Kampanyası başlatıldığını, 
bu sayede iç piyasaya 120 Milyon TL’lik finansal bir hareketlilik getirildiğini ifade etti.

Başkanımız Uğur Erdoğan; 2020 yılında Denizli Ticaret Odası olarak gerçekleştirilmesi planlanan 
çalışmalarla ilgili olarak da “2020’de değişim ve gelişimin lideri Denizli olacak! Bu kapsamda ilk adım 
olarak, geleceğin otomobili milli ve yerli üretim elektrikli otomobilimiz TOGG’un üretim bandından çı-
kacak 20’ncisi de dahil olmak üzere, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte, bedelini kendimiz 
karşılamak üzere, 20’sine birden şimdiden talip olduk.” dedi. Denizli’nin 20’nci ilçesinin üye sayısı 18 
bini bulan Denizli Ticaret Odası olduğuna inandıklarını ve bunu şehre değer katacak bir dinamizme dön-
dürmeye çalıştıklarını da vurgulayan Başkanımız Uğur Erdoğan, “Bildiğiniz gibi, 19 ilçemiz var. 20’nci 
ilçemiz ise, bize göre, artık 18.000 üyesi bulunan ve üye sayısı birçok ilçenin nüfusundan daha fazla olan 
Denizli Ticaret Odamızdır… İşte bu bilincin getirdiği sosyal sorumlulukla, elimizi taşın altına koymaya 
devam edeceğiz. Üyelerimiz ve halkımızın yararına olan girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, bu 
yıl, ‘Evini Yenile Denizli’ diyeceğiz. İnşaat ve konut sektörüne, geçen yıl Denizli Ticaret Odası’ndan ‘Her-
kes İçin Konut Desteği’ kampanyamızla kazandırdığımız ivmeyi, bu sene daha da artırmak istiyoruz… 
Bu yıl da ‘Evini Yenile Denizli Kampanyası’ düzenliyoruz. Üyelerimiz, Denizli’de ilk defa, bu sektörde 
tarihinin en büyük indirimini uygulayacak. Vatandaşımız, 50’ye varan indirimle, mantolama ve yalıtım, 
fayans, seramik, parke, mobilya, su ve iklimlendirme tesisatı ile iç dekorasyon gibi işlerini daha ucuz yap-
tırabilecek. Bankaların bu tür alışverişlerdeki ihtiyaç kredisine, özel oran sağlamaları için temaslarımız 
başladı. Halkımızın, önümüzdeki bahara yeni ve daha ferah bir evde girmesi için, inşaat malzemeleri ve 



69 DENİZLİ TİCARET ODASI 
2020 ÇALIŞMA RAPORU

dekorasyon ürünleri ticareti yapan işletmelerimiz, elini taşın altına koyacak. Bu tür işler, genelde ilkba-
harın başında yapıldığı için, biz de kampanyamızı daha verimli olması için o zaman başlatacağız. Denizli 
Ticaret Odası, Denizli Ticaret Üniversitesi’ni kurmak amacıyla fizibilite araştırması başlatacak, Vakfımız 
hazır. İlk adımı da attık, İsim hakkını almak için Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurduk. Ayrıca, ta-
rihi bir yapıda, DTO Ticaret ve Sanayi Müzesi’ni de kurmak için gerekli zemini hazırlayacağız. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Japon İş Konseyi Türkiye Toplantısı’nı Denizli’de yapmak 
istiyoruz. 2019, Japonya’da ‘Türk Kültür Yılı’ ilan edilmişti. 2020’de de etkinlikler Türk-Japon Yılı olarak 
devam ettirilecek. Denizli Ticaret Odası olarak biz de geçen yıl Eylül ayında odamızda ağırladığımız Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk Japon İş Konseyi Başkanı Sayın Şerif Tosyalı kanalıyla konsey üyeleri-
ni Denizli’ye getirip, yılda iki kez gerçekleştirilen toplantının Türkiye ayağını Pamukkale’de yapmaya 
çalışacağız. Bu konudaki davetimizi, Sayın Tosyalı aracılığıyla, Konseye iletmiştik. Dünyanın en büyük 
3’üncü ekonomisi olan Japonya’nın bu Konseydeki dev isimlerini, sektör temsilcilerimizle de bir araya 
getirmek istiyoruz. 

Bu yıl ayrıca, 2020 Denizli Yılı Konferansları ve Etkinlikleri düzenleyeceğiz. Geçen yıl büyük ilgi gören 
DTO Geleceğin Peşinde etkinliklerini sürdüreceğiz. Denizli, horozsuz olmaz; düşünülemez bile…O ne-
denle, en başta şehrin ortak paydası haline getirmeyi amaçladığımız Denizli Horozumuzun valilik, bele-
diyeler ve STK’lar gibi tüm kamusal alanlarda, kurumlarda ve makamlarda yer almasını istiyoruz. Biz de 
her fırsatta, şehrimize değer katanlara vefa borcumuzun olduğunu unutmadığımızı, birer horoz maketi 
hediye ederek göstermeye çalışıyoruz. Yine bu kapsamda, yurt dışındaki hemşehrilerimiz, iş adamları 
derneklerinin başkanları ile bazı üyelerini, DTO Geleceğin Peşinde etkinliğimize getireceğiz; başarı hi-
kayeleri ile bulundukları bölgenin ticaret hacmini bir de onlardan, ilk ağızdan dinleyeceğiz. Onlarla ikili 
ticari ilişkileri artırmanın yöntemlerini araştırarak, çeşitli kalemlerde ticaret yapmanın zeminini oluştu-
racağız. Bu tür organizasyonlardan, zoru başaran örnek isimlerin anlatacaklarından, insanımızın büyük 
fayda ve tecrübe edineceğine inanıyoruz. 

Öte yandan, Asya Pasifik ve Afrika’nın uluslararası ticarette en canlı yeni pazarlardan biri konumun-
dadır. Bu bölgelerle ilgili neler yapılabileceğini yine yıl içindeki etkinliklerimizde önemli ve tecrübeli 
isimlerle, akademisyenlerle masaya yatıracağız. Ve sizin de bildiğiniz gibi gelecek e-ticarette… O neden-
le, biz de bu yıl e-ticarete yönelik danışmanlık hizmetimiz ile eğitimlerimizi çoğaltacağız.  Denizli’ye bir 
teknoloji üssü kazandıracağız. Anadolu’daki ilk Facebook İstasyonunun açılışını Denizli’de yapacağız. 
Çeşitli görseller ve filmlerle, Denizli’mizdeki turistik yerlerimizin ve şehrimize has ürünlerimizin bize ait 
olduğunu vurgulayarak, Denizli’mizin tanıtımı artıracağız. Sektör ve turizm bazlı videolarla, insanların 
ilgisini Denizli’ye çekmeye çalışacağız. Denizli’nin tanıtımına katkı sağlayacak, şehrimizi anlatan kısa 
filmleri ödüllendireceğiz. 

Her yaştan vatandaşımız, kısa metrajlı filmler ve belgeselleriyle bu yarışmamıza katılabilecek. Bu kap-
samda Denizlili sanatçılarla birlikte büyük etkinlikler düzenleyeceğiz. ‘Denizli İçin Ben De Varım’ diyen 
ünlüleri, Denizlililer’i, sosyal mecrada ve dijital ortamdaki yayınlarımızla, dünyanın dört bir tarafındaki 
hemşehrilerimizle buluşturacağız. Denizli’ye has ürünler ile Denizli’de üretilen ürünler için özel bir kıs-
tas belirleyip DTO20 Belgesi vermeyi planlıyoruz. İlkbahar ile yaz geceleri Denizli Ürünleri Pazarı kurul-
ması için çalışma başlatmayı düşünüyoruz. 

Denizli’nin tanıtımı ve kalkınması için yöntem belirleme, arayış toplantıları ile çalıştaylar düzen-
leyeceğiz. Bu yöndeki çabamızı, yıl boyunca, çeşitli etkinliklerle sürdüreceğiz. Ülkemizin ekonomisine 
yön veren isimlerle, şehrimiz ile yatırım imkanlarının, Türkiye gündemine taşınmasını sağlayacağız. İh-
racat ve turizm şehri olduğumuz için, uzun süreli İş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Ayrıca, 2020’de de 
üyelerimizle, uluslararası ve dünyanın en büyük fuarlarına katılacağız. 2020’deki yurt içi ve yurt dışı 
organizasyonlarımız ile yıl içinde yapacağımız eğitimlerimizin takvimini, internet sayfamızdan kamuo-
yuyla paylaştık. 2020 yılında, çok sayıda daha büyük proje ve başarılara imza atmanın heyecanı içindeyiz. 
2020’yi, Denizli’mizi ticaret ve ekonomisiyle daha da büyüttüğümüz, insanımızın refahını artırdığımız, 
şehrimizi herkese tanıttığımız bir ‘Denizli Yılı’ olarak değerlendirmeye çalışacağız. Köklü bir gelenekten 
daha güçlü bir geleceğe, elbirliğiyle, hep birlikte ulaşabilmek umuduyla, 2020’nin, başta Denizli’mize, 
ülkemize ve milletimize olmak üzere, herkese sağlık, mutluluk ile başarılar getirmesini dilerim.” diyerek, 
konuşmasını tamamladı.

Toplantı yerel televizyonlardan canlı olarak yayınlandı. 2020 yılının, Denizli Yılı olarak ilan edilmesi 
ve İlimiz kamuyu tarafından da bunun içselleştirilmesi dolayısıyla; Odamızca, İlimiz sosyoekonomik ya-
pısına değer katacak bazı etkinlikler planlanmıştı. Bunları Meclisimizle de paylaşıp uygulamayı planla-
mıştık. Bunların başında; üyelerimize yerinde, etkin hizmet vermek üzere Çivril ilçesinde bir Oda Temsil-
ciliği’nin açılması idi. Onu gerçekleştirdik. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde korona virüsten ilk vefatın 
ortaya çıkması ve 16 Mart 2020 tarihinden itibaren, Virüsün yayılımını önlemek amacıyla Devletçe bir 
dizi önlem, tedbir ve kısıtlamaların ilan edilmesi üzerine planlanan faaliyetlerin bazıları ise gerçekleşti-
rilemedi. 
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5 Mart 2020 tarihinde Odamızda, kadınlar günü münasebetiyle, Psikoterapist Arzu Ceylan’ın konuş-
macı olarak katıldığı, “Kadın-Erkek, Hayat Birlikte Güzel” temalı bir konferans düzenlendi. 60 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen konferans katılımcılardan büyük bir beğeni topladı. 

   
14 Mart 2020 tarihinde; Denizli Ticaret  Odası olarak, COVID 19 Virüsünden korunma amaç-

lı olarak hizmet binamız baştan aşağı dezenfekte edilmiştir. Üyelerimiz, misafirlerimiz ve çalı-
şanlarımız için daha steril hale getirildi. Bu ilaçlama işlemleri o tarihten itibaren düzenli şekilde  
her hafta cuma günleri mesai sonrasında devam edildi, halen devam etmektedir. 

Hizmet binamızın katlarında kullanılmak üzere, yeterli miktarda ozonlama cihazı satın alındı ve  
uygun alanlara monte edildi. Etkin şekilde çalışması için gereken çaba gösterilmektedir.  

Hizmet binamızın girişinde ateş ölçer ile dezenfektan ünitesi, HES kontrol ünitesi kuruldu. Verimli 
şekilde çalışması sağlanmaktadır. Odamıza girişte gerekli kontroller yapılmakta, maskesi olmayanlara 
maske verilmekte, maskeli şekilde binaya giriş yapmaları sağlanmaktadır.

Odamız giriş katında oluşturulan hizmet masa-
sında internet hattı bağlı olarak bilgisayar, yazıcı, 
kağıt, kalem vb. malzemeler sağlanarak üyeleri-
miz ve onlar adına işlem yapmak üzere muhase-
beci mali müşavir ve diğer kişilere gereken hizmet 
sunulmaktadır.    

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 
13.03.2020 tarih, 2816 sayılı yazı üzerine, Oda/
Borsa mensuplarının Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
salgınından etkilenmesinin önlenmesi ve virüsün 
yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla Birlik ve 
Oda/Borsalarca gerçekleştirilecek toplantıların ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda Ticaret Bakanlı-
ğından görüş sorulduğu, Bakanlık görüşü çerçevesinde, TOBB tarafından Mart ayında yapılması planla-
nan Konsey toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği, aynı şekilde, Bakanlıkça; Oda ve Borsalarca Mart 
ayında yapılması gereken meclis toplantılarının da Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilmesinin, 
Nisan ayında 2 meclis toplantısının birden yapılmasının uygun olacağının değerlendirildiği, bunun ya-
nında, Mart ayında yapılması gereken Müşterek Meslek Komitesi Toplantılarının ve benzeri diğer kala-
balık etkinliklerin de Nisan ayının son haftasından sonra gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü bildi-
rildi. Odamızca buna göre hareket edilmiştir. Bu bağlamda Mart ve Nisan ayı meclis toplantıları Nisan 
ayının son haftası içinde, mart ayında yapılması gereken komiteler müşterek toplantısı uzaktan erişimle  
20 Nisan 2020 tarihinde yapılmıştır. 
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Yine Ticaret Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarihli ve 53188695 sayılı yazılarına istinaden Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nden gelen 13.03.2020 tarih, 2811 sayılı yazı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturu-
lan Korona Virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda fuar takviminde 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri 
arasında yer alan fuarların 1 Mayıs sonrası döneme ertelendiği bilgisini içeren ve fuar düzenleyicilerinin 
karara uymasının gerekmekte olduğu, bu karara uymalarını teminen gerekli önlemlerin alınması keyfi-
yetini konu alan yazı gereğine göre hareket edilmiş, planlanan fuar ve iş gezisi etkinlikleri ileri tarihlerde 
gerçekleştirilmek üzere iptal edilmiştir. Bu konuda üyelerimize gereken duyurular çeşitli duyuru meka-
nizmaları kullanılarak yapılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı’ndan Odamıza gelen yazı ile, korona virüs yayılımının engellenmesi, kooperatiflerin 
ticari iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla genel kurul toplantıları ertelendiğine ilişkin duyuru 
metni 17 Nisan 2020 tarihinde sektör mensubu üyelerimize duyurulmuştur.   

Korona virüs sürecinde tarım işletmeleri, gıda işletmeleri ile hayvancılık işletmelerinin alması gere-
ken korona virüs önlemleri ilgili sektör mensubu üyelerimize çeşitli duyuru vasıtaları kullanılarak duyu-
ru ve bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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27 Nisan 2020 tarihinde; TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü  
Hakan Ateş’in katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğin-
de TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Bunu takiben;

29 Nisan 2020 tarihinde Odamızda Denizbank Şube yetkilileri ve TOBB’a bağlı Oda/Borsa başkanla-
rıyla Nefes Kredisi Kredi Protokolü imzalandı. Odamızda, İlimizdeki TOBB’a bağlı oda ve borsalar olarak 
Denizli Ticaret Borsası ve Denizli Sanayi Odası ile Acıpayam, Babadağ, Buldan, Sarayköy ve Tavas Ticaret 
Odalarımızın da katılımıyla, Denizbank ile Nefes Kredisi Protokolü imzalandı. 

Sonrasında Odamızca TOBB’un belirlediği esaslar dahilinde talep edilen kaynak Denizbank’a akta-
rıldı. 6 ayı ödemesiz 12 ay süreli olmak üzere Oda kaynağı 18 aylık süre ile üyelerimizin kullanımına 
tahsis edildi. TOBB’dan gelen 27 Nisan 2020 tarihli yazı ile Nefes Kredisi kullanım esasları belirlenmiştir 
Bunlar; 

-Odamızca yönetim kurulu kararı alınarak belirlenen mevduat miktarına ilişkin işbu yazı ekindeki 
taahhütnamenin imzalanarak taranmış halinin nefeskredisi@tobb.org.tr adresine ve ıslak imzalı nüsha-
nın Birliğe gönderilmesinin gerektiği,  

-Odamız yönetim kurulunca taahhüt edilen rakamın açacağımız mevduat hesaplarına 27.04.2020 ta-
rihinden itibaren yatırılmasının gerektiği; 

-Yatırılan mevduatın bildirilmesini takip eden 24 saat içinde üyelerimize kullandırılmak üzere Oda-
mızın yatırdığı mevduatın 10 katı kredi limitinin, TOBB kaynağından tahsis edilen kredi limitine ilave 
edileceği,

-Odamız adına açılacak hesabın 31.12.2021 tarihine kadar bloke edileceği,
-Üyelerimizin kullanacağı kredinin 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay 

eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacağı, kullandırılacak kredinin brüt faiz oranının 
yıllık % 7,50 olacağı, 

-Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen odamızca kullandırılacak kredilerin azami 
limitinin 100 bin TL. olarak belirlendiği, bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL. ve altında cirosu olan işletmelerin azami 50 Bin TL, 3 
milyon TL. ile 25 milyon TL. arasında cirosu olan işletmelerin azami 100 Bin TL. kredi kullanabilecekleri, 
bununla birlikte Odamızca e-posta yoluyla Birliğe iletmiş olduğumuz üst limitlerin bu kuralların dışına 
çıkmamak koşuluyla geçerli olduğu, 

-KOBİ’lerin krediye başvurabilmek için öncelikle odamızdan açıklama olarak “Nefes Kredisi başvu-
rusu içindir.” ibareli faaliyet belgesi almalarının gerektiği, faaliyet belgesinin ayrıca dijital ortamdan da 
temin edilebileceği, bu belge olmadan bankanın talep kabul etmeyeceği, 

-Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırmanın protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı’nın sağladığı destekle KGF’ye ait olacağı, Odamızca banka şubelerine bloke edilen mevdu-
atın teminat kapsamında olmayacağı, 

-Kredi kullandırmalarda maddi teminat istenmeyeceği, ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil 
bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebileceği,

-Kredi değerlendirme sürecinde Birliğin ve Odamızın kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir 
kredi onayına iştirak etmeyeceği, referans veremeyeceği, 

-Protokol imzalanan bankaların KGF’ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında 
üyelerimizden herhangi bir masraf, komisyon talep etmeyeceği, 

-Kampanya kapsamında kredilendirme işlemlerine 27.04.2020 tarihinde başlanacağı, Odamızca üye-
lerimize gerekli duyuruların, web sitesi, sosyal medya, SMS, faks ve basın 
duyurusu yoluyla yapılmasının önem arz etmekte olduğu şeklinde idi. Bu 
konuda tüm bu bilgiler Odamız üyelerine SMS, e-mail ve sosyal medya gibi 
mecralardan duyurusu yapılmıştır. Bu krediden, Odamızca tahsis edilen kay-
naktan 803 üyemize  153.618.500 TL. tutarında kredi tahsis edilmiştir.  

TOBB ve Odamızın talepleri doğrultusunda T.Halk Bankası’nın 25.000,00 
TL. tutarındaki Can Suyu Kredi Paketinden 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
Odamız üyesi gerçek kişi işletmeleri de faydalandırılmaya başlandı. Ayrıca 
kredi kullanan gerçek kişilere bankanın ürünü olan paraf kart alabilmeleri 
imkânı getirildi.  Bu konuda gereken bilgilendirmeler Odamızca yapılmıştır. 
Bu krediden 2.284 gerçek kişi üyemize, 56.957.000,00 TL tutarında kredi tah-
sis edilmiştir.  

Odamız üyesi marketlere verilmek üzere mesafe yer imleçleri/çıkartmaları 
hazırlanıp yeterli sayıda hazırlanarak dağıtılmıştır. 

 Ayrıca, korona virüsten korunmak için bilinçlendirme amaçlı olarak sos-
yal mesafenin korunmasını sağlamak amaçlı olarak afiş brandalar hazırlatıl-
dı, şehrin çeşitli hâkim noktalarını asılması sağlandı. 
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Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan CO-
VID-19 salgınının ortaya çıkardığı sağlık, sosyolojik,  
psikolojik ve ekonomik etkilerinin aşılmasına yö-
nelik olarak Odamızca, Oda kaynaklarının nefes 
kredisi adı altında bankalar vasıtasıyla üyelerimi-
zin kullanımına sunulması, salgınla mücadele için  
Cumhurbaşkanlığı Makamı ve ilgili Bakanlıklar ta-
rafından açıklanan “kontrollü sosyal hayat” pren-
sipleri olarak sayılan“ maskesiz sokağa çıkılma-
ması, sosyal mesafenin korunması, hijyene özen 
gösterilmesi” gibi kurallarının toplum hayatında 
yer etmesi için çeşitli mecralarda duyurular yapıl-
mıştır. 

Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı ya-
zısı ile  oda ve borsa üyelerinin üzerinde oluşacak 
olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, 
üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi 
gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti 
ile oda ve borsaların Birliğe Temmuz ayında öde-
mesi gereken Birlik aidatı birinci taksitinin ödeme 
sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber 
oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında, Birlik aidatı için dc Aralık ayında ödenmesinin karar altına alın-
ması sonucunda, Odamız üyelerinin Odamıza Haziran ayında ödeyecekleri aidatları Ekim ayı taksiti ile 
birlikte ödenmek üzere ertelenmiştir. Bu konuda Odamız üyelerine gereken duyuru çeşitli mecralardan 
yapılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı’nın 02.04.2020 tarihli ve 
E-00053667892 sayılı yazılarına istinaden Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen ve yeni tip 
korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkmasını ta-
kiben, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetna-
mesi (FORM-A) belgelerinin, belgeler üzerine kare kod 
ve doğrulama linki koymak kaydı ile sadece MEDOS üze-
rinden elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına 8 
Nisan 2020 tarihinden itibaren geçilmiştir. Diğer dola-
şım belgelerinde daha önceden MEDOS sistemi üzerin-
den onaylanması işlemi yapılmakta idi. 

Salgının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle, 
tüketici hakem heyetlerinde süre uzatımı düzenleme-
si yapılmıştır. Türkiye’deki KOBİ’lere korona virüs sal-
gınıyla mücadele ederken ihtiyaç duydukları çevrimiçi 
desteği sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birli-
ğinde KOBİ’lere yönelik çevrimiçi eğitim portalı hizmete 
açıldı. Bu portal üzerinden, tüm KOBİ’leri salgın sebe-
biyle karşılaştıkları zorluklardan en az düzeyde zarar 
görmelerine yardımcı olmak için dijital eğitimler de bu 
portal üzerinden verilmeye başladı. 
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21 Ağustos 2020 tarihinde; Lise Caddesi üzerindeki firmalara yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziya-
ret sırasında COVID 19 Virüsünden korunmak için maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme 
ve denetim çalışmalarında bulunuldu. Ziyaret edilen üyelerimize, maske, kolonya ve korona virüsten 
korunmak için 14 temel kuralın yer aldığı afiş firmalara takdim edildi, istişarelerde bulunuldu. Bu zi-
yaretleri Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, ilgili personelimizle birlikte gerçekleştirdi. Firma 
ziyaretlerinin bir bölümünde meclis üyemiz Haluk Lenger de Başkanımız Uğur Erdoğan’a eşlik etti. 
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Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan,  ekibiyle birlikte Lise Caddesi’ndeki  
iş yerlerini ziyaretinin ardından televizyon kanallarına değerlendirmede bulundu; sorularını yanıtladı.
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Covid-19 Pandemisi nedeniyle üniversitele-
rin uzaktan eğitime geçmesi üzerine, Başkanımız 
Uğur Erdoğan Pamukkale Üniversitesi yakınında 
bulunan öğrenci yurdu işletmeciliği yapan üyele-
rimizle 1 Eylül 2020 tarihinde bir araya geldi. Yurt 
işletmeciliği yapan üyemiz firma temsilcileriyle 
istişarede bulunuldu, sorunları dinlendi, görüş ve 
önerileri alındı. 

AK Parti Grup Başkan Vekili ve 
Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Üyesi ve Denizli Milletvekili 
Şahin Tin, Avrupa Konseyi Parla-
menter Meclisi Türk Grubu Başkanı 
ve Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, 
Pamukkale Belediye Başkanı Avni 
Örki ile beraberlerindeki heyet üye-
leri Başkanımız Uğur Erdoğan’ı zi-
yaret etti. Heyet üyeleriyle, pandemi 
şartlarında lojistik sektörü ve genel 
ekonomik konularda istişarelerde 
bulunuldu.  

17 Eylül 2020 tarihinde Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısına 
Odamız adına Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapılan 59 sayılı top-
lantıda; ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan 
personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla 
başvuran tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın 
uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar (HES)”uy-
gulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya 
alınmasına ve şüpheli biri tespit edildiğinde, ge-
rekli yerlere bildirilmesi kararı alındı. Bu uygulama 
Odamızda aynı gün itibariyle başlatılmış olup de-
vam ettirilmektedir.  

Halkımızın ve ayrıca,  yeniden yüz yüze eği-
tim-öğretim hizmeti vermeye başlayan Odamız 
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üyesi özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla, korona 
virüs salgınının önlenmesine dönük uyulması ge-
reken maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması 
için etkin algı ve bilinçlendirmeye katkı noktasın-
dan hareketle Odamızca; okullara gönderilmek 
üzere 2.00 metreye 1.00 metre ebadında branda 
afiş, şehrin muhtelif hakim noktalarına asılmak 
üzere 5.00 metreye 1.2 metre ebadında branda 
afiş ile ayrıca 30 ayrı  billboard üzerinde yer almak 
üzere 30 adet billboard afişi yaptırılmasına, afiş-
lerin yerlerine asılması kararlaştırılmıştır. Hazır-
lanan COVID-19 Bilgilendirme afişleri özel eğitim 
kurumlarına gönderildi. 

6 Kasım 2020 tarihinde; Denizli Valimiz Ali 
Fuat Atik’in, Denizli Valiliği’nin COVID-19 ile 
mücadele çalışmalarıyla ilgili düzenlediği basın 
toplantısına iştirak edildi. Toplantıya Başkanımız 
Uğur Erdoğan katıldı.  Dünyada ve ülkemizde artış 
kaydeden ve ölümlere, sosyal ve ekonomik yıkım-
lara sebep olan COVID 19 Salgınının ilimizde de 
öngörülenin ötesinde bir boyuta ulaşması sonucunda, bulaşı riskinin en aza indirilmesi amacıyla,  İçiş-
leri Bakanlığının Genelgesi,  İl Hıfzıssıhha Meclisinin bu yöndeki kararları, ayrıca  personelimizin sağlık 
durumları ve moral değerleri göz önünde bulundurularak Odamızda 16 Kasım 2020 tarihinden başlamak 
üzere personelimize dönüşümlü olarak idari izin verilmesi ve dönüşümlü çalışma (bir hafta evden, bir 
hafta işyerinde olmak üzere) uzaktan çalışma sistemiyle çalışma yaptırılması uygulamasına geçilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde bu uygulamaya son verilmiş 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 
tam çalışma sistemine geçilmiştir. Daha sonra virüs yayılımının artışa geçmesi üzerine Denizli Valiliği-
nin Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına istinaden Odamızda yeniden 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren dö-
nüşümlü çalışma sistemine geçilmiş, ayrıca 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren mesai saatleri 10.00-16.00 
saatleri arasında uygulanmaya başlanmıştır.  
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7 Aralık 2020 tarihinde; Denizli’mizdeki hayır-
severlerimizin bağışlarıyla alınan 22 adet yüksek 
akımlı oksijen cihazının İl Sağlık Müdürlüğüne tes-
limi için İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen töre-
ne iştirak edildi. Törene Odamız adına Başkanımız 
Uğur Erdoğan katıldı. 

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ayni olarak 
gıda yardımı şeklinde verilmek üzere gelen 60.000 
TL’lik gıda yardımının yanında Odamızca da ge-
reken ayni yardım ihtiyaç sahiplerine yapılmıştır.   
Odamıza yeni kaydolan üyelerimize oryantasyon 
eğitimi verilmesi amacıyla hazırlanan Oda tanıtım 
kitapçığı hazırlanmış olup, üyelerimize, içinde çe-
şitli tanıtım materyalleri, üye sicil belgesi, ticaret 
sicil gazetesi vb. dokümanlar bir karton kutu içinde 
set olarak üyelerimize gönderilmektedir. 

4.1.5 Odalar Arası İş Birliğini Arttırmak 

Odalar arası iş birliği ve istişare çalışmalarına 
devam edildi. Bu bağlamda, 15-16 Ocak 2020 tarih-
lerinde Odamızda; kıyaslama ziyareti için Odamıza 
gelen Konya Ticaret Odasında görevli personelden 
oluşan heyeti misafir ettik. Misafir Konya heyeti; 
Ticaret Sicil Müdürü Mahmut Mustafa Gün, Oda 
Sicil Müdürü Mustafa Atiker, Muhasebe Müdürü 
Yasemin Tükenmez, Bilgi İşlem Müdürü Musta-
fa Aydeniz, Muhasebeci Mustafa Önol, Bilgi İşlem 
personeli Mustafa Yılmaz, Oda Sicil personeli İs-
mail Hoşgöz’den oluştu.

20 Ocak 2020 tarihinde; İzmir Ticaret Odası 
Meclis Üyesi ve İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri 
Derneği Başkanı Abdullah Naci Ölçen ile Efor Ege 
Fuarcılık firmasının sahibi Doğan İşleyen Odamızı 
ziyaret etti. Ziyarette Meclis Başkan Yardımcımız 
Faik Müftüler ve Meclis Üyemiz Yaşar Köseoğlu da 
Başkanımız Uğur Erdoğan’a eşlik ettiler. 
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  22 Şubat 2020 tarihinde Uşak Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Uşak İl Kadın Girişimciler İcra 
Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel 
İstişare Toplantısı’na Odamız destek ve katkı-
sıyla TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kuru-
lunun 23 üyesinin katılımı sağlandı. 

Adı geçen etkinliğe katılım talebinde bu-
lunan Denizli İl Kadın Girişimciler Kuruluna 
mensup; İcra Komitesi Başkanı Ebru Aslan, 
İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Burcu mü-
zeyyen Evran, Cansel Döner, Ayla Ermiş, İcra 
Komitesi Üyeleri  Tuğba İmançlı, Jale Müge 
Coşkun, İl Kurulu Üyeleri  Meltem Günalp,  
Vildan Yiğit,  Emine Kobaş,  Şebnem Soyak,  
Gamze Sevgi,  Ferah Önel,  Hatice Funda De-
ğirmenci,  Duygu Canbaz, Nahide Erkan,  Ayla 
Taşçıoğlu,  Zehra Altunbaş, Zeynep Yaşar, 
Esma Cim, Nisan Karaca, Server Çelik Hazar 
ile Kurulun sekreteryasını yürüten Odamız 
Genel Sekreterlik Birimi sekreteri Şefika Tu-
nalı katılım sağladı. 

16 Haziran 2020 tarihinde; Odamız ve 
Denizli Serbest Muhasebeci Mali müşavirler 
Odası iş birliğinde, Odamızın Youtube kanalı 
üzerinden; Odamız üyeleri ve onlara hizmet 
veren serbest muhasebeci mali müşavirlerin 
bilgilendirilmesi amacıyla e-dönüşüm süreci 
ve Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili bir bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirildi. 

