
“Tüccar; milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için, 
eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat 
göstermesi gereken adamdır.”

Ramazan Bayramınız
Kutlu Olsun...

Dostlukların, kardeşliklerin, dayanışmaların
birlik ve beraberliğin manevi duygularla kuvvetlendiği

nice bayramlar diliyoruz.
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Editörden...

Duygu ÖDENİR TÜKEL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi

Değerli okuyucularımız

Dergimiz 9. Sayısı ile sizlerle bir aradayız. Sizlerin karşısına yine dolu bir dergi ile 

çıkmaktan mutluluk duyarken,  her zaman üyelerimizin çıkarları doğrultusunda 

hareket eden Borsamızın, bu yönde yapmış olduğu çalışmalarını sizlere 

aktarmaktan, ve her sayımızda birbirinden değerli konuklarımızın 

görüşlerini sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

Bu sayımızdan itibaren, sayın  Mehmet Özçakır’ın değerli yorumları ile   

ilimizin bir bilinmeyen yönü olan,  tarihi ve ören yerlerini tanıtacağız.

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü Kalite bölümünden 

Sayın Tevfik Bıyıklı’nın, “Zaman bazen su gibi akıp giderken bazen bir ömür 

gibi geçmektedir. O da tamamen o anki ruhsal durumumuza bağlıdır. İnsan 

mutsuzken ömür boyu böyle yaşayacakmış gibi düşünür ve zaman hiç 

geçmiyormuş gibi gelir” satırlarını  keyifle okurken, zaman  yönetimi planlaması 

hakkında sunduğu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İlimizin doğusunda yer alan, Karacasu ilçemizi ve Belediyesinin tanıtımı ilerleyen 

sayfalarda yer verirken, Mayıs ayında yapılan  Borsamız organ seçimleri ve 

sonrasında gerçekleşen ziyaretlerimizi sizlere sunduk

Geçtiğimiz yıl Ağustos Ayında Aydın Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Borsamız  tarafından  protokolü imzalanan Bilim Sanat Merkezinin Temel Atma 

Törenine ait görüntüleri ve haberi ilerleyen sayfalarda sizlere sunarken,  Borsa olarak 

ilimize bir eğitim kurumu kazandırmanın gururunu yaşamaktayız.

Siz değerli okuyucularımıza layık olması yönünde çalışmalarımızı hazırlarken aldığımız 

keyfi umarız siz değerli okuyucularımızda okurken almalarını diliyorum.

Daha güzel yarınlara ortak çabayla ulaşmak arzusu ile,

Keyifli okumalar…
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D
A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı

eğerli okuyucularımız, 

kıymetli üyelerimiz; 
Mayıs ayında 5174 sayılı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Kanunu gereğince  tamamlanan 
seçimlerimiz sonrasında,  üyelerimizin 
bizlere gösterdiği teveccüh  için şahsım 
ve tüm meclis üyelerimiz adına 
teşekkür ederim.  Aydın Ticaret Borsası 
Meclisi olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren 4 yıllık  görev 
sürecimizi en etkin, en verimli şekilde 
yürütebilmek ve elde ettiğimiz pozitif 
değerleri sürdürülebilir kılmak amaç ve 
hedefleri ile bayrağı elimize aldık.  

2013 – 2016 yılları kapsayan dönemde 
Borsanın, hem mevzuatın verdiği 
görevleri yerine getirmesi, hem de 
üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap verecek hizmetleri kalite anlayışı 
içerisinde, %100 üye memnuniyeti
prensibiyle sunabilmesi için; güçlü bir 
kurumsal yapıya ulaşmayı hedefledik. 

Geleceğimizin 
teminatı 
çocuklarımızın 
büyük başarılara 
ulaşmasına katkı 
sağlayacak Bilim 
ve Sanat 
Merkezinin İlimize, 
Bölgemize hayırlı 
olmasını diliyorum.

D eğerli üyelerimiz ve 
okuyucularımız; 

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı 
içerisinde Sayın Valimiz Kerem Al, 
Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre 
ile birlikte, hizmetlerimizin muhatabı 
olan üyelerimizin karşısında Bilim 
Sanat Merkezinin protokolünü 
imzalamıştık. Aradan geçen bir yıl 
içerisinde protokol gereği 
sorumluluklarımızı yerine getirerek, 
alnımızın akıyla temel atma törenini 
gerçekleştirdik. 

Aydın Ticaret Borsası olarak, ilimize 
kazandırılacak olan, Bilim ve Sanat 
Merkezi ile Bilim ve Sanata yatkın, çok 
yönlü çocuklarımızın geleceğin ilim, 
bilim ve sanatçıları olarak 
yetiştirilmelerine katkı sağlamanın 
onurunu yaşıyoruz. 
Okulumuzun 2014 – 2015 eğitim 
öğrenim döneminde eğitime başlaması 
bundan sonraki süreçteki en büyük 
temennimizdir.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
büyük başarılara ulaşmasına katkı 

sağlayacak Bilim ve Sanat Merkezinin 
İlimize, Bölgemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerimiz 
sonucunda bizleri bu göreve layık 
gören değerli üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. Aydın 
Ticaret Borsası Yönetimi olarak, 
üyelerimizin çıkarları ve ilimiz tarım 
ürünlerinin değer kazanması için 
gerekli olan her türlü fedakarlığa hazır 
olduğumuzu bildirerek, çalışmalarımız 
tüm hızı ile devam edecektir. 

4 yıllık görev sürecimizde; Aydın 
Ticaret Borsası olarak  Kalite Yönetim 
Sistemi ile kurumsal bir yapıya 
ulaşmayı, vereceğimiz hizmetlerde 
kalite standartlarını yakalamayı ve üye 
memnuniyet sistemi kurmayı  
hedefledik. Akreditasyon sistemi ile de 
kapasite geliştirme ve  yeniden 
yapılanma çalışmalarıyla, hem 
hizmetlerin nicelik ve nitelikleri 
artırılarak, hem de bu hizmetler çağdaş 
yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi 
ile siz değerli üyelerimize sunulacaktır. 

Ramazan Bayramınızı kutlar, 
önümüzdeki sezonun incir 
üreticisinden, ihracatçısına kadar tüm 
emeği geçenler için hayırlı olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla… 

%100
Üye Memnuniyeti
prensibiyle,
güçlü bir
kurumsal yapıya
ulaşmayı
hedefledik.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ÇOCUKLARIMIZA VE
İLİMİZE BÜYÜK KATKI
SAĞLAYACAK

%100 ÜYE
MEMNUNİYETİ,
GÜÇLÜ BİR
KURUMSAL
YAPI

Bu dönemde, üyelerimiz ve ilimiz 
yararına gerçekleştireceğimiz projelerde 
Aydın Ticaret Borsası’nı siz değerli 
üyelerimizin destekleri ile, daha da 
yukarıya taşımanın arzusu ile 
çalışmalarımızı yürüteceğiz. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis üyelerimiz 
adına,  bugüne dek olduğu gibi bundan 
sonra da, sorumluluk duygumuzun 
bilincinde ve ilimizin gelişmesi 
amacıyla çabalarımız sürdüreceğimizi 
belirterek,

Ramazan Bayramınızı kutlar, Dünyada 
en fazla ve en kaliteli incirin yetiştiği yer 
olan Aydınımızda, yeni incir sezonun; 
incir üreticisinden, ihracatçısına kadar 
hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını 
dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla…

 

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan BOSNALI : “Tescil süreci uzun olunca
hedeflere ulaşmada zaman kaybı yaşıyoruz.” 

Aydın’da yerel ürün 
koruma kampanyası’nın
3. Yıldönümü çeşitli 
etkinliklerle kutlandı. 

Odaları Birlik Başkanı Hulisi Akşit, 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve Aydın’ın 
çeşitli noktalarında yerel ürün üretimi 
yapan girişimciler katıldı.

Etkinliklerin açılışında konuşan Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, yerel ürünlerin 
korunması ve markalaşmaya önem 
verdiklerini belirterek, “Aydın Ticaret 
Borsası olarak ilimizde başlatılan 
yöresel ürünleri koruma seferberliğini 
en fazla önemseyen kurumların başında 
yer alarak, üniversitemiz ile 
işbirliğimizi bir adım daha ileriye 
taşıdık. 

