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Açılış Konuşmaları 

 

Süleyman KORAŞ - Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı 

Sayın Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Başkanları Aydın İli Oda ve Borsaları Güç Birliği 

toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Meclis Başkanımız Mehmet Oğuz KABAÇAM, işlerinin yoğunluğu 

nedeniyle katılamadı. Hepiniz şeref verdiniz.  

 

Serdar AKDOĞAN – Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Değerli Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis 

Başkanları, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri Genel Sekreterleri ve değerli çalışanları hoş 

geldiniz. 

Bu toplantılar 1,5 yıldır devam ediyor. Aldığımız kararlar umarım Aydın’a yararlı olur. 

Bundan sonra konuların takibine başlayacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. 
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İsmail Hakkı DOKUZLU 
Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Aydın ilinin çok değerli Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları. İyi ki 

böyle bir toplantı yapıyoruz. 6 ayda bir yapılan bu toplantılar bana şevk ve heyecan veriyor. Her hafta 

Yönetim Kurulu toplantıları her ay Meclis toplantıları yapıyoruz. Ancak Güç Birliği toplantılarında ben 

ayrı bir heyecan yaşıyorum. Bundan sonra her toplantının sonuç bildirgesi burada ele alınsın. 

Gerekirse yapılması ve düzenlenmesi gereken, il müdürlüklerine verilmesi gereken yazılar olursa 

bunun sekretaryasını ev sahibi Oda yapsın. Didim Ticaret Odası’nda alınan kararları ne yaptık, nasıl 

kararlar aldığının ev sahibi odaların bunu takip etmesinin daha isabetli olacağı kanaatindeyim. Her 

toplantı da mutlaka bir sonuç ya da Aydın’ın bir sorunu halledilmeyecektir. Böyle bir kaide de yok. 

Önemli olan bizim birlikte olmamız ve beraber hareket etmemizdir. Altı aylık süreçte gelişmeleri 

ilçelerimizle paylaşmak önemlidir. Ben Aydının Merkezinde, Serdar Başkan Kuşadası’nda, Ufuk Başkan 

Didim’de yaşıyor. Nazilli’de, Söke’de yaşayan var. Bunları bile paylaşmamız bence bir kazançtır. 

Aydın ili çağdaş yenilikçi bir şehirdir. Bu nereden çıktı? Bundan 8 yol önce Denizlili bir 

yönetici gazetelere manşet olabilecek şu sözleri söyledi. “İki Denizli’li iş adamı baş başa verirse fabrika 

kurarlar iki Aydın’lı iş adamı bir araya gelirse meyhaneye gider”. Bugünle de örtüşüyor bu. Aydın ili 

yaşanılabilir bir şehir, insanları çağdaş. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’na 2011 yılında verilen 

proje sayısında Aydın birinci sırada. GEKA’ya Aydın, Denizli ve Muğla illeri o kadar ileri, o kadar çağdaş 

kentler ki toplam 720 proje sundu. İnsanlar meyhaneye gitmediler. Aydın ili Denizli’nin ve Muğla’nın 

önüne geçti. Aydın ili 285 proje sundu Güney Ege Kalkınma Ajansı’na. Denizli 262, Muğla 173 proje 

sundu. Bizler fabrikaların temelini atmak için proje ürettik. Bu 8 yıldır içimde duyduğum sızıyı dindirdi. 

Hatta büyük şehirlerin de önüne geçti. Aydın’da bu potansiyel var. Aydın’ın potansiyelini ortaya 

koymada çok önemlidir. Birçok insan projenin nasıl hazırlandığını bilmiyor. Aydın ili 285 proje ile öne 

geçiyor. Kâr amacı gütmeyen projelerde Aydın yine birinci. Yani Aydınlılara için para ikinci planda. 
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Önemli olan dostluk, çağdaşlık. Artık hiçbir zaman hiçbir yerde Aydın’lı olmanın küçüklüğünü 

yaşamayalım.  

2 yıldır Aydın ilinin ikliminden, Aydın’da yaşamanın güzelliğinden söz ediyorum. Aydını 

güzelliklerinin anlatmaktan yerinmeyeceğim. Aydın’lı olmaktan ve Aydın’da yaşamaktan daima 

övüneceğim. 

08 Nisan 2011 tarihinde TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Aydın ve Didim’e 

gelecektir. Bu toplantıya herkesi davet ediyorum. Kalabalık olmaya davet ediyorum. Aydın’ın dışarıya 

bir güç gösterisi olsun. Verimlilik ve Aydın ilin sorunları ile ilgili sayısız toplantı yaptık. Verimlilik 

toplantısında boş yer çoktu. Ben aslında boş olan sandalyelerin de hayra alamet olduğunu 

söylüyorum. Bu güç gösterisinde sizleri Aydın Odalarının ve Borsalarının yanında olmaya davet 

ediyorum  

Torba Yasa gündemde. Biz üyelerimize mevzuattan faydalanması konusunda bilgi ve 

eğitimler veriyoruz. Bu konuda toplantılar yapıyoruz ve üyelerimizin bu yasadan faydalanabilmeleri 

için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. 

Bir diğer gündem maddesi Milletvekili seçimleri. Milletvekili aday adayları ziyaretlere 

başladı. Bizim görevimiz onları dinlemek, doğru olanları onlara söylemek ve onları doğru yola sevk 

ettirmektir. Aday adaylarına çok keskin şeyler söylemiyorum. İktidar olabilecek milletvekili adaylarına 

Genel Başkanlarının ve parti yöneticilerinin yanında olmalarını tavsiye ediyorum. Aydın’a bir bakanlık 

getirin diyorum. Düz milletvekili olacaksanız Aydın’dan dışarı çıkmasaydınız diyorum. Biz talebimiz 

olursa onlara yaptırabiliyoruz. Düz milletvekili olacaksanız lütfen gitmeyin diyorum. Bunları uyarmak 

zorundayız. Biz de milletvekillerimizi uyaralım. Düz milletvekili olmasınlar güçlü olsunlar. 