4.2 Üyelerin Rekabet Gücünü Arttırmak 

4.2.1 Üyelerin DTO Hakkında Bilgilerini Arttırmak
Özel üniversite ve özel eğitim kurumlarında indirim sağlamaya yönelik anlaşma çalışmalarını yürütü-

yoruz. (İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Konya Karatay Üniversitesi’yle anlaşmalar yapıldı.)
Odamızca düzenlenen girişimcilik eğitimlerine 

katılarak KOSGEB destekli girişimcilik sertifikası al-
mış olan kadın ve genç girişimciler tarafından kuru-
lan işletmelerin açılış törenlerine Odamızca katılım 
sağlandı. Bu törenlere Başkanımız Uğur Erdoğan iş-
tirak etti. Bu konuda; 

11 Ocak 2020 tarihinde, ilimiz kadın girişimci-
lerinden, Burcu Kaymaz’ın girişimiyle kurulan ve 
kendi adıyla anılan işyerinin açılış törenine iştirak 
edildi.  Açılış törenine Odamızı temsilen Başkanı-
mız Uğur Erdoğan katıldı. 
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18 Ocak 2020 tarihinde Tokdemir Bilişim Teknolojileri Firmasının yeni şubesinin açılış törenine 
Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı.

17 Ocak 2020 tarihinde hiz-
mete açılan TOBB Denizli İl 
Genç Girişimciler Kurulu üyesi,  
Samet Çevik tarafından kurulan 
Çevik Döner-Et Restoran Firma-
sının açılış törenine Başkan Yar-
dımcımız Melek  Sözkesen, Meclis 
Üyemiz Haluk Lenger ve Genel 
Sekreterimiz Ali Rıza Tekin birlik-
te katıldılar. 
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22 Şubat 2020 tarihinde, Merve-Murat Çiçekçi çiftinin “Merve Yamuç Beauty Lounge / Güzellik  
Merkezi” adı altında kurdukları işyerinin açılış törenine katılım sağlandı. 

12 Şubat 2020 tarihinde 
açılışı gerçekleşen Mirzabey 
Restoran’ın açılış törenine 
Meclis Başkan Yardımcımız 
Faik Müftüler katıldı.

 7 Mart 2020 tarihinde; 
Odamız üyesi Mehmet 
Çelik tarafından kurulan 
Zerra Pizza Firmasının 
işyeri açılış törenine Oda-
mızca iştirak edildi. Törene 
Başkanımız Uğur Erdoğan 
ve meclis üyemiz Mehmet 
Taştan birlikte katıldılar. 
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20 Nisan 2020 tarihinde video konferans sistemi üze-
rinden Meslek Komitesi Başkanlarının katılımıyla, ülke-
mizde yaşanmakta olan Pandemi şartlarında karşılaşılan 
zorluklar, sorunlar ve çözüme dönük önerilerinin ele alın-
dığı bir istişare toplantısı düzenlendi. Akabinde 2020 yılı 
Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı yapıldı. 

Üyelerimizden Komitelere yansıyan, sektörlerimizde-
ki son durumu, istek ve önerilerini dinlendi. Korona vi-
rüsün etkileriyle mücadelede neler yaptığımızı anlattık. 
Toplantıda komite başkanları tarafından komiteleri adına 
dile getirilen sorunlar, Odamız görüşleriyle desteklenmiş 
çözüm önerileriyle birlikte TOBB üzerinden ilgili makam-
lara iletildi. Toplantıda söz alan komite başkanlarımız ve 
kendilerince dile getirilen sorunlar aşağıdaki şekildedir: 

Betül Lerzan Tan (1. Meslek Komitesi Başkanı):
Malum, bu salgın sürecinde likidite sıkıntımızı aşmak amacıyla KOBİ olarak kredi 

için bankalara başvurduk. Bankalara gittiğinizde, ‘KGF kaynak desteği bitti’ denmek 
suretiyle geri çevrildiğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. İhracata yönelik üretimde kul-
lanılmak üzere ithal ettiğimiz hammadde ve yarı mamul madde ithalatında %40-
50’lere varan gümrük vergileri alınmaya başladı. Önceden sipariş ettiğimiz birçok 
maddenin üzerine, daha bize gelmeden yolda %50’lere varan oranda ithalat gümrük 
vergisi tahakkuk ettiğini öğrenmenin şokunu yaşıyoruz. Bu da büyük bir maliyet artı-
şına sebep olmaktadır. Bu anlamda, ihracata çalışan firmalarımızın büyük sıkıntıları 
var. Ülkeden temini mümkün olmayan bir malın gümrük vergisini anlamak mümkün 
değildir. 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, üretimlerinde hammadde olarak kullanılan ve Türki-
ye’de üretimi bulunmayan, Çin’den ithal ettiği 39.20.43 GTİP numaralı PVC Film ürününe 18.04.2020 
tarihinde yayınlanan tebliğde %40 ek vergi getirilmiş; daha önce uygulanmış yasalarda örnekleri olduğu 
üzere tebliğ tarihinden itibaren 45 gün sonra yasa geçerli olup yoldaki mallar bu yasalardan etkilenmi-
yorken, şu anki süreçte tebliğ edilen kararlar direkt uygulanmaya başladığı için birkaç ay önce sipariş 
verdikleri ve şu anda gemiyle ülkemize gelmekte olan bu ürünlerin bu yasadan olumsuz etkilendiğini 
ve getirilen yüksek ek vergiden dolayı çok mağdur durumda olduklarını belirtmektedirler. Geminin İz-
mir Alsancak Limanı’na tahminen 15.05.2020 tarihinde ulaşacağını beyan ederek, içinde bulunulan bu 

Betül Lerzan Tan
(1. Meslek Komitesi Başkanı)
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sıkıntılı süreçte yaşadıkları sorunların TOBB üzerinden ilgili makamlara iletilmesini Odamızdan talep 
etmektedirler.   

 Ayrıca, tekstil sektöründeki bazı üretici firmalardan da benzer sıkıntılar dile getirilmektedir. Sıvı ge-
çirmeyen yatak koruyucu alezde de kullanılan membran (pu malzeme-poliüretan) yarı mamul ürününün 
de Türkiye’de üretimi bulunmamakta; bu ürüne de yüksek ek vergi gelmiştir. Bu durumdan dolayı da 
üreticiler mağduriyet yaşamaktadırlar. Çünkü, yüksek maliyetler firmaların yurt içi 
ve yurt dışı pazarlarındaki satışlarında ciddi sorun teşkil etmekte, satış hacimlerinde 
düşüşlere yol açmaktadır.

    
İlknur Sevgi (2. Meslek Komitesi Başkanı)
Turizme yönelik desteklerden memnunuz. TBMM’de görüşülen ve kabul edilen 

yasayla faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnafların Çevre Temizlik Vergisi 
ile İlan ve Reklam Vergisi’nin bu döneme denk gelen kısımlarının tahsil edilmemesi 
kararlaştırıldı.

 Mustafa Demirayak (3. Meslek Komitesi Başkanı)
İnşaat sektörüne yönelik, bankalar tarafından KGF destekli 

krediler yaygın olarak verilmiyor. Çoğu bankada, başvurumuzun kabulünde bile zor-
lanıyoruz. Yapı denetim sistemi ile müteahhitlik karnesi sisteminde değişikliğe gi-
dildi. Yapı denetimde bürokrasi arttı ve masraflar yükseldi. Yeni düzenleme ile alınan 
müteahhitlik karnesinde geriye dönük olarak noter onaylı kat karşılığı inşaat söz-
leşmesi şartı var. Eskiden yapılan binalardaki ikili, karşılıklı güvene dayalı yapılmış 
basit usuldeki sözleşmeler kabul edilmiyor. SGK dosyası mevcut; alış satış faturaları 
vs. olduğu halde kabul görmüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ivedi olarak gö-
rüşülerek konunun çözüme kavuşturulması, mağduriyetlerin önlenmesi gerekiyor. 
Yapı denetim ücretleri çok yüksek. Ticaret Odası’na kayıtlı küçük ölçekli firmalara 

yönelik, nefes kredisi bir an önce devreye sokulmalıdır.
 
Veli Cengiz (4. Meslek Komitesi Başkanı)
Aslında, çok şükür ki işimiz var; ancak şoför çalıştırmaktan yana sıkıntılarımız da 

var. Kanun, ‘kronik rahatsızlığı olan şoförleri çalıştırmayın’ diyor. Şoförler de ‘ihti-
yacımız var’ diyerek, tedbirini almak suretiyle ekmeğini kazanmak için çalışma ira-
desi gösteriyor. Ancak, resmî kurumlar sağlık tedbirleri dolayısıyla bu çalışma şevk 
ve iradesini kırıyor. Hiçbir kriz ortamında, taşıma sektörü olarak destek alamadık; 
alamıyoruz. Aslında biz de üretim yapıyoruz; hizmet üretiyoruz. Bu da bir üretimdir. 
Üretim faaliyeti kapsamına alınmamızı istiyoruz.  Nakliye sektörü işlemezse, üreti-
len ürünler nasıl değer bulacak, paraya dönüşecek? Bu da göz ardı edilmemeli.

Uğur Erdoğan (DTO Yönetim Kurulu Başkanı) 
Yaşanan bu salgın ortamında ister istemez hepimiz bazı be-

deller ödeyeceğiz.  
 
Asil Arslan (5. Meslek Komitesi Başkanı)
Yükselen dolar kurundan dolayı, ithal ettiğimiz malların be-

deli çok artıyor. Bu da ürün fiyatlarına yansıyor. 

Huriye Dağ (6. Meslek Komitesi Başkanı)
Şu anda tedbir olarak birçok sektör için açıklanan, ertelenen 

her şey, bizim iştigal alanımız olan gıda, yiyecek, içecek ve te-
mizlik maddeleri toptan ticareti alanında ertelenmiyor. Bu da bizim talihsizliğimiz. 
Bizler de göz ardı edilmemeliyiz. Halkbank kredileri konusunda 
sıkıntılar var. 

Selin Barman (8. Meslek Komitesi Başkanı)
Sıkıntılar yaşıyoruz… Kısa çalışma ödeneği, geç sonuçlanıyor. 

Başvuruların sonuçlandırılması hızlandırılmalıdır. Mayısa gir-
mek üzereyiz. İşçilerimize, yeni bir aylığı, daha olmayan parayla 

dağıtmanın gayreti içindeyiz. SGK, muhtasar beyanı ve ödemeleri ertelendi ancak, bu 
kalemlerde daha önceden yapılandırılmış olan ödemelerin taksitleri ise işliyor. Bun-
ların da ötelenmesi lazım. KGF destekli kredilerin tahsisinde, haksız uygulamalar var.   

İlknur Sevgi
(2. Meslek Komitesi Başkanı)

Veli Cengiz
(4. Meslek Komitesi Başkanı)

Mustafa Demirayak
(3. Meslek Komitesi Başkanı)

Uğur Erdoğan
(DTO Yönetim Kurulu Başkanı)
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Selin Barman
(8. Meslek Komitesi Başkanı)

Asil Arslan
(5. Meslek Komitesi Başkanı)
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Muhammet Özdemir (10. Meslek Komitesi Başkanı)
Sayın Başkanım, malumunuz hizmet sektöründeyiz. Ciddi istihdam oluşturmanın 

yanında devletin üzerinden de özel okullar olarak yük almaktayız. Bunun dışında 
öğrencilerimiz ile velilerimize de önemli bir hizmet sunmaktayız. Bu işleyişin ve is-
tihdamın devamlılığını sağlayabilmemiz için, beklentilerimizin bazılarını maddeler 
halinde şöylece özetlemek isterim: 

-Sektörümüz, işleyişini diğer sektörlerden 15 gün daha önce durdurduğu için, İş-
kur’un kısa çalışma ödeneği ve bankalardan kredi taleplerimizde sektörümüze önce-
lik tanınması gerekmektedir.

-SGK ve vergi ödemelerinde uygulanan 3 aylık ötelemenin, sektörümüzün en ölü 
sezonuna denk  gelmesi, işimizi daha da zorlaştırmaktadır. Çözüm olarak, ödemelerimizin en az 6 ay ya 
da 1 yıl ötelenmesini talep ediyoruz. 

-Sıkıntılarımızı uzun vadeye yayabilmek adına, eğitimdeki KDV %1’e indirilebilir mi?
-Özellikle sektörümüzün tamamına yakını kiracı ve ciddi miktarda kira ödemekteyiz. Şu anda iş yer-

lerimizi kullanamadığımız halde kiralarımızı ödemeye devam ediyoruz. Bu kiralarla ilgili mal sahiple-
rimiz hiçbir hamle yapmamaktadırlar. En azından örnek teşkil etmesi düşüncesiyle Belediye, Odalar ve 
STK’lardan, konuyu ciddi manada gündeme taşımasını bekliyoruz. Bunun nasıl yapılacağını da sizlerden 
bekliyoruz. Mesela bir basın toplantısı olabilir. Sonuç olarak, bazı önlemler alınmazsa, sektörümüzde 
Eylül ayında ders başı yapamayacak birçok kurum olacağı gibi, haziran ayı sonunda da çok yoğun işten 
çıkarmalar yaşanacaktır.

Cevat Akçil (11. Meslek Komitesi Başkanı)
COVID-19 konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı teşvik paketinde 

çek kesen firmalara kolaylık getirilmiş olup, 1-24 Mart 2020 tarihinden önce kesilen 
çeklerle ilgili bankalarca uygun faizle kredi verilmesi ile firmalar çeki ödeyemezse 
mücbir sebep sayılarak firmasının sicilini bozmayacağı var sayılacak; ilk maddede bu 
hüküm altına alınmıştır. Bazı şirketler, buradaki 1. maddeyi kullanmadan, 2. maddeyi 
düşünerek sicil affı olacağından çeklerinin vurulmasını istiyorlar veya çeklerine bir-
kaç ay öteleme istiyorlar. Keşideci, ötelenen çekin faizi veya ödenmeyen çekin mik-
tarları kadar kredi kullanıyor olacak; yani sicil affı yerine kesilen çek tutarı kadar çek 
sahiplerine kredi verilse ve kullanılsa, keşideciler zor durumda kalmaz. Şu anda çeki 
kesen yerine, keşidecileri cezalandırmış, aynı zamanda sistemi kilitlemiş oluyoruz.

Feruzan Boyraz (12. Meslek Komitesi Başkanı)
-Komitemizin iştigal alanına giren lokanta, restoran, çay ocağı, kafeterya, büfe, 

kantin, gazino vb. işletmeciliği, hazır yemek, fast-food, pizza vb. türden iş yerlerinin 
neredeyse tamamı kapandığı için, önceden verilen çeklerin ödenmelerinde ciddi sı-
kıntılar var. Özellikle tamamen kapanan işletmelerin ödemeleri gereken çeklere bir 
öteleme yapılabilir mi?

-Aktif işletmelerde çalışan işçilerin olası korona virüse yakalanmaları durumun-
da, iş kazası sayılma durumuyla ilgili yasal bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı 
merak ediliyor.

-Devam eden sektörler için artan maliyet ve azalan işlerden dolayı, 
-özellikle kamuyla iş yapan firmalar için makul düzeyde fiyat iyileştirmesi yapıla-

bilir mi? Kamuyla çalışan firmaların iş kayıplarından dolayı karşılıklı mücbir sebep kapsamına alınarak 
karşılıklı feshedilebilmesine imkân tanınabilir mi?

-Mülk sahiplerinin kapanan işyerlerindeki kiracılar için en azından kiraları ötelemeleri için tavsiye 
kararı alınıp alınamayacağını ve huşularının büyük önemi haiz olduğunu ifade etmek isteriz. Bu, bizim 
meslek grubumuza giren işletmelerin tamamının ortak görüşü ve sorunudur.  

Volkan Gürsoy (13. Meslek Komitesi Başkanı)
Başkanım, öncelikle e-tapu uygulamasında yaşanan sıkıntıların aşılmasında sağ-

ladığınız katkı ve destekleriniz için teşekkür ederiz.  Satış işlemlerindeki yer gös-
terme, satış sözleşmesi ve kira kontratı gibi konularda, bir uygulama standardına 
ihtiyacımız var.   Meslek grubumuzda bulunan ve site yönetimi görevi üstlenen bir-
çok meslektaşımız var. Bunlar, günün her saatinde, arıza, temizlik vb. sebeplerle site 
sakinlerinin hizmetine koşmaktadırlar. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, 
bunların önceden sağlanacak bir nöbet düzeni içinde sokağa çıkabilmelerine izin ve-
rilmesini talep etmekteyiz. Bunun, ilgili makamlara iletilmesini arz ederiz. 

Muhammet Özdemir
(10. Meslek Komitesi Başkanı)

Cevat Akçil
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  Murat Saylan (15. Meslek Komitesi Başkanı)
İş yeri kiralarının durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılırsa iyi olur. KGF kefaleti ile 

kredilerdeki öteleme konularında, özel bankalar anlayış göstermiyorlar; bedel ödet-
menin peşindeler. 

 
Osman Nuri Kes (16. Meslek Komitesi Başkanı)
Tekstil üretimi ve ihracatında sıkıntılar var… Dokuma, iplik, 

aksesuar gibi tekstil girdilerinden başlayarak sektörde ciddi bir 
krize girmek üzereyiz. Yurt dışı satışlarda tıkandık. Ürettik ve 
stokladık ancak, bunun bir de maliyeti var. Şu anda tüm dünyada 
maske, hijyenik giysi vb. konularda ciddi miktarda ihtiyaç ve talep var. Bu sektörün 
mensupları olarak, bunu karşılayabiliriz; biz üretip satabiliriz. Bugünleri bu şekil-
de idare edersek, sonrasında yine esas üretim konularımıza dönmemiz mümkündür. 
Firmalarımızı buna yönlendirmeliyiz. Bu konuda gereken girişimler hemen yapılma-
lıdır. 

Murat Tahir Altındağ (17. Meslek komitesi Başkanı)
Kira desteği, önceki borçların ötelenmesi vb. temel sorunlar aşıldıktan sonra, ülke 

olarak bu krizi de aşacağımıza inanıyorum. 
 
Cemal Başeren (18. Meslek komitesi Başkanı)
Sigortacılık komitesi olarak, COVID-19 salgınında sigorta sektörünün desteklen-

mesi hakkında önerilerimizi şu şekilde özetleyebilirim: 

1-Statik IP sınırlandırılması, kriz dönemi bitene kadar kaldırılmalı ancak, yetkisiz 
kişilerin ekran açması, poliçe düzenlememesi için denetimler sıklaştırılmalıdır.

2-Sokağa çıkma yasaklarının uygulanması; belli yaş gruplarının evden çıkama-
ması, insanların evden çalışma alışkanlığı kazanması neticesinde sokakta araç sa-
yısının azalması ve buna bağlı kaza oranlarının ciddi düşüş sağlamasından ötürü, 
trafik ve kasko branşlarının komisyonlarının en az %5 oranında artırılması sağlan-
malı ve bu artırımlar şarta tabi olmamalıdır. Poliçe vade uzatımı uygulamaları, biz 
sigorta acenteleri için gelir kaybı anlamına gelmekte olup zaten masraflarımızı zor 
karşıladığımız şu günlerde birçok meslektaşımızın sıkıntısının büyüyerek kepenk 
kapatmasına yol açacaktır.

3-Trafik sigortalarında aracın satıştan ya da vb. diğer iptallerinde, sigorta acen-
tesinin kazanmış olduğu komisyon da iptal edilerek, müşteriye geri ödenmektedir. Hiçbir sektörde bu 
şekilde uygulama yokken, sigorta acentelerinin hak ettikleri kazançlarını geri iade etmesi, haksız bir 
durumdur. Şöyle ki; aracın her alım satım işleminde noter komisyonunu almaktadır. Bir araç satıldığın-
da noter ücreti işlemi de yapılıyor ve aynı araç 1 saat içinde bile eski sahibine tekrar satıldığında noter 
tarafından yine ücret ve komisyon alınıyor. Ayrıca, aracın her alım satımında aracılık yapan galeri de ko-
misyoncu ücretlerini almaktadır ve bu işlemlerde hiçbir şekilde kazançlarını geri iade etmemektedirler. 
Aynı şekilde, emlakçılar, turizm acenteleri de yapmış oldukları satışlardan elde ettikleri kazançları işlem 
iptallerinde geri ödememektedirler. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Biz, bunları komitemizde de 
görüştük.

Erol Tuna (19. Meslek Komitesi Başkanı)
Nöbetçi istasyon uygulaması sırasında marketlerimizin kapalı olması uygulama-

sına çözüm bulunmalıdır. 

Nail Özdal (20. Meslek Komitesi Başkanı)
Sorunlar çok; en büyüğü de tekstil sektöründe... İplik ticare-

tiyle uğraşan bir tedarikçi olarak, gerekli kolaylık ve davranışı 
gösteriyoruz. Ancak, Cevat beyin de ifade ettiği üzere daha önce-
den verilmiş çeklerin ödemesinde sıkıntılar var. Çek sahiplerinin 
borçlarını ödemeleri için gereken finans sağlanmalıdır.
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Ethem Mutlu Boyacı (22. Meslek komitesi)
Sorunlarımız hep ortak; birçok arkadaşımız da bunları dile getirdi.

İshak Güncan (24. Meslek Komitesi Başkanı)
İşleri durma noktasında olanlara ve kapalı olan iş yerlerinin 

kiraları hakkında devletimizin bir yardımı olabilir mi? Kira yar-
dımı olmayacak ise, kiracının ödediği %20 stopaj vergisini belli 
bir süre devletimizin almamasını istiyoruz. Kısa çalışma ödene-
ğinde, gün sayısı aranmadan bütün SSK’lılar diye düzeltilmesini 
talep ediyoruz. Komitemizdeki arkadaşlarımız, Halk Bankası’na 
kredi başvurusunda bulunduklarında, ticaret odasına kayıtlı ol-

malarına rağmen, “esnaf oda sicil kaydının tamamlanması halinde talebiniz değer-
lendirmeye alınacaktır” diye mesaj iletilmekte. Odamızın üyesi arkadaşlarımız, bun-
dan dolayı haklı olarak “ticaret odasına aidat ödememize rağmen banka tarafından başka bir oda kaydı 
istenip zorluk çıkarılmaktadır” demekteler ve bu sebepten dolayı üyelerimiz Ticaret odamızdan ayrılmak 
isteklerini belirtmekteler. Bu konuların bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.

Güven Kavak (25. Meslek Komitesi Başkanı)
Korona virüs sebebiyle getirilen birçok ekonomik önlem doğrultusunda alınacak 

kredi miktarlarındaki detaylar sebebiyle, özellikle sicil affı gerekliliği esnafın duru-
munu korumada kullanacağı kredide en önemli detay ve engel olarak duruyor. En 
önemli gördüğümüz konu ise, şu an işlerin ve faaliyetlerin durması veya azalması 
sebebiyle, İŞKUR desteğiyle çalışanlara meslek eğitimi vermeyi ve vasıflı iş gücü sa-
yısının artışına katkı sağlamayı teklif ediyoruz. Nefes kredisi kullanımındaki detay-
ları açıklayabilirsek, biz de üye komitelerimize bilgi sunabiliriz.

Süleyman Ünlü (26. Meslek Komitesi Başkanı)
Diş malzemeleri ve medikal malzeme ticareti yapan arkadaşlarımızla ortak so-

runumuz, kamu kurumlarının -üniversite hastaneleri başta olmak üzere- ihalelerde 
aldıkları ürünlerin fatura ödemelerinin çok geç ödenmesi veya vadesi geçmiş bir-
çok faturanın hâlâ ödenmemesidir. Bu salgın başlamadan da bu sorun birçok sektör 
mensubunun zora girmesine hatta işini kaybetmesine neden olmuştur.  

İshak Baysal (27. Meslek Komitesi Başkanı)
Erken kapandık. Sektörümüz eğitim, düğün vb. sektörlerle 

yakından ilintili; biri olmadı mı diğeri de olmuyor tarzı bir özel-
likteyiz. Eğitim ve düğün sektörünün ne zaman açılacağının bilinmemesinden, önü-
müzü görememekten dolayı sıkıntılıyız. 

     
Bülent Yıldırımtürk (28. Meslek Komitesi Başkanı)
Ortak sorunlar söylendi... Kiralar ve maskeye ulaşım, sıkıntılı 

bir durum. Devletten alacaklı olunan KDV’ler, kredi almada te-
minat olarak sayılmalıdır. Sektörümüzde, tabela fiyatı ile serbest 

piyasa fiyatı arasında farklılıklar oluşuyor. Biz de almadığımız paranın faturasını 
kesmek zorunda kalıyoruz. 

Uğur Erdoğan (DTO Yönetim Kurulu Başkanı) 
KDV alacağının teminat sayılması konusunu, biz geçen hafta yaptığımız ve TBMM 

Grup Başkanvekilimiz Avukat sayın Cahit Özkan’ın da konuk olarak katıldığı yöne-
tim kurulu toplantımızda, kendilerine ilettik. Çok önemli ve bugüne kadar düşünül-
meyen bir çözüm olarak gördüklerini, ilgililere hemen iletip çözüme kavuşturacağını 
ifade ettiler.  

Halil İbrahim Satır (29. Meslek Komitesi Başkanı)
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri olarak, hizmet sektöründe faaliyet gösteri-

yoruz. Şantiyelerde maske sıkıntısı var; Odamız maske dağıtabilir mi? Bunu geçen 
gün genel sekreterimize de ilettik. Bankalara gittiğimizde “limit bitti” denilerek geri 
çevriliyoruz. Geçen hafta içinde Ziraat Bankası’na gittiğimizde de “KGF sistemine 
giriş yapamıyoruz” diyerek geri çevirdiler.
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Güven Kavak
(25. Meslek Komitesi Başkanı)

İshak Baysal
(27. Meslek Komitesi Başkanı)

Halil İbrahim Satır
(29. Meslek Komitesi Başkanı)

Süleyman Ünlü
(26. Meslek Komitesi Başkanı)

Bülent Yıldırımtürk
(28. Meslek Komitesi Başkanı)

İshak Güncan
(24. Meslek Komitesi Başkanı)
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Uğur Erdoğan (DTO Yönetim Kurulu Başkanı) 
KGF sistemine binlerce hatta on binlerce giriş var. Ben konuyu yakından takip 

ediyorum. Nokta atışı, somut olarak yaşanan sıkıntıları bize iletirseniz, biz bununla 
ilgileneceğiz. 

  
Yaşar Demirel (30. Meslek Komitesi Başkanı)
Sektörde finansa kolay ulaşamama, önemli bir sorundu. 2018 

yılından bu yana belli başlı sıkıntılar hep vardı ve hala aşamadık 
bunu. Denizli Ticaret Odamızın öncülüğünde başlatılan kam-
panya, buna çözüm üretmeye başlamıştı ki, şu an yaşamakta ol-

duğumuz COVID-19 salgını başladı. Korona günlerinde inşaat ve müteahhitlik için 
öncelikle almamız gereken birinci ders; inşaat sektörü için e-dönüşüm artık bir ter-
cih değil, zorunluluktur! Buna da satış ve satın alma ile başlanabilir. Öncelikle, inşaat 
sektörünün en temel insan ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşıladığını 
ve bunun ertelense bile iptal edilemeyecek bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmakta fayda 
var. Dolayısıyla şu an konut alıcılarının piyasadan çekilmesi, ilk şoka verdikleri bir tepki ve bu geçici. Du-
rum tespitiyle başlayacak olursak, ülkemizi de etkileyen küresel bir pandemi ile karşı karşıyayız. “Evde 
Kal” çağrılarına haklı olarak uyan konut alıcıları evlerinde; satış ofislerimiz ise boş. Çünkü, gelemiyorlar. 
Ayrıca, ‘satışı yapsak, tapu nasıl olacak?’ belirsizliği var. Burada inşaat sektöründen müteahhitlikten, ko-
nut alıcılarından bahsetsek de asıl gerçek şudur ki, hiçbir sektör, halkımızın sağlığından kıymetli değildir. 
O yüzden, müteahhitlik sektörü konut alıcılarının satış ofislerine, şantiyeye, örnek daireye gelememe-
leri senaryosuna karşı, hazır olmalıdır. Bu çerçevede, evde kalan konut alıcılarının ayağına satış ofisini, 
şantiye seviyesini, örnek dairesini götürebilen müteahhit firmaları, korona virüsü daha kolay atlatacak-
lardır. Yani, firmasının kendi internet sitesine ve/veya konut satış sitelerine proje görselleri, tanıtım fil-
mi, inşaatın seviyesini gösteren şantiyeden canlı yayın ve/veya görseller koymanın, sosyal medya ile de 
bunu desteklemenin önemi gün geçtikçe artıyor. ‘Satışı yapsak tapu nasıl olacak?’ sorusu için de Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün web tapu işlemlerini müteahhit firmaların konut alıcılarına rehber-
lik edebilecek seviyede öğrenmeleri ve böylelikle onları yönlendirebilmeleri önemlidir. İnşaat sektörü 
için e-dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluktur! Buna da satış ve satın alma ile başlanabilir. Özetle; 
Odamız öncülüğünde bir e-platform oluşturulabilir ve müteahhitleri bu platformda buluşturabilirsek, 
e-dönüşümü sağlamış oluruz. 

Uğur Erdoğan (DTO Yönetim Kurulu Başkanı) 
2019 yılında inşaat stokunu eritmeyi amaçlayan bir kampanyaya öncülük etmiştik. Sektörde durgun-

luk aşılmaya başlanmış, umutlar artmıştı. Hatta ‘2020 Denizli Yılı’ temasıyla başlattığımız etkinlikler 
zinciri kapsamında 20 martta ‘Evini Yenile Denizli’ temalı bir kampanyanın daha tanıtımını yapacaktık 
ki, korona virüs salgını başladı. Yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Şu an tüm ekibimiz yanımda ve 
şimdiden gereken çalışmalara başlayacaklar.

Yaşar Demirel
(30. Meslek Komitesi Başkanı)

Uğur Erdoğan
(DTO Yönetim Kurulu Başkanı)

7 ve 28 Ocak tarihlerinde, 3. meslek komitesini temsilen meclis üyelerimizden Erol Kaya, 
Mutlu Başaran, Mehmet Taştan, komite başkanımız Mustafa Demirayak ve komite üyesi  
Tayyip Yolcu, meslek gruplarında faaliyet gösteren Alnet İnşaat firmasının sahibi Taner  
Altınmakas, Demir İnşaat firmasının sahibi Süleyman Demir, Dora Yapı İnşaat firmasının sahibi  
Fırat Dağdeviren, Taşev İnşaat firmasının sahipleri Kadri ve Yüksel Taşer, Uray Mühendislik firma-
sının sahibi Hüseyin Öz, Demirten İnşaat firmasının sahibi Fehmi Demirten, Doruk İnşaat firma-
sının sahibi Süleyman Kaya, Dörtyüz İnşaat firmasının sahipleri Okan ve Ebru Arslan, Eminoğlu 
İnşaat firmasının sahibi İbrahim Beler, Göntaş İnşaat firmasının sahibi Ali Tekin, Miryap inşaat 
firmasının sahibi Resul Dayan’ı, işyerlerinde ziyaret etti. Sektörleri ve firmalarının sorunları ile 
ilgili görüş ve önerilerini aldılar ve bunlar Odamızca TOBB üzerinden ilgili makamlara iletildi.
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5 Şubat 2020’de, Acıpayam ve Tavas ilçelerimizin yanı sıra şehir merkezindekilerle 5 farklı noktada 
çeşitli tarım makinalarının imalatı, basınçlı sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve saha uygulamaları 
alanlarında hizmet veren Odamızın üyesi Rema Tarım Sulama Teknolojileri Makina Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi firmasını ziyaret ettik. Firmanın sahibi Resul Erdoğan ile istişarede bulunuldu. 

Hacı Eyüplü’de 6.000 m2’si kapalı 16.000 m2 alanda, makina ve proje üreten tesisiyle 20 yılı geride 
bırakan Odamız üyesi Hidrobarsan Mermer Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firmasını ziyare-
timizde, sahibi Adnan Kacar ve makine mühendisi kızı Seda Kacar ile istişarede bulunduk. 
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Kablo makineleri alanındaki üretimiyle sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan, revizyon ve moder-
nizasyon bazlı, anahtar teslimi projeler üreten öncü kuruluşlarımızdan Odamızın üyesi Uygar Makina 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, Firma sahip-
lerinden Fikret Efe ile istişarede bulundu. Ziyarette, Makina Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı da Başkanımız Uğur Erdoğan’a eşlik etti. 