Aydın Ticaret Borsası Ağustos 2013»

A dnan Menderes Üniversitesi 
(ADÜ) ve Aydın Ticaret 
Borsası işbirliğiyle 
“Değerini Tescil Et, Aydın’ı 

İlerlet” sloganıyla yürütülen Aydın’da 
Yerel Ürün Koruma Kampanyası’nın 3. 
yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Aydın’da Yerel Ürün 
Koruma Kampanyası 3. Yıldönümü 
Etkinliklerine Vali Yardımcısı Hayrettin 
Çiftçi, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Birincioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı 
Şefika Çoban, Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Ticaret Odası Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı 
Dokuzlu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar 

an önce ihtiyaçlarımıza cevap vermesini 
bekliyoruz. Sınai Haklar Birimimizin 
destekleriyle 2010 yılında Aydın 
Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, 
Aydın Kestanesi, 2012 yılında Aydın 
Künarı olmak üzere dört coğrafi işaret 
başvurusunda bulunduk, 
başvurularımız Türk Patent Enstitüsü 
tarafından değerlendirme 
aşamasındadır. 2010 yılında yapılan 
başvurularımızın henüz 
sonuçlanmamış oluşu çalışmalarımızın 
hızını azaltsa da gayretimiz devam 
etmektedir. Tescil sürecinin uzun oluşu 
hedeflerimizi gerçekleştirmemizde 
zaman kaybına yol açmaktadır. 
Önümüzdeki süreçte AB coğrafi işaret 
tescili ve ORİJİN derneği üyeliği 
çalışmalarına başlanılacaktır. Yöresel 
ürünlerimize sahip çıkarak, tarımsal 
değerlerimize değer katacağımızın 
sözünü buradan bir kez daha 
veriyorum” dedi.

Rektör Birincioğlu ADÜ olarak 
“Değerini Tescil Et Aydın’ı İlerlet” 
sloganı ile başlatılan etkinliğe Aydın’la 
bir bütün olarak Aydın’ı ilerletmek ve 
Aydın’da markalaşma bilincinin 
gelişmesini arzuladıklarını söyledi. 
Kampanya başladığı zaman tek tescilli 
coğrafi işaret ‘Aydın İnciri’ iken bugün 
'Aydın Zeytinyağı', 'Aydın Memecik 
Zeytini', 'Aydın Kestanesi' ve 'Aydın 

Künarı' olmak üzere dört coğrafi işaret 
başvurusunun ADÜ’nün destekleriyle 
yapıldığını anımsatan Birincioğlu, 
“Aydın Zeytinyağı, Aydın Memecik 
Zeytinyağı, Aydın Kestanesi, Aydın 
Künarı gibi ürünlerimizin tescili 
konusunda hem Üniversitemizin hem de 
Aydın Ticaret Borsamızın çalışmaları 
birlikte devam ediyor. şeklinde konuştu.
3. Yıldönümü Etkinlikleri ADÜ Sınai 
Haklar Sorumlusu Peri Banu 
Nemutlu’nun “Aydın’da Markalaşma 
Potansiyeline Sahip Yerel Ürünler”, 
UNESCO Sürdürülebilir Gıda 
Çalışmaları Başkanı Prof. Dr. Jean 
Louris Raston’un “Coğrafi İşaretler”, 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun 
“Türkiye’de Coğrafi İşaretler, Fırsat ve 
Tehditler”, Akdeniz Tarım Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma 
Tozanlı’nın “Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Araştırma Ağı Ortak Çalışma Alanları” 
konulu sunumlarla devam etti.
ADÜ ve Aydın Ticaret Borsası 
işbirliğiyle “Değerini Tescil Et, Aydın’ı 
İlerlet” sloganıyla yürütülen Aydın’da 
Yerel Ürün Koruma Kampanyası 3. 
Yıldönümü Etkinlikleri, protokol 
üyelerinin Aydın genelinde üretilen yerel 
ürünlerin sergilendiği stantların 
gezilmesiyle sona erdi.

2013 etkinliklerini birlikte 
gerçekleştirmenin yanı sıra, Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı Toplantısına da ev 
sahipliği yapmaktayız. Tüm dünyada 
coğrafi işaret, tüketiciler nezdinde artan 
öneme sahiptir. Coğrafi işaretler, 
ürünlerin belirli bir bölgede üretildiğini 
ifade etmesi ile o yörenin tanıtımına 
önemli katkılar sağlamaktadır. Yöresel 
ürüne ait özelliklerin tanımlanması 
kalitenin ve ürünün güvenirliğini 
garanti altına almaktadır. Ülkemizdeki 
coğrafi işaret sisteminin ideale 
kavuşması uzu bir süreç olduğunu 
biliyoruz. Kanun tasarı haline olup, bir 



akınına uğradı Aydın Ticaret Borsası standında 
sergilenen Aydın’a özgü ürünlerden zeytinyağı, 
zeytinyağlı sabun, kuru incir ve kestane ile Aydın 
ili tarım ürünleri tanıtım CD’si ve Kuru İncir Tatlı 
tarifleri kitapçığı büyük ilgi gördü. Fuarda Aydın 
Ticaret Borsası standını ziyaret eden katılımcılara, 
Borsa tarafından hazırlanan özel paketli 
incirlerden hediye edildi.
6. Ege İlleri Tanıtım Günleri ve Sergisi’nin 
kendileri açısından çok verimli geçtiğini ifade 
eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, “Aydın Ticaret Borsası 
olarak dört kişiden oluşan ekiple 5 gün süren 
etkinlikte Borsamız üyelerinin ürettiği Aydın’a 
özgü ürünlerin tanıtımı için yoğun gayret 
gösterdik. Standımızın fuarda en çok ziyaret edilen 
bölümler arasında yer alması bizleri sevindirdi. 
Katılımcılar ikramların yanında tanıtım 
malzemelerine de çok ilgi gösterdi. Götürdüğümüz 
malzemeler son güne kalmadan tükendi. Aydın 
Ticaret Borsası olarak ilimizin markası olan 
ürünlerinin hak ettiğini yere ulaşması için tanıtım 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ydın Ticaret Borsası, 11 -15 Nisan 
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen 
6. Ege İlleri Tanıtım Günleri ve Sergisi’ne 
katılımını bu yılda sürdürdü. Atatürk 

Kültür Merkezi’nde açılışı Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay tarafından açılışı yapılan 6. Ege İlleri 
Fuarı’nda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen 
ve Meclis Üyesi Ali 

Marmara’dan oluşan heyet, yoğun bir 
şekilde Aydın ve Aydın’a özgü ürünlerin 
tanıtımını yaptı.

Aydın Ticaret Borsası standını Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın Valisi 
Kerem Al, İzmir Valisi Cahit Kıraç, 

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, Aydın 
Milletvekilleri Mehmet Erdem, Semiha 

Öyüş, Gültekin Kılınç, Ali Uzunırmak, Osman 
Aydın, eski bakanlardan Nahit Menteşe, İsmet 
Sezgin, Cengiz Altınkaya ve Atilla Koç ile Ege illeri 
milletvekilleri başta olmak üzere ziyaretçilerin 

A

HABER HABER
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AYDIN TİCARET BORSASI,
ANKARA’DA İZ BIRAKTI 
Ege İlleri Tanıtım Günleri’nde Aydın Ticaret
Borsası standı büyük ilgi gördü

Aydın Ticaret Borsası’nın 6. Ege İlleri Tanıtım Günleri ve
Sergisi’nde açtığı stant, en çok ziyaret edilen bölümler
arasında yer aldı. 
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TOBB Mali Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

GENEL KURUL isarcıklıoğlu, “Yurtdışında 
ne diyorlar, biliyor 
musunuz? Ülkenizde özel 
sektörün gelişmesini 

istiyorsanız, sermayenin tabana 
yayılmasını istiyorsanız, toplumun 
demokratikleşmesini istiyorsanız, işte 
örnek orada, Türkiye’dekine benzer bir 
Oda ve Borsa yapısı kurun, diyorlar” 
ifadesini kullandı.
Artık asla eski zihinsel zincirlere teslim 
olamayacaklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “En iyisi, 
en güzeli neyse bu ülkede artık o 
olacak. Eskiden başka ülkelere bakıp 
imrenirdik, şimdi imrenilen bir ülke 
haline geldik. Odalarımız ve 
Borsalarımız tüm çevre coğrafyamızda 
rol model oldu. Bu farkı siz ortaya 
koydunuz. Bunu yaparken de asla 
değerlerimizi kaybetmedik. Asla kendi 
kültürümüze sırtımızı dönmedik. O 
değerlerin ışığında en çağdaş şekilde 
hareket ettik.”

İstişareye her zaman önem 
verdiklerinin altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, gönülleri ve akılları 
farklı seslere farklı düşüncelere 
açtıklarına dikkat çekti. 

Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde 
Bakanımız sayın Hayati Yazıcı da hep 
yanımızda oldu. Vizyonu ile güç verdi, 
cesaret verdi, yolumuzu açtı. Uyumlu 
çalışmalarımızın neticelerini Allah’a 
şükür hep birlikte aldık. Sayın 
Bakanımızın vizyonu ve katkılarıyla 
Ticaret Kanunu ve NACE gibi devrim 
niteliğinde adımlar atıldı. Kendisine ve 
çalışma arkadaşlarına camiamız adına 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Sevgili dostlar,
Odalar ve Borsalar, ülkemizdeki, 
yerli-yabancı, küçük-büyük, tüm 
girişimcileri, tüccarları, sanayicileri, 
turizmcileri ve müteahhitleri temsil 
etme yetkisine sahip tek teşkilattır. 
Gururla ifade etmek istiyorum. Sizlerin 
meydana getirdiği TOBB camiası, özel 
sektörün birlikten doğan gücü oldu.
Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. 
Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir oldukça 
önümüzdeki engelleri aştık, yeni yollara 
çıktık. Bu çatı altında hiçbir zaman 
ayrımcılık yapmadık. Her fikri, her sesi 
farklı bir heyecanla dinledik. 
“İstişare sünnettir” öğüdüne bağlı 
kaldık. İstişare ve diyalog kapısını her 
zaman açık tuttuk. İşte bu sayede, her 
toplumsal kesim, her farklı düşünce, 
her farklı anlayış, burada kendisini 
temsil etme imkânı buldu. 

Gönüllerimizi de aklımızı da farklı 
seslere, farklı düşüncelere açtık. Bu 
ülkenin bütün renklerini kucakladık. 
Sizlerin sayesinde Anadolu’nun sesi, 
yüreği olduk. Anadolu’nun nabzı işte 
burada atmaya başladı. Anadolu’nun 
duygularının, taleplerinin, hayallerinin 
tercümanı olan, aktif, dinamik bir 

TOBB meydana geldi. 
Türkiye’nin en büyük çatı örgütü işte 
böyle ortaya çıktı. Ülkeye güven veren, 
herkesin fikrini sorduğu, her kesimin 
danıştığı, büyük bir aile olduk. Bunu 
hep birlikte başardık. Biliyoruz ki 
büyük güç büyük sorumluluk getirir. 
Biz hep bu bilinçle hareket ettik. 
Birlik ve bütünlük dedik. Değişim ve 
dönüşümün öncüleri olduk. Sorunlara 
teslim olmadık. Olumsuza 
odaklanmadık, yakınmadık. Yeri geldi 
fikir verdik, düşünce verdik, ilham 
verdik. Bütün dünyaya bu milletin 
neler yapabileceğini gösterdik. 

Bugün artık her alanda, herkesle 
rekabet eder hale geldik. Son 10 senede 
milli gelirimiz özel sektör eliyle yüzde 
63 büyüdü. Özel sektör olarak bu 
dönemde 5 milyon kişiye ilave istihdam 
sağladık. İhracatımız 4 katına, turizm 
gelirimiz 3 katına çıktı. Ülkemizi 
dünyanın 16. büyük ekonomisi yaptık.
Tüm bunları sizlerin, özel 
sektörümüzün inancı, becerisi ve 
gayretiyle başardık. Hem biz kazandık, 
hem ülkemiz kazandı. Biz, 
girişimciliğin örgütlü gücünün bir 
ülkeye neler katacağının, dünyadaki en 
güzel örneği olduk. Kimin sayesinde 
bunu başardık; Odalarımızın sayesinde, 
Borsalarımızın sayesinde, işte bu salonu 
dolduran sizlerin sayesinde.

Değerli arkadaşlarım,
Faaliyet raporumuzda ayrıntılı olarak 
göreceğiniz faaliyetlerimizden 
bazılarını, özetle paylaşmak isterim. En 
büyük sıkıntı kaynaklarımızdan biri 
mesleki eğitimdi. Firmalarımız 
çalıştıracak eleman, insanımızsa iş 
arıyordu.  

Ülkemiz tarihinde ilk defa özel sektör, 
Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla, 
mesleki eğitimde söz sahibi oldu. 
Bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız 
UMEM Beceri’10 projesiyle, 81 ilde 
işsizlerimize umut olduk, iş olduk, aş 
olduk.

Şirketlerimizin ihracatlarına en büyük 
desteği veren meslek örgütü haline 
geldik. Hepimiz bundan gurur duyalım, 
Türkiye’nin ihracatı TOBB güvencesiyle 
gerçekleşiyor. Gümrük-Ticaret 
Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu, 
yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması 
da ihracatımıza hem hız kazandıracak, 
hem de maliyet tasarrufu sağlayacak.
Öte yandan, yurtdışı taşımacılığın 
yapılabilmesi için 35 milyar dolarlık 
teminat riski üstlendik. Dünyada en 
çok tır karnesi veren kuruluş olduk. 
Sayın Hayati Yazıcı Bakanımızın 
vizyonu ve sizlerin bu işe sahip 
çıkmanız sayesinde gümrük kapılarını 
modernize ettik. İpsala, Kapıkule, 
Hamzabeyli, Sarp, Habur, Cilvegözü’nü 
tamamladık. 

Böylece ihracattaki lojistik maliyetlerini 
sadece 1 yılda 450 milyon lira azalttık. 
Bu meblağ her yıl cebimizden boşa 
gidiyordu. Hep birlikte bunun önüne 
geçtik. Bu çalışmamız Birleşmiş 
Milletler tarafından tüm dünyaya 
başarı örneği gösterildi. Şimdi yine 
Bakanlığımızın öncülüğünde Doğudaki 

TOBB Mali Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu TOBB camiasının, özel sektörün birlikten doğan gücü olduğunu 
belirterek, “Hem Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek olan bu geleneğimiz sayesinde, 
bugün OECD tarafından komşu coğrafyamızdaki tüm ülkelere bizim Oda ve Borsa 
yapımız örnek gösteriliyor” dedi.
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Bakanlığımızın öncülüğünde Doğudaki 
kapılarımızı da teker teker modernize 
ediyoruz. Çıldır-Aktaş, Dilucu, Kapıköy 
ve Esendere gümrük kapıları için 
çalışıyoruz.

Öte yandan İstanbul için çok büyük bir 
adım atıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul 
Halkalı Gümrüğü yılda 40 milyar 
dolarlık hacmiyle Türkiye’nin en büyük 
kara gümrüğü. Ama şehrin ortasında 
ve keşmekeş içinde. Sanayicimiz, 
tüccarımız ve nakliyecimiz için tam 
dert yumağı, İstanbullular için de bir 
çile kaynağı. 

Bu konuda da sayın Bakanımız bizi 
destekledi. Halkalı Gümrüğü’nü 
Çatalca’ya taşıyıp modernize edeceğiz. 
İstanbul’un ihtiyaç duyduğu Lojistik 
Merkezini de burada inşa edeceğiz. 
Yeni hayata geçirdiğimiz Büyük 
Anadolu Lojistik Projesiyle de, 
Anadolu’yu demiryolu üzerinden 
Avrupa’ya bağlayacak çok önemli bir 
girişim başlattık. 

Kredi Garanti Fonu ve Kobi Girişim 
Sermayesi şirketlerimiz kanalıyla, 
Kobilerin finansmana erişimini 
kolaylaştırdık. 19 şehrimizde faaliyet 
gösteren İş Geliştirme Merkezlerimiz, 
Anadolu’daki Kobilerimize ihtiyaç 
duydukları alanlarda danışmanlık 
hizmeti sağlıyor.

Kurucusu olduğumuz ve dünyanın en 
büyük 30 türev borsası arasına giren, 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Borsa 
İstanbul ile birleşti. Camiamızın 
kurduğu TOBB ETÜ, kısa sürede en 
çok tercih edilen ve marka değeri en 
yüksek üniversiteler arasına girdi.
Bir zamanlar ticaret sicil gazetesine 
ulaşmakta herkes sorun yaşıyordu. 
Şimdi bunları tamamen internet 
ortamına taşıdık. Şeffaf hale getirdik. 
Hangi şirketle ilgili ticaret sicil 
kayıtlarına ulaşmak istiyorsanız, 
TOBB’un internet sayfasına girmeniz 
yeterli artık. Ticaret Kanunu ve Borçlar 
Kanunlarında sıkıntılara yol açan 
konular vardı. 

Sizlerden gelen öneriler ışığında, yani 
sizlerin gayretleriyle, sayın 
Bakanımızın liderliğinde ve çalışma 
arkadaşlarının emekleriyle bu kanunlar 
yenilendi. Böylece reel sektör üzerine 
her yıl 6 milyar lira ilave yük gelmesini 
önledik.