KOSGEB’in yurt dışı gezilerinden tutun, yurt içi fuar desteklerine, tanıtım desteğinden 

nitelikli istihdam desteğine kadar sayısız desteği bulunmaktadır. KOSGEB desteklerinden üyelerinizi 

bilinçlendirmemiz de bizim görevimizdir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
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Fevzi ÇONDUR 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

 

Hepimiz toplantımıza hoş geldiniz. Ben eleştiri ile başlamak istiyorum. Bir önceki Ortak Güç 

Birliği toplantısında kararlar alındı. 9 odanın da imzası var. Didim’deki toplantıda her Oda Başkanı 

yaptıklarından bahsetti. Aydın için neler yapmamız gerektiğinden bahsedildi. Nokta üzerinden atış 

yapmanın daha önemli olduğu kanaatindeyim. 

Didim’deki Ortak Güç Birliği Toplantısı’nda; 

 İlimiz pamuk üreticilerin yüksek maliyetlerinin Avrupa Birliği standartlarına çekilmesi 

kararı çıkmıştı. 

 Modern seracılık tesislerinin artırılması kararı alınmıştı. 

 Didim ve Kuşadası’ndaki tesislerin yenilenmesi, alışverişlerinin Aydın ili içinde 

yapılması kararları alınmıştı. 

Pamuk primi 42 kuruş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Zeytin primi 50 kuruş 

olarak tescillendi. Bunları sadece söz ve yazı ile ifade etmekle kalmamalıyız. Mikro çalışma grubu 

kurmalıyız. 

Aydın Borsası olarak bölgede küçük arazilerde rantabiliteyi artırabilmek için ne yapmalıyız 

konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sebzecilik ve seracılığın geliştirilmesi konusunda hem fikiriz.  

Jeotermalin olduğu bölgelerde seracılık rantabl olabilir diye düşünüyoruz. Tabiki lojistiği de 

çok önemli. Lojistik olarak hava alanına ihtiyacımız var dedik. 50 yılı aşkın bir süredir sahip olduğumuz 

bir hava alanımız var. “Çıldır Havaalanı”. Bunu faaliyete geçirmek için girişimlerde bulunduk ve 

bulunmaya da devam edeceğiz.  Seçimler nedeniyle Ulaştırma Bakanımız istifa etti. Çok yol kat 

edemedik ama havaalanı projesi ile Aydın’ın potansiyeli açısından doğru yolda olduğumuz anladık. 

Bunu 9 oda ve borsanın güç birliği sayesinde bir kampanyaya çevirebiliriz. Lojistik ve sivil 

taşımacılıkta, tarihi turistik yerlere yakınlık nedeniyle de havaalanı çok önemli. Antalya örneğini 
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verdiler. 1.000.000 Ortodoks turist her yıl Meryem Ana’yı ziyaret ediyor. Kısacası havaalanı mutlaka 

şart. 

Aydın merkezde fuar ve sergi alanına sahip değiliz. İl Özel İdarenin bir teşebbüsü var. Fuar 

ve Sergi alanı Aydın’ın en önemli ihtiyaçlarından birisidir. 

Bir diğer önemli konu ise sera bölgelerinin ıslahıdır. Menderes’in ıslahı konusu. Çine’deki 

baraj hidroelektrik santralidir. Baraj elektrik üretince taşkınlar devam ediyor. Bunun ıslahı 

tamamlanmalıdır. Zeytinyağı fabrikalarının yenilenmesi için daha fazla finansman gerekmektedir. Bu 

fabrikalarda Gıda Mühendisi ve Kimyager çalıştırmanız gerekmektedir. Zeytinyağı fabrikaları 2 yılda 

toplam 4 ay çalışıyor. Aydın’da toplam 167 zeytinyağı fabrikası var. Bu maliyetlerin giderilmesi, 

finansman ve esneklik sağlanması ve Bölge milletvekillerine iletilmesi gerekiyor. 

Aydın Ticaret Borsası Olarak tüm oda ve borsalarla birlikte hareket etmeye hazırız. Turizm 

konusunda veya diğer konularda birlikte hareket etmeye hazırız. 

Bizim temennimiz Milletvekili adaylarına elimizden geldiğince bu konuları anlatmamızdır. 

Aydın için daha fazla çalışan aday tüm Aydın ilinin menfaatine olacaktır. 
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Serdar AKDOĞAN 
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Hakkı DOKUZLU’nun ve Aydın 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Fevzi ÇONDUR’un bölge milletvekillerimiz 

konusunda söylediklerine ben de aynen katılıyorum. Bunun takibini bizler yapmalıyız. Alınan 

kararların takibini kolaylaştırmak açısından benim bir önerim olacak. Daha sonraki Güç Birliği 

toplantıları açısından da gerekli ve yararlı olacak diye düşünüyorum.  

Bu kararlar siyasi kararlar. Bunların hepsinin ortak imza ile bölge milletvekillerine iletilmesi 

ve alındığına dair teyid edilmesi gerekiyor. Odalarımız ve Borsalarımızda Yönetim Kurulu Başkanları, 

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreterler var. Bir mail grubu oluşturalım. Yönetim Kurullarından ve 

Genel Sekreterlerden oluşan bir mail grubu oluşturalım. Hatta bu mail grubuna bölge milletvekillerini 

de dâhil edelim. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. 

Daha önceki toplantıyla bugün konuşulacak konular aslında aynı. Çok bir şey değişmedi.  

23:59 hala devam etmektedir. Bu konuda Çevre Bakanımızla görüştük. Bütün turizm 

bölgesinin Odaları imzaladı. Ama uygulamada değişmedi. Bu önümüzdeki dönemde ciddi bir sorun 

olacaktır. Kimse turizm bölgelerinde iş yapamayacaktır. Belli desibelin üzerinde yayın yapan yerler 

var. Biz buna tabii karşıyız ama hedef odaklı değil toptan bir uygulama yapıldı. Bundan bizde rahatsız 

oluyoruz. Bu kararın bölge milletvekillerimizin takip etmesi gerekmektedir. 