7 Şubat 2020’de, Odamızın 1’inci Meslek Komitesi Başkanı Betül Lerzan Tan, Komite ve Meclis üyemiz 
Ülkü Emer ve Komite Üyemiz Ramazan Sözgen ile; Odamızın üyesi Paradoks İnsan Kaynakları Temizlik 
Yemek İnşaat Petrol ve Orman Ürünleri Oto Kiralama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin yetkilileri 
Süleyman Semerci ile Özkan Tütüncüler, Evliyaoğlu Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 
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sahibi Muharrem Özlü, Silen Hizmet Grup Anonim Şirketi’nin sahibi Ünal Kurumuş, Beyazgül Ambalaj 
Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahipleri Hasan Hüseyin Öner ile İsmail Yaran-
kuyu’yu, iş yerlerinde ziyaret ettiler.

11 Şubat 2020’de, Odamızın 3’üncü meslek komitesi başkanı ile üyelerinden oluşan bir heyet, ilgili 
meslek grubunda faaliyet gösteren Odamızın üyesi 4yüz İnşaat firmasının sahipleri Okan Arslan ile eşi 
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkanı Ebru Arslan’ı, Eminoğlu İnşaat’ın sahibi İb-
rahim Beler’i, Miryap İnşaat’ın sahibi Resul Dayan’ı, Göntaş İnşaat’ın sahibi Ali Tekin’i, Doruk İnşaat’ın 
sahibi Süleyman Kaya ile Demirten İnşaat’ın sahibi Fehmi Demirten’i, iş yerlerinde ziyaret etti. Odamız 
faaliyetleri ile projeleri hakkında bilgilendirdi; sektörleri ve işleriyle ilgili istişarede bulundu. 

11 Şubat 2020’de, 9’uncu Meslek Komitemizin Başkanı ile üyeleri, Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Can 
ve Meclis Üyelerimiz Yaşar Köseoğlu vle İbrahim Acar ile; Eren Kadife’nin sahibi Osman Eren’i, Bay Zara 
Tekstil’in sahibi Evren Özler’i ve İnci Class Hotel’in sahibi Tahir Karabulut’u, iş yerlerinde ziyaret etti. 
Odamızın faaliyetleri ile projelerini aktarıp, sektörleri ve işleriyle ilgili istişarede bulundu. 
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Oda yönetimi olarak, 15 Şubat 2020’de annesi Durdu Özyörük’ü kaybeden Odamızın Meclis Üyesi 
Mesut Özyörük’e, Bayramyeri’ndeki Adım Adım Ayakkabı Mağazası isimli iş yerinde, taziye ziyaretinde 
bulunduk. 

 DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan tarafından, 15 Şubat 2020’de Denizli Milletvekilimiz 
Şahin Tin’i, sahibi bulunduğu Tinsan Raf firmasındaki ofisinde ziyaret etti; şehrimiz, ticari hayatın du-
rumu ve ekonomisiyle ilgili istişarede bulunuldu.   

15 Ocak 2020’de, Odamızın Meclis Üyesi Tahir Örikli, oto filtre üretimi üzerine Denizli Çardak Özde-
mir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İkiler Otomotiv Filtre İthalat İhracat Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı firmasında ziyaret edildi. Kendisiyle istişarelerde bulunduk ve bölge 
ile ilgili bilgiler aldık. 
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Saraylar Mahallesi’nde, Odamızın 25. Meslek Komitesi Üyesi Bünyamin Yumuk’un sahibi olduğu  
Yumuklar Center’ın 15.02.2020 tarihinde yapılan Saraylar şubesinin açılış törenine iştirak edildi. Açılışa, 
DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan da katıldı. 

17 Şubat 2020’de DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Aracı, yönetim kurulu üyelerimizle 
Bayramyeri’ndeki iş yerinde ziyaret edildi. 
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Odamızın 13. Meslek Komitesi başkanı ile üyeleri, kayıt dışı olarak emlak müşavirliği faaliyeti yü-
rütenlerin yarattıkları haksız rekabetin önlenmesi için 17 Şubat 2020’de Denizli Vergi Dairesi Başkanı 
Hasan Öztaş, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’i, 
makamlarında ziyaret ettiler; çözüme dönük önerilerini sundular. 

19 Şubat 2020’de, Oda Yönetim Kurulu olarak, Denizli Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali’nde faaliyet 
gösteren üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret edip, görüşmelerde bulunduk. Ziyaretin sonunda Denizli Mey-
ve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO) Yöneticileri ile de bir değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirildi ve istişarede bulunuldu. Ziyarette, heyetimize meclis üyelerimiz Muhammet Alan ile Halil 
Öztürk de eşlik etti. Ziyaret sonunda DEMESKO Yönetim Kurulu üyelerine, Başkanımız Uğur Erdoğan 
tarafından teşekkür beratı verildi.  
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20 Şubat 2020’de Denizli’nin Çivril İlçesi’nde Odamızca açılması kararlaştırılan oda temsilciliğinin 
teşkilatlanma çalışmalarını organize etmek üzere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Aracı ve 
Melek Sözkesen Meclis Üyesi Mehmet Celep, Genel Sekreter Ali Rıza Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı 
Tevfik Fikret Öztürk, İletişim ve Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen ve Bilgi İşlem Sorumlusu 
Hasan Karaçay, 5 Şubat 2020’de Çivril’e gitti ve açılış öncesi hazırlıkları denetledi. Aynı gün, Çivril Bele-
diye Başkanı Niyazi Vural makamında ziyaret edildi. 

22 Şubat 2020’de, Odamızın üyesi Tuğba Kuru-
yemiş firmasının 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler 
Meydanı şubesini ziyaret edip çalışanlarıyla gö-
rüştük. Akabinde, o bölgedeki bazı üyelerimizin iş 
yerlerini de ziyaret ettik.

22 Şubat 2020’de, Ebru Arslan başkanlığındaki 
Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
üyeleri tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu üye-
si Hatice Akan’a ait Belkızın Atölyesi isimli firma-
sına bir ziyaret gerçekleştirildi.
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25 Şubat 2020’de, 3. Meslek Komitemizden 
Meclis Üyelerimiz Erol Kaya, Mutlu Başaran ve 
Mehmet Taştan’dan oluşan heyetimiz, meslek 
gruplarında faaliyet gösteren üyelerimizden Den 
Yapı İnşaat’ın sahibi Mahsum Yıldırım’ı, Özel Can 
İnşaat’ın sahibi Ercan Barunduk’u, HMC İnşaat’ın 
sahipleri Metin ve Hatip Hülagü’yü, Özdoğan İn-
şaat’ın sahibi Halis Özdoğan, Yapıkar İnşaat’ın 
sahibi Bünyamin Yakar’ı, iş yerlerinde ziyaret etti. 

 
27 Şubat 2020’de, 29. Meslek Komitemizin Baş-

kanı Halil İbrahim Satır ve Meclis Üyemiz Mehmet 
Güney, meslek gruplarında faaliyet gösteren üye-
lerimiz Adem Şahin Proksiyon firmasının sahibi 
Adem Şahin, Akın Mühendislik firmasının sahibi 
Ahmet Akın, AR-EL Mühendislik firmasının sahibi 
Arel Kan, Mustafa Özgür Karasu, Ayduran Mimar-
lık İnşaat firmasının sahibi Emin Ayduran’ı işyer-
lerinde ziyaret etti; mesleki konularda istişareler-
de bulundu.
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12 Mart 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Uğur Erdoğan tarafından, Valilik çevresin-
deki üyelerimize yönelik ziyaretler gerçekleştirildi 
ve vatandaşlarımızla da hasbihal edildi. 

13 Mart 2020 tarihinde, 3.Meslek Komitemiz 
adına Meclis Üyelerimiz Erol Kaya, Mutlu Başaran, 
Mehmet Taştan ve Komite Üyemiz Tayyip Yolcu; 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy’u, 
makamında ziyaret edip sektörel sorunları iletti-
ler. 

9 Temmuz 2020 tarihinde; Meclis üyemiz Sedat Doğaç’ın sahibi olduğu Doğaç Yapı Firması ve Ahmet 
Çine’nin sahibi olduğu Odamızın üyesi Çineler Mobilya firmalarına yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi; 
sektörleri ve çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
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7 Ağustos 2020 tarihinde 3. meslek komitesine mensup meclis üyelerimiz Erol Kaya, Mehmet Taştan, 
Mutlu Başaran, 3. Komite Başkanı Mustafa Demirayak, komite üyesi Tayyip Yolcu ile, ADM Elektrik Genel 
Müdürü Ahmet Bayramoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge 
Müdürü Emre Aygın da hazır bulundu. Şantiye elektriği ve elektrik aboneliği konusunda yaşanan sorun-
larla ilgili görüşüldü. 

20 Ağustos 2020 tarihinde; 3. Meslek Grubumuzu temsilen Odamızın meclis üyeleri Erol Kaya, Mutlu 
Başaran ve Mehmet Taştan, Oyak Çimento Genel Müdürü Arif Çınar’ı makamında ziyaret etti. 

10 Eylül 2020 tarihinde, Pamukkale Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üreticiler Birliği Fahri Başkanı Hüseyin 
Akkaya ile beraberindeki çiftçiler, Gözler’deki tarlalarında ziyaret edildi; lavanta üretimi ve işlenmesi 
hakkında bilgi alındı. 

10 Eylül 2020 tarihinde; COVID-19’dan ko-
runma amaçlı olarak bilgilendirmede bulunmak 
ve rehber olmak amacıyla, 15. meslek komite-
mizden yönetim kurulu üyemiz Yakup Öğütcen, 
meclis üyelerimiz Tahir Örikli, Ahmet Özfidan, 
Komite Başkanı Murat Saylan, komite üyeleri 
Süleyman Boztaş ve Muhammet Ali Erdoğan, 14. 
meslek komitesinden meclis üyemiz Yavuz Aki, 
Oda Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Oda İletişim 
ve Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen,  
DTO Başkanlık Özel Kalem ve Medya Sorumlu-
su Ömer Altıntaş ve personelimizin katılımıyla; 
2. Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren firmalarda 
maske, mesafe ve hijyen konularında denetimler-
de ve bilgilendirmede bulunuldu. 

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü Emre Aygın Oyak Çimento Genel Müdürü Arif Çınar
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21 Eylül 2020 tarihinde, Başkanımız 
Uğur Erdoğan tarafından, Odamız üyesi 
Gökçe Kırtasiye firması sahipleri, Gülçin 
ve Mustafa Sağım çiftine yönelik bir ziya-
ret gerçekleştirildi. Sektörleriyle ilgili so-
runları dinlendi; görüş ve önerileri alındı. 

2 Ekim 2020 tarihinde; Network Mar-
keting Sistemi ile sadece ülkemize değil 
dünyanın dört bir tarafına da ihracat ya-
pan Ersağ Temizlik ve Kozmetik Ürünleri 
firmasının sahibi Bekir Sarı, ziyaret edildi. 
Bölgemiz ve ilimizde yetişen çoğu ende-
mik özellikler taşıyan tıbbi ve aromatik ol-
mak üzere çok sayıda bitkiyi işleyip doğal 
ürünler elde eden firmasının çalışmaları 
hakkında bilgi alındı. 
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12 Ekim 2020 tarihinde; Başkanımız Uğur Erdoğan, Delikliçınar ve civarında faaliyet gösteren üyele-
rimizi ziyaret etti; sektörleriyle ilgili düşüncelerini dinledi. Odamızın çalışmaları hakkında da bilgilen-
dirmede bulundu. 

 17 Ekim 2020 tarihinde bayilik sistemiyle iş-
letilmek üzere Tayfun Yanar tarafından işletmeye 
açılan Mi Store firmasının iş yeri açılış törenine 
Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. Törenin biti-
minde Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, 
DEHA TV’nin davetini de geri çevirmedi ve röpor-
taj verdi; sektöreler ve ticari hayatla ilgili açıkla-
malarda bulundu.  

 
23 Ekim 2020 tarihinde, Başkanımız Uğur Er-

doğan, Odamız üyesi Adempira SPA Hotel Genel 
Müdürü Recep Altuntaş’ı ziyaret ederek, sektörle-
ri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı; turizm ve ko-
naklama sektörünün durumu ile ilgili istişarede 
bulundu. 
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6 Kasım 2020 tarihinde, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Üyemiz Musa İmançlı sahibi bulun-
duğu İmtaş İzolasyon Hırdavat Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı iş yerinde ziyaret 
etti. İşletmesini ve yaptıklarını yerinde görüp sektörüyle ilgili istişarelerde bulunduğu Musa İmançlı’nın 
doğum günü de kutladı.

13 Kasım 2020 tarihinde, yönetim kurulumuz, yönetim kurulu üyemiz Poty Tekstil firmasının sahibi 
ve Taşevli Tekstil Ltd. Şti.’nin ortağı Ali Taşevli’yi iş yerinde ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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4.2.2 Üyelere Yön Göstermek

20 Şubat 2020 tarihinde Baklan, Bekilli, Çal ve 
Çivril’deki üyelerimize hizmet vermek üzere ku-
rulan Oda Temsilciliğimizin resmi açılış töreni 
gerçekleştirildi. Temsilcilik açılışına hazırlık süre-
cinde, Çal, Çivril, Bekilli ve Baklan ilçelerinde faa-
liyet gösteren üyelerimize yazılı davet, afiş ve SMS 
vb. yöntemlerle duyurular yapıldı. 

Açılış törenine, Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Odamız Meclis 
Başkanı Salih Sarıkaya, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Hasan Aracı ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve Meslek Komi-
tesi Üyelerimiz ile çok sayıda üyemiz ve vatandaş 
katıldı. Törende Çivril Kaymakamı Armağan Önal, 
Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Bekilli Bele-
diye Başkanı Mustafa Çoban, Çivril Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Ertuğrul Mutlu, İşkur İl 
Müdürü Fatih Işık, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Çivril 
İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Tavas İlçe Tica-
ret Odası Başkanı Saffet İnamlık, Acıpayam Tica-
ret Odası Başkanı Hasan Kayhan, Buldan Ticaret 
Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara ile Genel 
Sekreteri Ayhan Emirdağ, Denizli İhracatçılar Bir-
liği (DENİB) Genel Sekreteri Uğur Dayıoğlu, TOBB 
Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ebru 
Arslan ile kurul üyesi kadın girişimciler ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. 

100 bin kişinin yaşadığı bir bölgede bulunan 
üyelerimizin odalarından aldıkları hizmetlere, 
bundan sonra şehir merkezine kadar gitmeden 
Çivril Temsilciliği’nden ulaşabileceklerinin altını 
çizen DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Er-
doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, ön-
celikli hedefimiz, üyelerimizin ihtiyaç duydukla-
rı hizmet ile bilgiye, en kolay ve en hızlı yoldan 
ulaşmasını sağlamak oldu. Hizmetimizi Baklan, 
Bekilli, Çal ve Çivril’deki üyelerimizin ayağına ge-
tirdik. Çivril İlçe Temsilciliğimiz, hayırlı ve uğurlu 
olsun.” dedi. 
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Başkanımız Uğur Erdoğan, törende yaptığı açış konuşmasında, en iyi ve en hızlı hizmeti vermek için 
her geçen gün yeni bir adım daha atıldığına dikkat çekti. Başkanımız Uğur Erdoğan, “18 bin üyemiz, 
şehrimizdeki ticaret erbabımız, sanayici ve ihracatçımız, üretici ve imalatçımız için Denizli Ticaret Oda-
mızda var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli hedefimiz, üyelerimizin 
ihtiyaç duydukları hizmet ile bilgiye, en kolay ve en hızlı yoldan ulaşmasını sağlamak oldu. Bugün, bun-
lardan birini daha hayata geçiriyoruz. Hizmetimizi Baklan, Bekilli, Çal ve Çivril’deki üyelerimizin ayağına 
getirdik. Odamızda verdiğimiz hizmetleri, bundan sonra buradan alacaksınız… Oda tescili ve belgeleri, 
kayıt sureti, faaliyet bilgisi, sigorta acenteliği, K belgesi, sayısal takograf işlemleri, kapasite ve ekspertiz 
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raporu, yerli malı belgesi, iş makinaları tescili işlemlerini, dış ticaret işlemlerinizi bundan sonra Çivril 
Temsilciliğimizde yaptırabileceksiniz. Bugüne kadar hep ‘Ticaret Odası’nın üyelerine faydası ne olur?’ 
düşüncesiyle hareket ettik. Üyelerimizi KOSGEB desteğiyle, yurt dışı fuarlar ve ikili iş görüşmelerine, 
yurt içindeki fuar, inceleme ve iş gezilerine götürdük. Geçen yıl, 528 firmamıza bu yönde katkı sağlayarak, 
üretim, ihracat ve istihdamını artırmasını destekledik. Bu yıl da 17 uluslararası fuar için çağrıya çıktık; 
üyelerimizi yine bu büyük organizasyonlara götüreceğiz. Sizler de başvuruda bulunabilirsiniz. Denizli 
Ticaret Odası olarak, ayrıca Türkiye’nin dört bir tarafında, 11 farklı sektörden 144 adrese ulaştırdığımız 
Denizli İndirim Programımızı, üyelerimizin hizmetine sunduk. Geçen yıl, 40 farklı eğitim gerçekleştirdik. 
Çok sayıda teknik programda birçok önemli ismi, sizler için Denizli’mize getirdik. Binlerce insanımıza, 
girişimcilik eğitimi verdik. Uygulamalı İngilizce Dış Ticaret Eğitimini başlattık. Sizleri de bu kurslarımıza 
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bekliyoruz. Bu yıl da yine ihtiyaç duyulan çok farklı konularda ve alanlarda, 24 eğitim planladık. Sizleri 
de bu eğitimlere davet ediyoruz. Bununla ilgili duyurularımızı, internet sitemizden takip edebilirsiniz. 
2020’yi Denizli Yılı ilan ettik. Başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm 
sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, Ticaret Odası olarak biz de her ayın 20’sinde, şehrimizde önemli 

organizasyonlarla açılışlara imza atacağız. Örneğin, 5 milyon Euro hibe destek aldığımız Denizli’de Tek-
nik Tekstile Dönüşüm Merkezi’mizin ve Facebook İstasyonumuzun açılışı gibi yeni bir projemizi hayata 
geçireceğiz. Hizmet zincirimize bir halka daha eklediğimiz Çivril İlçe Temsilciliğimiz, hayırlı ve uğurlu 
olsun.” diye konuştu.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise, konuşmasının başında Oda Başkanımız Uğur Erdoğan’a te-
şekkür etti. Çivril’de Denizli Ticaret Odası’nın temsilcilik açmasının hem sosyal hem de ticari hayatları-
na dinamizm katacağını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “7500 yıllık bir yerleşim yeri olan 
ilçemiz haşhaş, elma ve ay çekirdeğinin borsasını belirlemektedir. Çivril’imizde, binlerce yıldır ticaret 
var. Fakat, Ticaret Odası’nın olmaması bizi üzmekteydi. Denizli Ticaret Odası, Çivril’de temsilcilik aça-
rak, bizleri mutlu etti. Güçlü bir odanın mensubu olmak, bizleri gururlandırıyor. Ticaret Odası’nın yaptığı 
faaliyetlerden çevremizdeki ilçelerdeki ticaret erbabımız da faydalanacaklar ve bu bir sinerji oluşturacak, 
yeni şirketler kurulacaktır. Biz de Çivril Belediyesi olarak, ilçemizde üretilenlerin ticaretinin yapılması ve 
sanayisinin kurulması için elimizden geleni yapacağız. Temsilciliğimizin açılmasında büyük emek sahibi 
olan başta Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan başta olmak üzere odamızın idarecilerine teşekkür ediyorum. 
Burası, hizmetleri itibariyle çok büyük bir temsilcilik olacak. Çivril’imize bolluk ve bereket getirsin; ha-
yırlı olsun.” dedi. 

Lokma hayrı ile başlayan etkinlik ve tören, açılış için hazırlanan kurdelenin protokol üyelerince du-
alar eşliğinde kesilmesiyle sona erdi. Denizli’nin uydudan yayın yapan televizyon kanallarının canlı ya-
yınladığı açılış töreni, halktan da büyük ilgi gördü. 

Oda temsilciliğimiz, Çarşı Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı Sarayardı Sokak No:33/D Çivril adresin-
de, üyelerimize yerinde hizmet vermektedir.  Başkanımız Uğur Erdoğan, 20 Şubat 2020 tarihinde, Çivril 
Temsilciliği açılış töreni öncesinde, Meclis Başkanımız Salih Sarıkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cımız Hasan Aracı ile, Çivril Kaymakamı Armağan Önal’ı, sonrasında da Çivril Belediye Başkanı Niyazi 
Vural’ı makamlarında ziyaret etti.  Kaymakamlık ve Çivril Belediye Başkanlığı’na yönelik ziyaretlerde 
bazı yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz de Başkanımıza eşlik etti.
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20 Şubat 2020 tarihinde; Çivril Oda Temsilciliği açılış töreni sonrasında Çivril İlçesi’nde Odamızın 
üyesi Sadem Ağız ve Diş Sağlığı Çivril Polikliniği’nin sahibi Okan Önelge ile Poliklinik Başhekimi Dr. 
Haluk İşgenç, sağlık hizmeti sundukları iş yerlerinde ziyaret edildi. 

Odamızın üyesi Gündüz Tarım Ürünleri firmasının sahibi Cengiz Gündüz, iş yerinde ziyaret edildi; 
sektörleri ve işlerinin durumuyla ilgili istişarede bulunuldu.  Odamızın üyesi, Çivril’in köklü kuruluş-
larından Candemirler Kömürcülük firmasının sahipleri ile çalışanlarına yönelik ziyaret gerçekleştirildi. 
Odamızın çalışmaları ve yeni açtığımız temsilciliğimizin ilçedeki üyelerimize sağlayacağı avantajlar hak-
kında bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Odamız üyesi, Karaaslan Demir Çelik firmasının sahibi Hüseyin Karaaslan iş yerinde ziyaret 
edildi. Odamız Çivril Temsilciliği üzerinden sunulacak hizmetler konusunda bilgiler verildi. Çiv-
ril’de, ziyaret edilen üyelerimizle istişarelerde bulunuldu. Odamız faaliyetleri, projelerimiz ve  
“2020 Denizli Yılı” ile ilgili çalışmalarımız hakkında bilgiler verildi. 

7 Ocak 2020 tarihinde Odamızda eğitmen Besim Ogelman’ın konuşmacı olarak katılımıyla “İş Yerinde 
İletişim ve Stres Yönetimi” konulu bir eğitim çalışması düzenlendi. Eğitime, 54 kişi katıldı. 

14 Ocak 2020 tarihinde Odamızda Eğitmen 
Esra Şengül’ün konuşmacı olarak katılımıyla “Fi-
nansçı Olmayanlar İçin Finans” konulu bir eğitim 
çalışması düzenlendi. Eğitime, 35 kişi katılım sağ-
ladı. 

28 Ocak 2020 tarihinde Odamızda TOBB, Ama-
zon ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ’leri 
Avrupa’ya e-ihracat yolunda desteklemek amacıy-
la hayata geçirilen “BiTıklaAvrupa” eğitim prog-
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ramına, Türk satıcıların ürünlerini Amazon’un Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’daki pazar 
yerleri üzerinden tüm AB ülkelerine e-ihracat yoluyla sunmaları amacıyla 20 ilde Oda/Borsalarda gerçek-
leştirilmesi planlanan, e-ihracat yolunda satıcılara baştan sona rehberlik etmeyi amaçlayan eğitimlerin 
dijital tüketici beklentileri, e-ticaretin avantajları, e-ihracatta yaratılan potansiyel, Amazon’un satıcılara 
sunduğu fırsatlar ve Amazon sistemi üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları 
kapsayan “BiTıklaAvrupa” temalı eğitim çalışmalarından biri, Odamızda gerçekleştirildi. Amazon.com 
Satış Müdürü Emercan Sarıkuzu, BUYEM Eğitmeni Dr. Emre Doğru’nun konuşmacı olarak görev yaptığı 
eğitime, 150 kişi katıldı. (Amazon Ekibi: Mehmet Çakmak, Ceyhun Emre Doğru, Merve Uzunosman, Ni-
han Üngör, Emrecan Sarıkuzu) Eğitimde, TOBB’dan Eda Güneysu hazır bulundu. 

2020 eğitim çalışmaları kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinde başlamayı planladığımız İş İngilizcesi 
Eğitimi, TOBB’dan gelen görüşe istinaden pandemi nedeniyle başlanamadan ertelenmişti. Okulların yüz 
yüze eğitime başladıkları tarihle eş zamanlı olarak eğitimlerimize 7 eylülde tekrar yüz yüze başlanmış, 
ancak pandemi koşullarındaki artış nedeniyle, kursiyerlerle sağlanan mutabakat gereği 4 aralık tarihi 
itibariyle online eğitim olarak düzenlenmiş ve 31.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 

11 Şubat 2020 tarihinde Odamızda Eğitmen Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu’nun katılımıyla üyelerimize 
yönelik “Design Thinking / Tasarımcı Düşünce” konulu bir eğitim düzenlendi. Eğitime, 83 kişi katıldı. 

18 Şubat 2020 tarihinde Odamızda üyelerimize yönelik PAÜ Öretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Kortunay’ın 
eğitmen olarak katılımıyla “Ticaret Hukuku” konulu eğitim verildi. Eğitime, 39 kişi katıldı. 

19 Şubat 2020 tarihinde Odamızda Eğitmen Vasfiye Topaç tarafından Odamızın üyelerine yönelik ola-
rak “Dış ticarette karşılaşılan riskler ve risk yönetimi” konulu bir eğitim verildi. Eğitime, 54 kişi katıldı. 

2 Mart 2020 tarihinde Odamızda eğitmen Hakan Akın tarafından; İhracatta Hedef Pazarların Tespiti 
ve Uluslararası Pazarlama konulu eğitim verildi. Eğitime, 83 kişi katıldı. 

20 Nisan 2020 tarihinde; Odamızca Zoom üzerinden yapılan ve Ekonomist Dijital Medya ve Online 
Pazarlama Strateji Uzmanı Ömer Hakan Ba-
ki’nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantıda “Değişen ekonomik dü-
zen - Amerika’dan global ticarete genel bakış 
- Covid-19 salgınının sonrasında bizleri neler 
bekliyor? - Dijital dönüşüm gereklilik ise nasıl 
olacak? Rakamlar ile 2020 yılı ticari beklen-
tileri. Gümrüklemeden satış yöntemlerine, 
uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lo-
jistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal 
pazarlar ve ihracata yönelik devlet destekle-
ri”ne kadar vb. konularda, katılımcılara bilgi-
ler sunuldu. Eğitime, 67 firma katılım sağladı.
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12 Mayıs 2020 tarihinde Oda Başkanımız Uğur Erdoğan’ın katılımıyla, 25 grupta faaliyet gösteren 
fotoğrafçılık sektöründeki firmaların katı-
lımıyla Zoom üzerinden istişare toplantısı 
düzenlendi. 

Odamızca, Ticaret Bakanlığı’mızın tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgı-
nının KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisini 
azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticareti-
nin devamını sağlamak amacıyla başlattığı 
“E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” 
temalı kampanyasının üyelerimize yönelik 
faydalarının tanıtımı için T.C. Ticaret Ba-
kanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü E-Ti-
caret Daire Başkanı Mehmet Mücahit Ar-
vas’ın katılımıyla, 1 Haziran 2020 tarihinde Zoom üzerinden bir webinar gerçekleştirildi.

Toplantıda, “E-ihracat, nedir? Hedef pazar analizi nasıl yapılır? Doğru pazar yeri seçiminde dikkat 
edilmesi gerekenler neler? Uluslararası ödeme süreçleri nasıl kurgulanmalı?” vb. konular ele alındı ve 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 

12 Haziran 2020 tarihinde Zoom üzerinden “Pandemi Sürecinde Türkiye-AB İlişkileri Nasıl Şekillen-
di? Bundan Sonrası İçin Neler Yapılabilir?” konulu webinar düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye De-
legasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ile DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşen webinarda “Covid-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri” değerlendi-
rildi. Webinar yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinliğimizde, ülkemizin hedeflerinden biri olan AB üyeliği 
için destek sağlamak ile ihracatçımızın önündeki engellerin kaldırılması amaçlandı. 

18 Haziran 2020 tarihinde, Moldova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi; COVID-19’un olumsuz etkilerinin üstesinden gelmenin 
mevcut yollarını belirlemek ve her iki ülkenin iş adamları arasında doğrudan temaslar kurmak noktasın-
dan hareketle, Moldovyalı iş adamları ile Odamızın üyesi firmaların katılımıyla bir webinar gerçekleşti-
rildi. 
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20 Temmuz 2020 tarihinde, Denizli Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay ile yönetim 
kurulu üyeleri, Odamızı ziyaret etti. Görüşme-
mizde, gazeteci konuklarımızla Denizli’de Teknik 
Tekstile Dönüşüm Projemizdeki ekibimiz tanıştı-
rıldı. 

14 Ağustos 2020 tarihinde, Odamızın YouTu-
be’daki kanalı ile sosyal medya hesaplarından, İl 
Göç İdaresi Müdürü Burak Maksut Dağgez’in ka-
tılımıyla, ilimizde bulunan yerleşik yabancıların iş 
hayatına kazandırılması konulu bir bilgilendirme 
yayını gerçekleştirildi.   

2 Aralık 2020 tarihinde, Odamız ve Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde 
Odamızın YouTube’daki kanalı ile sosyal medya hesaplarından, 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan-
dırma İşlemleri ve Diğer Düzenlemeler üzerine bir online seminer düzenlendi. 

Başkanımız Uğur Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayan seminerde, Denizli Vergi Dairesi Başka-
nı Halil Tekin, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin ile Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  
(DSMMMO) Başkanı Adnan Selçuk da konuşmacı olarak yer aldı. Odamızca kayıt altına alınan seminer, 
geniş bir izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşti. Seminerimizi, 674 kişi uzaktan bağlanarak takip etti. 

Başkanımız Uğur Erdoğan, seminerin başında yaptığı konuşmada, “Bu kanun, uzun zaman-
dır beklediğimiz bir müjdeydi. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, siyasile-
rimiz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın nezdinde, çok sayıda toplantı ve görüş-
memiz oldu. Her buluşmamızda, her platformda, her fırsatta, böyle bir düzenlemeye gidilmesini 
istedik. Üyelerimizin içinde bulundukları şartların iyileştirilmesi adına atılacak önemli bir adım ola-
cağını bizzat dillendirdim. Bu türdeki borçlarımızın ödemelerinin kolaylaştırılmasının hem kamuya 
hem de özel sektöre büyük fayda sağlayacağını, tahsilatı da hızlandıracağını belirttik. Bugün, çabala-
rımızın karşılıksız kalmadığını görmek, sizin kadar bizi de mutlu etti. En son geride bıraktığımız ayda,  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Mustafa Varank’la, ilçe bazlı teşvik sistemi, kalkınma ajansları ve OSB’ler nezdindeki sorun-
lar ve çözüm önerileri konulu bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonrasında hem bakanımıza hem de 
TOBB başkanımıza, bu ve benzeri konularda ayrıntılı birer yazılı mesaj yolladım. Hemen akabinde, TOBB  
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Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Vergi affı ve yeniden yapılandırmalarda ol-
duğu gibi, özellikle oda ve borsalarımızdaki birikmiş aidat borçları ile gecikme zamlarının yeniden yapı-
landırmaya tabi tutulmasını talep ettik. Gerekli çalışmanın bir an önce başlatılmasının, büyük önem arz 
ettiğini kaydettik. Bugüne kadarki görüşmelerimizde, sadece bunları değil, özellikle Pandemiyle ortaya 
çıkan 100’ün üzerinde konuda isteklerimizi anlattım ve bunların %90’ını bugüne kadar sonuçlandırdık. 
Taleplerimize kayıtsız kalınmadı; uzun zamandır bakanlıklar, siyasiler ve çatı birliğimiz TOBB nezdinde 
yürüttüğümüz çalışmaların, önemli oranda karşılığını aldık… TOBB aidatları, SGK prim borçları ve KOS-
GEB ödemeleri gibi kamu alacaklarıyla, vergiler ve cezaları ile gecikme faizlerinin yeniden yapılandırıl-
masına yönelik yasal düzenleme olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun.” dedi.