Biliyorsunuz, şirketlerin faaliyet alanı 
konusu da tam bir keşmekeş içindeydi. 
Türkiye’de hiçbir kurum, hangi faaliyeti 
yürüten kaç firma var, bilmiyordu. 
Farklı kurumlarda, farklı faaliyet 
sınıflandırmaları vardı. Bu yüzden 
ticaret ve sanayi envanteri maalesef 
hazırlanamıyordu. Sanayi 
politikalarının uygulanmasında, 
yatırım teşviki ile KOBİ desteklerinin 
tasarımında ve dış ticaret taleplerinin 
eşleştirilmesinde sıkıntılar yaşanıyordu. 
Allah nasip etti, yine bir ilki 
gerçekleştirdik. Bu karmaşık ortama 
son verdik. 

NACE sistemini hayata geçirdik. Tepki 
geleceğini biliyorduk. Ama kararlıydık. 
Çünkü risk almayan ilerleyemez. 
Sağolsun, sayın Bakanımızın kararlı 
duruşu bize güç verdi, cesaret verdi. 
Yeni ve daha sağlıklı bir düzen kurduk. 
Bunun da nimetlerini ilerde hep 
birlikte yaşayacağız.

Yine sizlerden gelen önemli bir talep, 
süresi dolan 5084 sayılı yatırım teşvik 
sisteminin devam etmesiydi. Bu 
konuda yoğun bir faaliyet yürüttük. 
İnşallah yakında olumlu haberlerin 
gelmesini bekliyoruz. Sayın 
Başbakanımıza bu konuda gösterdiği 
hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.
Son dönemlerde artan diğer bir sıkıntı 
da, çek ve senet ödemelerinde 
yaşanıyordu. Reel sektörün bu 
konudaki sorunlarını azaltmak üzere, 
yine bir ilki gerçekleştirdik. Şirketlerin 
çek ve kredi sicilleri reel sektöre açıldı. 
Artık bir tuşla karşı tarafın sicilini 
görebileceksiniz. Böylece daha sağlıklı 
karar verecek, hangi riski aldığınızı 
göreceksiniz. Bankalar müşterisinin 
neyini görüyorsa, artık sizin üyeleriniz 
de aynı bilgiyi görecek. Yani artık 
tüccarımız, sanayicimiz karanlığa 
kurşun sıkmayacak. 

Değerli dostlarım,
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olanlar, Odalar-Borsalar ne iş yapar 
diyorlar. İşte Odalar ve Borsalar 
üyelerinin sorunlarını takip ediyor, 
derdine derman oluyor. Peki, bunlar 
yeter mi? Asla yetmez, yetmemeli! Zira 
üreten, istihdam eden, ihracat ve 
yatırım yapan bizler, daha iyilerini hak 
ediyoruz.

Biz artık asla o eski zihinsel zincirlere 
teslim olamayız. En iyisi, en güzeli 
neyse bu ülkede artık o olacak. Eskiden 
başka ülkelere bakıp imrenirdik, şimdi 

imrenilen bir ülke haline geldik. 
Odalarımız ve Borsalarımız tüm çevre 
coğrafyamızda rol model oldu. Bu farkı 
siz ortaya koydunuz. Bunu yaparken de 
asla değerlerimizi kaybetmedik. Asla 
kendi kültürümüze sırtımızı dönmedik. 
O değerlerin ışığında en çağdaş şekilde 
hareket ettik.

Ahi Evran diyor ki “doğru ol, sabırlı ol, 
dayanıklı ol.” Biz doğru olduk, sabırlı 
olduk. Gücümüzü bu değerlerden 
alarak, dağ gibi dayanıklı olduk. 
Geçmişte Ahilik, Türk iş âleminde 
örgütlenmeyi başlatmış, bu camiaya yol 
göstermiş, yön vermişti.
Hem Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek 
olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün 
OECD tarafından komşu 
coğrafyamızdaki tüm ülkelere bizim 
Oda ve Borsa yapımız örnek 
gösteriliyor.  Yurtdışında ne diyorlar, 
biliyor musunuz? Ülkenizde özel 
sektörün gelişmesini istiyorsanız, 
sermayenin tabana yayılmasını 
istiyorsanız, toplumun 
demokratikleşmesini istiyorsanız, işte 
örnek orada, Türkiye’dekine benzer bir 
Oda ve Borsa yapısı kurun, diyorlar. 
Bakın bunu biz söylemiyoruz, dünya 
söylüyor. İşte Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev bizi 
davet diyor, tecrübelerimizden 
faydalanmak için. İslam ülkeleri 
kendilerini eğitmemizi istiyor, nasıl 
başardığımızı örnek almak için. 
Eskiden tüm etkinliğimiz, ülkemiz 
sınırları içinde kalırdı. Yurtdışına 
çıkınca kimse bizim farkımızda değildi. 
Bugün küresel piyasalardaki iş 
örgütlerinin tamamında söz sahibi 
olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını 
tüm dünyada savunan bir camia haline 
geldik.

Hem Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambers’ın, hem de İslam 
ülkelerinin en büyük iş örgütü, İslam 
Ticaret-Sanayi Odası’nın, Başkan 
yardımcılığına seçildik. Dünyanın en 
büyük iş örgütü olan Milletlerarası 
Ticaret Odası’nın yönetimine girmemiz 
için davet geldi. Filistin ve İsrailli iş 
adamları arasındaki anlaşmazlıkları 
çözecek Kudüs Tahkim Merkezi'nin 
başkanlığı için önerildik. 

Bakın başkası değil. Bu iltifata biz nail 
olduk. Türkiye nail oldu. Barış sürecine 
köprü olacağına inandığımız bu onurlu 
görevi, sizler adına üstlendik. Biz bu 
görevleri neden üstlendik biliyor 
musunuz? Çünkü siz barışın kıymetini 

 çok iyi bilirsiniz. Siz huzurun değerini 
çok iyi bilirsiniz. Siz haksızlığa karşı 
asla sessiz kalamazsınız. Siz hakkı her 
şeyin üstünde tutarsınız. 
Değerli arkadaşlarım,
Son dönemde medyada çok yer alan, 
üzerine polemik yapılan bir konu var. 
İşin aslını bilin diye, burada sizlere 
anlatmak isterim. Biliyorsunuz 
Başbakanımızın daveti üzerine Akil 
insanlar heyeti içinde yer aldık. Kendisi 
bizlere çok açık olarak şunları ifade etti;
“Vatandaş ne düşünüyor, sorun. 
Endişeleri, beklentileri nelermiş 
öğrenin. Sonra bunları bir rapor 
halinde devletin kurumlarına 
gönderin". “Vatandaşı dinleyin, not 
alın, bize iletin” diyorlar. Yani biz nabza 
göre şerbet vermeye değil, nabız 
tutmaya gidiyoruz.

Çok açık söylüyorum, bizim böyle bir 
görevden geri durmamız söz konusu 
olamaz. Bugüne kadar hep ne dedik: 
Huzur olmazsa ticaret olmaz. Ticaret 
olmazsa zenginlik olmaz. Duruşumuz 
belli: Vatanımızın, milletimizin birlik 
ve bütünlüğü çerçevesinde, biz bu 
ülkenin hizmetkârıyız, bu ülke için 
görev almaya hazırız.

Bu çerçevede devletin verdiği görevden 
kaçılmaz. Devlet terbiyesi bunu 
gerektirir. Hele bizim camiamız hiç 
dışında kalamaz. Zira bugüne kadar 
ülkemizin her meselesinde biz ön aldık. 
Her milli meselede bu camianın katkı 
vermesi istendi.

Hep beraber, Odaların, Borsaların ve 
TOBB’un hizmet kapasitesini artırdık. 
Reel sektöre hizmet üreten merkezler 
haline geldik. Oda ve Borsalarımız pek 
çok ilki geçtiğimiz dönemde hayata 
geçirdi. Çay, zeytinyağı, un ve buğday, 
aflatoksin ve pestisit alanında sağlayıcı 
laboratuvarları sizler kurdunuz. 
En modern elektronik satış salonunu, 
elektronik ürün senedi platformunu, 
sizler reel sektörün hizmetine 
sundunuz. 73 şehirde ticaret 
borsalarında modern laboratuvarlar 
meydana getirdiniz. Odalarımızın 
sorumluluk alması sayesinde Organize 
Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve böylece 
sanayi Anadolu’ya yayıldı. 1980’de 
Türkiye’de sadece 12 OSB vardı. Bugün 
150’ye yakın OSB, sizler sayesinde 
yatırımcılarla doldu.

Kıymetli dostlarım,
Biliyorsunuz önümüzde seçimler var. 
Elbette her seçim sürecinde rekabet 

olur, yarış olur. Ama şunu aklımızdan 
çıkarmayalım. Oda ve Borsalarımızdaki 
seçimler makam kapma yarışı değil, 
camiamıza ve ülkemize hizmet yolunda 
bayrak yarışıdır.