Daha önceki Güç Birliği toplantısında ortak tanıtımdan bahsetmiştik. Ortak olarak turizmi 

tanıtmamız gerekir. Sadece Kuşadası, Didim değil tarihi yerler de tanıtılmalıdır. 

Her şey dahil sistemi devam etmektedir. Bu tedarikçi esnafa çok zarar vermektedir. Bununla 

ilgili % 40 sınırlaması getirilebilir. Yine bu bir öneri olarak alınabilir. 

Diğer sorunumuz, bizim odamızın yaptığımız turizm analizine göre Kuşadası’nda 15.435 

yatak kapasiteli toplam 62 adet işletme belgeli tesis bulunmaktadır. Yatırım belgeli tesis sayısı ise 

16'dır. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 4977'dir. Kuşadası’nda yaklaşık 46.000 Antalya’da ise 
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400.000 yatak kapasitesi vardır. Bizim bölgedeki yatırım olanaklarını tespit etmemiz ve bölgeye daha 

fazla yatırımları çekmemiz gerekir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) gibi 

derneklerle irtibat kurularak bölgeye yatırımcılar davet edilmelidir. 

Termal bölgemiz Davutlar çok önemlidir. MTA’nın yaptığı sondajla kuyu bulunmuştur. Orada 

ciddi bir yatırım alanı vardır. Bunun tüm yatırımcılara lanse edilmelidir. 

Diğer konu Aydın’dan alışveriş yapalım konusudur. Biz bölge milliyetçiliği yapacak değiliz. Biz 

turizm bölgesi olarak böyle bir şeyi yapamayız. Biz bütün dünya insanlarıyla geçiniyoruz. Ancak şu da 

bir gerçek ki, İzmir bizim ekmeğimize göz dikmiş durumdadır. Kruvaziyer turizmimize göz dikmiş 

durumdadır. Bunun sorumlusu ise İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Ekrem DEMİRTAŞ’dır. Ayakbastı 

paralarının İzmir Ticaret Odası üyelerinin bütçesinden ödenmesi yanlıştır. Örneğin Atina Ticaret Odası 

yabancı bir şirkete para öder mi? Bu şu anda bizim bölgemizde yaşanıyor. İzmir 250-300 bin 

yolcumuzu almış durumda ve bu sayıyı gün geçtikçe arttırıyor. Sizlerinde Aydın’lı olarak buna sahip 

çıkmanız gerekiyor. Milletvekillerinin de sahip çıkması gerekiyor. Kuşadası Limanı Türkiye’deki tek 

lider olduğumuz konudur. En çok yolcu girişi yapılan kapıdır. İzmir’e 2005 de 60.000 yolcu gelirken 

geçen yıl yaklaşık 300.000 yolcu girişi olmuştur. Bizim liderliğimizin sürmesi için gerekenleri 

söylemeliyiz. Didim’de de yolcu girişi başladı. Aydın’ın denizdeki bu liderlini korumalıyız. 

Bu birlikteliğin ve alınan kararların takibi çok önemli. Son olarak Aydın’ın, özellikle Didim ve 

Kuşadası’nın göç sorunu var. Kalifiye eleman eksikliği getiriyor. Bu herkese zarar veriyor. Bu konuda 

önlem alınması gerekir. Ve bu sonuç bildirgesine girmeli. 
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Ufuk DÖVER 
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Didim ilçemizin ekonomisine, can suyu verecek önemli bir talebimiz, Adnan Menderes 

Üniversitemize bağlı 4 yıllık bölümlerin yer aldığı ilçe merkezinde yeni bir fakülte açılmasıdır. 

Fakülte binası kurulması için, ilçemiz merkezinde oldukça uygun kamuya ait hazine arazileri 

mevcuttur. 

Hali hazırda ilçemize 15 km. mesafede bulunan Meslek Yüksek Okulumuza ilaveten, ilçe 

merkezinde açılacak yeni bir fakültede okumak için gelen yüzlerce öğrencinin ekonomik ve sosyal 

yaşantıya getireceği katkının yanında, bir diğer önemli katkısı da ilçemizin tanınmasına vereceği 

katkıdır.  

Didim’de var olan ikinci konut fazlalığı ve çevre ilçelere göre uygun piyasa fiyatları, 

öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçları için cazip bir merkez olma özelliği ortaya koymaktadır. 

Açılacak yeni fakültede, turizm, tarım, denizcilik ve yabancı diller bölümlerinin bulunması ilçemizde 

ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için önemlidir. 

Didim Ticaret Odası olarak bu konunun ivedilikle ele alınması ve gerekli çalışmaların 

başlatılması için görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Didim’in olduğu kadar diğer turistik ilçelerin önemli bir sorunu da, turizm tesislerinin 

kullanımına açılan hazine arazilerden alınan ecri misil birim ücretlerinin yüksek oluşudur. 

Bu konuda turizm yatırımcısının önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılması ve ecri 

misil birim fiyatlarının düşürülerek yatırımcıların teşvik edilmesi gereklidir. 

Bölgemizin en büyük sorunlarından biride “Markalaşma” sorunudur. Tarihi ve kültürel 

değerlerimizin yanında tarımsal ürünlerimizin de markalaşarak bölge turizmi ve ekonomisine daha 
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fazla katkı sağlaması için ilimizdeki Ticaret Odalarının ortak hareket etmesi ve bu değerlerin ortak 

pazarlanması gerekir. 

Eski, yenilenmeye ihtiyaç duyan turistik tesislerin bakanlık teşviki ile yenilenerek butik otel 

şeklinde düzenlenmesi, konaklama kalitesinin ve yatak kapasitesinin artırılması bölge turizminin de 

genel kalite artışını sağlayacak önemli bir etken olacaktır. 