Uygulamanın sağlıklı işleyebilmesi için Denizli Vergi Dairesi, SGK ve DSMMMO ile, böyle bir etkinlik 
düzenlendiğini ve mükelleflerin en kısa ve kolay yoldan doğru bilgiye erişmelerini sağlamanın amaçlan-
dığının altını çizen Başkanımız Uğur Erdoğan, başta DSMMMO olmak üzere hazırlık ve uygulamada katkı 
sağlayan kurumlar ile temsilcilerine, üyelerimiz adına teşekkür etti.

Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Adnan Selçuk ise, seminerde yap-
tığı konuşmada, “Bizlerle iş birliği yaparak, bizleri 
sizlerle buluşturan Denizli Ticaret Odası Başkanı-
mız sayın Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür ede-
rim. 7256 sayılı Yasa, önemli bir imkandır. Ancak, 
önceki benzer düzenlemelere göre, matrah artı-
rımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, inceleme 
aşamasındaki kesinleşmemiş alacaklar, dava aşa-
masındaki kesinleşmemiş alacaklar bu yasal dü-
zenlemede yer alamdı. O nedenle, beklentileri tam 
anlamıyla karşılamadı. Ayrıca, üst üste gelen öde-
meler yüzünden mükellefler ödemekte güçlük çekecekler. Kapsamı bu saydığım unsurlar da eklenerek bi-
raz daha genişletilseydi, daha faydalı ve verimli bir düzenleme olabilirdi. Pandemi, hem mükellefleri hem 
de bizleri yani üyelerimizi son derece olumsuz etkiledi. Taleplerimiz şu ana kadar karşılıksız kalmadı 
ancak, burada da mücbir sebep uygulaması yetersiz kaldı. Vergi dairesi aracılığıyla gönderdiğimiz Muh-
SGK, Vergi Dairesi tarafındaki bildirimleri kapsam içinde değerlendiriliyor. Fakat, aynı sistem üzerinden 
gönderdiğimiz SGK bildirimleri, kapsam dışında kalıyor. Yine aynı şekilde elektronik defter beratları da 
kapsam dışında kaldı. Bunların da düzeltilmesini istiyoruz. Bu şartlar altında, toplum sağlığı açısından 
istenilmeyen bir ortama zorlanıyor, itiliyoruz. 2013 yılından bu yana var olan 6486 sayılı Teşvik Uygula-
ması, ocak ayı itibarıyla sona erecek. Ancak, her seferinde uzatılıyor; yüzde 6’lık bir destek sağlayan bu 
uygulamaya bu kez Denizli’nin de dahil edilmesini umuyor ve istiyoruz. Bu yöndeki bir düzenlemenin, 
işletmelerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu. 

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin de 
konuşmasına sunulan imkândan dolayı Başka-
nımız Uğur Erdoğan ile DMMMO Başkanı Adnan 
Selçuk’a ve emek veren tüm personele teşek-
kür ederek başladı. Yapılandırma Kanunu’yla, 
vatandaşların kamuya olan borç yükünün aza-
lacağına ve yapılandırılan borçların peşin veya 
ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi ha-
linde ayrıca indirim de yapılarak ödenmesinin 
kolaylaştırılacağına dikkat çeken Başkan Halil 
Tekin, “Toplumun her kesimini ilgilendirebi-
lecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılan-
dırma kanunundan yararlanmak için, bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin 
ödemelerin seçilmesinde yarar var. Yapılandırma Kanunu, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı geti-
riyor. Borçlar, taksitler halinde ödenebilecek. Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak, 
7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi ha-
linde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan alacakların tamamının ilk 
taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, kalan taksit tutarları için de yer alan  
Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun 
her kesimine hitap eden Kanun’u vatandaşlarımıza anlatmak, Kanun’dan azami seviyede yararlanılma-
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sını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlattık. Başkanlığımız, Defterdarlığımız tüm per-
soneli ile Kanun’u anlatmak ve uygulamak üzere hazır ve çalışıyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin,  
31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir 
İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, ver-
gi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniy-
le tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatır ve öneririz. 
Taksitlerin ilk 2’sinin, zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etme-
si gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde 
ödenmesi. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgi-
li her türlü sorunuza, Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan 
veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca, Covid-19 Pandemisi nedeniyle başvurularınızın  
www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya 
da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üze-
rinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunun herkesin 
faydasına olacağını da hatırlatmak isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim.” dedi. 

Son olarak SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Ka-
nun’un SGK alacaklarına dair kısmıyla ilgili ayrın-
tılı bir sunumda bulundu. Konuşmasının sonunda 
7256 sayılı Kanun’la yürürlüğe giren uygulamanın 
herkesin yararına bir düzenleme olduğunun al-
tını çizen İl Müdürü Mersin, emek veren herkese 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile il-
gili bakanlıklara teşekkür ederek, hayırlı olması-
nı diledi. Uygulamanın kurumlarını ilgilendiren 
kısmıyla ilgili olarak merak edilen tüm soruların 
cevaplarının başta Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
internet adresleri ile SGK Denizli Müdürlüğü per-
sonelinden alınabileceğini hatırlattı ve uzman kadrolarının bu konuda hazır olduklarını belirtti.  Ka-
tılımcılar, mükelleflerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğin sonunda, DSMMMO Yönetim Kurulu Sekreteri 
Mehmet Sarıgöl’ün de eşliğinde, izleyicilerden gelen soruları da yanıtladılar.

7 Temmuz 2020 tarihinde Odamızda Başka-
nımız Uğur Erdoğan’ın başkanlığında, 3. ve 29. 
Meslek komitesi üyelerimizin katılımıyla, müte-
ahhitlik belgesi yönetmelik değişikliği ile ilgili bir 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

8 Temmuz 2020 tarihinde, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum’un teşrifleriyle, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Zoom üzerinden yapılacak müteahhitlik sınıflandırılması konu-
lu toplantıda dile getirilecek görüş ve öneriler belirlendi. Toplantıda, inşaat sektörü adına Odamız görüş 
ve önerilerini dile getirmek üzere Meclis Üyemiz Metin Karaman sözcü belirlendi ve görevlendirildi.  

15 Eylül 2020 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(KVKK) iş birliğinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin te-
mel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kanun kap-
samında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorum-
luları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında inter-
net üzerinden yapılan bilgilendirme seminerine, 
Odamız ve üyelerimizce video konferans sistemi 
üzerinden katılım sağlandı. Kişisel Verilerin Ko-
runması ve VERBİS Kaydı Bilgilendirme Semine-
ri, internet üzerinden gerçekleştirildi.  Seminerde 
açış konuşması TOBB Reel Sektör Ar-Ge ve Uy-
gulama Dairesi Başkanı Hasan Çağlayan Dündar 
tarafından gerçekleştirilirken, Kişisel Verileri Ko-
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ruma Kurumu Veri Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Erbilli, TOBB Birinci Hukuk Müşaviri İbrahim Nihat 
Bayar ile KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren de katılım sağladı.  Seminerde 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kapsamda KOBİ’lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek, 
yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den yüksek olan gerçek ve 
tüzel kişiler için son kayıt tarihi 30/09/2020 olan VERBİS kaydı, ilgili ekran görüntüleri üzerinden anla-
tıldı. Panelin ardından, KOBİ’lere söz verilerek, canlı yayında soruları cevaplandı.

Odamızın üyeleri ve personelimize yönelik olarak, yönetim kurulumuzun 03.12.2020 tarih, 84 sayılı 
kararına istinaden 2020 yılı içinde gerçekleştirilmek üzere planlanan ve COVID-19 salgını dönemine ka-
dar kısmen gerçekleştirebildiğimiz eğitimlerden yapılamayan bölümlerinden yaşanmakta olan konjonk-
türe uygun olanlarının (6 eğitim), 27 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere, yapılacak bir plan dahilinde 
2020 yılı sonuna kadar, Denizli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 17.09.2020 tarih ve 59 no’lu 
COVID-19 kararına uygun şekilde uzaktan online olarak planlanıp gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Eği-
timler, planlandığı şekilde uzaktan erişimle gerçekleştirildi. 

3 Kasım 2020 tarihinde; Zoom platformu üzerin-
den online olarak, Eğitimci İlker Kaldı tarafından 
“İş Yaşamında Görgü, Nezaket ve Protokol Kural-
ları Eğitimi” konulu bir eğitim düzenlendi. Eğitime, 
83 kişi katıldı. 

17.11.2020 tarihinde; Odamızca, Zoom Platfor-
mu üzerinden online olarak, Eğitimci Dr. Zeynep 
İyiler tarafından “İhracata Yönelik Dijital Pazarla-
ma” konulu bir eğitim düzenlendi. Eğitime, 50 kişi 
uzaktan erişimle katıldı. 

10 Aralık 2020 tarihinde; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğ-
lu ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan’ın katılımı ile gerçekleştirilen KO-
Bİ’ler İçin Patent ve Marka Tescili Bilgilendirme 
Semineri’ne üyelerimizin Zoom üzerinden uzak-
tan erişimle katılımlarına dönük gereken duyuru 
ve hazırlıklar yapıldı. Odamızın ve üyelerimizin 
katılımları sağlandı. 

Seminerin açış konuşmaları TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı Kemal 
Yamankaradeniz tarafından gerçekleştirildi.

Bilgilendirme paneline, Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı Hasan Çağlayan Dündar, KOBİ 
Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü Cahit Ceren, TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi 
Üyesi Hülya Çaylı, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Uzman Gülçin Haspolat Saymaz, Uzman Seçil 
Çoşkun ve Uzman Gökçe Kuzgun katıldı. Panelin ardından, KOBİ’lerin soruları da cevaplandırıldı. 

Denizli, geleneksel ev tekstil ürünleri başta olmak üzere tekstil üretiminde ülkemizin lokomotifi ko-
numundadır. Ancak, katma değeri yüksek tekstil üretimine yönelik olarak teknik tekstiller tüm dünya-
da önem kazanmaya devam etmektedir. Odamız tarafından ilimizin de bu gelişmelerden geri kalma-
ması ve girişimleriyle en önde yer alması amacından hareketle, DTO olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi’ne yaptığımız Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm isimli proje 
teklifi başvurumuz değerlendirme süreçlerini başarı ile tamamlayarak desteklenmeye uygun bulun-
du. 500 başvurunun içerisinden seçilerek kabul edilen, TOBB’a bağlı sadece iki Oda bulunmaktadır.  
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(Denizli Ticaret Odası ile Bursa TSO)  5 Milyon Euro hibe bütçeli proje, Denizli’de bugüne kadar yapılmış 
en yüksek bütçeli Avrupa Birliği projesidir. Proje ile Odamız üyesi tekstil firmalarının teknik tekstiller 
konusunda; 

  -Bilgisini arttıracak teknik tekstillerin üretimine yönelik eğitimler, ilimizin katma değeri daha yüksek 
tekstil ürün üretimi için analizler, bu ürünlerin üretimine yönelik Odamıza üye firmalarımıza danışman-
lık hizmetleri, üyelerimizin ziyaret etmelerine gerek kalmadan, yurt içi ve dışındaki araştırma merkezleri 
ile ortak çalışmalar, teknik inceleme ziyaretleri ve üyelerimizin kullanımına yönelik bir araştırma mer-
kezi kurulması gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerle amaçlanan, üyelerimizin konuya olan hakimiyetleri-
ne göre teknik tekstiler konusunda farkındalık, ürünler konusunda uzmanlaşma ve yurt dışı bağlantılar 
kurmalarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır. 

Bu çalışmaların planlamasının gerçekleştirilebilmesi için, yurt içinde Dokuz Eylül Üniversitesi bünye-
sindeki Teksmer, Aachen Üniversitesi ortaklığındaki İstanbul Tekstil Araştırma Merkezi İTA, Belçika’da 
tekstil araştırma merkezi Centexbel, Amerika Birleşik Devletleri’nde North Carolina Üniversitesindeki 
Nonwoven Institute, Hindistan’da ise NITRA vb. merkezler ziyaret edilerek, yaptıkalrı çalışmalar yerinde 
incelenmiştir. 

Kurulacak merkezde bu hizmetlerin tümü için ilgili üyelerimizle toplantılar ve istişareler yapılarak yol 
haritamız çizilmiştir. Projeyi bu doğrultuda ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize etmek amacıyla, 
öncelikle bir anket yardımıyla 120 firmadan veri toplanmıştır. Bu anket sonucunda firmaların konuya 
ilgisi olduğu ve bilgi edinmeye, projemize katılmaya istekli oldukları görülmüştür. Firmalar ayrıca teknik 
tekstiller konusunda, kendileri ve çalışanları için eğitim, ortak kullanıma açık bir laboratuvar ile kaplama 
ve kompozit ürünler ile ilgili cihazlara ihtiyaçları bulunduğunu belirtmişlerdir.

Bu konuları daha detaylı olarak ortaya koymak amacıyla, 28.02.2018 tarihinde Odamıza üye firmalar 
ile bir çalıştay yapılmıştır. Moderasyonunu Denizli ABİGEM A.Ş. personelinin üstlendiği çalıştayda, DTO 
Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan öncülüğünde, 35 firmadan 70 sektör mensubu, GEKA’dan  
2 uzman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2 uzman, Pamukkale Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden 10 akademisyen ve ilgili Oda personelimiz olmak üzere, yaklaşık 
100 katılımcı aktif olarak yer almıştır.

Sunumların ardından moderatör tarafından anket sonuçları paylaşılmış, projenin öngörülen faaliyet-
leri anlatılarak katılımcıların talep ettikleri faaliyet, ekipman ve yazılım hakkında görüş alınacak çalıştay 
kısmı anlatılarak beyin fırtınası ve ardından puanlama ile en rağbet gören öneriler belirlenmiştir. Son 
olarak da en rağbet gören fikirler faaliyetler haline getirilerek masalardaki katılımcılar tarafından tüm 
katılımcılara sunulmuş, çalıştay tamamlanmıştır.

Çalıştay esnasında firma temsilcileri fikirlerini özgürce ifade edebilmiş ve Denizli’deki firmalarımızın 
genelinin teknik tekstiller konusunda görüş ve önerileri derlenmiştir. Doğal olarak firmalar görüşlerini 
ifade ederken ilin geneline hitap edenlerden ziyade kendi şirketleri için uygun olabilecek konulara de-
ğinmişlerdir. Bu yüzden raporun sonuç kısmının hazırlanmasında tüm fikirler irdelenmiş ancak ilimizde 
mümkün olduğunca çok sayıda firmaya hitap edebilecek yaygın ve etkili çözümler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

-Denizli’de, Gaziantep ve Bursa’da olduğu kadar sentetik lif kullanımı ile üretim olmadığından, sade-
ce sentetik lif kullanımına yönelik melt blown tip dokusuz yüzey üretimi de bu tip lifi çok düşük miktarda 
kullanılan ilimiz için şu an çok uygun görünmemektedir. Yine çalıştay esnasında düşünülen spunbond 
tip dokusuz yüzey üretim makinesinin benzer sebeplerden dolayı ilimize uygun olmadığı düşünülmek-
tedir. Buna ilaveten, spunbond tip dokusuz yüzey üretim makinesinin prototip üretim modelinin 9-10 
milyon Euro gibi bir maliyeti olduğu bilinmektedir. Bunun gibi çalışma esnasında gündeme gelen ancak 
ilimiz için çok önemi olmayacağı düşünülen konular öncelikle ifade edilecek olursa;

-Tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik makineler (Ör: şifonöz) hakkında ise geri dönüşümün 
her geçen gün önem kazandığı ancak, ilimizin tüm kapasitesini karşılayabilecek bir makineden Denizli’de 
sadece iki firmada (Vatan Üstübü ve Side İplik) bulunduğu bilinmektedir. Yakınımızda bulunan Uşak’ta 
da bu tip makineden çok sayıda bulunmaktadır ve bu ilimiz adeta bölgemiz ile ülkemizin geri dönüşüm 
merkezi gibi çalışmaktadır. Burada, geri dönüştürülecek tüm ürünler renk ve lif cinsi olarak ayrılmakta-
dır (Ör: sarı pamuk, kırmızı pamuk, vb.); ardından makinede blok halinde işlenmekte ve sonrasında da 
farklı renklere geçilmektedir. Bu da işlemek için malzemenin depolanması amacıyla geniş bir depo alanı 
gerektirmektedir. Lifler geri dönüştürülürken, ürün lif boyutuna parçalandığı için lifler zarar görmekte 
ve kısalmaktadır. Daha sonrasında genellikle PET gibi sentetik bir lifle karıştırılıp tekrar eğirilerek kul-
lanılabilmektedir. Bu açılardan bakıldığında, Denizli’de şu an için bu kapasite ve kullanım alanı, mevcut 
değildir. Deneme yapmak isteyen firmalar, makinenin bulunduğu İTA ve Ege Üniversitesi’ne yönlendiri-
lebilecektir. 

-Çeşitli elyaf çalışmaya uygun numune haşıl ve dokuma makinelerinin Denizli ve çevresinde mevcut 
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olduğu, ihtiyaç duyulması halinde ise bu firmalardan hizmet satın alınabileceği düşünülmektedir.
-Tekstillere fonksiyonel özellikler kazandırmaya yönelik kimyasal üretimi için kimyasal sentezi, reak-

tör ve pilot uygulama araçları yenilikçi yöntemler olmalarına rağmen, teknik tekstil üretimi ile doğrudan 
ilgili değildir. Ayrıca, yüklü bir yatırım maliyeti bulunan bu cihazların kullanımı muhtemelen sadece 
kimyasal üreticilerine faydalı olacaktır. 

Çalıştay esnasında gündeme gelen ve ilimiz için tedarik kısmında önemi olacağı düşünülen konular 
sıralanacak olursa;

-Eriyikten Lif Çekim Sistemi ve buna müteakip numune iplik eğirme makinesi ile farklı hammadde-
lerden (Ör: PET gibi sentetik polimerik malzemeler ile selülozik esaslı doğal hammaddelerin birleşimi 
ile) farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklı tiplerde (kesiksiz filament veya kesikli) sınırsız cinste 
tekstil lifi malzemesi eldesi ve bunlardan iplik eğirilmesi mümkün olabilecektir. Bunun için makinenin 
ekstrüder, nano öğütücü, chopper vb. üniteleri olmalıdır. Bu da birçok firmanın kendi ihtiyaç duyabile-
ceği özelliklerde bikomponent, geri dönüşümlü, fonksiyonel lif veya ipliklerin elde edebilmesine olanak 
sağlayacaktır. Öte yandan, selüloz esaslı rejenere lif üretimi için laboratuvar tipi yaş lif çekim makinası 
alınması halinde viskon, modal, lyocell gibi liflerin fonksiyonel olarak üretilmesi sağlanabilecektir. 

-Kompozit tekstil üretimi ise farklı özellikte bir tekstil yüzeyi ile polimerleri bir araya getirerek kon-
vansiyonel malzemelere kıyasla daha hafif, mukavim ve dayanıklı ürünler olduğundan, spor teknik 
tekstillere yönelik üretimlerin yanı sıra yatçılık, kano üretimi gibi sektörlerde de üretim yapma olanağı 
sağlamaktadır. Kompresyon ve vakum olmak üzere 2 tip olan kompozit üretim cihazları ile kask, kayak 
takımı, snowboard, golf sopası, kayık, kano, uçak, araba parçaları, drone, helikopter parçaları, keman ve 
gitar vb. çalgı kasaları gibi ürünler tekstil yüzeyleri yardımıyla elde edilebilmektedir. Bu noktada, hem 
kompresyon hem de vakum tipi kompozit numune üretim makinelerinde test yapılabilecek birer düz 
satıh ve üretime altyapı sağlayabilecek birer malzeme kalıbının (Ör: popüler bir yat/tekne/kano kalıbı, 
snowboard kalıbı vb.) başlangıçta alınması, sektöre girmek isteyen firmalara yol göstermek açısından 
faydalı olacaktır. 

-Dokusuz veya sentetik dokuma kumaşların, termoplastik özellikli filmlerin, polyester gibi malzeme-
lerin birbirine kaynaması ve kesmesini sağlayan, otomotiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kul-
lanılabilecek ultrasonik dikiş makinesi, Denizli üreticilerine alternatif birleştirme yöntemi olabilecektir. 
Artık oluşturmamasının yanı sıra az enerji ve hammadde kullanımıyla, yenilikçi bir yöntem olup, tasarım 
ve moda alanlarında kullanımlarının giderek artacağı düşünülmektedir.

-Reaktif/Pigment/Dispers tipi dijital baskı makinası ile, ön işlem sonrası veya doğrudan muhtelif lif 
cinsleri üzerine sınırsız rapor ve renk sayısında desenler hiçbir şablon oluşturulmadan sadece boya ma-
liyetiyle basılabilecek ve arzu edildiğinde iletken pigmentler kullanılarak giyilebilir elektronik tekstil 
uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.

-Elektrospinning (elektro lif eğirme) polimer çözeltilerinden nanolif üretmek için geliştirilmiş bir 
metottur. Yüksek voltaj ile oluşturan elektrik alanı içerisinde polimer çözeltileri kontrollü bir şekilde 
nanolifler oluşturulmaktadır; polimer esaslı nanoliflerin oluşturulması için uygulanmakta olan en kolay 
yöntemdir. Bu yöntem ile çeşitli morfolojik özelliklere sahip nanolifler oluşturulmaktadır. Kozmetik, da-
mar içi ilaç uygulamaları, çevresel etkenlerin azaltılması (yağ temizliği vb.), tarımsal uygulamalar, akus-
tik, filtre, stent, aktif madde salınımı ve filtrasyon uygulamalarında kullanılmaktadır. Burada tıkanma 
problemi yaşamayan, yüksek verimli, yüksek lif çapı ve üniform üretim sağlayan, bakımı kolay, polimer 
ve malzeme kullanma esnekliği olan, iğnesiz, yüksek voltajlı, serbest sıvı yüzeyli bir nanospider model 
tercih edilebilecektir.

-Fonksiyonel kumaş eldesine yönelik kaplama, laminasyon ve bitim işlemleri yanında yüzey modifi-
kasyonu sağlayan plazma teknolojisine yönelik cihazların alımı, uygun olacaktır. Bu teknik ile hidrofil, 
hidrofob, iletken, yalıtkan, optik ve antikorozif kaplamalar metal, alaşım, seramik, cam, polimerler ve 
doğal lifler üzerinde uygulanabilmektedir.   

-Spor teknik tekstillere yönelik sentetik kumaşlara uygulama için çevreci ve yenilikçi bir yöntem ola-
rak geleceğe dair umut veren süper kritik aplikasyon numune cihazı düşünülebilecektir. Bu yöntemle, 
polyester yanı sıra aramid gibi teknik tekstil hammaddeleri ve başka yöntemlerle boyanabilmesi müm-
kün olmayan poliolefin lifleri boyanabilmektedir. Benzer şekilde tekstillerin kuru temizlenmesinde ve 
kimyasal aplikasyonunda (Ör: iletkenlik) kullanılmaktadır. Bu hususlara ilaveten zehirli olmaması sebe-
biyle kozmetik, farmasötik ve gıda endüstrisinde de kullanılarak kimyasal, yağ, biyoaktif bileşik, vitamin 
ve kahveden kafein ekstraksiyonu vb. işlemler yapılabilmektedir.

-Son olarak, enerji ölçüm ekipmanları yardımıyla, DTO’da üyemiz olan firmaların enerji verimlilik 
analizleri gerçekleştirilebilecek ve enerji kayıpları belirli periyotlarla kontrol edilebilecektir. 
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Bu bağlamda, proje kapsamında ihale yoluyla satın alınan cihaz ve ekipmanlar aşağıdaki 
gibidir:

Lot1 Yaş Lif çekimi ve Eriyikten Lif Çekim Makineleri, Kompozit üretimine yönelik ekstruder ve enjek-
siyon makineleri, 2021 Eylül ayı ve sonrasında gelecekler.

Lot2 Tekstil Makineleri: Elektro lif eğirme, numune iplik eğirme makineleri, atmosferik ve düşük ba-
sınçlı plazma sistemleri, süper kritik aplikasyon makinesi, ultrasonik dikiş makinesi, kaplama laminas-
yon makinesi geldi.

Lot3 Dijital Baskı Makinesi geldi.

Lot4 Enerji Verimliliği Ölçüm Ekipmanları: Taşınabilir Fonksiyonel Ölçüm Seti, Taşınabilir Baca Gazı 
Analiz Cihazı, Taşınabilir Termal Kamera, Dijital Manifold Seti, Optomekanik Takometre, Kızılötesi Ter-
mometre, Taşınabilir Stroboskop, Amper Metre, Ultrasonik debimetre, Kombine pH / İletkenlik Ölçüm 
cihazı, Gürültü Seviyesi Ölçüm Cihazı, Titreşim Analiz Cihazı Seti, Ultrasonik Buhar Kapanı Testi / Kaçak 
Tespit Cihazı, Güç Kalitesi / Şebeke Analizörü, Dijital İzolasyon Test Cihazı, Tekstil Nem Ölçer ve Dijital 
Termohigrometre şeklinde alındılar. Şu anda 2020’nin temmuz ayından bu yana Takım Lideri Fernando 
Merino, İş Geliştirme Uzmanı İlhami Birkan, Proje Teknik Müdürü Ayşegül Çivi ve Ofis Yöneticisi Sezen 
Şahan ile ulaşım görevlisi personel, Odamızın 5’inci katında kurulan ofiste, üyelerimize hizmet vermek 
üzere çalışmaktadırlar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve ilimizde Odamızın koordinatörlüğünde 
uygulanmaya başlanan, 5 Milyon Euro hibe bütçeli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm temalı Av-
rupa Birliği (AB) Projesi, danışmanlık hizmeti ve makine alımı ihale süreci ile ilgili olarak Ankara’da 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanlığı 
nezdinde Ocak, Şubat ve Mart (13 martta bitti) aylarında gerçekleşen ihale değerlendirme sürecinde,  
Bakanlıkça oluşturulan ihale komisyonunda Odamızın adına Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi  
(DENİZLİ ABİGEM) Bilgi ve Danışmanlık AŞ Direktörü Sıdıka Arıkan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi 
(DOSB)  İdari Bölge Müdür Yardımcısı Hulusi Köseoğlu, DTO AB ve Uluslararası İlişkiler Biriminde  
görevli personelimiz Bilge Tekin katıldı. 

2 Temmuz 2020 tarihinde Odamızda, Başkanımız Uğur Erdoğan’ın idaresinde, Teknik Tekstile Dönü-
şüm Projesi yürütme ekibinin katılımıyla, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

20 Temmuz 2020 tarihinde; Odamızca yürütülmeye başlanılan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm 
konulu AB Projesinin ilimiz kamuoyuna ve sektör mensuplarına etkin tanıtımının yapılmasına dönük 
olarak, projeye dair bir webinar düzenlendi. 

Başkanımız Uğur Erdoğan toplantının başında yaptığı konuşmasında; “Avrupa Birliği ve ülkemiz  
tarafından desteklenen projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti ile Avrupa Birliği’ne, projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza, teknik 
tekstil merkezimizin kurulacağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’mıza, projemizde yüklenici 
konsorsiyum lider şirketi olan İkada Danışmanlık ile ortaklarından Almanya’dan Aachen Teknik Üniver-
sitesi ve İtalya’dan Eurecna S.P.A firmalarına, teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Odamızda, projemiz 
için bir yönetim merkezi oluşturduk. Bu sayede, teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli 
bir hizmet dönemine giriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin 
genel amacı, tekstil ve ilgili sektörlerdeki üyelerimizin, teknik tekstile dönüşümünü sağlamaktır. Ayrıca, 
KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırarak, küresel değer zincirinde yer almalarını istiyoruz. Teknik teks-
tile dönüşümle birlikte, KOBİ’lerimizin ürettiklerinin katma değeri yükselecek, satış gelirleri de çok daha 
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yüksek olabilecektir. Özel amacımız da Denizli imalat sanayinde teknik tekstil alanında kapasite oluş-
turmak ve istekli firmaların dönüşümlerine destek olmaktır. Bu webinarımızın amacı ise, sizleri projemiz 
hakkında bilgilendirmek, böylelikle teknik tekstil dönüşüm süreçleri hakkında farkındalığın artırılmasını 
sağlamaktır.  Önümüzdeki 3 yıl içinde, üyelerimiz için neler yapacağız? Denizli Organize Sanayi Bölge-
mizdeki 1.000 metrekarelik kapalı alanda, numune üretim yapacak makineler ile know-how hizmetlerini  
içeren teknik tekstil merkezimizi kuracağız. İhale aşamalarını tamamladık ve tedarikçilerle sözleşmele-
rinin imzalanmasını istedik. Üyemiz olan tekstil firmalarıyla, ihtiyaç analizi yapacağız ve ücretsiz eğitim, 
seminer ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Birebir hizmet sunulacak ve teknik tekstil üretmeye istekli 
firmalarımız belirlenecek. Teknik tekstilin, ülkemizdeki ve dünyadaki pazar durumu ile hangi alanlarda 
üretim ihtiyacı olduğunu gösterecek bir uluslararası pazar araştırması yapacağız. Üyelerimizle, derinle-
mesine teknik tekstile dönüşüm analizi yapacak ve firmalarımızın kendine özel dönüşüm yol haritasını 
hazırlayacağız. Yatırımlarına hibe desteği alabilmeleri için üyelerimizin KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TÜ-
BİTAK, Horizon 2020 ve benzeri programlara, başvurmalarını sağlayacağız. Üyelerimize, teknik tekstile 
dönüşümleri için üretim yönetimi, verimlilik arttırma, süreç yönetimi ve benzeri alanlarda, özel ve bi-
rebir danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Dönüşüm için istekli üyelerimize, finans temini, rekabetçiliğin 
güçlendirilmesi, B2B ile e-ticaret, numune üretme, fikir ve mülkiyet haklarıyla benzeri konularda özel 
mentorlük hizmetleri vereceğiz. Üyelerimiz ve paydaş kurumların içinde yer alacağı bir küme analizi 
yapacağız. Başarılı küme örneklerini yerinde incelemek için, yurt içi ve yurt dışı iş ziyaretleri gerçekleş-
tireceğiz. İstekli üyelerimizden seçilecek bir grup için, önce teknik tekstile yönelik uluslararası fuar ziya-
reti düzenleyecek, daha sonra da aynı fuarda stant açarak yer almalarını sağlayacağız. Daha da önemlisi, 
tüm bu hizmetlerimiz, proje süresince yani 3 yıl boyunca ücretsiz olacak! Bundan daha detaylı bilgi ise, 
ilerleyen dakikalarda uzmanlarımız tarafından sizlere sunulacaktır. Biraz da bu merkezimiz ve projemiz-
deki hizmetlerle üretilebileceklerden bahsetmek isterim… Merkezimizde uçak, tren ve araba parçaları, 
helikopter ve dron parçaları, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ve golf sopasının yanı sıra keman 
ve gitar gibi çalgı kasaları üretilebilecek. İtfaiyeciler için alev geciktirici kumaşlar elde edilebilecek. Oto-
motiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kullanılabilecek ürünlerde, ultrasonik dikiş makinesiyle 
hava geçirmeyen dikiş yapılabilecek. Aromaterapi, ısıtma ve soğutma yapabilen ve yaşamsal verilerin 
toplanması gibi özel işlevleri olan akıllı yatak tekstilleri üretilebilecek. Dahili elektronik iletişim cihaz-
larına sahip akıllı giysiler tasarlanabilecek. Perdelerde ve döşemelerde, dekorasyon çeşitliliğini artırmak 
için rengi ayarlanabilen optik ev tekstilleri üretilebilecek. Çevreye duyarlı olarak sentetik ürünlerin ve 
belki pamuk liflerinin susuz ortamda boyanabilmesi de sağlanacak. Covid-19 salgınıyla değeri daha çok 
anlaşılan, ameliyathaneler için önlükler ve ameliyat masaları gibi tek kullanımlık malzemeler de üreti-
lebilecek. İnşaatlar için beton ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, mukavemeti artıran ve mimari kaliteyi 
artıran tekstiller dizayn edilebilecek. Merkezimizdeki enerji ölçüm ekipmanlarıyla, üyelerimizin tesisle-
rinin enerji verimliliği izlenerek, kayıplarının azaltılması da sağlanacaktır. Benim sadece ana hatlarıyla 
size aktardığım tüm bu teknik konuların detayları, projemiz boyunca uzmanlarımız tarafından üyeleri-
mizle paylaşılacaktır. Projemizle Denizli’mizde çığır açacak ekibimize, kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 
Sizlere de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Projemizin ilimiz, ülkemiz ve sektörlerimize, hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

18 Ağustos 2020 tarihinde; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi’ne yö-
nelik bir ziyaret gerçekleştirildi. Başkanımız Uğur Erdoğan’ın da yer aldığı ziyarete,  Denizli’de Teknik 
Tekstile Dönüşüm Projesi uygulama ekibi katıldı. Mehmet Akgün başkanlığındaki Müsiad yönetimi, Oda-
mızca uygulanmaya başlanan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ile neler yapılabileceği hak-
kında bilgilendirildi. Uzmanlarımız, Odamızın üyeleri ile ilgi gösteren firmalara yönelik nasıl bir çalışma 
yürüteceklerini anlatıp, MÜSİAD üyelerinin sorularını cevaplandırdı. 
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26 Ağustos 2020 tarihinde DTO’da, Odamızca yürütülmekte olan 5 Milyon Euro hibe bütçeli,  
Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizde görevli ekibimiz ile, Yönetim Kurulu Başkanımız  
Uğur Erdoğan’ın idaresinde, süreç değerlendirme toplantısı yapıldı.   