Makamlar gelip geçicidir. Bizim için 
esas olan, reel sektöre hizmet etmektir. 
Baki kalacak bu kubbe altında hoş bir 
seda bırakmaktır. 365 Oda ve Borsa 
Başkanım, Yönetimlerim, Meclis 
Başkanlarım, Meclisler üyelerimin, 
Meslek Komitelerimin hepsi 
birbirinden güzide insanlardan 
oluşuyor.

Kendi alanında liyakat sahibi olan bu 
insanlar üzerlerine düşeni hakkıyla 
yerine getirdiler. Şüphesiz ki, 
seçimlerde kazanan da olacaktır, 
kaybeden de olacaktır. Görevlerini 
devredecek veya kendi isteğiyle yeniden 
aday olmayacak arkadaşlarımız olacak. 
Onlar zor bir dönemde bu büyük 
sorumluluğu hakkıyla üstlendiler. 
Kendileriyle birlikte çalışmaktan, mesai 
arkadaşım olmalarından büyük onur 
duydum. Allah hepsinden razı olsun.
Hizmet bayrağını teslim alacak 
kardeşlerimiz, bundan sonra daha 
iyisini yapmak için çalışacaklar. Allah 
hepsinin yardımcısı olsun. Şimdi 
benim sizlerden tek bir ricam olacak. 
Seçim sonuçlarını sadece bir bayrak 
değişimi, bir tazelenme olarak görelim. 

Yeni göreve gelecek arkadaşlarımız, eski 
Başkanların tecrübelerinden 
faydalansın. Bu büyük çatı altında 
birlik, beraberlik ve camia ruhunu 
yansıtsınlar. Hepimiz, bu büyük ailenin 
bir mensubu olmaktan gurur duyalım. 
Yarın, bugünden daha zengin olmak 
istiyorsak, yarın, bugünden daha 
gelişmiş olmak istiyorsak, daha adil 
paylaşan, daha özgür, daha demokratik, 
daha mutlu olmak istiyorsak, 
birbirimize kenetlenelim. Zira bu 
seçimler ne ilktir, ne de son olacak. Bizi 
başarıya ulaştıracak esas güç, birlik 
olmamızdır.

Bizler son 10 yılda olduğu gibi, daha 
fazla çalışacak, daha fazla üretecek, 
daha fazla istihdam sağlayacak, daha 
fazla yatırım ve ihracat yapacağız. Biz 
kendimize güveniyoruz! Bu millet de 
bize güveniyor. Sizlerin meydana 
getirdiği bu büyük camia, güçlü 
ekonomi ve güçlü Türkiye’nin 
teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de 
büyük Türkiye için, yeni ufuklar için 
koşmaya devam edeceğiz. 
İddia ediyorum; Türkiye hak ettiği yere 
kavuşacak. Dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri Türkiye olacak. 
Bunu da hep birlikte başaracağız. 
Kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz 
hep daim olsun. Yolumuz, bahtımız her 
daim açık olsun. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.”

HABER HABER
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AYDIN TİCARET
BORSASI’NDA
SEÇİMLER
GERÇEKLEŞTİ

0 4.05.2013 tarihinde Aydın 
Ticaret Borsası Olağan 
Genel Kurulu’nda 
kullanılan oyların 

tamamını alan mevcut ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı güven 
tazeledi. 

Aydın Ticaret Borsası Olağan Genel 
Kurulu’nda sabah saat 09.00’da başlayan 
oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle 
sona erdi. Tek liste ile gidilen 
seçimlerde Aydın Ticaret Borsası’na 
kayıtlı 560 üyeden oy kullanabilen 363 
üyenin 202’si sandığa geldi. Yapılan 

sayım sonuçlarına göre geçerli 200 
oyun tamamını alan Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, ikinci 
kez seçilerek güven tazeledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından 
bir teşekkür konuşması yapan Adnan 
Bosnalı, "Seçim sürecinde üyelerimize 4 
yıl boyunca yaptıklarımızı anlattık. 

Yarım kalan projelerimizi devam 
ettirmek istiyoruz. Geçtiğimiz iki yıllık 
süreçte başlattığımız ve iyi bir mesafe 
aldığımız, Çıldır Havaalanı konusunu 
bu dönemde de sürdüreceğiz. Uçuş 

okulu için çalışmalarının sürdüğü 
alandan bu dönemde mutlaka Ankara 
ve İstanbul’a kalkacak uçaklar ile 
yolculuk yapmak istiyoruz. Bunu bütün 
Aydınlılara da yaşatmayı hedefliyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda görüştüğümüz 
firmalardan Anadolu Jet Aydın’a yolcu 
getirip götürme konusunda istekli. Bu 
dönemdeki en büyük hedefimiz 
Aydınlıları uçurmak” diye konuştu.



04 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimler sonrasında Disiplin Kuruluna seçilen 
asil üyeler, Muzaffer Kula başkanlığında ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. 

Gerçekleşen görev dağılımlarına göre; 

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel Yönetim Kurulu Başkanı  Adnan Bosnalı 
Meclis Başkan Yrd.  Kazım Günaydın  Yönetim Krl. Bşk. Yrd.  Fevzi Çondur
Meclis Başkan Yrd.  Cihan Can  Yönetim Kurulu Üyesi  Cengiz Ülgen
Meclis Üyesi  Mustafa Akdam  Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er
Meclis Üyesi   Ali Çevik  Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Yıldız
Meclis Üyesi   Rıza Uyar 
Meclis Üyesi   Erkan Aslan 
Meclis Üyesi   Ahmet Şenel
Meclis Üyesi   Caner Işlak 

TOBB Delegeleri 
Adnan Bosnalı (Doğal Üye)
Fevzi Çondur
Cengiz Ülgen 
Yakup Er
Ali Çevik

Disiplin Kurulu Üyeleri 
Başkan  Halil İbrahim Şenyurt 
Üye  Muzaffer Kula 
Üye  Fatih Koyuncuoğlu
Üye  Hakan Çakaloğlu
Üye  Osman Adalıoğlu
Üye  Sadullah Özkul 

Hesap Komisyonu Üyeleri 
Başkan  Rıza Uyar 
Üye  Cihan Can 
Üye  Mustafa Akdam 
Üye  Erkan Aslan
Üye  Ahmet Şenel

HABER HABER
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0 4 Mayıs tarihinde gerçekleşen 
seçimler sonrasında Disiplin 
Kuruluna seçilen asil üyeler, 
Muzaffer Kula başkanlığında 

ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.  
Disiplin Kurulu Üyeleri;   Sadullah 
Özkul, Halil İbrahim Şenyurt, Fatih 
Koyuncuoğlu, Hakan Çakaloğlu, 
Osman Adalıoğlu gerçekleşen ilk 
toplantıda başkanını seçti.  

Yapılan seçim  sonucunda 6 oy ile Halil 
İbrahim Şenyurt Disiplin Kurulu 
Başkanı seçildi. Yapılan seçiminin 
ardından Aydın Ticaret Borsası Başkanı 
Adnan Bosnalı Disiplin kurulu 
Üyelerine ve Disiplin Kurulu Başkanı 
seçilen Halil İbrahim Şenyurt’a yeni 
görevlerinde başarılar diledi. 

Aydın Ticaret Borsası Disiplin Kurulu 
Başkanı Halil İbrahim Şenyurt;  ise  
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı’ ya teşekkürleri 
sunarak Yönetim Kurulu tarafından 
verilecek görevleri en iyi şekilde yerine 
getireceklerini, disiplin soruşturmasına 
gerek kalacak olayların yaşanmaması 
temennisiyle sözlerine son verdi   

AYDIN TİCARET BORSASI
DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

 SEÇİLDİ 
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Tevfik BIYIKLI
TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Kalite Bölümü  

Y eterince zamanınız var mı? 
Cevabınız kesin bir hayır 
ise, insanların büyük bir 
çoğunluğu ile aynı 
sınıftasınız demektir. Bu 

gerçekten korkutucu ve çok hassas bir 
durumdur. Birden zamanın yeterli 
olmadığını fark edersiniz. Aslında, 
hepimizin sahip olduğu zaman aynıdır. 
Ama bu, pek az insan için yeterlidir. 
Öyleyse zaman sorunun kendisi 
değildir. Sorun bizde! Yani sorun ne 
kadar vaktimiz olduğunda değil, sahip 
olduğumuz süre içinde neler 
yaptığımızda.