Organik tarıma elverişli kamu arazilerinin organik tarıma açılarak turizmle birleştirilip 

alternatif turizme bir kapı açılması imkânı sağlanmalıdır. Bu bölge halkının ekonomik kalkınması için 

de itici bir güç olacaktır. 

Elde edilen verilere göre 2011 yılında Ege Bölgesi’ne gelecek İngiliz turist sayısında % 20’lik 

bir rezervasyon azalması söz konusudur. Genel sayıda bir azalma olmamasına rağmen Akdeniz 

bölgesine bir turist kayması mevcuttur. Bu durumun ileride daha büyük sıkıntılara yol açmaması için 

gerekli çalışmaların bir an önce başlatılarak İngiliz pazarı haricindeki pazarları bölgemize çekmek ile 

ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Didim’de toplam 3850 yatak kapasiteli 5 ayrı turizm yatırım tesisi için ihaleye çıkılmıştır. 

Bölgemizin turizm kalitesinin yükseltilmesi ve turist kalitesinin artırılması için yeni ve modern tesislere 

ihtiyacımız vardır. Bu konuda ilimiz Ticaret Odaları nezdinde işadamları ile koordine sağlanarak 

yatırımlarının bölgemize çekilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır.  

100 yılı aşkın süredir devam eden Apollon Tapınağı kazı çalışmalarının bir an önce bitirilip 

arkeoloji açısından ikinci devre olan restorasyon çalışmalarının başlatılması ve tapınağın bu günkü 

halinden, antik çağlardaki görünümüne en yakın haline getirilmesi sağlanmalıdır.  

Yıllardır süregelen ve tapınağın çevre duvarlarına ciddi biçimde zarar veren araç trafiği 

engellenmiş, yeni yol güzergâhı devreye sokularak tapınak bir nebze olsun korumaya alınmıştır. Eski 

adı Yoran köyü olan, mübadele öncesi ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı Didim’in ilk yerleşme bölgesi 

ile ilgili çalışmaların bir an önce bitirilmesi halinde bölge ikinci bir Şirince olmaya adaydır.  

İlçemizin özellikle İngiliz vatandaşları tarafından yoğun ilgi görmesinin ana sebebi olan Astım 

hastalığına iyi gelen temiz ve bol oksijenli havasının daha iyi değerlendirilmesi ve deniz, kum, güneş 

ve tarih turizminin yanına sağlık turizminin de ön plana çıkarılması gerekmektedir. Yeni açılan turizm 

yatırım alanlarına yapılacak büyük turizm tesislerinin yanında sakin bir ortam ve temiz havanın 

getireceği şifayı arayanlar için kaliteli butik otellerinde ağırlıklı olarak ilçemizde hizmete girmesini son 

derece önemsiyoruz. 
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Tacettin PİRİNÇ 
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Hepiniz hoş geldiniz. Aydın’ı fikir önderi meslek kuruluşlarının dayanışmalarına vesile olan 

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar AKDOĞAN’a teşekkür ediyorum. Örnek 

olmasını diliyorum.  

2009 yılından beri odamızın başkanlığını sürdüren Ali Gültekin KILIÇ’a teşekkür ediyor siyasi 

hayatında başarılar diliyorum. Bundan sonraki oda çalışmalarında aldığımız kararları ilgili makamlara, 

milletvekillerimize ve TOBB konseyine bildirilmesini diliyorum. 

Nazilli Ticaret Odası, Ege bölgesinin en eski ticaret odalarından biridir. Odamızda 3000 

üyemiz bulunmaktadır. 200’e yakın imalatçı ve sanayici bulunmaktadır. 32 sanayicinin yaptığı ihracat 

160 milyon dolardır (518 milyon dolar Aydın’ın tamamı). 

Nazilli’de jeotermal enerji bizim petrolümüz gibidir. İktisadi kalkınmada kullanılacak en 

önemli kaynaktır. Jeotermal turizm bizim en önemli kaynaklarımızdan olacaktır. GEKA ve AB 

projelerinden bu alanda daha fazla faydalanmalıyız. 

Teşvik paketi konusunda umutluyduk ancak Aydının 2. Bölge sayılması bizi hayal kırıklığına 

uğrattı.  

Uzun Yaşam Merkezini önemsiyoruz. Nazillide başlayan saha çalışmaları ve araştırmaları 

ilimizin geleceği açısından büyük fayda yaratacaktır. 

Diğer önemli konu Büyük Menderes ıslah çalışmasıdır. Bor, Menderes nehrine aktığından 

ağaçlarda kuruma yapmaktadır. Tarımız büyük zarar görmektedir. Islah konusunu önemsiyoruz. 

Nazilli Sümer Üniversitesi çalışmalarını önemsiyoruz. Aydın ilimizin bir üniversite şehri 

olmasını istiyoruz.  
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Nazilli ilçe merkezine 5 km. mesafedeki Güzelköy, Durasıllı, Yalınkuyu, Demirciler ve Kestel 

Köylerinin oluşturduğu her iki yanı ağaçlarla kaplı, Kestel deresinin içinden geçtiği doğa harikası 

vadide; Sağlık ve Turizm amaçlı bir havza projesi yapılması ve bu projenin kısaca (NAP) adıyla anılacak 

bir proje olarak gerçekleşmesini arzuluyoruz. 

Jeotermal kaynakların üzerinde yer alan; Sağlık Bakanlığı programına alınmış Fizik Tedavi 

Bölge Hastanesi’nin yanında, Termal Kaynaklı Oteller ile Futbol takımları için kamp sahalarından 

oluşacak bir havza projesinin bölgemize katma değer açısından büyük getirileri olacaktır. Yatırım 

yapacaklar için Proje dâhilinde sadece Durasallı Köyünde 409.944,82 m2 arsa tahsisi 

öngörülmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı’na sunulan projenin en kısa sürede ele alınmasını, ülkemize 

saygınlık ve döviz kazandırma potansiyeli bulunan bu çalışmaya bir an önce başlanmasını diliyoruz. 
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Ziya AKSÜT 
Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Bölgemizin Ortak sorunlarını, ilçelerimizin ortak sorunlarını, tarımda turizmde ne yapmamız 

gerektiği konusunda toplanıyoruz. Makro düzeyden mikro düzeye geçmeliyiz. Önceliklerimizi tespit 

etmeliyiz. Gerçekçi olmamız lazım. 