Odamızca uygulanmaya başlanan Denizli’de Tekstil Tekstile Dönüşüm Projemizin ekibi, 8 Eylül 
2020 tarihinde, Funika Tekstil, Akdoğan Tekstil, Doksan Tekstil, Hisarlı Tekstil, İkiler Filtre, Menekşe  
Tekstil, Nakosan Tekstil, Teknik Tekstil, Tosunoğlu Tekstil, Uspar Tekstil ve Aslıteks firmalarını ziyaret etti.  
Projeyi tanıttılar ve iş birliği için istişarede bulundular. 

11 Eylül 2020 tarihinde, Teknik Tekstil Ekibimiz, Esra Kasapoğlu Ünlü’nün sahibi olduğu TİMA  
firmasına yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi. 
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Yönetim Kurulumuzun 05.10.2020 tarih ve 127 sayılı toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-
rafından desteklenen ve Odamızın koordinatörlüğünde Denizli ilinde uygulanmaya başlanan, 5 Milyon 
Euro hibe bütçeli “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” temalı AB Projesi’nin uygulama yeri olarak seçi-
len Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde Odamıza tahsis edilen takribi 1.000 M2’lik kapalı alanın hizmet 
vermeye hazır hale getirilmesine dönük gereken çalışmanın yapılmasına/yaptırılmasına karar verilmiştir. 
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26 Ekim 2020 tarihinde, Denizli Organze Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkanımız 
Uğur Erdoğan katıldı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm 
Projemiz kapsamında ilimizde TOGG, İHA ve SİHA gibi stratejik öneme sahip ürünlerin yedek parçalarını 
üretmek için hazır olduğumuzu dile getirdi. 

26 Ekim 2020 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan görüşmede, Denizli 
olarak bakanlığın pilot uy-
gulamalarında yer almayı 
arzuladığımız belirtilerek, 
2021 yılında açılacak Yenilik 
Merkezlerinden birinin de 
ilimizde kurulması talebi 
iletildi. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Varank ise, yalın üre-
tim konusunda uygulamalı 
danışmanlık hizmetinin 
verilebileceğini ifade ettiği 
merkezlerin, işletmelerimiz 
ile ülkemize büyük katkılar 
sağlayacağına dikkat çekti. 

4 Kasım 2020 tarihinde, 
5 Milyon Euro hibe bütçeli 
Denizli’de Teknik Tekstile 
Dönüşüm Projemizin Da-
nışma Kurulu Toplantısı, 
Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle yapılan top-
lantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
AB Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, Denizli Ticaret Odası (DTO ) Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsası Baş-
kanı İbrahim Tefenlili, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Abdülkadir Uslu, Denizli Deri İhtisas OSB Başkanı Mehmet Güran, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Sefa Gökalp, Ticaret İl Müdürü Süleyman Yener Pektaş, KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar,  
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Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, Gü-
ney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekrete-
ri Özgür Akdoğan, Pamukkale Teknokent Genel 
Müdürü İlyas Yılmazyıldız, Denizli OSB Müdürü 
Ahmet Taş, TSE Denizli Tekstil Laboratuvar Şefi 
Erkan Yıldız, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm 
Projesi Ortak Çalışma Grubu’nun Portekizli Ta-
kım Lideri Fernando Merino, İKADA Danışmanlık 
Ortakları Bahri Aydın ile Ceyda Dayıoğlu, Proje 
Yöneticisi Ayşegül Çivi, DTO Genel Sekreter Yar-
dımcısı Akay Gündoğan ile diğer yetkililer katıldı. 

Başkanımız Uğur Erdoğan toplantının açılışın-
da, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, “Denizli tarihinin en 
büyük projesiyle, tekstil sektöründe, katma değer-
li ürünlere geçiş yapacağız. Ege’nin vizyon kenti 
Denizli’mizde, kurul üyelerimizin projeyi sahip-
lenmesi, şehrimize ve projemize güç vermiştir. Denizli tarihinin en büyük projesiyle, tekstil sektöründe, 
katma değerli ürünlere geçilecek. Projemiz, teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek 
sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla, alanında ilk ve tektir. Denizli, bunu hak ediyor. Ege’nin 
vizyon kenti Denizli’mizde, kurul üyelerimizin projeyi sahiplenmesi, şehrimize ve projemize güç vermiş-
tir. Başta Sayın Valimiz Ali Fuat Atik olmak üzere toplantımıza katılan değerli kurul üyelerimize, ilgile-
rinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Baş-
kanı Ahmet Alperen Sağkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, projedeki gelişmeleri değerlendirmek için 
toplandıklarını söyledi; “COVID-19 sürecinde, teknik tekstilin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Teknik 
tekstilin medikal alanındaki yenilikleri, Denizli’ye ve Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacaktır. Proje, iyi 
bir başlangıç yaptı; iyi bir şekilde de sonuçlandırırız diye düşünüyoruz.” dedi. 

Toplantıda, projelerinin detaylarını paylaşan Proje Takım Lideri Fernando Merino ise, “Denizli tekstil 
imalat sanayisinin teknik tekstile dönüşümünün sağlanması, KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması ile 
bölgesel ve küresel değer zincirlerinde KOBİ’lerin yukarıya taşınmasını hedefliyoruz. Projenin özel ama-
cı ise, Denizli imalat sanayisinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturmak ve firmaların bu yöndeki 
dönüşümüne destek olmaktır.” dedi. 

İkada Danışmanlık Firması Ortağı ve Proje Direktörü Bahri Aydın da Denizli Ticaret Odası’nın proje-
sinin, uluslararası rekabete bir an önce çıkabilmek için çok iyi kurgulandığını ifade etti. Aydın, “Avrupa ve 
dünyada, teknik tekstil konusunda ilerlemiş çok örnek var. Teknik tekstilde geç kalmışız ancak, bu proje 
hem kaybettiğimiz zamanı kazanmak hem de bir an önce uluslararası rekabet edecek bir güce ulaşabil-
mek için çok iyi kurgulanmış. Denizli Ticaret Odası’na çok teşekkür ediyoruz. Proje, çok güzel sonuçlar 
getirecektir. Yeter ki, Denizli olarak topyekûn projeye sahip çıkalım.” diye konuştu. 

Denizli’nin her zaman olduğu gibi yine bir ilki başaracağına inandığını vurgulayan Denizli Valisi Ali 
Fuat Atik ise, “Teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir 
arada sunulmasıyla, teknik tekstiller alanında ilk ve tek olan böylesine büyük bir projede yer aldığım için 
mutluyum. Denizli ve Türkiye adına, çok önemli bir projeye imza attık. Projenin bir parçası olduğum için 
de kendimi şanslı hissediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan başta olmak üzere Denizli 
Ticaret Odası’nın tüm yöneticileri ile personelini kutluyor, teşekkür ediyorum.” dedi. 
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4 Kasım 2020 tarihinde, Odamız ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
arasında, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında, IPA II dönemi projeleriyle ilgili tec-
rübe paylaşımında bulunuldu. 

25 Kasım 2020 tarihinde, Odamızca Teknik Tekstil Webinarı gerçekleştirildi. Başkanımız Uğur Erdo-
ğan’ın açış konuşmasıyla başlayan, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sema Palamutçu ile Alman-
ya’dan ITA Akademi Genel Müdürü Nicolina Prass’ın konuşmacı olarak yer aldığı webinara, 181 firma ile 
temsilcisi katıldı. Webinarda, paydaşlarımızla yaptığımız geniş kapsamlı alan araştırmamızın sonuçları 
aktarıldı. 

16 Aralık 2020 tarihinde,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin eş finansmanıyla, T.C. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Rekabetçi 
Sektörler Programı   kapsamında başlattığımız, Denizli’de 
Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizin ilk online Uluslarara-
sı Teknik Tekstil Semineri gerçekleştirildi. Online seminere 
İtalya, Almanya ve Portekiz ile ülkemizden değerli katılım-
cılar ile akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Bu semi-
nerde üyelerimizi Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarlarının 
Direktörü Michael Jänecke ile buluşturduk. Teknik Tekstil ve 
Techtextil İçin Önemli Pazarlar Paneli’nin ardından, teknik 
tekstil alanında uluslararası pazarlarda yer bulmuş ve ürün-
lerine teknik tekstil kullanarak artı değer katmış girişimci-
ler ile Türkiye’de örnek olmuş firmaların konusunda uzman 
isimleri de etkinliğimizde konuşmacı olarak yer aldı. 

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen online seminere, ilgi büyük oldu. 
300 ön başvurunun alındığı etkinlikte, teknik tekstil alanında öne çıkmış önemli isimleri, üyelerimizle 
buluşturduk. Konuşmacılar arasında, İtalya’dan Grado Zero Innovation’ın Kurucu Ortağı ve İnovasyon 
Başkanı Giada Dammacco, Portekiz’in Minho Üniversitesi’nden Kıdemli Araştırmacı ve Fibronamics Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Raul Fangueiro ile Almanya’dan Techtextil ve Texprocess Direktörü Michael Jänecke 
yer aldı. 

Başkanımız Uğur Erdoğan online seminerin başında yaptığı konuşmasında; “Bugünkü amacımız, siz-
leri, Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarları Techtextil ve Texprocess’in Direktörü sayın Michael Jänec-
ke’nin yanı sıra ürünlerinde teknik tekstil kullanarak artı değer katmış ve global pazarlarda yer bulmuş 
örnek girişimcilerimizden Maya Paraşüt’ün sahibi Tasarımcı Muzaffer Can Ergin ve şehrimizin öncü ku-
ruluşlarından İkiler Otomotiv Filtreleri Şirketi’nin ortağı sayın Ahmet Örikli ile buluşturmaktı. Onların 
bu konuda çok değerli fikirleri ve tecrübeleri var. Ayrıca, sizlere, ülkemizde bu konuda çalışan firma-
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larımızın temsilcileri ile konusunda uzman akademisyenlerimizin fikirlerini de dinletmek istedik; Pa-
mukkale Üniversitemizden Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sayın Nurhan 
Onar Çamlıbel’i davet ettik. Portekiz’in Minho Üniversitesi’nden Kıdemli Araştırmacı ve Fibronamics 
Koordinatörü Prof. Dr. Raul Fangueiro ile teknik tekstil konusunda Avrupa’daki en iyi uzmanlardan biri 
olan projemizin Portekizli takım lideri sayın Fernando Merino da bizimle. İtalya, Almanya ve Portekiz 
ile ülkemizden çok değerli katılımcılarımızla gerçekleştireceğimiz seminerimizde, teknik tekstildeki ye-
nilikçi uygulamaları ele alacağız. Takım liderimiz, sizlere, teknik tekstil merkezimizin KOBİ’lerimizin 
desteklenmesindeki rolünü anlatacak. Katılımcılarımız, bugün yine önemli edinimlerle etkinliğimizden 
ayrılacaklar. Bugüne kadar gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı siz çok değerli üyelerimize ve katılımcıla-
rımıza, ayrıca bugün bizleri bilgilendirecek birbirinden değerli konuşmacılarımıza, bugüne kadar ki eşsiz 
destek ve ilgilerinden dolayı da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank ile ekibine ve Avru-
pa Birliği Delegasyonu’na teşekkür eder, sanayimizde çığır açacak, Denizli’mize çağ atlatacak projemizin 
emektarı ekibimize ise kolaylıklar dilerim.” dedi. 

Etkinlikte, diğer bir konuşmacı İtalya’dan Grado Zero Innovation’ın Kurucu Ortağı ve İnovasyon Baş-
kanı Giada Dammacco ise, “Uzaydan İnsanoğluna” başlığıyla bir sunumda bulundu. Daha sonra da panel-
lere geçildi. İlk panelde, Almanya’dan Techtextil ve Texprocess Direktörü Michael Jänecke, Teknik Tekstil 
ve Techtextil İçin Önemli Pazarlar başlığıyla tecrübelerini paylaştı. İkinci panelde ise, Maya Paraşüt’ün 
sahibi Tasarımcı Muzaffer Can Ergin, Teknik Tekstil Uygulamaları başlığı altında paraşüt üretiminde tek-
nik tekstil uygulamalarını anlattı. İkiler Otomotiv Filtreleri Şirketi’nin ortağı Ahmet Örikli de otomotiv 
uygulamaları için tekstil filtreleriyle ilgili bir bilgilendirmede bulundu. 

Örikli, 1973 yılında filtre, madeni yağ, oto bakım ürünleri pazarlama ve üstüpü imalatı ile çalışma 
hayatına başlayan şirketlerinin, şu an faaliyet gösterdiği alanda Türkiye’de ilk sırada yer aldığına dikkat 
çekti. Başta Ege ve Akdeniz Bölgelerinde olmak üzere, ülke çapında sayısız kurum ve kuruluşa filtre ve 
üstüpü tedarik ettiklerini, 2006 yılında İzmir şubelerini faaliyete geçirdiklerini ve Fil Filtre ana bayiliği, 
Fleetguard, Donaldson gibi dünyaca ünlü markaların yanı sıra Mann Filter’in Ege-Akdeniz distribütörlü-
ğünü alarak, filtre dağıtım ve pazarlama ağını daha da genişlettiklerini anlattı. Zamanla yaklaşık 15.000 
çeşit ürün yelpazesine ulaştıklarını ve toplamda 10.000 metrekarelik depolama alanı, uzman personeli 
ve 15 adet dağıtım aracı ile Türkiye’nin en büyük filtre tedarikçisi haline geldiklerini de kaydetti. Ayrıca, 
firmalarının, otomotiv uygulamaları için tekstil filtreleri üretmekle kalmadığını ve kesintisiz ARGE çalış-
malarıyla ürünlerini sürekli geliştirdiğini belirtti; böylelikle sektörde farklı bir yer edindiklerini ve öncü 
konuma geldiklerini vurguladı. 

Etkinlikte yer alan akademisyenlerden Portekiz’in Minho Üniversitesi’nden Kıdemli Araştırmacı ve 
Fibronamics Koordinatörü Prof. Dr. Raul Fangueiro ise, Teknik Tekstilde İnovasyon başlığıyla gelişmiş 
tekstiller için doğal lifler üzerine bir sunumda bulundu. Aynı panel başlığı altında, Pamukkale Üniversi-
tesi’nden Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nurhan Onar Çamlıbel de “Kapla-
ma ve plazma işlemleri tekstile nasıl değer katabilir?” konusu üzerine yaptığı hazırlığını aktardı. 

Son olarak, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Takım Lideri Tekstil Mühendisi Fernando 
Merino, teknik tekstil merkezinin KOBİ’leri desteklemedeki rolüyle ilgili konuştu. Moderatörlüğünü De-
nizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Teknik Yöneticisi Ayşegül Çivi’nin yaptığı, 4 panelden oluşan 
etkinlikte, katılımcılar anında simültane çeviri ile konuşulanları anlık dinleme imkânı buldu.
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24 Aralık 2020 tarihinde, Kalebey Yerel Eylem 
Grubu Derneği ile, Denizli Aromatik Bitkiler Ça-
lıştayı gerçekleştirildi. Odamızın ev sahipliğinde 
Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilen, 
Başkanımız Uğur Erdoğan’ın açış konuşmasıyla 
başlayan, moderatörlüğünü PAÜ Öğretim Üyesi 
Prof Dr. Gürkan Semiz’in yaptığı çalıştaya, konuş-
macı olarak Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa 
Akçay, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sa-
ğınç ile Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği Mü-
dürü Tayfun Dindar ve İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi Şahin Şentürk katıldı. Çalıştayda ayrıca il içinden 
ve dışından 10’un üzerinde kurum/kuruluş temsilcisi ile 50 tarım üreticisi de yer aldı.     

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, proje uygulama alanı olarak belirlenen kapalı mekânın, makine 
parkına ve çalışma şartlarına uygun hale getirilmesine dönük altyapı ve üst yapı planlaması ile çalışma-
ları gerçekleştirildi. 

7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heim Textile 2020 Ev 
Tekstil Ürünleri Fuarı’na, Odamızca, sektör mensubu üyelerimizin ziyareti amacıyla katılımlarına dönük 
olarak KOSGEB destekli bir fuar ziyareti ve iş gezisi etkinliği organize edildi.  Odamızca organize edilen 
fuar ziyareti programına, 90 kişilik bir heyetle katılım sağlandı. Ayrıca, fuara stant açarak katılan DTO 
üyesi 71 firma, stantlarında ziyaret edildi. 
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Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu Günendi ile, Müsiad Hes-
sen Şubesi yetkilileriyle yapılan ortak toplantıda bir araya gelindi, görüşmelerde bulunuldu. Odamızı, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Can temsil etti. Heyetimiz, Frankfurt’ta bulunan Müsiad Hessen Şubesi 
yönetim kurulu ve üyeleriyle de bir toplantıda bir araya geldi. Almanya’daki Türk iş adamlarından oluşan 
heyet ile Odamızın heyeti arasında yapılan toplantıda, tekstil sektörünün sorunları istişare edildi.    

İstanbul’da 21-26 Ocak 2020 tarihleri arasında 
CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
16. İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı, 
üyelerimizin ziyaret etmeleri amacıyla, katılım-
larına dönük olarak Odamızca 24/25 Ocak 2020 
tarihlerinde bir gece konaklamalı bir fuar ziyaret 
programı organize edildi. 

Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 30 Ocak-2 
Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve Se-
yahat Acenteleri, Oteller,  Rent a Car Şirketleri, 
Turizm Büroları, Turizm Bakanlıkları, Bölgesel 
Turizm Tanıtma Ofislerinin ürün ve hizmetlerinin 
sergilendiği EMITT 2020 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na sektör mensubu üye-
lerimizin ziyareti amacıyla katılımlarına dönük olarak Odamızca  31 Ocak -1 Şubat  2020 tarihlerinde 1 
gün konaklamalı olarak bir fuar ziyaret programı organize edildi. 
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Heyetimize, DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan başkanlık etti. Başkanımız Uğur Erdoğan 
ve beraberindeki Denizli heyeti, fuarda standa açan üyelerimizi ziyaret etti.

İlimizde 26 Şubat/1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen, Odamızın da stant açarak katıldığı, 
16. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nın 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen fuarın açılış 
törenine iştirak edildi.  Başkanımız Uğur Erdoğan’ın öncülüğünde Odamız heyeti tarafından fuarda stant 
açan firmalara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. 
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10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, İstanbul CNR EXPO Fuar alanında düzenlenen UNICERA Ulus-
lararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na, 14’üncü Meslek grubumuzda yer alan sektörlerimizdeki ilgili 
üyelerimizden oluşan 25 kişilik Denizli Ticaret Odası heyetimizle katıldık. 

Odamızca 13-14 Mart 2020 tarihlerinde 1 gün konaklamalı olarak organize edilen bu fuar ziyareti 
programında, Başkanımız Uğur Erdoğan da heyetimizi yalnız bırakmadı; başkanlık etti.
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4.2.3 Nitelikli Ara Eleman İhtiyacı Sorununun Çözümü Konusunda Liderlik Yapmak

17 Şubat 2020 tarihinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkezefendi Belediyesi Bereketler 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı’na Odamızı temsilen okul başarısı (akademik 
ve mesleki eğitim, dil eğitimi) çalışma masası için Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Kemal Tuncer, döner 
sermaye konulu çalışma masası için Yönetim Kurulu Üyemiz Hikmet Alpaslan, yeni açılacak-kapatılacak 
ya da dönüşecek alan ve dallar, okulların branşlaşması konulu masa için Yönetim Kurulu Üyemiz Musa 
İmançlı, ülkeye katkı konulu masa için Meclis Üyemiz Yavuz Aki, kariyer (iş hayatı ve yükseköğretim) 
konulu masa için sektör mensubu üyelerimizden Ömer Çakır ile katılım sağladık. 

24 Şubat 2020 tarihinde, Gülay Kaynak Sarıkaya 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muham-
metdin Kırlı, Tekstil Teknolojisi Öğretmenlerinden 
Ayten Karataş ile Nimet Avcı, odamızı ziyaret etti-
ler.  Ziyarette, Evteks 26. İstanbul Uluslararası Ev 
Tekstil Fuarı’nda gözlem ve incelemelerde bulun-
mak üzere odamızın destek ve katkısıyla, okulun 
tekstil bölümünde okuyan öğrenciler ve onların 
öğretmenlerinin fuarı ziyaret etmelerinin sağlan-
ması konusunda görüşmelerde bulunuldu.

28 Aralık 2020 Tarihinde, Odamızın ev sahipliğinde Zoom platformu üzerinden, Makina Sanayici İşa-
damları Derneği (MAKSİAD)’nin Başkanı Mehmet Sarı ve dernek üyelerinin katılımıyla, online bir top-
lantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin ve meslek liselerindeki öğrencilerin uygulamalı  
eğitim imkânlarının artırılması için neler yapabileceği istişare edildi.

30 sektör mensubu firma temsilcisinin katıldığı toplantıda söz alan konuşmacılar, Atatürk Anadolu 
Endüstri Meslek Lisesi’ndeki Makina Teknolojisi Bölümü’nün desteklenerek daha aktif hale getirilmesi 
için çalışma yapılmasını istedi. Diğer görüş ve öneriler de bu temel üzerine bina edildi. Atatürk Endüst-
ri Meslek Lisesi’nde 366 öğrencinin kayıtlı olduğu, Makine Teknolojisi Bölümü’nde ise 132 öğrencinin  
öğrenim görmekte olduğu, öğrencilerin 9’uncu sınıfta alan seçimi yaptıkları, Makine Teknolojisi Bölü-
mü’nde okuyan 11’inci sınıftan başlamak üzere 11 ve 12’nci sınıfta okuyan belli puan seviyesinin üstün-
deki öğrencilere burs, staj ve istihdam garantisi verilmesinin yararı üzerinde duruldu. 

Orhan Abalıoğlu Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde Makine, Metal, Elektronik ve Otomasyon vb. bö-
lümlerde 1.250 öğrencinin bulunduğu, makine teknolojisi bölümünde 91 öğrencinin öğrenim gördüğü, 
bu okuldan mezun olan öğrencilerin mezuniyetinden sonra sanayiye gitmediği, kafe, restoran vb. yerler-
de çalışmayı tercih ettikleri, o nedenle yan sanayi ürünleri üretimine dönük olarak sanayide bir atölye 
kurulmasının yararlı olacağı üzerinde duruldu.  

Tuncay Dank: Katma değeri yüksek üretim yapan firmalardan, asgari ücretten vergi alınmamalı, Al-
manya’da 2. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımdan kurtulmak için üniversite hocalarını toplamışlar ve 
“Eğitime önem vermeliyiz; savaşın yıkımını ancak eğitimle aşabiliriz” demişler. Bugünkü Almanya’yı 
da bu şekilde inşa etmişler. Biz de kısa gün çözümü yerine yapıcı, sürdürülebilirliği olan çözümler bul-
malıyız. Ancak, şu andaki derdimiz daha çok kısa vadede çözüm bulup gerekli elemana ulaşmak olmalı. 
Şimdilik ana sorunumuz bu.  
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Meltem Günalp: Sanayiciliği sevdirmeye çalışıyoruz aslında.

Akif Uygun: Eğitim sistemimizi, neden değiştirmiyoruz? 12 yıllık eğitimden vazgeçilmeli. Üretmiyor; 
tüketiyoruz. Üretim odaklı bir yola girilmeli. Vakit kaybediyoruz. 

Mehmet Sarı (Maksiad Başkanı): Denizli’de makine sektöründe iyi üretimler yapıyoruz. Üretim 
sıkıntımız yok.

Süleyman Akçin: Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Genel değil yerelde konuşalım… Stajyerler, çok 
donanımsız geliyorlar. Sanayi ile okullar, iç içe olmalı. Mesleğin altın bilezik olduğunu, çocuklarımıza 
daha çok anlatmalıyız. Sadece meslek lisesiyle kalmayalım; onların yanına meslek yüksek okullarını da 
ekleyelim.     

Orhan Ödemiş (Uygar Makine): Başka yerlerdeki başarılı modelleri inceleyelim. Sadece meslek lise-
si değil, düz liselerden mezun olanlar da bizim çalışanımız olabilir. Bunu da kurslar ve eğitimlerle sağla-
yabiliriz. Öncelikle, bu konuda bir eğitim komisyonu kuralım. 

Ayhan Doğrar: Güzel ve doğru şeyler söylendi. Çalıştay ve komisyon önerisine katılıyorum.

Mehmet Sarı (Maksiad Başkanı): Maksiad olarak biz bir komisyon kuracağız.  

Uğur Erdoğan (DTO Yönetim Kurulu Başkanı): Arkadaşlar, bugünkü toplantımızda çok güzel şey-
ler dile getirildi. Ben de öncelikle şunu söylemek istiyorum; bizler şayet nitelikli eleman istiyorsak, öğ-
rencileri bu işin en başından mesleğe özendirmeliyiz. Bir de şunu ifade etmek isterim ki; ‘asgari ücretten 
işe alırım’ tutumundan vazgeçmeliyiz. Çünkü, asgari ücret, işin alt sınırıdır. İnsanlara özgüven aşılamak 
ve iş yerine bağlamak için, yakışan ücreti vermeli. Diğer yandan, kurulması düşünülen komisyon üyeleri, 
sadece Maksiad’dan olmamalı. Öncelikle durum tespiti için bir çalıştay yapılmasında yarar var. Komisyon 
geniş tabanlı olursa, başarılı olur ve sonuca ulaşılır. Meslek liselerine gidelim ve öğrencilerle görüşelim; 
onları da dinleyelim. Belli aralıklarla çalıştaylar yapılmasını yararlı görüyorum. Burada Ticaret Odası 
olarak bizim üzerimize düşen ne varsa, onu yapmaya hazır olduğumuzu da söylüyorum.   

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardaki öğrencilere uzaktan eğitimlerinde kullanımla-
rına sunulmak üzere TOBB tarafından bağışlanması kararlaştırılan 55 adet tablet bilgisayara ilave olarak 
Odamızca da 55 adet tablet bilgisayar yardımında bulunulması kararlaştırılmış ve bedeli DTO tarafından 
karşılanmıştır.

4.3. Denizli ve Bölgenin Sürdürülebilir Sosyoekonomik Gelişmesine Öncülük Yapmak 

4.3.1. Denizli’nin Turizm Ekonomisinden Aldığı Payı Arttırmak

23 Ocak 2020 tarihinde, Odamızda, ilimizin önemli süt ürünlerinden olan Denizli Karın Tereyağına 
Coğrafi İşaret Belgesi alınmasına ilişkin başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde, sektör mensubu bazı fir-
maların katılımıyla ön değerlendirme toplantısı 
yapıldı. 

Toplantıya DTO Meclis Üyemiz Ali Önal, TOBB 
Denizli İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
Üyesi Halil Alptuğ Önal, Odamızın sektör mensu-
bu üyelerinden Babadağ Gıda ve Temizlik Mad-
deleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahi-
bi Tekin Tuncay ile İyi Huylu Süt Ürünleri, Gıda, 
Şarküteri, Arıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirke-
ti’nin sahiplerinden İbrahim Alkan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile Genel Sekreter Yardımcısı Akay 
Gündoğan, Oberon Marka/Patent firmasının yetkilisi Kevser Koç katıldı. Girişimin başarılı olabilmesi için 
sektörün bu işin arkasında durması, üzerine düşen vecibeleri yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.   

7 Ekim 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, Pamukkale Kocaçukur mevkiinde 
balon işletmeciliği yapan firmanın yetkilileriyle görüştü. Ziyarette, Başkanımız Uğur Erdoğan’a Başkan 
Yardımcılarımız Hasan Aracı ve Melek Sözkesen ile Meclis Üyemiz Yavuz Aki, Genel sekreter Yardımcı-
mız Akay Gündoğan, Özel Kalem ve Basın Sorumlumuz Ömer Altıntaş eşlik etti. Ziyarette Pamukkale 
Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi de yer aldı. 
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İlimizde yüksek öğretim eğitim hizmeti veren Pamukkale Üniversitesi’nin rüştünü ispat etmesi, öğ-
renci mevcudunun 60 binin üzerine çıkması, ilimizin sanayisi ve ticaretinin sahip olduğu potansiyel so-
nucu oluşan sinerji ve dinamizme yeni değerler katmak noktasından hareketle; Odamızca gelecekte ili-
mizde bir vakıf üniversitesinin kuruluşuna öncülük etmek noktasından hareketle, Odamızca yürütülmesi 
planlanan fizibilite çalışmasının bir adımı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na “DTO Denizli Ticaret 
Üniversitesi” isim hakkının alınması için 13 Ocak 2020 tarihinde başvuruda bulunuldu. 13 Ocak 2020 ta-
rihinde yapılan isim tescil başvurumuz sonuçlanmış, “DTO Denizli Ticaret Üniversitesi” ismi, DTO adına 
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. “Nasıl ve Hangi Ölçekte Bir Üniversite?” kav-
ramına cevap bulmak amacıyla yapılacak fizibilite çalışmasına yeterli kaynak sağlanması için Odamızca 
hazırlanan proje ise Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’na teslim edildi. 