Aslında insan zamanı yönetmez, 
yönetemez! Çünkü akreple yelkovanın 
hareketi bizim yönetimimizin 
dışındadır. Bunlar durmaksızın hareket 
ederler ve biz ne yaparsak yapalım, 
zaman önceden kararlaştırılmış bir 
hızla akıp gider. Mesele saati yönetmek 
değil, kendimizi zaman içinde 
yönetebilmektir.

 Zaman özellikle şu günlerde en değerli 
kaynağımız. Malum krizin etkilerinden 
de olsa gerek az zamanda çok fazla iş 
yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki işe hak 
ettiği zamanı ayırıp gerekli özeni 
gösterebiliyor muyuz acaba? Ya da işi 
yetiştiremediğimizde suçu zamana mı 
atıyoruz?

Zaman öyle bir kaynak ki ne bir yere 
saklayıp sonra kullanabiliyorsunuz, ne 
yenileyebiliyorsunuz ne de parayla satın 
alabiliyorsunuz. Bir gün 24 saat; bu 
herkes için eşit. Hal böyleyken bu denli 
değerli bir kavramı yönetmek bize 
düşüyor o zaman değil mi? İş ve özel 
yaşamımızı dolu dolu ve kaliteli bir 
şekilde yaşayabilmemiz için zamanı iyi 
yönetmemiz şart. Hayattaki 
amaçlarımızı doğru belirlemek her 
şeyde olduğu gibi zaman yönetiminde 
de öne çıkan bir unsur. Hayatımızdaki 
amaçlarımızı doğru belirleyelim ki 
zamanımızı da bu amaçlar 

doğrultusunda organize edelim. Bu 
amaçlar doğrultusunda yapmak 
istediklerimizi önem ve aciliyet sırasına 
göre gruplandırıp planlamamız önemli. 
İyi bir zaman yönetimi planlaması için 
ilk olarak şu dört adım belirlenmelidir;
• Amaçların belirlenmesi; Amaçlar 
yazılı hale getirilmeli, sonra öncelikler 
belirlenmeli ve yaşamdan ne 
beklendiğinden emin olunmalı
• Faaliyetlerle değil, amaçlarla 
yoğunlaşılmalıdır. En önemli faaliyet en 
önemli amaçları gerçekleştirmeye 
yardımcı olmalıdır.
• Düzenli olarak zaman cetveli 
tutulmalı ve zamanın nasıl kullanıldığı 
analiz edilmelidir.
• Her gün önemli bir amaç belirlenmeli 
ve gerçekleştirilmelidir. ( Cornell Ün, 
2007:1)

Meşgul olmaktan daha kolay hiç bir şey 
yoktur, ama hiç bir şey verimli 
olmaktan daha güç değildir. Bir insanın 
en zor görevi düşünmektir ve insanlar 
bu görevi genellikle ihmal ederler. 
Bernard Baruch şöyle der “Bildiğim 
bütün yenilgiler, işlediğim bütün 
hatalar, özel yaşantılarda ve iş hayatında 
gördüğüm bütün budalalıklar, 
düşünmeden yapılan işler sonucudur”

Hayatta her şey planlamayla başlar. 
Planlama; nereye gitmek istediğini ve 
oraya nasıl gideceğini mantıklı bir 
biçimde önceden kararlaştırmaktır.

Zaman yönetiminin efsanevi 
düsturlarından birisi, insanın ne kadar 
çok çalışırsa o kadar çok iş 
başarabileceği şeklindedir. Aslında, pek 
az şey başaran bir insan, beceriksizliğini 
çok çalışıyormuş gibi görünerek 
dengeleyebilir. Etkili bir planlamayla 
çalışılan her saat, uygulamadaki kişiye 
üç ya da dört saat kazandırıyor ve daha 
iyi sonuçlar sağlıyorsa, insanlar, iyice 
düşünüp taşınmadan hiçbir işe 
başlamamalıdır. Planlama zaman 
almasına rağmen, sonunda vakit 
kazandırır ve daha iyi sonuç getirir. 
Kendine güveni olmayan kişilerin, 
amaçlarına pek uygun olmayan 
faaliyetlerde çalıştıkları sık 
görülür.(JOSEPH 2010/5)

Bu konuyla ilgili bir hikayeyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum;

Baltayı bilemek
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. 
Birinci adam sabahları erkenden 
kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir 
ağaç devrilirken hemen diğerine 
geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne 
öğle yemeği için kendine vakit 
ayırıyormuş. Akşamları da 
arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç 
kesmeyi bırakıyormuş. 
İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve 
hava kararmaya başladığında eve 
dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu 
tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç 
kestiklerini saymaya başlamışlar. 
Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç 
kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş: "Bu 
nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. 
Senden daha erken işe başladım, senden 
daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla 
ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?" 
İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt 
vermiş: "
Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın 
çalışırken, ben arada bir dinlenip 
baltamı biliyordum. Keskin baltayla,

çalışırken, ben arada bir dinlenip 
baltamı biliyordum. Keskin baltayla, 
daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. ”

Çok değil akıllıca çalış!” özdeyişi de bu 
gerçeği yansıtmaktadır.

Zaman yönetimini iyi bilen bir kişi;                                                                                                  
Öncelikle güne iyi başlar. Çünkü güne 
erken uyanarak başlar.                                                            
Gün içinde neler yapacağını çok iyi 
bilir. Günlük işler listesi yapmıştır.                                              
Verdiği sözleri tutar.                                                                                                                        
Kendine güveni tamdır.                                                                                                                       
Fırsatları iyi değerlendirir çünkü 
hedefleri vardır.                                                                                
Olaylara pozitif yaklaşır.                                                                                                                        
Özel hayatı ve iş hayatı dengededir.                                                                                                          
Geçen zamanı lehine çevirir çünkü 
pişmanlıklardan ders almıştır.                                                         
Erteleme huyu yoktur.                                                                                                                              
Hiçbir şeyi unutmaz. Önemli olan her 
şeyi yazılı tutar.                                                                           
İşyerinde örnek çalışandır çünkü 
başarılıdır.                                                                                     
Yöneticisinin takdirini kazanır.                                                                                                            
Yaşamdan keyif alır çünkü her anın 
kıymetini bilir. (Bayramlı,2006:17)

Zamanı daha iyi kullanabilmemiz için 
aklımdaki birkaç öneriyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum;

Erken kalkın.
Uyanır uyanmaz yataktan kalkma isteği 
yaratmak için her gün kendinize 
eğlence ve keyif verecek bir düşünce 
geliştirin.
Günlük giyeceklerinizi ve çantanızı 
akşamdan hazırlayın.
Güne olumlu başlayın, pozitif 
düşünmeye çalışın.
Sağlığınızı koruyun, varsa sağlık 
sorunlarınızı geciktirmeden çözün.
Kendinize randevu verin, bu saatleri 
sadece kendinize ayırın.
Kararlı olun, seri hareket edin.
Hedefe ulaşmada kestirme ve alternatif 
yolları deneyin.
Not alma alışkanlığı edinin.
Önünüzde yalnızca iş olsun, ilgisiz 
olanları kaldırın.
Yönetici iseniz ayrıntılarla uğraşmayın.
İdeal çalışma ortamı yaratın.
Yazılı kayıt tutun, mutlaka ajanda 
kullanın.
Yolda düşünün, zihinsel planlama 
yapın.
Hızlı ve etkili okumayı öğrenin.
Zihinsel gücünüzün verimliliğini 
artıracak her unsura (kitap, eğitim... vs) 
yatırım yapın.
Bilgilerinizi güncelleyin.
Davetsiz misafirlerin sizi meşgul 
etmelerine izin vermeyin.
Hata yapmaya hakkınız olduğunu 
unutmayın, ancak geçmişte yaptığınız 
hataları da tekrarlamayın.
Hayatımızda bazı kişiler vardır tüm 

zamanımızı onlara ayırmak 
istediğimiz. Bazı işlerimiz vardır 
sevdiklerimize ayırdığımız 
zamanla değiş tokuş ettiğimiz. 
Hayatınızda sevdiklerinize 
ayırdığınız zamanı başka 
işlerle değiştirmeyin. 
Sevdikleriniz sizin 
hayatınızdaki 
mutluluğu ifade 
ediyordur belki de. 
Peki ya bir iş 
uğruna onlardan 
vazgeçtiğiniz zamana 
ne demeli?

Kellog Business School'da 
(Northwestern Üniversitesi) İş İdaresi 
master öğrencilerine ders veren Zaman 
Yönetimi dersi profesörü arasında geçen 
bir hikayeyi paylaşmak istiyorum 
sizlerle....