Nazilli ve Aydın’a doğalgaz geliyor. Bunu incelememiz lazım. 

Jeotermalin tarıma seracılığa etkisini irdelememiz lazım. KOSGEB Orta Boy işletmelerdeki 

250 işçi ve 25 trilyon sınırının yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılmalı. Şehirlerimizin tanıtımında 

pamuk ve incir iyi kullanılmalıdır. 

Kuru incirin üretim tarihi her yıl farklılık göstermektedir. İlk yükleme tarihi; üretim tarihi, 

dini bayramlar ve tatiller dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bu yıl dini bayram göz önüne alınmadan 

yükleme tarihinin erken bir tarihe alınması incir piyasasını çökertmiştir. İlk yükleme tarihi ayın sonu 

olsaydı bu zaman diliminde 700 ton incir alan bir ihracatçı 1800-2000 ton incir alabilecekti (Geçmiş 

yıllardaki verilere dayanılarak örneklendirilmiştir). İncir ihracatında çok az payı olan TARİŞ'in sürekli 

bilgisine başvurulması, incirin siyaset malzemesi yapılması, tüccarımızın ve ihracatçımızın yeterince 

fikirlerinin alınmaması bu yılki yanlışı yaptırmıştır.  

İlimizde devlet desteği almayan tek ürün kuru incirdir. İncir üvey evlat muamelesi 

görmektedir. Eğer cüzi rakamlarda da olsa incire kilo başına devlet desteği verilirse, yıllardır destek 

verilmeyen incir üreticimiz ( müstahsil ) gönlü alınmış, hem de incirdeki kayıt dışı yüzde doksan dokuz 

önlenmiş olur. 
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Özellikle kuru incirde 150-200 milyon dolar ciromuz var. 25000 kişi çalışıyor. İşin diğer tarafı 

da var. Arkadaşlarımız Milletvekili aday adayı oldular. “İncirde prim 0”. Tarımsal sanayi, emek yoğun 

bir ürün.  

İlimiz, pamuk ve mamulleriyle de tanıtılabilir. İncir Nazilli’de çok fazla ise, Söke de yatırım 

çok ise teşvik kapsamında buralar değerlendirilmelidir. 

Şehirlerin tanıtımı ile ilgili incir, pamuk ve kestane kullanılmalıdır. Bu tanıtımı profesyonel 

danışmanlar ile çalışarak yapmalıyız. Teşekkür ederim. 
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Yalçın PEKGÜZEL 
Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı 

 

Aydın Sanayi Odası adına özür dilerek başlıyorum. Didim’deki toplantıya katılamamıştık. Ben 

bugün jeotermale derinlik kazandırmak istiyorum. 

Aydın sivil toplum örgütlerinin ortak bir çalışması var. Burada size de okumak istiyorum. 

Jeotermal ile ilgili. Ayrıca Serdar Başkanın ifade ettiği mail grubu konusunu biraz daha geliştirelim 

diyorum. Facebook ortamında bir grup oluşturabiliriz.  

Altın çilek kadar olamadık mı? Aydın’ımız ile ilgili marka şehir anlamında çok fazla şey 

geliştirebiliriz. Bunu model olarak geliştirebiliriz. 

Kuşadası hudut kapısında 400.000 kişi girdiğini soylüyor. Bunun katma değeri önemli tabii. 

Ya maliyeti kısacağız ya da değerini artıracağız.  

Jeotermal hem maliyet düşürücü hem katma değer artırıcı bir enerji kaynağıdır. 

Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının % 80’i Aydın’dadır. Aydın’daki jeotermalin en önemli 

özelliği elektrik, buhar, kent konut ısınması, sağlık turizmi, sera bölgeleri oluşturulmasında 

kullanılabilmesidir. Menderes havzasında büyük bir yer altı kaynağı yatmaktadır. Bu potansiyelin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

5686 sayılı jeotermal yasası baştan aşağı yanlıştır. Yeniden ele alınmalıdır. Aydın halkının 

haklarını göz ardı etmektedir. Aydın İl Özel İdaresi’ne, kamuya, kuruluşa arama ruhsatı verilmemiştir. 

Şu anda, konut ısıtması için Belediyelerde jeotermal ruhsatı bulunmamaktadır (Davutlar hariç) 

Aydın ilinde de maalesef Rusya’dan ithal edilen doğal gaz kullanılacaktır. Bu çok acıdır. 

Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enstitüsü faaliyete geçmelidir ve gerekli bilim adamı 

çalıştırılmalıdır. 
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Planlanmış turizm bölgesi ve arsamız yoktur. Jeotermal yasa ile özel idare görev ve 

sorumluluğu kucağında bulmuştur.  

5686 sayılı yasa değiştirilmeli ve durdurulmalıdır. Jeotermal kaynağa göre havza planı 

yapılmalıdır. ADÜ jeotermal bölümü daha güçlenmelidir.  

Şehrimizin inciri ve kestanesi çok önemlidir. Sektörel teşviki inadına daha fazla istemeliyiz. 

Yeni temeli atılan İzmir-İstanbul otobanı Aydın bitişli olacaktır. Bu önümüzdeki dönemde Aydın’a 

önelmiş katkısı olacaktır.  