Odamızda kurulmuş ve uygulanmakta olan 
kalite yönetim sistemi ve diğer sistemler ile akre-
ditasyon sistemi kapsamında yürütülmekte olan 
çalışmaların katma değer yaratıcı hale getirilme-
sine dönük olarak Odamızca Türkiye Kalite Der-
neği (KALDER)’ne 13 Ocak 2020 tarihinde yapılan 
üyelik başvurusunun sonucunda KALDER’e üye 
olunmuştur. 

20 Ocak 2020 tarihinde Odamızda, Başkanımız 
Uğur Erdoğan’ın katılımıyla, basınla yapılan kah-
valtılı toplantıda; 2020 yılında, Odamızın “2020 
Denizli Yılı” etkinlikleri kapsamında yapılması 
planlanan faaliyetler anlatıldı.

Potansiyel hedef Pazar olarak gördüğümüz Afrika ülkelerinden Kamerun’a yönelik olarak planlanan 
yurt dışı iş gezisi ile ilgili olarak ön görüşmelerde bulunmak üzere Odamıza davet edilen Nasra Global 
Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Jamil Nasro ile 
Kamerun İç ve Dış Ticaret, İnşaat Organizasyonu 
Direktörü Guy Marly Minkonda ile, 21 Ocak 2020 
tarihinde Odamızda istişarede bulunuldu. 

Heyeti, Odamızda Denmerder Başkanı Serdar 
Sungur, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, İletişim 
Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen, ağır-
ladı.
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Makine sektörüne mensup üyelerimizin pazar 
araştırması ve ikili iş görüşmeler yapmaları için 
Fas’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan 
yurt dışı iş gezisi etkinliği organizasyonu için da-
nışma ve görüşmeler yapmak üzere ilimize gelen 
Fas uzmanı organizasyon firması yetkilisi Dr. İlyas 
Keskin ile, biri 27 Ocak 2020, biri de 3 Şubat 2020 
tarihlerinde iki ayrı görüşme gerçekleştirildi. 

Görüşmelere, Odamız yetkililerinin yanı sıra 
Odamızın üyesi ilgili sektör mensubu firma tem-
silcileri de katıldılar.

Odamızca 2019 yılında inşaat sektöründe oluşan konut stokunun eritilmesine yönelik olarak başla-
tılan kampanyanın ikinci adımı olarak planlanan ve 2020 yılında “2020 Denizli Yılı” teması altında ili-
mizde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan faaliyetler kapsamında Denizli’de inşaat malzemeleri, vitrifiye, 
tefriş materyalleri, mutfak donanımları vb. inşaat malzemeleri sektöründeki durgunluğun aşılması ve 
sektöre hareket kazandırmak noktasından hareketle Yönetim Kurulumuzca 9 Mart 2020 sayılı toplantı-
sında “Evini Yenile Denizli” adı altında bir kampanyanın uygulamaya konulması, kampanyanın Odamız, 
Denizli İnşaat Malzemeleri Derneği (Dimsiad) ve Vestel Grubu ile işbirliği içinde uygulanması kararlaş-
tırılmış, Odamızca kampanyanın çeşitli mecralarda etkin olarak duyurulması, bununla ilgili olarak Oda-
mızca çeşitli mecralarda açık alan duyurusunun yapılması, sektör mensubu Odamızın üyeleri ile Dimsiad 
ve Vestel yetkilileri olmak üzere 200-250 kişilik katılımla düzenlenecek bir basın toplantısında bunun 
etkin şekilde tanıtılması planlanmıştı. Ancak, ülkemizde 11 Mart 2020 tarihindeki ilk COVID-19 virüsüne 
rastlanması sonucunda oluşan kısıtlama ve alınan tedbirler nedeniyle değişen önceliklerden dolayı, bu 
tanıtım girişimin planlanan zamanda yapılması mümkün olmamıştır. 

15 Temmuz 2020 tarihinde Oda yönetimi olarak, Ticaret ve Sanayi Müzesi için devam eden çalışma-
lar çerçevesinde Değirmenönü Mahallesi’nde bulunan Hacı Hızır Salih Efendi Evi’ne yönelik bir ziyaret 
gerçekleştirildi. 

 Oda Yönetim Kurulumuzun 20.01.2020 tarih ve 91 sayılı ve Oda meclisimizin 29.01.2020 tarih ve 
22 sayılı kararlarına istinaden, “2020 Denizli Yılı Etkinlikleri” çerçevesinde ilimizde Odamızın öncülü-
ğünde, DTO Denizli Ticaret ve Sanayi Müzesi adıyla oluşturulması hedeflenen müze çalışmasının, CO-
VID-19 salgınından kaynaklanan Pandemi şartları nedeniyle, yönetim kurulumuzun 18.11.2020 tarih 
ve 133 sayılı kararı ile uygulanmasından vazgeçilmiştir. Bunun yerine, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GE-
KA)’nın 2020 Yılı Mali Destek Programı’nda, alternatif turizm küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik 
açılan proje çağrısına Denizli şehir merkezindeki turizm öğelerinin interaktif tanıtım konsepti ve Denizli 
kent kültür turu oluşturulması ile ilimizin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirilmesi ve ilimizin 
daha etkin olarak tanıtılması hedefinden hareketle, Odamızın adına GEKA’ya sunulmak üzere bir proje-
nin hazırlanması kararlaştırılmış, bu çerçevede; 

24 aylık proje süresinde, alternatif turizm rotalarının geliştirilmesi,  yerel yaşam, yöresel ürünler ve 
kültürel turizm öğelerinin entegrasyonu, ‘Denizli kent kültürü’ rotalarının lansmanı, turistlere dönük ta-
nıtım faaliyetleri (SMS, sosyal medya vb.), rota takibinde minyatür öğe hediyelerin dağıtımı, dünya havlu 
bornoz gününde kent kültürü minyatür öğelerinin tanıtımı ile rota yürüyüşü ve sosyal medya fenomen-
leri ile etkinlikler gibi faaliyetlerin planlanması kararlaştırılmıştır. Hazırlanan proje, GEKA’ya sunulmuş-
tur. Ajans yönetimi tarafından onaylandığı takdirde, bu tanıtım projesi uygulanacaktır.
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5.1. İl İçinde İştirak Edilen Toplantı, Kongre ve Paneller

02.01.2020 tarihinde Denizli Hükümet Konağı’nın toplantı salonunda Denizli Valisi Hasan Karahan’ın 
başkanlığında 2019 yılı değerlendirmesinin ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmaların gözden 
geçirildiği toplantıya Başkanımız Uğur Erdoğan iştirak etti. Odamızca bu konuda yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. 

7 Şubat 2020 tarihinde Merkezefendi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Denizli Lisesi 1988 mezunlarının 
bir araya geldiği “Koca Mektep’liler Kariyer ve Dostluk Paneli” yapıldı.  Odamızca da desteklenen, Denizli 
Lisesi’nden mezun olmuş, bugün yurt içi ve yurt dışında bilimde, sanatta, ticarette vb. daha birçok alanda 
mesleki hayatlarında önemli yerlerde bulunan kariyer sahibi insanları Denizli’de liselerde okuyan genç-
lerle buluşturan bu etkinlik, 900 kişinin katılımıyla iki etap halinde gerçekleştirildi. 

Etkinlikte Odamızı, Yönetim Kurulumuzdan sayman üyemiz Kemal Tuncer ile kendisi de 1988 mezu-
nu bir Denizli Liseli olan Odamız 25. Meslek Komitesi Başkanı Güven Kavak birlikte temsil etti.

12 Şubat 2020 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenelenen ve Habitat Başkanı 
Sezai Hazır ile il protokolünün katılım sağladığı Sivil Toplum Akademisi etkinliği ve iş birliği protokolü 
imza törenine, Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Melek Sözkesen katıldı.  

17 Şubat 2020 tarihinde, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkezefendi Belediyesi 
Bereketler Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mesleki Eğitim Çalıştayı”na Odamızı temsilen okul başarısı 
(akademik ve mesleki eğitim, dil eğitimi) çalış-
ma masası için Yönetim Kurulumuzdan Sayman 
Üyemiz Kemal Tuncer, döner sermaye konulu 
çalışma masası için Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hikmet Alpaslan, yeni açılacak-kapatılacak ya 
da dönüşecek alan ve dallar, okulların branşlaş-
ması konulu masa için Yönetim Kurulu Üyemiz 
Musa İmançlı, ülkeye katkı konulu masa için 
DTO Meclis Üyemiz Yavuz Aki, kariyer (iş hayatı 
ve yükseköğretim) konulu masa için de bu sek-
törün mensubu üyemiz Ömer Çakır katıldı. 
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24 Şubat 2020 tarihinde; ilimizi ziyaret 
eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Top-
lum Kuruluşları Buluşması’na Odamızca iş-
tirak edildi. İlimizin ticari hayatı, iş dünyası, 
kalkınmasıyla ilgili beklenti ve isteklerinin 
yanı sıra ekonomimize dair görüşlerimiz 
dile getirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. 

26 Mart 2020 tarihinde, İl Hıfzıssıhha 
Meclisi’nin toplantısına katılarak, Cumhur-
başkanlığı makamı ve Sağlık Bakanlığı Koro-
navirüs Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler ile 
kararları değerlendirip zamanında üyeleri-
mizin bilgilendirilmesine azami gayret gös-
terilmiştir. 

30 Mart 2020 tarihinde Valilikte yapılan İl Pandemi Kurulu toplantısına da Odamızca iştirak edildi. 
Toplantıya, Odamız adına Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. 

9 Nisan 2020 tarihinde Ege TV’deki canlı yayına Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. Salgın sürecinde 
Odamızca yapılan çalışmaları anlattı; ekonomi ve ticaretteki son gelişmeleri değerlendirildi.   

Başkanımız Uğur Erdoğan, 13 Nisan 2020 tarihinde; Genç Müsiad Denizli Şubesi’nin üyeleriyle te-
lekonferans ortamında bir araya geldi.  Korona virüsün etkileriyle mücadelede Odamızca yapılanlar ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde takip edilen Denizli iş dünyamızın isteklerini aktardı. ‘’Co-
vid-19 Süreci TOBB Faaliyetleri ve Salgın Sonrası Ekonomi’’ hakkında genç iş insanları bilgilendirildi; 
soruları cevaplandırıldı. 
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21 Nisan 2020 tarihinde yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısına, Odamız adına Başkanımız 
Uğur Erdoğan iştirak etti.   

21 Mayıs 2020 tarihinde; Denizli  
Valisi Hasan Karahan’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen Denizli İl Umumi Hıfzıs-
sıhha Meclisi toplantısına, Odamız adı-
na Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. 

30 Haziran 2020 tarihinde Valilik Ma-
kamında, Vali Ali Fuat Atik başkanlığın-
da gerçekleştirilen ve Suriye’nin İdlib 
kentinde yapılacak sosyal konutlara 
destek verilmesi konulu istişare toplan-
tısına, Odamızca iştirak edildi.  Diğer ku-
rumlarla birlikte, Odamızca bu girişime 
gereken katkı/destek sağlandı.

 
3 Eylül 2020 tarihinde Pamukkale 

Teknokent’teki toplantıya iştirak edildi. 
Başkanımız Uğur Erdoğan, yapılan ola-
ğanüstü genel kurulda, Teknokent Baş-
kan Vekili seçildi.  Toplantıya; Pamukka-
le Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kutluhan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Necip Atar, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, DSO Başkan Vekili Samet 
Tunay Gündüz, DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Ticaret İl Müdürü Süleyman Yener Pektaş 
ile Pamukkale Teknokent’in eski ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri katıldı.Yapılan toplantının so-
nucunda; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na getirilirken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur 
Erdoğan seçildi. Yönetim Kuruluna ise Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli İhracatçı-
lar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, üniversiteyi 
temsilen de Prof. Necip Atar, Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ve Prof. Dr. Mustafa Buluş girdi. Pamukkale 
Teknokent’teki yeni dönem ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Rektör Vekili ve Pamukkale Teknokent 
Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları dile getirdi: “Denizlimiz, sana-
yisi ile ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin gelişmesinde üstün rol oynayan bir şehirdir. Pamukkale 
Üniversitesi ise, alanında uzman araştırmacılarının gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ile gerek ilimiz 
gerekse ülkemizin sanayi hamlesinde önemli roller üstlenmektedir. Buradaki yegâne amacımız, bu iki 
gücün ortak akıl ve fikir birliği çerçevesinde güç birliğine giderek, ülkemizin yerli ve milli teknolojileri 
geliştirme hamlesine katkı sağlamaktır. Pamukkale Teknokent’te farklı alanlarda önemli teknolojik ça-
lışmalara imza atan firmalarımız ile, çevreden sağlığa, insanlık yararına teknolojilerden insansız hava 
araçlarına kadar geniş bir yelpazede önemli buluşları hayata geçiren öğrencilerimiz de çalışmalarını sür-
dürmektedir. Öğrencilerimiz, edindikleri bilgileri kullanarak hayal ettikleri ürünleri gerçeğe dönüştürme 
konusunda oldukça başarılı olduklarını, TEKNOFEST gibi ulusal yarışmalarda elde ettikleri derece ve 
ödüllerle de kanıtlamışlardır. Pamukkale Üniversitesi ve Pamukkale Teknokent’in bu çalışmalara şimdiye 
kadar verdiği desteklerin artarak sürdürülmesinin yanında Denizli sanayimiz ve odalarımızın bizlerin 
yanında olmasını önemsemekteyiz. Yeni dönemin Pamukkale Teknokent için hayırlara vesile olmasını 
temenni ederken, yeni yönetim kurulumuza da görevlerinde başarılar dilerim.”  DTO, 27 Temmuz 2017 
tarihinde, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası, Denizli İhracatçılar Birliği ile, eş zamanlı olarak 
Teknokent yönetim kurulundan çekilmişti. 

21 Nisan 2020

30 Haziran 2020

21 Mayıs 2020



147 DENİZLİ TİCARET ODASI 
2020 ÇALIŞMA RAPORU

23 Ekim 2020 tarihinde Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) tarafından  
Cumhuriyet’imizin 97’nci yıldönümü dolayısıyla Hierapolis Antik Kenti’nde düzenlenen Cumhuriyet  
etkinliğine Odamızca iştirak edildi. Programa, Odamız adına Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı.  

16 Kasım 2020 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleş-
tirilen Aydın-Denizli Otoyolu’nun temel atma törenine, Odamız adına Başkanımız Uğur Erdoğan katılıdı. 

9 Aralık 2020 tarihinde Denizli Valiliği’nde düzenlenen, İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması 
kapsamında, Valimiz Ali Fuat Atik’in başkanlığında yapılan toplantıya, Odamızca katılım sağlandı. 

5.2. İl Dışında İştirak Edilen Toplantı, Kongre ve Paneller

5 Şubat 2020 tarihinde, alınan randevuya bağlı 
olarak Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Tica-
ret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Üyesi Şahin Tin’in başkanığında, Odamız 
Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan ve Oda-
mız İştiraki olan Denizli Abigem Direktörü Sıdıka 
Arıkan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin 
Ali Dönmez’i makamında ziyaret etti. 

Odamızca, AB ile ülkemiz arasında iş birliği için-
de yürütülmekte olan Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı-IPA kapsamında,   Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi Sektörler Programı” çerçevesinde “Araştırma ve Geliştirme “ ile 
“Yaratıcı Endüstriler” başlıkları altında 1 Nisan 2019 tarihinde teklif çağrısı ile 13.05.2019 tarih ve 57 
sayılı kararına istinaden Odamız üyesi KOBİ’lerin ve girişimcilerin kullanabileceği bir tasarım merkezi 
kurulması ve bölgemizdeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilerin de ihtiyaçlarına uygun 
alanlarda eğitim, danışmanlık, rehberlik hizmetleriyle faydalanacağı bir yapı oluşturmak üzere hazır-
lanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve 
ilk denetim etabını geçen 3 Milyon Euro hibe bütçeli 
projemizin son durumu hakkında girişimde ve görüş-
melerde bulundular.    

28 Mart 2020 tarihinde, TOBB Başkanı M.Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun başkanlığında yapılan TOBB Genel 
İdare Kurulu toplantısına Zoom üzerinden Başkanı-
mız Uğur Erdoğan katıldı.  Toplantıda, COVID-19 sal-
gınından kaynaklanan, üyelerimizden Odamıza intikal 
eden sorunlar, çözüm önerileri ile birlikte Başkanımız 
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Uğur Erdoğan tarafından TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizzat iletildi. Ayrıca, yazılı ola-
rak Odamızın görüş ve önerileriyle birlikte yazılı olarak TOBB’a geçildi. Bu girişimler sonucunda; Mart 
ayında verilecek vergi beyannameleri ile vergi ödemeleri, Haziran ayının sonuna ertelendi. Kredi kartıyla 
ödenebilen vergi türleri genişletildi. Gelir Vergisi, Zirai Kazanç Vergisi, Gelir Vergisi stopajı, Kurumlar 
Vergisi, Kurumlar Vergisi stopajı, Basit Usulde Gelir Vergisi, Gerçek Usulde KDV, Hasılat Esaslı KDV, Gelir 
ve Kurumlar Geçici Vergi, diğer ücretler ile KDV tevkifatı, bunlar arasında yer aldı. TOBB nezdinde sü-
rekli gündeme getirdiğimiz Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ)’nde şartlar iyileşti. TBMM’de kabul edilen yasa 
ile 600 gün primi 450’ye, 120 gün aynı iş yerinde çalışmış olma şartı ise 60 güne indirildi. Bu süreçte 
TOBB’dan Odamıza intikal eden tüm bilgilendirmeler SMS ve e-mail yoluyla ve sosyal medya hesapları-
mızdan üyelerimize vakit geçirilmeden duyuruldu. 

8 Nisan 2020 tarihinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yö-
netiminde, video konferans sistemi üzerinden, ülke genelindeki 365 oda ve borsanın yönetim kurulu 
başkanlarının katılımıyla düzenlenen TOBB Oda/Borsa Başkanlar Toplantısı’na Odamızca katılım sağ-
landı. Salgınla mücadeleye yönelik çalışmalarımız ve taleplerimizle ilgili değerlendirmelerimiz aktarıldı. 
Üyelerimizle ilgili sorunları ve taleplerimizi Başkanımız Uğur Erdoğan dile getirdi.  

10 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 
katılımıyla, TOBB Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı’na video konferans ortamında iştirak edildi. Oda-
mız üyelerinin korona virüs salgınının ticarete etkisini azaltmaya yönelik talepleri dile getirildi. Çözüme 
dönük öneriler iletildi. 

12 Nisan 2020 tarihinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde Halk Sigorta-Ticari 
Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal’ın da katılımı ile gerçekleşen seminere Odamızca katılım sağ-
landı. Odamızca duyurusu yapılan bu seminere ayrıca Odamız üyeleri de katıldılar. Webinar yöntemiyle 
yapılan bu online seminerde, “Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” sistemi ele alınıp 
değerlendirildi. 

TOBB’un da önemle üzerinde durduğu bu sigorta sistemi; KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan, 
KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli 
Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan, bir sigorta sistemidir. Bu sistem ile herhangi bir teminata 
bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. KOBİ’lere 
Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir? Yıllık toplam cirosu 
125 milyon TL’ye kadar olan tüm sektörlerdeki işletmeler kapsam dâhilindedir. Alacak sigortasının fay-
daları nelerdir? KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur. Ticari faaliyetlerinizde riskleri 
en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar. Ayrıca, vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen 
alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önlüyor ve firmaların ileriye dönük 
mali planlarında aksamaları ortadan kaldırıyor. 
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22 Nisan 2020 tarihinde, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleş-
tirilen, “Kısa Çalışma Ödeneği” uygulamasının ele 
alındığı seminere Odamızca katılım sağlandı; üye-
lerimizin katılımı konusunda da gereken duyurular 
zamanında yapıldı ve katılımları sağlandı. 

Toplantıda; Covid-19 salgını yüzünden; iş yerini kapatmak, faaliyetlerini azaltmak veya durdurmak 
zorunda kalanların bu destekten yararlanabileceği anlatıldı. Mevcut çalışanlarını işten çıkarmamaları, 
mevcut çalışanlarına ücretsiz izin vermemeleri, çünkü ihtiyaçları olan kaynağın devletçe verileceği anla-
tıldı. İş yerinin tamamında veya bir bölümünde en az 4 hafta süreyle faaliyetine ara verenler ile iş yerinde 
çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan işletmeler, bundan faydalandırıldılar. Ayrıca, son 3 yıl 
içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlardan başvurulan iş yerinde son 60 gün hizmet ak-
dine tabi olarak çalışanların bu destekten faydalandırılacakları anlatıldı. 

17 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ’nin olağan yönetim kurulu toplan-
tısına zoom üzerinden Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı.  

20 Mayıs 2020 tarihinde; TOBB Başkanımız M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun daveti üzerine, Hazine ve Maliye Bakanımız Be-
rat Albayrak’ın katılımlarıyla, 365 oda ve borsa başkanının yanı 
sıra 61 sektör meclisi başkanının davet edildiği istişare toplan-
tısına iştirak edildi. Sıkıntı ve beklentilerimiz aktarıldı. 

8 Temmuz 2020 tarihinde; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncü-
lüğünde, zoom üzerinden Oda Başkanları ve ilgili sektör men-
subu oda/borsa temsilcilerinin de katılımıyla, müteahhitlik 
sektörünün sorunlarının ve müteahhitlik belgesi sınıflandırma 
konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya, konu-
nun teknik bir özellik arzetmesi ve ilgisi dolayısıyla, sektörü 
temsilen DTO Meclis Üyemiz İnşaat Mühendisi Metin Karaman 
katıldı ve Odamızca belirlenen sorunları, görüş ve önerileri dile 
getirdi. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında internet ortamında gerçekleştirilen, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, ülkemizin önde gelen 
illerinin TOBB’a bağlı odalarının başkanları ile inşaat ve müteahhitlik sektörünün temsilcilerinin yer al-
dığı, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Değerlendirme Toplantısı’na Odamız adına DTO Meclis Üyelerimiz 
İnşaat Mühendisi Metin Karaman ve Müteahhit Erol Kaya birlikte katıldılar. Sektörel görüşleri Odamız 
adına meclis üyemiz Metin Karaman dile getirdi. İlgili meslek komitelerimizden gelen önerilerimizi de 
iletti.

19 Ağustos 2020 tarihinde Başkanımız Uğur Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu toplantısına zoom üzerinden katıldı. 

2 Ekim 2020 tarihinde;  
Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank’ın katılımıy-
la, Türkiye Odalar ve Borsalar  
Birliği Başkanı M. Rifat  
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde, TOBB’a bağlı oda ve bor-
sa başkanlarıyla, İlçe Bazlı Yeni  
Teşvik Sistemi, Organize Sanayi 
Bölgeleri ve Kalkınma Ajansla-
rı’nın değerlendirildiği bir top-
lantı gerçekleştirildi. 

Toplantıya Odamız adına  
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Uğur Erdoğan katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu toplantıda yaptığı ko-
nuşmada son dönemde yatırım 
teşvik sisteminde çok önemli bir 
atılımın hayata geçirildiğini belirterek, “Biliyorsunuz; yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı 
olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda 
tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı.» dedi. Devamında ise, “Türkiye’nin prestij 
projesi haline gelen ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması planlanan Türkiye’nin Oto-
mobili Girişim Grubu’nda da Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile çalışıyoruz. Ülkenin pek çok sıkıntıyla 
uğraşmasının yanında bu projenin temel atma noktasına gelmesinde Bakanımız Mustafa Varank’ın ver-
diği desteğin önemi ve değeri çok büyüktür. Bakanımızla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi’nin de hizmet kapasitesi artmıştır. Bu sayede, birlikte pek çok çalışmanın hayata 
geçmesini sağladık. Son dönemde, yatırım teşvik sisteminde de çok önemli bir atılım hayata geçirildi. 
Elbette yeni olan her sistemde olduğu gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli 
olan bu iradenin gösterilmesi ve ilk adımın atılmasıydı. Bugün tüm bunları, sanayimizi ilgilendiren her 
konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, icracı vizyonu ve ino-
vasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel 
sektörün yanında olduklarını gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle-
si programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını açıkladı. Bakan Mustafa Varank 
konuşmasının devamında, özel sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile  
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mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Yatırım teş-
viklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, bu düzenlemeye ilişkin şu 
bilgileri verdi: “Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo ekonomik ge-
lişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler için ise 32 göstergeyi dikkate alarak 
bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya hak ka-
zandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge destek-
lerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB’lerinde yapılıyorsa, doğrudan 2 alt bölge teşviğinden 
yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek; istihdam 
artacak ve ekonomik hayat daha da canlanacak.”  Konuşmaların ardından, oda başkanları Bakan Varank’a 
sorularını yöneltti.

7 Ekim 2020 tarihinde TOBB Başkanımız  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen Oda/Borsa Ege Bölge Toplantısı’na Odamızca iş-
tirak edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, üyelerimizce Odamıza iletilen sorunları, çözüm 
önerileriyle birlikte toplantıda dile getirdi. 

09-10 Ekim 2020 tarihlerinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşlet-
meleri AŞ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan Yassıada 
Tesisleri’nde yapılan Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ’nin 
yönetim kurulu toplantısı ve inceleme ziyaretine, DTO Yö-
netim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. 

14 Ekim 2020 tarihinde; TOBB Başkanımız M. Rifat  
Hisarcıklıoğlu’nun yönetiminde video konferans ortamında 
gerçekleştirilen TOBB Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı’na 
iştirak edildi.  Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur 
Erdoğan katıldı. Pandemi sürecinde yaşanan sosyoekonomik 
sorunları dile getirdi.  
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18 Kasım 2020 tarihinde; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve TOBB Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na iştirak edildi. 

Şura toplantısına Başkanımız Uğur Erdoğan katıldı. Başta üyelerimiz olmak üzere şehrimizdeki tacir-
lerimizin, ihracatçılarımızın, sanayicimizin, üreticilerimizin ve tüm sektörlerimizin pandemi süreciyle 
ilgili sorun, istek ve beklentileri, yazılı olarak kendilerine sunuldu.

5.3. Odamıza Yönelik Ziyaretler ve Kabul Edilen Heyetler 

6 Ocak 2020 tarihinde Odamız 2. Meslek Komitesi üyeleri Odamızda bir araya gelip, Başkanımız Uğur 
Erdoğan’ı ziyaret ettiler; istişarede bulundular.  

7 Ocak 2020 tarihinde, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği’nde görevli uzman Ziraat Mühen-
disi Şükrü Ercan ile aynı kurumda görevli Zeynep Burcu Kurnaz, Odamızı ziyaret etti. Genel Sekreterimiz 
Ali Rıza Tekin ile istişarede bulundu.  

13 Ocak 2020 tarihinde; Pamukkale Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Batmaz, Odamızı 
ziyaret etti. Kendisiyle potansiyel pazar olarak gördüğümüz Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve ili-
mizde kurulmasında yarar görülen Avrasya Araştırma Merkezi ile ilgili istişarede bulunuldu. 

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili ile Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, 
Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Tayfun Din-
dar’dan oluşan heyeti, Odamızda konuk ettik. Kale-Beyağaç yörelerini kalkındırmaya yönelik projeler ile 
ilgili bilgiler sundular ve istişarede bulundular.
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20 Ocak 2020 tarihinde; önceki dönem Ada-
let Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, İl Nüfus Müdürü  
Nazmi Çiçek ile Odamız üyesi Kandemirler Rot  
Balans firmasının sahibi Abdullah Kandemir, Oda-
mızı ziyaret etti. 

23 Ocak 2020 tarihinde MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Emin Haluk Ayhan ve Denizli İl Başkanı Ca-
fer Birtürk, DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur 
Erdoğan’ı ziyaret etti. 

24 Ocak 2020 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu İl Müdürü Abdullah Mersin, Odamızda misafi-
rimizdi. 

Dünya Gümrük Günü etkinlikleri çerçevesinde, 
24 Ocak 2020 tarihinde Gümrük Müdürü Hüsamet-
tin Yıldırım ve Gümrük Şefi Hatice Kiraz, Odamızı 
ziyaret etti.  

29 Ocak 2020 tarihinde Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’ı Odamızda ağırladık. Ziyarette, DTO 
Meclis Başkanımız Salih Sarıkaya ile yönetim kurulu üyelerimiz de hazır bulundular. 
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3 Şubat 2020 tarihinde, İlimizde yatırım yapan İran uyruklu girişimcilerden oluşan iş insanları heyeti, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’ı odamızdaki makamında ziyaret etti. 

Mali Müşavir Cengiz Emer ile Uluslararası Davalar Uzmanı Av. Süleyman Yasir Zorlu ve Kamil Emer, 
Başkanımız Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti.    

Aydın İşkur İl Müdür Vekili Nazmi Yaman ile İşkur İl Müdürlüğü’nde görevli Hüseyin Çakır, Gevher 
Nesibe Sultan Derneği Başkanı Rabia Özkahraman ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Seniha Karataş, 
Odamızı ziyaret etti. İşkur destek ve denetiminde yürütülen kadınlara yönelik bir proje konusunda gö-
rüşme ve istişarelerde bulunuldu. 

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği(TÜGEM)’nin Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga 
Merpez ve İl Koordinatörü Hüseyin Oğul, TÜGEM’in Denizli Temsilcisi ve Odamızın 13. Meslek Komitesi 
Başkanı Volkan Yiğit Gürsoy ile, Odamızı ziyaret etti. Başkanımız Uğur Erdoğan’ı, sektörleri ve dernekleri 
hakkında bilgilendirdi. 

  
4 Şubat 2020 tarihinde, Av. Mehmet Ünal’ın 

başkanlığındaki Denizli Yüksek Öğretim Vak-
fı, odamızı ziyaret etti. Vakfın Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mesut Aygören, Ali Acar, Raşit Akbaş ve 
Vakıf Müdürü Nural Zengin, Başkanımız Uğur 
Erdoğan ile görüştü; vakıflarıyla ilgili her türlü 
iştirakte kendilerinin de görev almaya hazır ol-
duklarını ilettiler.  Odamızca yapılacak vakıf üni-
versitesi fizibilitesi çalışmalarında, istenirse destek ve katkı verme taahhüdünde de bulundular. Başkanı-
mız Uğur Erdoğan ise, kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 

 Antalya’da düzen-
lenen Türkiye Küçük-
ler Satranç Şampi-
yonası’nda, yarıştığı   
11 yaş kategorisinde,  
11 müsabaka yaparak 
tüm rakiplerini yenen 
ve 9,5 puanla  Türkiye 
Şampiyonu olan Denizli 
Uğur Okulları 5’inci sınıf öğrencisi Ali Batuhan 
Bıyıksız, babası Orhan Bıyıksız ile antrenörü Ali 
Özen, 4 Şubat 2020 tarihinde, Başkanımız Uğur 
Erdoğan’ı ziyaret etti. 

10 Şubat 2020 tarihinde, Odamız üyesi Goya 
Exclusive Products Mimarlık firmasının sahibi 
Fatma Sare Subaşı, Odamızı ziyaret etti. 
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11 Şubat 2020 tarihinde, Anfaş Fuarcılık Yurtiçi Ziyaret Temsilcisi Fazilet Akar, Odamızı ziyaret etti; 
üyelerimizin Anfaş Fuarlarına katılımları hakkında istişarede bulundu. 

12 Şubat 2020 tarihinde DTO 13. Meslek Komitesi Başkanı, Emlak Müşaviri Volkan Gürsoy Odamızı 
ziyaret etti. Kayıt dışı, “merdiven altı” diye tabir edilen yöntemle ticarette haksız rekabete yol açan em-
lakçılar hakkında yapılabilecek uygulama ile sektörde bu konuda alınabilecek önlemler istişare edildi.    