Profesör sınıfa girip karşısında duran 
dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa 
bir süre baktıktan sonra, "Bugün Zaman 
Yönetimi konusunda deneyle karışık bir 
sınav yapacağız" dedi. Kürsüye yürüdü, 
kürsünün altından kocaman bir 
kavanoz çıkarttı. Arkadan, kürsünün 
altından bir düzine yumruk 
büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük 
bir dikkatle kavanozun içine 
yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha 
başka taş almayacağına emin olduktan 
sonra öğrencilerine döndü ve "Bu 
kavanoz doldu mu?" diye sordu. 
Öğrenciler hep bir ağızdan "Doldu" diye 
cevapladılar.

Profesör "Öyle mi?" dedi ve kürsünün 
altına eğilerek bir kova mıcır çıkarttı. 
Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş 
döktü. Sonra kavanozu sallayarak 
mıcırın taşların arasına yerleşmesini 
sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir 
kez daha "Bu kavanoz doldu mu?" diye 
sordu. Bir öğrenci "Dolmadı herhâlde" 
diye cevap verdi.

Doğru" dedi profesör ve gene kürsünün 
altına eğilerek bir kova kum aldı ve 
yavaş yavaş tüm kum taneleri taslarla 
mıcırların arasına nüfuz edene kadar 
döktü. Gene öğrencilerine döndü ve "Bu 
kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm 
sınıftakiler bir ağızdan "Hayır" diye 
bağırdılar.

"Güzel" dedi profesör ve kürsünün 
altına eğilerek bir sürahi su aldı ve 
kavanoz ağzına kadar doluncaya dek 
suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine 
dönerek "Bu deneyin amacı neydi" diye 
sordu. Uyanık bir öğrenci hemen 
"Zamanımız ne kadar dolu görünürse 
görünsün, daha ayırabileceğimiz 
zamanımız mutlaka vardır" diye atladı.

"Hayır" dedi profesör, "bu deneyin esas 
anlatmak istediği eğer büyük taşları 
baştan yerleştirmezseniz küçükler 
girdikten sonra büyükleri hiç bir zaman 
kavanozun içine koyamazsınız" 
gerçeğidir". Öğrenciler şaşkınlık içinde 
birbirlerine bakarken profesör devam 
etti: "Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? 
Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, 
arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, 
sağlığınız, bir eser yaratmak, 
başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey 
öğretmek! Büyük taşlarınız belki 
bunlardan birisi, belki bir kaçı, belki 
hepsi.

Zaman bazen su gibi akıp giderken 
bazen bir ömür gibi geçmektedir. O da 
tamamen o anki ruhsal durumumuza 
bağlıdır. İnsan mutsuzken ömür boyu 
böyle yaşayacakmış gibi düşünür ve 
zaman hiç geçmiyormuş gibi gelir. O 
süre içinde sıkılır, bunalır, zaman geçsin 
diye elinden geleni yapar; ama zaman 
bir türlü istediği hızda ilerlemez, 
ilerleyemez. Halbuki mutluyken öylemi 
ya? Zaman sanki akrep ile yelkovan 
yarışıyormuşçasına ilerler. Sizin 
kolunuzdaki saatin akrep ve 
yelkovanının da her zaman yarış içinde 
olması dileklerimle…
                                                                       
Teşekkürler
Makalenin yazımı sırasında fikirleri ve 
düzenlemeleri ile bana yardımcı olan 
Ilgaz YAKAR ’a teşekkür ederim.

ZAMAN
YÖNETİLEBİLİR Mİ?
Yeterince zamanınız var mı? Cevabınız kesin bir hayır ise, insanların
büyük bir çoğunluğu ile aynı sınıftasınız demektir.



AYDIN VALİSİ KEREM AL: 
“BİZLER HAS BAHÇEMİZİN GÜLLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE

YETİŞTİRECEĞİZ.”
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Ş ükran Güngör Tiyatro 
Sahnesi Salonu’nda 
gerçekleşen temel atma 
törenine Vali Kerem Al, İl 
Emniyet Müdürü Ahmet 

Turan Temel, İl Milli Eğitim Müdürü 
Pervin Töre, Belediye Başkan Yardımcısı 
Cemalettin Küçükerol, Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı. Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Üyeleri, Aydın Ticaret 
Odası Meclisi Başkanı Sefa Yüksel, 
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan 
Ülken, AK Parti Merkez İlçe Başkanı 
Gökhan Ökten, TÜMSİAD Aydın Şube 
Başkanı Özcan Petekkaya ve davetliler 
katıldı.
Temeli atılan BİLSEM binasının 
tanıtıldığı törende, üstün yetenekli ve 
zeki çocuklarla ilgili film izletildi. Yahya 
Kemal Beyatlı İlkokulu 2. sınıf 
öğrencilerinden Alinda Şimşek, 
yetenekli ve zeki çocukları temsilen bir 
konuşma yaptı ve Aydın ili için büyük 
eksiklik olan bilim ve sanat eğitim 
merkezinde emeği geçenlere çok 
teşekkür etti.

BİLSEM’in temel atma töreninde 
yapılacak olan bilim ve sanat merkeziyle 
ilgili bilgi veren Aydın İl Milli Eğitim 
Müdürü Pervin Töre, “Aydın’a ilk defa 
yapılması planlanan ilimizdeki üstün ve 
özel yetenekli çocuklarımızın 
yeteneklerini geliştirecek ilgilerini 
artıracak ve eğitimlerine katkıda 
bulunacak olan bu binanın heyecanını 
yaşıyoruz” dedi.

Töre, geçen yıl ramazan ayında protokol 
imzası atılan ve bu sene de hayırlı bir 
günde ramazan ayının başlangıcında 
temeli atılacak olan BİLSEM’in Aydın’a 
hayırlı ve uğurlu olmasını istedi. 2 bin 
370 m² arsanın 880 m² bodrum ve 

zeminle birlikte 6 kat olarak inşa 
edileceğini belirten Töre, binanın 
yapımında 2 milyon 30 bin 780 lira 
harcanacağını ve ihaleyi kazanan Petek 
İnşaatın 240 günde bitireceğini kaydetti. 
Aydın ‘da göreve başladığım günden 
beri eğitimin niteliğini arttırmada ve 
eğitim öğretim ortamlarının 
iyileştirilmesinde desteklerini 
esirgemeyen Vali Kerem Al’a ve eğitim 
noktasında her türlü yardımı gösteren 
herkese teşekkür eden Töre, Cuma günü 
hayatını kaybeden Mehmet Cumhur 
Candan’ı da anmayı unutmadı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı da, bilim sanat 
merkeziyle ilgili olarak, bilim ve sanata 
yatkın, çok yönlü çocuklarımızın 
geleceğin ilim, bilim ve sanatçıları 
olarak yetiştirilmelerine katkı 
sağlamanın onurunu yaşadıklarını ifade 
etti. Bosnalı, “Türkiye’de sayılarının az 
oluşu nedeniyle pek çok üstün zekaya 
sahip çocuğumuz, avantajlı 

durumlarından istifade edemeyerek, 
zamanla yeteneklerini kaybetmişlerdir. 
Onların yeteneklerinin en iyi şekilde 
geliştirilmesi ve ülkemize faydalı 
bireyler olmalarının önünü açmak için 
bilim ve sanat merkezleri önemli birer 
araçtır. Aydınımıza kazandırılacak 
olması bizler için önemli bir 
kazanımdır” ifadelerine yer verdi.
İçerisinde bulunduğumuz bilgi 
toplumunda en büyük zenginlik 
donanımlı insan gücü olduğunu dile 
getiren Bosnalı, “Bilim ve sanat 
merkezlerinde; örgün eğitimlerini 
devam ettiren üstün ve yetenekli 
öğrenciler, yeteneklerini geliştirmek için 
bilim, sanat alanlarında eğitim 
görecekler, enerjilerini atıp, 
yaratıcılıklarını geliştireceklerdir. 

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
büyük başarılara ulaşmasına katkı 
sağlayacak bilim ve sanat merkezinin 
ilimize, bölgemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

AYDIN BİLİM VE
SANAT MERKEZİ’NİN

TEMELİ ATILDI 

Aydın Ticaret Borsası ve İl Milli Eğittim Müdürlüğü’nün geçen Ramazan 
ayında protokolünü imzaladığı “Aydın Bilim ve Sanat Merkezi’nin 
(BİLSEM)” temeli törenle atıldı.