12 Haziran 2011’de seçimler var. Biz Odalar olarak parti tercihinde bulunamayız. Biz Odalar 

olarak bu konuda başarılı olacak arkadaşların arkasında güç birliği olarak durmamız gerekir. Odam 

adına teşekkür ederim. 
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Süleyman TORAN 
Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Milletvekili adaylarımızın bölgemizin sorunlarına en iyi şekilde sahip çıkıp emek sarf 

edeceklerini biliyoruz. Seçilen milletvekillerinin seçim bölgelerinin değil Aydın’ın milletvekili olmalı. 

Kuşadası ve Didim Türkiye’mizin turizm incisi. Söke pamukta son yıllarda 1 numara. Kuşadası son 20-

30 senede meclise milletvekili gönderemedi. Didim de aynı şekilde. Bu güzide yerlerimiz de mecliste 

temsil edilmeli. 

Eski EBSO Başkanı’nın güzel bir sözü var. “Ortada bir pasta var sen de bu pastadan yemek 

istiyorsan o masada olmak zorundasın” 

İki öncelikli konumuz var. Birincisi, Söke Ovası. sulama ve elektrik konusunda büyük sıkıntı 

yaşıyoruz. Söke ovası 1 konup 3 alınacak bir yer. Toprak ve su kıt kaynaklar. Bunlar korunmalı ve 

dikkatli olunmalı. Çarpık yapılaşma ve sanayileşme ile hedere edilmemelidir. İleriki günlerde gıda ve 

su stratejik ürünler olacaktır. 

İkinci konu ise Sarıçay barajıdır. Bu kentlerin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak 

barajdır. Bu bizler için önem arz etmektedir. 

Genel makroekonomik göstergelere baktığımızda yukarı doğru ve olumlu bir seyir 

gösterdiğini söyleyebiliriz. 

2010 yılı krizin yıprattığı ekonomide toparlanmaya geçiş yılı olurken 2011 yılı ise mevcut 

kazanımların korunması yılı olacaktır. 

Ekonomide her ne kadar iyiye gidiş gözlemlense de dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 

Bu yılda dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda özellikle işsizlik ve cari açık hem ekonominin hem de 

Türkiye’nin yumuşak karnı olacaktır. 
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2011 Ocak ayı cari açığının 5 milyar 860 milyon dolar olarak gerçekleşmesi (ki bu açık geçen 

sene Ocak’ta 3 milyar 62 milyon dolar idi) yılsonu itibari ile yıllık cari açığın 60 milyar dolar olacağı 

gerçeğini ortaya koymaktadır. Cari açığın artmasındaki en önemli etken dış ticaret açığındaki artıştır. 

Türkiye özellikle enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Ve dünyada yaşanan son olaylar ve petrol 

ürünlerinin aşırı yükselmesi Türkiye’nin cari açığını olumsuz olarak etkileyecektir. Öyle ki petrolün 

varilindeki 10 dolarlık artış Türkiye’nin yıllık enerji faturasını ve cari açığını 4 milyar dolar 

kabartacaktır. Cari açığın bir başka nedeni de kredi büyümesidir. 

Cari açık kırılgan ve istikrarsız bir ekonomik yapıda ortaya çıkar. Aynı zamanda kendiside 

kırılganlık ve belirsizlik yaratır. 

Türkiye’de son yıllarda en göze batan noktalardan biriside tasarrufların çok azalmasıdır. 

Türkiye’de ortalama tasarruf oranı, hiçbir zaman bu zamanki kadar düşük olmamıştır. Birçok kişi 

yastık altı dediğimiz birikimlerini harcadıkları gibi büyük bir borç yükü altında ezilmektedirler. Oysaki 

ekonomik istikrarın sağlanabilmesi ve yeni yatırımların yapılabilmesi için tasarrufun önemini hepimiz 

biliyoruz. 

Cari açığın azaltılmasıyla ilgili olarak en etkin çözüm öncelikle, özellikle tarımsal ve 

hayvansal üretimimizin ve ihracatımızın arttırılması ve de bu ürünlerin mümkün olduğunca ithal 

edilmemesidir. 

Her yıl yağlı tohumlar ve ürünleri için Türkiye’nin ödediği rakam 1 milyar doların 

üzerindedir. Ülkemizin yıllık tarımsal üretim açığının 5 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. 

Türkiye hayvancılıkta iflas etme konumuna gelmiştir. Türkiye’nin şu anki hayvan varlığı yıllar 

öncesi rakamların çok altındadır ve ne yazık ki ülkemiz hayvan ithal edecek konuma gelmiştir. Oysaki 

sadece Konya ilimiz kadar bir büyüklüğe sahip Hollanda’nın sadece ve sadece yıllık süt ürünleri 

ihracatı bile 10 milyar euronun üzerindedir. Buda göstermektedir ki tarımsal ve hayvansal üretimde 

sağlanacak her bir birimlik artış hem cari açığın kapanmasına hem de ülkemizin gelirine katkı 

sağlayacaktır. 

Burada dikkat etmemiz gereken bir konuda gıda ürünleri ve suyun gelecekte dünyanın 

stratejik ürünleri olacağıdır. 

Türkiye’nin ikinci öncelikli konusu işsizliktir. Son ekonomik verilere göre % 11,4 olarak ifade 

edilen rakamda yüksek bir rakamdır. İşsizlikle mücadele hepimizin görevidir. Bunun azaltılabilmesi 

için en etkili yöntem istihdam yoğun sektörlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Turizm, tarım ve 

hayvancılığı bu sektörlerin içinde sayabiliriz. 
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Bertan BALÇIK 
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Ticaret Odalarımızın tarım ile ilgili tespitlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlik 

beraberliğin devam edeceğine inancımız tamdır. Bu toplantılarımız yapılmasından memnunuz. Ben de 

Milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum 

Söke, rüzgâr açısından verimli bir ilçemiz. Yatırımlar devam ediyor. Bunun devamında gelen 

elektrik hatları konusunda TEİAŞ’ın düzensizliği söz konusudur. Bu konuda vatandaşların mağduriyeti 

söz konusudur. Söke nazım imar planında alt yapılar belirlenmiş durumdadır. TEİAŞ hatları nazım imar 

planları göz ardı edilerek planlamıştır. Ben bunu sizlerin bilgisine sunmak istedim. 