Yine aynı gün, TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonlarının iş ortağı, İzmir ile Denizli’deki vatandaşımıza 
hizmet veren Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Hasan Sağkol ile Genel 
Müdür Yardımcısı Mete Demir, DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. 

17 Şubat 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan, Başkan Yardımcısı Melek Sözke-
sen ile, Dünya Gazetesi’nin Denizli Temsilcisi Osman Nuri Boyacı ile Satış Temsilcisi Funda Akkoyun’u 
kabul etti; çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. 

Çiçekçi Tekstil AŞ Genel Müdürü Aziz Kalaycı ile firmanın e-İhracat ve e-Ticaret Müdürü Erdem Ka-
raaslan, Odamızı ziyaret etti. Konuklarımızla, e-ticaret platformları ve internetten ticaretle ilgili fikir 
alışverişinde bulunduk.  Üyelerimiz ve ilimizin e-ticaret potansielini artıracak yeni projeler ile iş birlik-
leri de görüşüldü. Bu kapsamda, AliBaba toptan satış sitesinin perakende kısmı olan Aliexpress e-ticaret 
sitesinin Türkiye CEO’su Yaman Alpata’nın katılımıyla Türkiye’de ilk olarak sitenin tanıtımı ve sisteme 
ürünlerin yüklenerek “Shipped from Turkey” koduyla satışı için üyelerimizin bilgilendirilmesine yönelik 
Nisan ayı içinde 2 günlük bir bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmıştı. Ancak, pandemi nedeniyle 
bu etkinlik gerçekleştirilemedi. 

19 Şubat 2020 tarihinde Denizlili sanatçı Efe Güngör ve beraberindeki misafirler, Odamızı ziyaret etti. 
Sanatçımızla, Denizli’nin tanıtımı amacıyla hazırlık safhasında olan albüm çalışması hakkında görüşme-
lerde bulunuldu. 
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21 Şubat 2020 tarihinde, Pamukkale Gözler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Hüseyin Akkaya, beraberinde Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve kekik yetiştiricilerinden oluşan heyetle, 
Odamızı ziyaret etti.  Çalışmaları hakkında bilgi sundular. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yurt içi ve yurt 
dışında tanıtımı ile hakettiği ekonomik değere dönüşmesi hakkında, Odamıza iş birliği teklif edip, destek 
talebinde bulundular.   

Ebabil Yapım Firması temsilcileri Alper Aksoy 
ile Saadet Köseoğlu, Odamızı ziyaret etti. Yürüt-
mekte oldukları bir prodüksiyon hakkında bilgi-
lendirmede bulundular.  

24 Şubat 2020 tarihinde; Gülay Kaynak Sa-
rıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dürü Muhammetdin Kırlı ve Tekstil Teknolojisi 
öğretmenlerinden Ayten Karataş ile Nimet Avcı, 
Odamızı ziyaret etti.  Ziyarette, Evteks 26. İstan-
bul Uluslararası Ev Tekstil Fuarında gözlem ve 
incelemelerde bulunmak üzere Odamız destek ve 
katkısıyla, Okulun tekstil bölümünde okuyan öğ-
renciler ve onların öğretmenlerinin Fuarı ziyaret 
etmelerinin sağlanması konusunda görşmelerde 
bulunuldu.

Vergi Haftası dolayısıyla, Denizli Vergi Dairesi 
Başkanı Hasan Öztaş’ın başkanlığında Gelir İda-
resi Grup Müdürü Yusuf Malkoç, Denetim Grup 
Müdürü Recep Ömeroğlu, Pamukkale Vergi Dai-
resi Müdürü Mustafa Çoban, Gökpınar Vergi Da-
iresi Müdürü Hüsrev Baş ile Saraylar Vergi Dairesi 
Müdürü Tuba Başkurt’tan oluşan heyet, Odamızı 
ziyaret etti. 

27 Şubat 2020 tarihinde; Denizbank Bayram-
yeri Şubesi Müdürü Şükran Yenigün ile Denizli 
Şubesi Müdürü Erdal Çıralı, Odamızı ziyaret etti. 
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Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i misafir ettik. Büyükelçi ile Odamızı ziyaret 
eden Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD)’nin yöneticileri ile de karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu. Abzal Saparbekulyise, ticari iş birliği köprüsü kurmak için geldiklerini söyle-
di.  Başkanımız Uğur Erdoğan ise, konuk büyükelçi ve beraberindeki misafirleri kabulünde yaptığı ko-
nuşmada, Denizli’nin tekstilin anavatanı olduğunu söyledi. “Ülkemizden ihraç edilen havlunun yüzde 
70’i ile bornozun yüzde 63’ü, Denizli’mizde üretiliyor. Denizli’miz aynı zamanda, Ege Bölgesi’nde tarı-
mın da merkezidir. Modern sera ve işletmelerinin bulunduğu tarım ve hayvancılığın yanı sıra kuruyemiş  
sektöründeki yatırımlarıyla da bölgesinde dikkat çeken bir yerdir. Denizli’miz ayrıca, Türkiye’de en bü-
yük 2’nci doğal taş havzasıdır. Mermer ve traverteniyle, Amerika’dan Avustralya’ya kadar çok büyük bir 
coğrafyada, dünyanın mega kentlerine girmiştir. Denizli’miz hem sektörel dağılımı hem de altyapı ve 
ulaşım olanaklarıyla, yatırım için son derece önemli bir yerdir. Yabancı sermayeli şirket sayımız 169. 
Bu şirketlerin yüzde 40’ı, Avrupa Birliği vatandaşlarının ortaklığıyla kuruldu. Şehrimizdeki iş insanları, 
yabancılarla iş birliği ve ortaklık yapma konusunda önemli bir birikim ile kültüre sahiptir. Kazakistanlı 
yatırımcılarla da iş birliğimizi geliştirmek isteriz.” dedi.

Harun Kemal Öztürk başkanlığındaki Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yönetimi, Odamızı 
ziyaret etti. 

Hasan Hüseyin Bayram başkanlığındaki Türkiye 
Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(TETSİAD)’nin yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan heyet, Odamızı ziyaret etti. DENİB Başkan 
Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu’nun da yer aldığı zi-
yarette, DTO ile dernekte yürütülen projeler hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

9 Mart 2020 tarihin-
de; Kale Belediye Başkanı 
Mehmet Salih Sağınç ve 
Beyağaç Belediye Başkanı 
Mustafa Akçay ile Proje 
Koordinatörü Tayfun Din-
dar Odamızı ziyaret etti. 
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12 Mart 2020 tarihinde; Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Dedeman Otel-
cilik Genel Müdürü İbrahim Gündüz Yeşil ile Dedeman 
Otelcilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kuru-
lu Üyesi Gülhan Balta Kuzu, Mali İşler Direktörü Elçin 
Malkır Kırlağaç, Dedeman Park Denizli Genel Müdürü 
Seher Gökçe, Apeas İcra Kurulu Üyesi Hamit Cevat Bage 
ile Apeas Turizm Grubu Başkanı İlhan Önder’den olu-
şan Dedeman Grup heyeti, DTO Yönetim Kurulu Başka-
nımız Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti.  

16 Mart 2020 tarihinde; Basın İlan Kurumu (BİK) De-
nizli İl Müdürü İdris Cirit, Başkanımız Uğur Erdoğan’ı 
makamında ziyaret etti. 

09 Mayıs 2020 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından yayınlanan “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan 
Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik” ile asli işi sigortacılık olmayan kişi ve kurumlara sigortacılık yapmalarına 
aracılık ve bu aracılıktan dolayı kazanç elde etme imkanı hizmet bedeli adı altında 5684 sayılı Sigortacı-
lık Kanunu’na aykırı olmasına rağmen izin verilmekte olduğu; teknoloji firmaları, GSM şirketleri, zincir 
marketler, seyahat acenteleri gibi kurumlar örnek gösterildi. Bunun da asıl işi sigortacılık olan firmaları 
zarara uğrattığı ve mağdur ettiği dile getirildi. Bu konuda girişimde bulunulması talep edildi. Odamızca 
da konu TOBB üzerinden ilgili mercilere iletildi.  

13 Mayıs 2020 tarihinde, Denizli Valisi Hasan Karahan, Odamızı ziyaret etti.  Ziyaret sırasında, özel-
likle içinde bulunduğumuz süreçte ve öncesinde şehrimizde üreten kesime, iş dünyamıza, sanayicimize, 
ticaret erbabımıza, esnafımıza ve işletmelerimize 
destek olan Denizli Valisi Hasan Karahan’a, teşek-
kür edildi. 

20 Mayıs 2020 tarihinde, DTO 18. Meslek Komi-
tesi üyeleri, Odamızı ziyaret etti. DTO 18. Meslek 
Komitesi Başkanı Cemal Başeren, komite üyele-
rimizden Mustafa Tağcı, Cevat Fahri Bermant ve 
DTO Meclisi Katip Üyesi Adnan Çelik ile, sigortacı-
lık sektörünün sorunları istişare edildi.

 8 Haziran 2020 tarihinde; 52. Hükümetin Bayındırlık ve İskân Bakanı,  24. Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri, Önceki Dönem Denizli Milletvekillerinden, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Önceki Dönem Genel Sekreterlerinden ve Türkiye İş  Bankası Önceki Dönem  Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Avukat Adnan Keskin, Başkanımız Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti. 
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Halkbank Denizli Şube Müdürü Ertuğ Bellibaş ile Müdür Yardımcısı Gül Ulu, Başkanımız  
Uğur Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. 

11 Haziran 2020 tarihinde; Alzheimer Derneği 
Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, be-
raberinde yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyetle, Odamızı ziyaret etti. 

İsmail Okan Konyalıoğlu başkanlığındaki  
Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği  
(DESİAD)’nin yönetimi, Odamızı ziyaret etti. 

Tayini çıkan Denizli Valimiz Hasan Karahan, Odamıza veda ziyaretinde bulundu. 

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı temsilcileri, Odamızı ziyaret etti;   
DTO ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu. 

15 Haziran 2020 tarihinde, Hak İş Federasyonu Denizli İl temsilcisi Sezai Söylemez ile yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan bir heyet, Odamızı ziyaret etti. 

16 Haziran 2020 tarihinde,  DTO üyelerinden Güney Oto Galeri firmasının sahibi Aziz İçer, Odamızı 
ziyaret etti. 
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Murat Tuncer başkanlığındaki Denizli İnşaat Malzemesi Satıcıları İş Adamları Derneği (DİMSİAD) 
Yönetim Kurulu üyeleri, Odamızı ziyaret etti. 

İlimizde görev yapmakta iken tayini çıkan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü  
Ali İhsan Yücedağ, DTO Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu. 

Eğitmen ve Yaşam Koçu Yelda Yolay Kozanoğlu, Odamızı ziyaret etti. COVID-19 döneminde persone-
limize yönelik muhtemel eğitimler konusunda istişarelerde bulunuldu. 

18 Haziran 2020 tarihinde; Adnan Kuloğlu başkanlığındaki Denizli Muhtarlar Derneği Yönetim Kuru-
lu üyeleri, Başkanımız Uğur Erdoğan’ı DTO’daki makamında ziyaret etti. 

29 Haziran 2020 tarihinde; Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi çalışmaları ile ilgili brifing 
vermek üzere Teknik Tekstil Çalışma Grubu’muza mensup uzmanlarımız, Başkanımız Uğur Erdoğan’ı 
makamında ziyaret etti. 

5 Temmuz 2020 tarihinde; Feyyaz Ceşen başkanlığındaki Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
yönetimi, Odamızı ziyaret etti. 
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9 Temmuz 2020 tarihinde, Odamızın üyesi Nerr Dışticaret firmasının sahibi Neriman Efe, Odamızı 
ziyaret etti. 

20 Temmuz 2020’de; şehrimizdeki internet medya yayıncılarını tek çatı altında toplamak ve niteliğini 
artırmak üzere kurulan Yenimedyader’in yeni başkanı Serkan Urgancı ile yeni yönetim kurulu üyeleri, 
Odamızı ziyaret etti. Dernekleri ve faaliyetleri hakkında, Başkanımız Uğur Erdoğan’ı bilgilendirdi.

5 Ağustos 2020 tarihinde; ilimizde Jandarma Alay Komutanı olarak görev yapmakta iken Tuğgeneral 
rütbesine yükseltilen ve Urfa iline tayini çıkan Tuğgeneral Metin Düz, Odamıza veda ziyaretinde bulun-
du. 

10 Ağustos 2020 tarihinde, Denizlili Sanatçı Efe Güngör ile Yönetmen Eyüp Dirlik, Odamızı ziyaret 
etti.

19 Ağustos 2020 tarihinde; Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deve-
ciler, Asbaşkan Vekilleri Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin ile Genel Menajer Evren Yenice, Odamızı ziyaret 
etti. Üzerinde Başkanımız Uğur Erdoğan’ın adının yazılı olduğu Denizli’nin plakası olan 20 numaralı 
forma, kulüp yöneticileri tarafından Başkanımıza hediye edildi. 

Denizli Milletvekili ve TBMM Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet 
Yıldız, Odamızı ziyaret etti. 

Kendileri, Odamızın çalışmaları hakkında bil-
gilendirildi. İlimizin ticari hayatı ve ekonomisiyle 
ilgili veriler ile ekonomimiz ve iş dünyamızın bek-
lenti ve ihtiyaçlarına dair görüşlerimiz aktarıldı.
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03 Eylül 2020 tarihinde; Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Odamızı ziyaret etti. 

15 Eylül 2020 tarihinde; Adnan Kuloğlu başkanlığındaki Denizli Muhtarlar Derneği yönetimi, Oda-
mızı ziyaret etti. Misafir heyet üyeleriyle, pandemi sürecindeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Odamızda misafir 
edildi. Kendisine, Odamızca uygulanmaya başla-
nan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi 
hakkında bir sunumda bulunuldu. 

28 Eylül 2020 tarihinde, Mustafa Keysan baş-
kanlığındaki Ankara Denizlim Kültür ve Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir 
heyet, Odamızı ziyaret etti. 

8 Ekim 2020 tarihinde, Tanzanya Birleşik Cum-
huriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth Ki-
ango Kiondo, Finansal Ataşe Stella Kasomangala ve 
Koordinatör Göksel Seçilmiş, Odamızı ziyaret etti. 

Misafir Tanzanya heyetini, Odamızda Başkan Yardımcımız Melek Sözkesen ağırladı. Afrika ile Türkiye 
pazarını değerlendirip, fikir alışverişinde bulundu. 

12 Ekim 2020 tarihinde; PTT 
Başmüdürü Kadir Tomrukçu, 
Odamızı ziyaret etti. Ziyaret-
te, 1. Meslek Komitesi Üyemiz  
Ramazan Sözgen de hazır bu-
lundu. 
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Mahmut Çatlık başkanlığında özel okul temsilcilerinden oluşan bir heyet, özel eğitim sektörünün so-
runlarını dile getirmek üzere, Odamızı ziyaret etti. Pandemi süreci ile yeni eğitim öğretim yılında ya-
şadıkları sıkıntıları aktardılar. Kendilerine, sorunlarını ilgili mercilere aktarıp, takipçisi olacağımız dile 
getirildi. Alınan bilgi, Odamızın görüş ve önerileriyle birlikte, ilk elden TOBB’a iletildi. 

14 Ekim 2020 tarihinde; Pusulam Özel Eğitim Kurumları Kurucusu Serkan Demir ile Kurum Müdürü 
Pınar Koç, Odamızı ziyaret etti. Özel eğitim sektörünün güncel sorunları değerlendirildi.  

Göreve başlayan Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 19 Ekim 2020 tarihinde Odamızı ziyaret etti. 

21 Ekim 2020 tarihinde; Denizli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık,  
Odamızda misafir edildi. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan’a, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Melek Sözkesen eşlik etti. 

22 Ekim 2020 tarihinde; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Necip Atar ile Prof. Dr. Ahmet Fahir Demirkan ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk 
Burak Haşıloğlu ile, Odamızı ziyaret etti. Görüşmede, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Melek 
Sözkesen ile Hasan Aracı da hazır bulundu.

Denizli’mizde uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunan, Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Çocuk Atletizmi Önceki Dönem Proje Koordinatörlerinden Balkan Şampiyonu Milli Atlet Necdet 
Ayaz, Odamızı ziyaret etti. 

Ebru Arslan başkanlığındaki TOBB 
Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi üyeleri, Odamızı ziyaret etti. Zi-
yarette Pamukkale Belediye Başkan yar-
dımcısı Gamze Sevgi de yer aldı. Ziyaret 
sonrasında, Odamızın hizmet binasında, 
Ebru Arslan başkanlığındaki TOBB  
Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi toplantısı gerçekleştirildi.  



DENİZLİ TİCARET ODASI 
2020 ÇALIŞMA RAPORU

164

Ziraat Bankası Girişimci Şube Müdürü İmren Özek ile Müşteri İlişkileri Yetkilisi Hüseyin Ekiz, Oda-
mızı ziyaret etti. Ziraat Bankası’nın iş alemine yönelik kredilendirme ve finans ürünleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.  

27 Ekim 2020 tarihinde; Şekerbank Denizli Şubesi Müdürü Fatma Ökten ile KOBİ Bankacılığı 
Sorumlusu Fatih Kılıç, Odamızı ziyaret etti. Bankanın uygulamaya koyduğu yeni bir finansman kaynağı 
hakkında bilgilendirmede bulundu.  

3 Kasım 2020 tarihinde; Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin ile 
SGK yetkililerinden oluşan heyet, Odamızı ziyaret 
etti. 

4 Kasım 2020 tarihinde, Denizli Valisi Ali Fuat 
Atik, Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Burdur Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Odamızda 
misafir edildi. Misafirlerimizi, DTO Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Uğur Erdoğan ağırladı. 

DTO Meclis Üyesi Muhammet Özdemir, Ekrem Aktürk ile özel eğitim kurumlarının işletmecileri, Oda-
mızı ziyaret ettiler. Misafir heyetle, durum değerlendirmesinde bulunuldu; talep ve önerileri alındı. 

5 Kasım 2020 tarihinde; 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, 
Odamızı ziyaret etti. 

13 Kasım 2020 tarihinde; Denizli İl Sağlık 
Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, Odamı-
zı ziyaret etti. Kovid-19’la mücadele faaliyetleri 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 
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2 Aralık 2020 tarihinde; Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk ile 
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıgöl, Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vergi Dairesi Grup 
Müdürü Yusuf Malkoç ve SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Odamızı ziyaret etti. Yeniden Yapılandırma 
Kanunu uygulamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundular.

9 Aralık 2020 tarihinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denizli Şubesi Müdürü Tolga Kiraz, Oda-
mızı ziyaret etti.  Sektörlerimiz ve üyelerimize yönelik faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 

16 Aralık 2020 tarihinde;  DTO üyesi Enderun Ahşap firması sahibi Fikret Pamuk, Odamızı ziyaret etti. 
İleri bir ahşap teknolojisi ile yeni üretimine başladıkları ahşap konutlar ile ilgili bilgi sundu. Bunun 

daha ileri noktalara taşınması hususunda Başkanımız Uğur Erdoğan’dan destek talebinde bulundu.  

Türkiye Halk Bankası Saltak Şubesi Müdürü Davut Akgün, Odamızı ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar-
la ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ziraat Bankası Denizli Bölge Yöneticiliği Satış ve Performans Yöneticisi Erhan Tekin, Girişimci Şube 
Müdürü İmren Özek, Denizli Şubesi Müdürü Engin Çekici ve Müşteri İlişkileri Yetkilisi Hüseyin Ekiz ile, 
Odamızı ziyaret etti. 

TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan 
Tedarik Zinciri Finansman Programı kapsamında-
ki Güvenli Ticaret Sistemi - Bankkart Başak Teda-
rik Zinciri Finansmanı ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Ziyaret sonrasında; Başkanımız Uğur 
Erdoğan ile Ziraat Bankası Denizli Bölge Yöneti-
ciliği Satış ve Performans Yöneticisi Erhan Tekin 
tarafından, DTO üyelerine yönelik kredi protokolü 
imzalandı.
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Şekerbank T.A.Ş. Ege Bölge Müdürü Adnan Özbek ile Denizli Şubesi Müdürü Fatma Ökten, Odamızı 
ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Şekerbank ile Odamız arasında, DTO üyesi KOBİ’lerimize 3 ay ödemesiz 

ve 3 ayda 1 taksit ödemeli, 36 aya varan vadeyle 
kredi imkânı sunan iş birliği protokolü imzalandı.  
Protokolü, Odamız adına Başkanımız Uğur Erdo-
ğan, Şekerbank adına ise Ege Bölge Müdürü Ad-
nan Özbek imzaladı. 

24 Aralık 2020 tarihinde; AKUT Arama Kurtar-
ma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı 
ve AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ile 
AKUT gönüllülerinden oluşan bir heyet, Odamıza 
teşekkür ziyaretinde bulundu. 

29 Aralık 2020 tarihinde; Halkbank Bölge Başkanı Deniz Yıldırım, Bölge Krediler Müdürü İlker Tekin 
ve Ticari Şube Müdürü Fatih Kayacan, Odamızı ziyaret etti. 

Ziyaret sonrasında, Halkbank 
Bölge Başkanlığı ile Odamız ara-
sında üyelerimize uygun şartlarda 
finansman sağlamayı amaçlayan 
Paraf Kart Kredi Antlaşması imza-
landı. 

Kredi protokolünü, Odamız adı-
na Yönetim Kurulu Başkanımız 
Uğur Erdoğan; Halkbank adına ise 
Bölge Başkanı Deniz Yıldırım ile 
Bölge Krediler Müdürü İlker Tekin 
imzaladı. İmza töreninde Halkbank 
Ticari Şube Müdürü Fatih Kayacan 
da hazır bulundu.
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5.4. Odamızca Organize Edilen/Gerçekleştirilen Ziyaretler
22 Şubat 2020 tarihinde, Başkanımız Uğur Erdoğan, yönetim kurulu sayman üyemiz Kemal Tuncer’in 

kardeşi İclal Tuncer’in de aralarında bulunduğu 45 resim sanatçısının eserlerinin yer aldığı, Denizli Bü-
yükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’ndaki Sanatölye ile Nostalji Sergisi’ni ziyaret etti. Çalış-
malarından dolayı tebrik edip, başarı diledi. 

Denizli İl Müftülüğü’nün organizasyonunda, Denizli iş dünyasının üst kuruluşu olarak DTO’nun da 
katkı sağladığı İdlib›e gönderilmek üzere hazırlanan yardım tırlarının uğurlandığı törene, Odamızca ka-
tılım sağlandı. 

2 Mart 2020 tarihinde; Denizli Ticaret Odası yönetimi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdo-
ğan’ın başkanlığında, Muhammet Karaçay başkanlığındaki Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) yöneti-
mine yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi.  Ziyarete Başkanımız Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılarımız Melek Sözkesen ve Hasan Aracı, DTO Genel Sekreter Ali Rıza Tekin ile DTO Özel 
Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş katıldı. 

Odamız heyetini, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay ile yönetim kurulu üyeleri 
Gazeteci Mesut Güler, Sevim Say, Ayhan Çimendağ, Metin Akman ve Sırrı Doğan ağırladı. Başkanımız 
Uğur Erdoğan, ziyarette, “Bu tür ziyaretlerdeki amacımız, kurumlar arası iş birliğini arttırmaktır. Diğer 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile istişarelerimiz de kurumlar arasındaki köprüleri 
kuvvetlendirecek, yeni iş birliklerine yol açacaktır. Böylelikle, şehrimiz adına birlikte iş yapma istek ve gü-
cümüzü artacaktır.  Denizli Ticaret Odası olarak, Denizli’deki basın mensupları ile her zaman iç içeyiz ve 
fikir alışverişi yapıyoruz; za-
man zaman ortak projeler 
de gerçekleştiriyoruz. Yeni 
seçilmiş olduğunuz gö-
reviniz dolayısıyla sizkeri 
kutluyoruz.” dedi.  Denizli 
Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Muhammet Karaçay 
ise,  Denizli Ticaret Oda-
sı(DTO)’nı yürüttüğü 
proje ve üyelerine hizmet 
üretme noktasında başarılı 
bulduklarını ve takdirle kar-
şıladıklarını ifade etti; zi-
yaret dolayısıyla DGC men-
supları adına teşekkürlerini 
iletti.    
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6 Mart 2020 tarihinde, DTO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Uğur Erdoğan tarafından Denizli 
İnşaat Malzemecileri Derneği (DİMSİAD)’ne yö-
nelik bir ziyaret gerçekleştirildi. 

DİMSİAD yönetim kurulu üyeleriyle, sektörleri 
ve dernekleriyle ilgili istişarede bulunuldu. İnşa-
at malzemeleri sektörünün sorunları ve çözüme 
dönük önerileri ele alındı. Ayrıca, sektörün içinde 
bulunduğu durgunluğun aşılmasına dönük olarak 
planlanan “Evini Yenile Denizli” Tanıtım Kam-
panyası ele alındı.

Hak-İş Konfederasyonu Denizli İl Temsilciliği ziyaret edildi.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Denizli İl Temsilcisi Sezai Söylemez ve Sendika  

Yönetim Kurulu üyeleriyle, görüş alışverişinde bulunuldu. Başkanımız Uğur Erdoğan, “Kurumlar arası iş 
birliğini önemsiyoruz. Bunun için de bulduğumuz her fırsatta, üyelerimizin yanı sıra odalar ve dernekler 
gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelip, ortak paydamız Denizli’mizi konuşuyoruz. İlimizde 
hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile bu tür istişarelerimizin, kurumlar arasındaki köprüleri kuvvet-
lendirdiğine inanıyoruz. Ziyaretlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.” dedi. Hak-İş Denizli Temsilcisi 
Sezai Söylemez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip Başkanımıza teşekkür etti. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerimizin katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlılar Huzurevi’ne 
yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleriyle, sohbet edildi; hatırları soruldu. 
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12 Mart 2020 tari-
hinde, Başkanımız Uğur  
Erdoğan ve turizm komite-
mizin olduğu heyetimiz, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü 
Turan Veli Akyol’u ziyaret 
etti.  Sektörel sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili is-
tişarede bulunuldu.  

29 Haziran 2020 tarihinde;  İlimizde görevine 
başlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e, Oda 
Başkanımız Uğur Erdoğan ile Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, tebrik ziyaretinde bulundu.  Odamı-
zın çalışmaları hakkında bilgilendirdiğimiz Vali 
Atik’e, 2019 yılına ait oda çalışma raporumuz tak-
dim edildi. 

Valilik ziyareti sonrasında Valilik çevresinde fa-
aliyet gösteren üyelerimiz ziyaret edildi. 
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21 Temmuz 2020 tarihinde; Oda yönetimi olarak Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Pamukkale Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Celal Şimşek, ziyaret edildi.  Laodikya kazı alanındaki kazıevindeki 
görüşmede, ilimizdeki müzecilik çalışmaları ve kültürel projeler ile ilgili istişarede bulunuldu.

 29 Temmuz 2020 tarihinde; Odamızca Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, ziyaret 
edildi. Birlikte, kentimizdeki ihtiyaç sahiplerine kol kanat geren Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 
gezildi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alındı. 

16 Eylül 2020 tarihinde, DTO Meclis Üyemiz Yavuz Aki, Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan ile, 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Turan Veli Akyol’u makamında ziyaret etti. Odamızca, Denizli şehir merke-
zindeki turizm öğelerinin interaktif tanıtım konsepti ve Denizli kent kültür turu oluşturulması ile ilimi-
zin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirilmesi ve ilimizin daha etkin olarak tanıtılması hedefin-
den hareketle hazırlanan proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.  

21 Eylül 2020 tarihinde, Odamızca Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a tebrik 
ziyaretinde bulunuldu. COVID-19 tedbirleri çerçevesinde yapılan ziyarete, Başkanımız Uğur Erdoğan, 
Başkan Yardımcılarımız Hasan Aracı ve Melek Sözkesen ile Yönetim Kurulu Sayman üyemiz Kemal Tun-
cer ile DTO Özel Kalem ve Basın Sorumlumuz Ömer Altıntaş katıldı.
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23 Eylül 2020 tarihinde, ilimizde yeni görevine başlayan Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli 
Albay Veysel Yanık, makamında ziyaret edildi. Ziyarete Yönetim Kurulu başkanımız Uğur Erdoğan, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Hasan Aracı ve Melek Sözkesen, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 
Kemal Tuncer, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Musa İmançlı, Murat Can ile Genel Sekreter Ali Rıza Tekin ve 
DTO Özel Kalem ve Basın Sorumlusu Ömer Altıntaş katıldı.   

5 Kasım 2020 tarihinde; Başkanımız Uğur Erdoğan, Odamızın Ticaret Sicil Bölümü’nü ziyaret ederek, 
üyelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak için gerçekleştireceğimiz uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde 
bulundu; personelimize başarılar diledi. 

5.5. Odamızca Düzenlenen Toplantı ve Etkinlikler

10 Ocak 2020 tarihinde, Odamızda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kara Ulaştırması Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ile Bilgi İşlem Uzmanı Hasan Boz, Avrupa Birliği (AB) Uzmanı 
Mithat Yıldız’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla, üyelerimizin U-ETDS ve Sayısal Takograf Veri Sistemle-
rine Girişleri konusunda bilgilendirilmelerine dönük bir toplantı gerçekleştirildi. Aynı gün, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, sisteme giriş uygulamasını, U-ETDS’ye giriş için 01.01.2021’e, sayısal takograf siste-
mine veri girişi için yurt dışı taşımalarda 01.01.2021’e, yurt içi taşımalarda ise 01.01.2024’e kadar uzattı.

Suriye’nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020’de yaşanan hava saldırısı sonucu Türk Ordusu’nun başlattığı 
Bahar Kalkanı Operasyonu’na destek mahiyetinde; 2 Mart 2020 tarihinde Odamızda, tüm Türkiye’de eş 
zamanlı, TOBB’a bağlı odalarla beraber, ilimizde faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, ortak 
basın açıklaması yapıldı.  İldeki sivil toplum kuruluşları adına Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Uğur 
Erdoğan tarafından yapılan ortak basın açıklamasına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi 
Yakup Çetin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi Ekim Balta Aydın, Denizli Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeyi, Denizli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Hamdi Gemici, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi Sezai Söylemez, Memur Sendi-
kaları Konfederasyonu Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederas-
yonu  Temsilcisi Rayif Kurşunluoğlu, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 
Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, Acıpayam Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı, Hasan Kayhan, Babadağ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karakurt, 
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Buldan Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Acıkara,  Sarayköy Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Dikici, Tavas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saffet İnamlık, Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği Denizli Şubesi Başkanı Mehmet Akgün, Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı Adnan Selçuk, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türsab 
Pamukkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Denizli 
Şubesi Başkanı Uğur Küçük, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şubesi Başkanı Kudret Atma-
ca, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ebru Arslan, TOBB Denizli İl Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sinan Salgar, Türk Veteriner Hekimleri Odası Denizli Şubesi 
Başkanı Türkay Berberoğlu ile Denizli Eczacılar Odası Başkanı Osman Özdemir de katıldı. Başkanımız 
tarafından aşağıdaki yazılı metin tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak basın önünde okundu.

“Değerli basın mensupları, 
Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, hepiniz hoş 

geldiniz. Şu an 81 ilde, Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek ör-
gütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte 
bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve 
devletimizin yanında durduk; üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını 
vererek hareket ettik. Bugün de İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya 
ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru, güvenliği ve 
mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan 
tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim, şehitleri-
mizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yara-
lılarımıza ise acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. 