Ben hayvancılık ile ilgili konuşmak istiyorum 

2011 yılı tarım ve hayvancılıkta desteklemelerle açıklandı. Üretici yine hayal kırıklığına 

uğradı. Hayvancılık desteklerinde ciddi hiçbir artışın yapılmaması, bugüne kadar verilen kilo başına 

1,5 liralık et teşvik priminin destekleme kararlarında yer almaması, et ve canlı hayvan ithalatının 

devam edeceği mesajını veriyor. Hükümet, hayvancılıkta ithalata dayalı politikasını 2011’de de 

sürdürecek. Öte yandan süt fiyatlarındaki düşüş, üreticiyi tedirgin edecek boyutlara ulaştı. 

Tarım Bakanı Mehdi EKER; 22.02.2011’de yapmış olduğu açıklamada: besi hayvanını kestiren 

ve yenisini alan besicilere hayvan başına 300 TL destek vereceklerini açıkladı. Çiğ süt fiyatının 

düşmemesi için 38 bin ton süt tozu üretimi için piyasadan 380 bin ton süt alınacağını, bu amaçla süt 

tozu için 60 milyon destek verileceğini açıkladı. Aynı kararda süt tozu desteklemesi sanayiciye 

verilerek üreticinin ekonomik şartlarını daha da zorlaştırıldı. Şöyle ki; süt tozu tebliğine göre süt tozu 

için alınacak çiğ sütün 73 kuruş’tan alınması ve üretici örgütlerinden tedarik edilmesi gerekiyor. 

Sanayicilerin bu durumdan memnun olmadığı biliniyor, bu nedenle fiyat düşürdüler. Fiyatlar Şubat 

2011 için 65 kuruş’a, Mart 2011 için 60 kuruş’a düşmüştür.  
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Bu yaşadıklarımız 2007/2008’de yaşanan krizin tekrar eden ayak sesidir. Süt üreticileri yine 

süt ineklerini mezbahalara göndermek zorunda kalacaklardır. Besicilikte artan yem fiyatları, açık olan 

ithalat nedeniyle işletmeler iflas noktasına gelecektir. Öte yandan 0 faizli iki yıl geri ödemesiz 

kredilerin verilmesi ağır koşullar nedeniyle GERÇEK ÜRETİCİNİN DEĞİL ilgisiz kişilerin fazla kazanç 

umuduyla girdikleri işin materyal alımı çerçevesinde büyük risklere sahip olması nedeniyle aslında 

yeni krizlerin tetikleyicisi niteliğindedir. 

Bu duruma hemen gelinmemiştir. Son 30 yıla baktığımızda, bu duruma gelinmesinin asıl 

sebebi hayvancılık alanında pazarı düzenleyen, (Et Ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu); uygun 

fiyattan girdi sağlayan (yem sanayi); hayvancılıkta ARGE üreten (araştırma enstitüleri, tarım 

işletmeleri); kurumlarının tasfiyesi, özelleştirilmesi, ya da işlevsizleştirilmesidir. Damızlık yetiştiriciliği, 

suni aşılama gibi alanların büyük ölçüde yabancı tekellere bırakılarak, üretici yararı yerine, kar odaklı 

bir sürecin başlatılması hayvancılık alanda verilen desteklerin nitelik ve niceliğindeki yetersizlikler bu 

tabloyu yaratan ana nedenlerdir. 

Türkiye’nin tarımsal dış ticaretinde net ithalatçı konuma gelerek, her yıl milyonlarca ton yem 

hammaddesi ithal etmek zorunda kalması, hayvancılık alanındaki çöküşün en önemli nedenlerinden 

birincisidir. 

Hükümetin 28 Ekim 2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararıyla Et ve Balık Kurumu’na 

(EBK) Kasaplık hayvan ithal izni verilerek, devamlı yükselen kırmızı et fiyatını düşürmek ve yaklaşan 

kurban bayramı nedeniyle ihtiyaç olacak olan kurbanlık hayvan sorununa çözüm getirmek istenmiştir. 

EBK’ne verilen izin kırmızı et fiyatlarının gerilemesini sağlayamayınca, gümrük vergileri indirilerek özel 

sektöre besi danası ve karkas et ithalatı izni verilmiştir. Bu uygulamaları tamamlayacak şekilde kırmızı 

ete olan talep baskısının azaltılması amacıyla talebin hindi, tavuk ve balık gibi diğer et türlerine 

kaydırılması önerildi. Aslında bu öneri hayvancılık sektörünün içine düştü yetersizliğin itirafı 

niteliğindedir. 

Önerilerimiz: 

Türkiye canlı hayvan stoku arttırılmalıdır. Bunun için süt ve kırmızı et fiyatlarında, uzun süreli 

kararlılık oluşturulmalı ve bu yolla üreticiye güven verilmelidir. Bunu başarmak ise müdahale 

kuruluşları ve fiyat mekanizmaları içeren piyasa düzenleri ile mevcut dünya örneklerinden de 

yararlanılarak mümkündür. 

Damızlık hayvancılık, özenle desteklenmelidir. 
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Hayvan stokunun çeşitler arasında dağılımında, bir denge gözetilmelidir. Koyun ve keçiyi 

dışlayıp yalnızca sığıra dayalı büyük işletmecilik dinamik kırsal ve kentsel nüfusa sahip Türkiye için 

uygun değildir. İhmal edilen küçükbaş hayvancılık, mutlaka ve özenle desteklenmelidir. 

Süt üretim süreçleri ile et üretim süreçleri arasındaki sıkı ilişki göz önünde tutularak süt 

piyasasının sağlıklı bir şekilde işlenmesi sağlanmalıdır. Dişi hayvanların, yeterli büyümeye erişmemiş 

hayvanların kesilmesini önleyecek mekanizmalar kurulmalıdır. 

Hayvan ıslahı ve hayvan hastalıklarının önlenmesi alanında alınacak önlemelerle verimlilik 

yükseltilmelidir. Hayvan hastalıklarının giderek yaygınlaştırılması, hem verim değerini düşürmekte, 

hem de halk sağlığı sorunlarını arttırmaktadır. 

Başta doğu ve güneydoğu olmak üzere ve bölgemizde çayır ve meraların kullanımını 

sınırlayan sorunların ortadan kaldırılması gereklidir. Yem ve diğer girdilerin de zamanında ve uygun 

fiyatla üreticiye ulaşması sağlanmalıdır. 

Üretimde örgütlenme, pazarlama yapılarında tekelleşme ve aracı rantını dışlayıp üretimden 

tüketime doğrudan zincirler kurma hedefi gerçekleştirilmelidir. 

Son olarak, hayvancılık alanında yaşanan çöküşün önlenmesi ve kalıcı çözümün ulaşılması yurt 

içi üretimin ve pazarlama zincirinin sahip olduğu yapısal sorunların ortadan kaldırılması için şeffaf, 

güvenli, uzun erimli, politikaların uygun destekleme araçları ile birlikte yaşama geçirilmelidir. 
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ÖZET 

 Aydın ili çağdaş yenilikçi bir şehirdir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’ya 2011 

yılında verilen proje sayısında Aydın birinci sıradadır. Aydın’ın potansiyelini ortaya koymada çok 

önemlidir. 

 Mikro çalışma grubu kurmalıyız. 

 Aydın Havaalanı projesi, Aydın için çok önemlidir. Gerçekleşmesi için, Aydın ilindeki 

Oda ve Borsaların güç birliği ile kampanyaya çevirmeliyiz. 

 Aydın merkezde fuar ve sergi alanına sahip değiliz. İl Özel İdarenin bir teşebbüsü var. 

Fuar ve Sergi alanı Aydın’ın en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Fuar ve sergi alanı açılması için 

çalışmalıyız. 

 Aydın İli Oda ve Borsa Yönetim Kurullarından ve Genel Sekreterlerin oluşan bir mail 

grubu kurulmalıdır. 

 Ortak olarak turizmi tanıtmamız gerekir. Sadece Kuşadası, Didim değil tarihi yerler de 

tanıtılmalıdır. 

 23:59 konusunun bölge milletvekillerimizin de takip etmesi gerekmektedir. 

 Her şey dahil sistemi ile ilgili olarak % 40 sınırlama getirilmelidir. 

 Bölgedeki yatırım olanaklarını tespit etmemiz ve bölgeye daha fazla yatırımları 

çekmemiz gerekir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) gibi derneklerle irtibat 

kurularak bölgeye yatırımcılar davet edilmelidir. 

 Aydın’ın denizdeki bu liderlini korumalıyız ve bu konuda her türlü girişimi yapmalıyız. 

 Aydın’ın, özellikle Didim ve Kuşadası’nın göç sorunu kalifiye eleman eksikliğini 

beraberinde getirmektedir. Bu konuda önlem alınması gerekir. 

 Turizm yatırımcısının önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılması ve ecri misil 

birim fiyatlarının düşürülerek yatırımcıların teşvik edilmesi gereklidir. 

 Bölgemizin en büyük sorunlarından biri de “Markalaşma” sorunudur. Tarihi ve 

kültürel değerlerimizin yanında tarımsal ürünlerimizin de markalaşarak bölge turizmi ve ekonomisine 

daha fazla katkı sağlaması için ilimizdeki Ticaret Odalarının ortak hareket etmesi ve bu değerlerin 

ortak pazarlanması gerekir. 
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 Eski, yenilenmeye ihtiyaç duyan turistik tesislerin bakanlık teşviki ile yenilenerek butik 

otel şeklinde düzenlenmesi, konaklama kalitesinin ve yatak kapasitesinin artırılması bölge turizminin 

de genel kalite artışını sağlayacak önemli bir etken olacaktır. 

 Organik tarıma elverişli kamu arazilerinin organik tarıma açılarak turizmle birleştirilip 

alternatif turizme bir kapı açılması imkânı sağlanmalıdır. Bu bölge halkının ekonomik kalkınması için 

de itici bir güç olacaktır. 

 Nazilli’de jeotermal enerji bizim petrolümüz gibidir. İktisadi kalkınmada kullanılacak 

en önemli kaynaktır. Jeotermal turizm bizim en önemli kaynaklarımızdan olacaktır. GEKA ve AB 

projelerinden bu alanda daha fazla faydalanmalıyız. 

 İlimiz, pamuk ve mamulleriyle de tanıtılabilir. İncir Nazilli’de çok fazla ise, Söke de 

yatırım çok ise teşvik kapsamında buralar değerlendirilmelidir. 

 Şehirlerin tanıtımı ile ilgili incir, pamuk ve kestane kullanılmalıdır. Bu tanıtımı 

profesyonel danışmanlar ile çalışarak yapmalıyız.  

 Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının % 80’i Aydın’dadır. Aydın’daki jeotermalin en 

önemli özelliği elektrik, buhar, kent konut ısınması, sağlık turizmi, sera bölgeleri oluşturulmasında 

kullanılabilmesidir. Menderes havzasında büyük bir yer altı kaynağı yatmaktadır. Bu potansiyelin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Serdar AKDOĞAN 
Kuşadası Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İsmail Hakkı DOKUZLU 
Aydın Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Fevzi ÇONDUR 
Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
 

 
 
 
 

  

Ufuk DÖVER 
Didim Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Tacettin PİRİNÇ 
Nazilli Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Ziya AKSÜT 
Nazilli Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 
 
 
 

  

Yalçın PEKGÜZEL 
Aydın Sanayi Odası 

Meclis Başkanı 
 

Süleyman TORAN 
Söke Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Bertan BALÇIK 
Söke Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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