Askerlerimiz, İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan 
zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden toprağından sürülmesine, 
dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık 
görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz… Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani 
ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete 
sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi, her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte; rejim güçleri 
son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla ka-
bul edilemez! Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan 
bu rejim unsurlarına karşı, sessiz kalmamız beklenemez! Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin 
zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumlu-
luğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı 
ile, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette; bu acımasız 
saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekâtı ile de bu bedeli ödemeye başla-
mışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz! Mevzubahis vatan 
olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte; şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket 
ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün 
her zamankinden daha güçlü şekilde biriz; bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil 
eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak 
her adımın arkasındayız! Cenabı Hak, ülkemizi korusun; milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza et-
sin. Ordumuzu, muzaffer kılsın.”

Toplantı bitiminde, basın açıklamasına katılan kurumların temsilcilerinden oluşan heyet 11. Piyade 
Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti. 
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9 Mart 2020 tarihinde, ilimizde, Odamız ve kamu bankalarının ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye  
Bakanı Berat Albayrak’ın teşrifleriyle “Türkiye İçin Değişim Başlıyor - Denizli İş Dünyası Buluşması” 
başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. 

1.023 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplan-
tının açış konuşmasını ev sahibi sıfatıyla DTO Yönetim 
Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan yaptı. 

Başkanımız konuşmasında,
“Sayın Hazine ve Maliye Bakanım, Önceki Dönem 

Ekonomi Bakanım sayın Nihat Zeybekci, Önceki Dönem 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanım sayın Sema Rama-
zanoğlu, TBMM Ak Parti Grup Başkan Vekilim Sayın 
Cahit Özkan, Sayın Valim Hasan Karahan, Saygıdeğer 
Milletvekillerim Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Osman 
Zolan, Gelir İdaresi Başkanım, şehrimizin ticaret ve 
ekonomisine can ve yön veren iş dünyamızın değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi say-
gı ve sevgiyle selamlıyorum.
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Sayın Bakanım,
İhracat, tarım ve turizm şehri Denizli’mize, hoş geldiniz; sizleri, bugün burada, aramızda ve yanımız-

da görmekten onur duyduk. Öncelikle, bizlerin huzur ve güvenliği için sınır ötesinde, vatan savunmasın-
da düşmanla çarpışırken şehit olan kahraman cengaverlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ile aziz mille-
timize ise başsağlığı diliyorum. Civanmert gazilerimize ise, acil şifalar dilerim. Denizli olarak, 1 haftada 
2 evladımızı toprağa verdik… Acımız büyük; yaramız derin. 

 
Sayın Bakanım,
Denizli’mizde yakınmak yok; çalışmak var... 7 gün 24 saat çarkların hiç durmadığı, hayatın mola ver-

mediği, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle bilinen Denizli’miz, ülkemizin 9’uncu ihracatçı şehridir.  
Yıllık bazda, 3 Milyar Dolar’ı aşan ihracatçımız, ürettiği 2.400 çeşit ürünü, 173 ülkeye satmaktadır.
İhracatı ithalatından fazla olan Denizli’miz, dış ticarette %55 fazla vermektedir.
 
Sayın Bakanım,
Son zamanlarda, e-ticaret ile e-ihracat, önem kazanmaya başladı. Bu nedenle, Çardak Havalimanı’mı-

za gümrüklü hava kargo terminalinin yapılmasını gerekli görüyoruz; böyle bir yatırım, ihracatımızı daha 
da artıracaktır. İhracatımızın %63’ünü, Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız; 70 ülkeye, 76 çeşit tarım 
ürünü satmaktayız. 55 ülkeye kuruyemiş imalat makineleri ile mermer kesim ve işleme makineleri ihraç 
etmekteyiz. 1’i kurulma aşamasında, 6 organize sanayi bölgemiz var… Buraların daha verimli hale geti-
rilmesi için şahsınızın ve hükümetimizin, desteklerini bekliyoruz.

  
İş dünyamızın değerli temsilcileri;
Denizli Ticaret Odamızın girişimleriyle, Avrupa Birliği fonlarından 5 Milyon Euro hibe sağlayarak, 

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’ni başlatan bir Anadolu kentiyiz. Teknik Tekstile Dönüşüm 
Projemizin kapsamında, Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki 2000 metrekarelik kapalı alanda son tek-
noloji makine parkı oluşturup, yenilikçi fikirlere yaşama imkânı tanıyacağız. Bu sayede, araştırmacıları-
mız, inovatif ürünlerde numune üretim yapabilecekler. Uçaktan drona, helikopterden tren ve otomobile, 
hatta gitar parçasına kadar geniş bir yelpazede üretim olacak. Ayrıca, yenilikçi giyilebilir elektronik teks-
til ürünleriyle damar içi ilaç uygulamalarında kullanılan ileri teknoloji ürünlere kadar, farklı üretimlerin 
de önünü açacağız; sanayimizi çeşitlendireceğiz!

 
Sayın Bakanım,
Savunma sanayine yönelik girişimlerimiz, yerli uçak ve helikopter üretimimiz ve milli otomobilimiz 

gibi stratejik yatırımlarda, Denizli’mizin de yer almasını istiyoruz! Savunma sanayimizin ana damarları 
Aselsan ve BMC’ye malzeme tedarik eden üreticilerimiz var. Biz, yerli otomobilimizin aksamlarından 
üretebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) 
nezdinde görüşmelerde bulunduk; ilgili yerlere, bu konudaki talebimizi yazılı da bildirdik. Sizin de ilgi 
ve desteklerinizi bekliyoruz! Şehir olarak, ayrıca, Denizli-Aydın Otobanı’nın yapılmasını, ihracatçımızın 
yük taşımacılığında limanlara ulaşımını sağlayan demiryollarımızın modernize edilerek yüksek hızlı ve 
çift hatlı hale getirilmesini, çok istiyoruz. Öte yandan, ağırladığı turist sayısıyla, ülke turizminde 5’inci 
sırada yer alan Denizli’miz ile Antalya-Denizli-İzmir hattındaki turistik kentlerin, yüksek hızlı trenle 
birbirine bağlanması gerekmektedir… Bu türde bir yatırım, insanımızın işini, kazancını ve ekonomimize 
katkısını hızla artıracaktır; turizm ile ticaretimizi, daha da canlandıracaktır.

 
Sayın Bakanım;
Denizli’mize verdiğiniz değerin farkındayız; sağ olun… Olurlarınızla; sayenizde, şehrimiz artık son 

5 yılda sayıları hızla artarak 56’ya ulaşan güneş enerjisi santralleri ile doğal gaz ve hidroelektrik sant-
rallerinin sahibi. Kendi ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrar 
ve takipleriyle, enflasyonist baskılardaki geri çekilme, faizlerdeki düşüş ve kredilerdeki ivmelenme, son 
bir yılda ekonomimizdeki genel dengelenmeye paralel olarak iç talepte hareketliliğe yol açtı. Konuttan 
otomobile, beyaz eşyadan mobilyaya kadar birçok sektörümüzü canlandırdı. Öte yandan, yeni makina 
ve teçhizat alımında KDV istisnasının 3 yıl uzatılması da oldukça önemliydi… Sesimize kulak verdiniz; 
teşekkür ederiz. 

Sayın Bakanım,
Kredi Garanti Fonu(KGF), Denizli’mizde, ekonomik anlamda piyasaya ivme kazandırdı. KGF, son dö-

nemdeki zorlu süreçte sağladığı ekonomik destekle, sektörlerimize can suyu oldu. Denizli’mizdeki hazine 
destekli KGF kefaletleri, yıllar itibarıyla giderek artan bir seyir izledi… İşverenimize, 12 bin 740 kredi ile 
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6,4 Milyar TL’lik hazine desteği sağlandı. Şehrimizdeki KGF desteği, son 2 yılda 2 katına çıktı! Bu yıl da 
kefalet desteği taleplerimizin aynı şekilde geri çevrilmemesini bekliyoruz. Sözlerimi tamamlarken, şunu 
da belirtmek isterim ki; Bakanlarımız Sayın Nihat Zeybekci, Sayın Sema Ramazanoğlu, Milletvekillerimiz, 
Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’ın ilgi ve destekleriyle, bugüne kadar 
gittiğimiz her kapı sonuna kadar açıldı. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. 

İş dünyamızın çok değerli temsilcileri,
Türkiye ekonomisi, Aralık 2019’da, son 2 yılın en yüksek sanayi üretimine ulaştı! Büyümenin öncü 

göstergelerinden sanayi üretimimiz, %8,6 arttı. Türkiye, bu alanda Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını 
geride bıraktı. Bu başarının mimarı, iş dünyamızı kutluyoruz. 

Sayın Bakanım,
“Türkiye’yi; istihdama, ihracata ve katma değerli üretime dayalı bir modelle büyüteceğiz!” diyorsu-

nuz… Denizli iş dünyası olarak biz, katkı vermeye hazırız! Denizli’miz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğün-
de başlatılan İstihdam Seferberliği ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele’de, sözünü tutmuştur. Buradan, 
sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz. 

Sayın Bakanım,
Yaren, yolda bırakmaz! Siz isteyin; biz daha çok çalışırız! Siz yürüdükçe, biz koşarız! Her zaman ve her 

koşulda arkanızdayız; Devletimizin yanındayız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise konuşmasında; 
“İhracatçıları desteklemeye devam edeceğiz. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip 

ediyoruz. İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv ve ithalata dayalı eski Türkiye’de, ithalata dayalı 
tüketim ürünlerine taksit yaptırıp hem de uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim 
ortamı sağlanıyordu; artık yok. Taksit imkanlarını, yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıraca-
ğız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağla-
yayım? Vergi affı geleceğine yönelik iddialar ise doğru değildir.  Yapılandırmalar var; sıkıntıda olanlara 
destekler var. Küresel ekonomi ve finans piyasaları, korona virüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen 
bir belirsizliğe doğru ilerliyor ancak, Türkiye›de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette 
konuya yaklaşıldı ve önlemler alındı. Tekstil sektörüne de Denizli’den güzel bir haber vermek isterim… 
Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün 
desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık. Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, 
ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel 
bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık… İşletme başlığında da hem imalat 
hem de ticarette 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli 
sabit yüzde 9 veya *TLREF artı yüzde 1,5’lik değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret 
tarafında ise 9 aya kadar anapara ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2’lik faiz 
seçenekleriyle, birinci paketimizi devreye alacağız. Yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı 
imkânı sağlayacağız. Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman pa-
keti kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl 
vadeli sabit yüzde 8,5 veya TLREF +1,5, 7-12 yıl vadeli TLREF +2 ile maliyetli finansman paketini hizmete 
sunuyoruz.” dedi.                                              *AÇIKLAMA: Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı(TLREF ) 
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Bakan Albayrak, Denizli-Aydın Otoyolu için ise, “Ben, daha buraya gelmeden Denizli-Aydın Otoyo-
lu’nun imzasını attım; bakanlığa gönderdim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Biz onayı verdik; bizden çıktı.” 
Diye konuştu. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümün moderatörlüğünü ise, 
Başkanımız Uğur Erdoğan yaptı. 

26 Mart 2020 tarihinde, Odamızın facebook hesabından interaktif bir canlı yayın ile Denizli Çalışma 
ve İşkur İl Müdürü Fatih Işık’ın katılımıyla, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gibi iş dünyasını ilgilendiren 
kurumlarının kapsamındaki faaliyet ve desteklerle ilgili üyelerimizin bilgilendirilmelerine dönük faali-
yetimiz oldu.

8 Nisan 2020 tarihinde, Odamızda, ulaştırma sektörümüzden DTO’ üyesi firmaların temsilcileriyle, 
şehrimizde vatani görevini tamamlayıp 11. Piyade Tugay Komutanlığı’ndan terhis olacak askerlerimiz 
ile cezaları sona erdiği için cezaevlerimizden ayrılacak vatandaşları, ikametlerinin bulunduğu şehirlere 
ulaştırmak amacıyla araç temin etmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Başkanımız 
Uğur Erdoğan’ın idaresinde, DTO Meclis Üyelerimiz Bayram Ali Çoban, Hasan Aybay ve Murat Çetintaş 
ile DTO 4’üncü Meslek Komitesinden üyelerimizin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden Ramazan Yamaç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
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5.6. Milli Gün ve Haftalar ile Sosyal/Kültürel Faaliyetlere Katılım

Denizli Sanayi Odası (DSO) Eski Başkanı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Başkanı, sanayici 
ve iş adamı Abdulkadir Uslu’nun babası Ahmet Sami Uslu’nun 13 Ocak 2020 tarihinde yapılan cenaze 
törenine, Odamızca katılım sağlandı. 

18 Ocak 2020 tarihinde, Odamızda, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Odamız, Denizli 
Ticaret Borsası(DTB), Denizli Sanayi Odası, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Organize Sanayi 
Bölgesi ve diğer kurum yetkililerinin katılımıyla, İdlib’e yapılacak ayni yardım konusunun değerlendiril-
diği bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. 

Odamızda başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Başkanımız Uğur Erdoğan’ın yanı sıra De-
nizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut Oğuz, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, Denizli Ticaret Borsası Başkanı 
İbrahim Tefenlili, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile Denizli Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş hazır bulundu. 

24 Ocak 2020 tarihinde, Elazığ ve Malatya illeri-
mizde meydana gelen, 41 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği, 1.680 vatandaşımızın ise yaralandığı, mil-
letimizi derinden etkileyen 6.8 şiddetindeki depremin 
üzerinden hiç vakit geçirilmeden harekete geçildi ve 
Odamızca, deprem bölgesine iki tır dolusu süt, su ve gi-
yim malzemelerinden oluşan yardım gönderildi. 

21-22 Şubat 2020 tarihlerinde, 
TOBB’da gerçekleştirilen Meclis 
Üyeleri Eğitim Semineri’ne Odamı-
zın Meclis Üyeleri Öztürk Taştan, 
Hamdi Yılmazlı ile Seda Güçlü Ağaç 
katıldı. 
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25-26 Şubat 2020 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirilen TOBB Oda/Borsa Meclis Üyelerine yönelik 
eğitime, Meclis Başkan Yardımcımız Faik Müftüler ile Meclis Üyelerimiz Erol Kaya, Ramazan Doğan, 
Mehmet Taştan, Hulusi Işık, Muhammet Alan, Mustafa Tağcı ve Mutlu Başaran katıldılar. 

4 Haziran 2020 tarihinde, Başkanımız Uğur Er-
doğan’ın annesi Müşerref Erdoğan’ın vefatı dolayı-
sıyla düzenlenen cenaze defin törenine, Odamızca 
iştirak edildi. 

Cenaze törenine katılanlar arasında, Önceki 
Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli 
Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet 
Başsavcısı Ergül Yılmaz, Merkezefendi Kaymakamı 
Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 
Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Yılmaz, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülgen, AK 
Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve AK Parti Merkezefendi İlçe 
Başkanı Ekrem Başer, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, 
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı M.Abdülkadir Uslu, Tavas Ticaret Odası Başkanı Saffet İnamlık, DTO Meclis Başkanı Salih 
Sarıkaya ile Odamızın meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi başkanları ve üyeleri ile 
personelimizin de içinde bulunduğu çok sayıda vatandaş vardı. 

30 Haziran 2020 tarihinde; ilimizde önemli sos-
yal sorumluluklar üstlenen, Denizlispor eski baş-
kanlarından iş adamı ve sanayici Ali İpek’in anısı-
na 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki 
Yeni Cami önünde yapılan hayır yemeğine, Başka-
nımız Uğur Erdoğan katıldı. 

DTO Başkanımız Erdoğan, “Ali İpek, Deniz-
li’mize ve Denizlispor’umuza gerek futbolcu ge-
rekse başkan olarak uzun yıllar hizmet etmiştir; 
iş dünyamızın da önemli isimlerinden birisiydi. 
Denizlispor Başkanı olduğu dönemde Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de 
bulunmuştu. Kendisini rahmetle anıyoruz” dedi.
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11 Temmuz 2020 tarihinde, DTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Aracı’nın 
annesi Sevim Aracı’nın cenaze törenine iştirak 
edilip, taziye ziyaretinde bulunuldu. 

Pandemi şartlarında gerçekleşen 15 Temmuz 
Anma Törenleri için TOBB tarafından gönderilen 
görseller, ilgili personelimizce hazırlanıp, hizmet 
binamızın önündeki alana asıldı. 

30 Temmuz 2020 tarihinde, Valilik tarafından Atatürk Parkı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine, 
Başkanımız Uğur Erdoğan tarafından iştirak edildi. 

Vefat eden DTO üyesi Fatih Ferforje firmasının kurucusu ve sahibi, sanayici Ali Filiz’in evine 10 Ağus-
tos 2020 tarihinde taziye ziyaretinde bulunuldu. 

Annesi Hacı Dudu Ceşen’i kaybeden önceki dönem DTO Meclis Üyelerinden Denizli Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen’e, Odamızca taziye ziyaretinde bulunuldu. 

Denizli’den 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye Yerleştirme Başarı Sıralaması’nda 
ilk 1.000’e giren öğrencilerimizin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)’ni ziyaretleri ve 
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile buluşmaları sağlandı.  11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiri-
len bir ziyaret organizasyonuyla öğrenci, öğretmen ve bazı öğrenci velileri, DTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Kemal Tuncer’in eşliğinde TOBB’u ziyaret etti. 
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Odamızda yönetim kurulu üyesi iken, sağlık nedenleriyle 24.04.2019 tarihinde görevinden ayrılan Ra-
mazan Çelikkol, 31 Ağustos 2020’de hayatını kaybetti. 1 Eylül 2020 tarihinde Eskihisar Mezarlığı’nda 
toprağa verilmesinin ardından Ramazan Çelikkol’un evi ile Eskihisar’daki babası Musa Çelikkol’a, DTO 
yönetim kurulu olarak taziye ziyaretinde bulunuldu. Merhum Ramazan Çelikkol, DTO’da 29.11.1995-
24.04.2019 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 

Denizli’yi Avrupa’da tanıtan, yöresel türkülerimizi modernize ederek yeni kuşağa da sevdiren Deniz-
lili Sanatçı Efe Güngör’ün 8 Eylül 2020 tarihinde Denizli Nort Point Otel’de yapılan 2020 Ege Türküleri 
Lansman Gecesi’ne Odamızca katılım sağlandı. 

Tanıtım gecesine Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur Erdoğan ile DTO Meclis Üyemiz Yavuz Aki katıldı. 
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Bir aile birlikteliği içinde çalışmalarını sürdüren Denizli Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri, 
meclis ve komite üyeleri ile personelimiz, 13 Eylül 2020 tarihinde yönetim kurulu başkanımız Uğur Er-
doğan’ın kızı Sahra Erdoğan’ın nikah törenine iştirak etti. Tebrik ve mutluluk dileklerini iletildi. Sahra 
Erdoğan ve Emre Biberci çiftinin nikah şahitliklerini, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, TBMM AK Parti Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Önceki Dönem Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar,  

Önceki Dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politika-
ları Kurulu Üyesi Mehmet Karabay, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, Denizli Cum-
huriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale 
Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Adalet ve Kalkınma Partisi İl 
Başkanı Necip Filiz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı 
Hüseyin Memişoğlu ile Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili yaptı. 

 26 Ekim 2020 tarihinde; İlimize yönelik bir ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Çardak Havalimanı’nda karşılandı.
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Karşılama töreninde DTO Yö-
netim Kurulu Başkanımız Uğur Er-
doğan yer aldı.  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı ile, Çardak Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren DTO 
Meclis Üyesi Tahir Örikli›nin orta-
ğı olduğu İkiler Filtre Fabrikası’na 
yönelik bir ziyaret gerçekleştirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile, Pamukkale 
Teknokent’e de gidildi. Burada fa-
aliyet gösteren firmaların çalışma-
ları ve üretimleriyle ilgili bilgiler 
alındı; istişarede bulunuldu.  

6. Basın ve
Yayın Kuruluşlarıyla
İlişkiler

12 Mart 2020 tarihinde; Anado-
lu Ajansı Muhabiri Mustafa Değir-
mencioğlu, Odamızı ziyaret etti.  
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak’ın ilimizdeki iş dünyası ile 
buluşmalarında ifade ettiği tekstil 
sektörüne yönelik teşvikler, De-
nizli-Aydın Otobanı’yla ilgili son 
gelişmeler ve İzmir-Denizli-Antal-
ya Yüksek Hızlı Tren Hattı talebi-
miz ile bu iki büyük projenin ger-
çekleşmesinin şehrimizin ticareti 
ile turizmine etkileri hakkındaki 
görüşlerimiz dile getirildi. 

22 Nisan’da 2020 tarihinde; DEHA TV’de canlı yayınlanan programa katılım sağlandı; Program Ya-
pımcısı Eylem Şimşek’in ticaret ve ekonomideki sıcak gündeme dair soruları cevaplandı. Başkanımız Uğur 
Erdoğan, oda olarak, korona virüs salgınıy-
la mücadelede yürüttüğümüz çalışmalar 
sonucunda elde ettiğimiz yeni çözümler ile 
iş dünyası ve Denizli özelinde bugüne ka-
dar yaptıklarımızın en önemlilerini anlattı. 
İnternet medyasından Ayhan Çimendağ ve 
Mehmet Özden ile, uzaktan erişimle bağ-
lantı kuruldu; korona virüs salgınının ticari 
hayata ve üretime etkisini azaltmada De-
nizli Ticaret Odası olarak neler yapıldığının 
ele alındığı bir program gerçekleştirildi. 
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23 Nisan 2020 tarihinde; Ege TV Genel Ya-
yın Yönetmeni Adem Erdağı ile televizyon prog-
ramı yapıldı.  Yönetim Kurulu Başkanımız Uğur 
Erdoğan’ın konuk olduğu Kentin Günlüğü progra-
mında, DTO olarak, salgının ticarete olan etkisini 
azaltmaya yönelik bugüne kadar neler yapıldığı ile 
TOBB nezdinde yürütülen çalışmalarımızda sorun-
ların çözümüyle ilgili sonuçlandırdığımız girişim-
lerimiz anlatıldı.   Başkanımız Uğur Erdoğan, basın 
kuruluşlarında katıldığı yayınlarda, üyelerimizden 
Odamıza ulaşan ve ilgili mercilere iletilen sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu belirtip, katkı ko-
yanlara teşekkür etti; “Çalışmalarımız bunlarla da sınırlı kalmayacak; bu sorunla tamamen baş edinceye 
kadar aralıksız devam edeceğiz!” dedi.

Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabileceğini, bu konuda uzun zamandır 
beklenen haberin geldiğini, Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları için de uygunluk tespitinin tamamlan-
ması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceğini 
söyledi. Yine bu girişimler sayesinde, işveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 
tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara, 3 ay sü-
reyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacağı, 17 Nisan’dan itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin 
işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabileceği, bu durumun işçiye haklı nedene dayanarak 
sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceğini, her türlü iş sözleşmesinin, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay 
süreyle, İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından da feshedilemeyeceğini, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürle-
rinin 3 ay süreyle uzatılacağını, 30 Nisan 2020 sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine 
ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin ödeme sürelerinin 1 Haziran 2020’nin iş gününün sonuna kadar uzatıldığı, faaliyetleri durdu-
rulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin 
faaliyette bulunulmayan dönemlere isabet eden kısmının alınmayacağı, faaliyetleri durdurulan veya fa-
aliyette bulunmayan işletmelerin su giderlerinin, 3 ay süreyle ertelenebileceğini, lisanslı depoların 2020 
yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisanslarının geçerlilik süresinin 1 yıl süreyle uzatılacağını an-
lattı. Bunun yanında, korona virüsün etkileriyle mücadele kapsamında Odamızca yürütülen çalışmalar 
kapsamında ticaret ve ekonomide hayata geçirilen yeni düzenlemeleri aktardı. 

6 Mayıs 2020 tarihinde; DEHA TV’nin canlı yayı-
nında İtalya ile ticaretimiz ve salgın nedeniyle oluşan 
değişim değerlendirildi. 

Programa, Başkanımız Uğur Erdoğan ile İtal-
ya’nın İzmir Başkonsolosu Valerio Georgio ve DEN-
TUROD Başkanı Gazi Murat Şen de katıldı. İnter-
net üzerinden ulaşımla gerçekleştirilen yayında, 
sıkıntıların bir an önce aşılması için İtalya›nın İzmir 
Başkonsolosluğu›ndan isteklerimiz ile bundan sonra-
ki süreçte ikili ilişkileri geliştirmek adına neler yapa-
bileceğimiz dile getirildi. 
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21 Eylül 2020 tarihinde; Başkanımız Uğur Er-
doğan, internet sitesi Denizli Metropol Haber’in 
yayınlarından “Metropol Gündemi” programının 
konuğu oldu. Canlı yayınlanan program Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube ve Scope hesapların-
dan da izlendi. Başkanımız, Haber Koordinatörü 
Murat Acar’ın sorularını cevapladı. Ticari hayat ve 
ilimiz ekonomisine dair değerlendirmede bulun-
du.  Başkanımız Uğur Erdoğan, yayının ardından 
bir araya geldiği www.denizlimetropol.com  haber 
sitesinin sahibi, Odamızın da üyesi Gazeteci Arif 
Zor’a, hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılar di-
ledi. 

23 Eylül 2020 tarihinde, internet sitesi Şifre 
Haber’in sahibi Önceki Dönem Denizli Gazeteciler 
Cemiyeti (DGC) Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı 
Gazeteci Bülent Öztürk, iş yerinde ziyaret edildi. 

Ziyarete Başkanımız Uğur Erdoğan’ın yanı sıra 
Başkan Yardımcımız Hasan Aracı, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Murat Can, Genel Sekreterimiz Ali Rıza Te-
kin ile DTO Başkanlık Özel Kalem ve Basın Sorum-
lusu Ömer Altıntaş katıldı.  

12 Ekim 2020 tarihinde;  Baş-
kanımız Uğur Erdoğan, Ege 
TV’deki canlı yayının konuğu 
oldu; Program Yapımcısı Meh-
tap Koç’un sorularını cevapladı.  
Ticari hayatımızdaki son geliş-
meler ile Odamızın faaliyetlerini 
değerlendirdi.  Yayın öncesinde, 
EGE TV Yönetim Kurulu Üyesi 
Gazeteci Adem Erdağı ile de fikir 
alışverişinde bulundu. 

http://www.denizlimetropol.com
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Başkanımız Uğur Erdoğan, Pamukkale TV’de 
canlı yayınlanan Gündeme Dair programına konuk 
oldu. Genel Yayın Yönetmeni Bahadır Kelci’nin ti-
caret ve ekonomideki gelişmelere dair sorularını 
yanıtladı. Odamızdaki çalışmalarını anlattı.

Başkanımız Uğur Erdoğan, 19 Ekim 2020 tari-
hinde, şehrimizin basın kuruluşlarından DRT De-
nizli TV’nin yeni yayın dönemi açılışında, canlı 
yayına katıldı; Gazeteci İrfan Atasoy’un sunduğu 
programın konuğu oldu. 

Denizli ticareti ile ekonomideki son gelişmeleri 
değerlendirip, Odamızın çalışmalarını anlattı. İlimizde Denizli Gazetesi’ni de çıkaran Medya Grubu’nun 
Genel Müdürü Mustafa Acar, Haber Koordinatörü ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı duayen 
gazeteci Muhammet Karaçay ile ekibine, şehrimize hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

13 Kasım 2020 tarihinde; Başkanımız Uğur Erdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Denizli Temsilcisi Meh-
met Barlas’a, ilimiz ekonomisi ile Odamız çalışmaları ve gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmede 
bulundu. 

Başkanımız Uğur Erdoğan, 7 Aralık 2020 tarihinde, internetten yayın yapan Denizli Metropol haber 
sitesinde, Haber Koordinatörü Gazeteci Murat Acar’ın konuğu oldu. DTO’daki faaliyetlerimiz, COVID-19 
salgını sürecinde Odamızca yapılan çalışmalar ve iş dünyamızdan hayırseverlerimizin Denizli İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne verdiği destekler ile ilgili bilgiler verdi.
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7.1. Odamızın İştirakleri

T.C. Merkez Bankası Anonim Şirketi: Bankanın ortakları arasında yer alan Odamızın uhdesinde halen 
1,40 TL tutarında T.C. Merkez Bankası hisse senedi portföyü mevcuttur. 

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV): Odamız, Merkezi İzmir’de bulunan vakfın 17.875,00 TL’lik 
katılım payıyla mütevelli heyet üyesidir. 

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Anonim Şirketi: 2006 yılı içinde TOBB’un öncülüğünde gümrük 
kapılarının işletilmesi amacıyla kurulan, Merkezi Ankara’da bulunan şirkette, Odamızın 10.000,00 TL 
sermaye payı ile kurucu ortaklığı bulunmaktadır. Başkanımız Uğur Erdoğan, GTİ AŞ’nin Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi: Odamız, 2007 yılında Pamukka-
le Üniversitesi öncülüğünde kurulan şirkette 100.000,00 TL’lik sermayeye katılım ve %10 sermaye payı ile 
kurucu ortak sıfatıyla yer almaktadır. Başkanımız Uğur Erdoğan, 3 Eylül 2020 tarihinde şirketin Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir ve görevi devam etmektedir. 

Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi: Odamız, 50.000,00 TL serma-
yeli şirketin tek başına iştirakçisidir.  

Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: Odamız, %20’lik ortaklık payı ile kurucu  
ortak olarak müteşebbis heyetinde yer aldığı bölgenin mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesidir.   

Deri Organize Sanayi Bölgesi: Odamız, bölgenin kuruluşunda müteşebbis heyetinde yer almış olup, 
%1’lik payla kurucu ortağı ve 20.000,00 TL katılım payı ile mütevelli heyeti üyesidir.

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar Anonim Şirketi: Odamız, TOBB’un öncülüğünde kurulan  
şirketin 171.875,00 TL sermaye katılım payı ile ortağıdır. Ancak, şirketin somut bir girişimi/faaliyeti bu-
lunmamıştır.  

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA): DTO, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın kurucuları arasında yer 
almıştır. Odamız, yasa gereği Ajans’a her yıl katılım payı olarak bir önceki dönem gelirleri üzerinden  
%1 oranında katkı koymaktadır. 

7.2. Odamızın Üyesi Bulunduğu Uluslararası Kuruluşlar
Milletlerarası Ticaret Odası (MTO): Odamız, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın kurucuları arasında 

yer almakta olup, üyeliği de devam etmektedir. 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO): DTO, 2006 yılından bu yana üyesidir. 

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME): Odamız, 2006 yılından bu yana üyesidir. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK): DTO, 2015 yılında kurulan kurulun kurucu üyeleri arasında yer 
almakta olup, DEİK’e yıllık fiili gelirlerinin binde beşi oranında katkı payı ödemektedir.

  
7.3. Gelir/Gider Gerçekleşmeleri ve Oda Bütçesi
Odamızda, çalışmalarımıza kaynaklık eden bütçe uygulamaları konusunda gereken çaba ve hassasiyet 

gösterilerek faaliyetlerimiz yürütülmüştür. 
İş programındaki hedefler ile stratejik plandaki amaç ve hedeflere ulaşma yolunda azami gayret, dik-

kat ve özen gösterilmiştir. 

Cari giderlerin yapılması sırasında, kabul görmüş tasarruf prensiplerinden ayrılmadan azami dikkat 
gösterilerek harcama yapılmıştır. 

Oda gelirlerinin nemalandırılmasında da azami özen ve dikkat gösterilmiş, kamusal ciddiyet ilkelerin-
den ayrılmaksızın uygulanmıştır. 

2020 yılına ilişkin gelir ve giderlerin kesinleşen sonuçları alınmıştır. 2021 yılına ilişkin Oda bütçesi 
hazırlanarak, Meclisimiz tarafından onaylanmıştır. 
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