EĞİTİM MAKALE
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COĞRAFİ
İŞARETLER

T ürkiye 1995 yılında 
yürürlüğe giren ve AB 
2081/1992 sayılı tüzüğüne 
dayanarak hazırlanan 555 

sayılı Coğrafi işaretlerin korunması 
hakkında kanun hükmünde kararname 
ile tescil uygulamasını başlatmıştır. 
Tescil işlerini yürüten kurum 
ülkemizde Türk Patent Estitüsüdür. 
Tarım ürünleri, gıda ürünleri, halı, 
kilim, canlı hayvan, doğal kaynaklar ve 
el sanatları ürünleri olmak üzere 
sınırlama getirilmeden tüm ürünler 
tescile konu olarak kabul görmektedir. 
Bugün itibariyle 169 tescilli coğrafi 
işaret bulunmaktadır. Başvurusu 
değerlendirilmek üzere bekleyen 224 
adet coğrafi işaret bulunmaktadır.

Türkiye geniş ve verimli tarımsal 
alanları ve farklı mikro klimaları ile çok 
çeşitli tarımsal ürün yelpazesine 
sahiptir. Gelişmiş bir mutfak kültürü 
zengin bir yöresel üretim becerisine de 
sahiptir. Türk Patent Enstitüsü 
envanterine göre Türkiye’nin coğrafi 
işaret alabilecek ürün sayısı 2.500 dür. 
Ülkemizde coğrafi işaret sistemini 
düzenleyecek bir yasanın bulunmaması 
sebebiyle coğrafi işaret sistemi tescil 
alma dan ibarettir ve bu da ülkemizde 

yöresel ürünlerin taklitlerinin 
yaygınlaşması ve gerçek ürünlerin 
haksız rekabet karşısında gerçek 
değerinden pazarlanamaması gibi pek 
çok sorunu beraberinde getirmektedir.

Ülkemizde tescilli 169 üründen sadece 
4 tanesi için AB komisyonuna 
başvuruda bulunulmuştur. Bu ürünler 
Antep Baklavası 10 Temmuz 2009, 
Aydın İnciri 24 Ağustos 2010, Afyon 
Sucuğu ve Pastırması 13 Ağustos 
2012’dir.

Aydın ilimiz açısından coğrafi işaretlere 
baktığımızda sadece tescilli 1 
ürünümüz bulunmaktadır. İlimizin 
simgesi durumunda olan kuru 
incirimiz Aydın Ticaret Odası 
tarafından yapılan başvuru ile tescil 
almaya hak kazanmıştır. Bunun dışında 
değerlendirme sürecinde olan Aydın 
Ticaret Borsası tarafından başvurusu 
yapılan Aydın Kestanesi, Aydın Künarı, 
Aydın Memecik Zeytini ve Aydın 
Zeytinyağı ile Nazilli Ticaret Odası 
tarafından başvurusu yapılan Nazilli 
Basması, Nazilli Kar Helvası ve Nazilli 
Pidesi, Dalama Belediyesi tarafından 
başvurusu yapılan Dalama Tandırı 
bulunmaktadır.

Aydın ilinde coğrafi işarete konu 
olabilecek diğer tarım ürünleri; Söke 
pamuğu, kuyucak zeytini, Yöreye özgü 
yemek olarak yuvarlama yemeği, 
Koçarlı Keşkeği, Ortaklar Çöp Şiş, Çine 
Köftesi, Yenipazar Çörek Ekmeği, 
Yöresel  tatlılardan Kabak Tatlısı, 
Sabuniye Lokumu, Bozdoğan Sucuğu 
gibi pek çoğu sayılabilir. 

Ayrıca geleneği olan el sanatları coğrafi 
işarete konu olabileceği gibi yöre ile 
özgülenebilen tasarım tescili ile 
koruma altına alınabilecek el sanatları 
da mevcuttur.( örnek aydın efe şapkası)
Ülkemizde ideal bir coğrafi işaret 
sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla 
farkındalık arttıkça dernek vb. 
oluşumlar artmaktadır.

Öncelikle sağlam bir temele dayanacak 
bir kanun ve buna bağlı denetim 
mekanizması, akredite denetim 
kuruluşları sistemin olmazsa 
olmazlarıdır.

Aydın tarihin her döneminde iddiası 
olmuş bir il olduğunu belirten Vali 
Kerem Al ise, özellikle bu yıl eğitime 
yapılan yatırımların daha da hız 
kazandığı vurguladı. Vali Al, “Aydın’da 
bilim ve sanat konusunda bir gecikme 
yaşanmış. Bizler has bahçemizin 
güllerini en iyi şekilde yetiştireceğiz. 
Dünya’nın gidişatını değiştiren üstün 
yetenekli çocuklarımızı iyi yetiştirmek 

suretiyle muasır medeniyete ulaşmanın 
çabası içindeyiz. Bu yatırımı kendi 
adıma çok önemsiyorum” diyen Vali Al 
duygusal anlar yaşadı.

Alindaların bu tür yerlerde yetişeceğine 
dikkat çeken Vali Al, Aydın Ticaret 
Borsası’na ayrı parantez açarak, 
“İlimizin her sorununda çok önemli 
hizmetler ifa ediyorlar. Her zaman her 

türlü desteklerini esirgemiyorlar. 
Kendilerine bugüne kadar sağladıkları 
ve sağlayacakları katlıları nedeniyle 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Törende yapılan konuşmaların 
ardından Aydın Bilim ve Sanat 
Merkezi'nin temeli Vali Al ve 
katılımcılar tarafından yapıldı. Törende 
Mehter Takımı'nın sergilediği gösteriler 
ilgiyle izlendi.

Değerlendirme sürecinde olan Aydın Ticaret 
Borsası tarafından başvurusu yapılan Aydın 
Kestanesi, Aydın Künarı, Aydın Memecik Zeytini 
ve Aydın Zeytinyağı bulunmaktadır.

“ÇOCUKLARIMIZI
  EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRECEĞİZ”

Çimen MUTLU
Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri



V ali Kerem Al’ın makamında 
gerçekleşen ziyarette Aydın 
Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Bahri Erdel, 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ve Meclis 
Başkan Yrd. Kazım Günaydın ve Cihan 
Can, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Fevzi 
Çondur, Yönetim Kurulu üyelerinden  
Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir 
Yıldız, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, 
Mustafa Akdam, Rıza Uyar, Ahmet 
Şenel ve Erkan Aslan hazır bulundular  

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren 
Vali Kerem Al, Aydın Ticaret 
Borsası’nın yeni yönetim kuruluna    
görevlerinde başarılar diledi.

M illetlerarası Ticaret 
Odası’nın (ICC) taklit ve 
korsana karşı 20 ülkede 
yürüttüğü “Sahtesi Pahalıya 

Gelir Ben Gerçeğini Alıyorum” 
kampanyası Türkiye ’de de başladı. Fikri 
Mülkiyet Günü başlatılan kampanya 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Milletlerarası Ticaret odası Türkiye 
Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından organize 
ediliyor.

Kampanya çerçevesinde eğitim 
seminerleri düzenlenecek, afiş ve 
broşürler dağıtılarak farkındalık 
yaratılacak ve televizyon kanallarından 
bilinçlendirici reklamlar 
yayınlanacaktır. Çeşitli iletişim 
kanalları ile korsan ve sahte ürünlerin 
Türkiye ekonomisine verdiği zarar ele 
alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye 
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu 

“2023 hedeflerimizin gerçekleşmesinin 
olmazsa olmazı, kuvvetli bir fikri 
mülkiyet rejimine sahip olmak. Bu 
kampanya benzersiz bir çalışmadır.” 
diyerek kampanyanın önemine vurgu 
yapmıştır.

Aydın Ticaret Borsası  Başkanı Sayın 
Adnan Bosnalı , “Sahtesi Pahalıya Gelir 
Ben Gerçeğini Alıyorum sloganıyla 
tüm dünyada başlatılan farkındalık 
kampanyası taklit ve korsanla mücadele 
sahip çıkılması gereken önemli bir 
kampanyadır bizim misyonumuz bu 
kampanyaya destek sağlayarak 
kampanyanın daha çok kesime 
ulaşmasıdır. Sahtecilik gerçek bir 
problemdir ve bu herkesin problemidir. 
Kampanya sayesinde tüketicide 
farkındalık yaratılarak bilinçli 
alışverişin önemi, sağlık boyutuyla 
taklit ürünlerin riskleri, yasa dışı ürün 
ticareti ile ekonomiye verilen zarar, 
ortaya koyulacaktır. Aydın Ticaret 
Borsası olarak elimizden gelen desteği 
sağlayacağız.” dedi.

ZİYARET ZİYARET
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AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
VALİ KEREM AL’A ZİYARET 

BEN GERÇEĞİNİ ALIYORUM
KAMPANYASI’NA BORSA’DAN DESTEK

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN,
AYDIN BELEDİYE BAŞKANI
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA  ZİYARET 

A ydın Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu’na yapılan 
ziyarete; Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Meclis Başkan 
Yardımcıları Kazım Günaydın ve Cihan 
Can, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Cengiz Ülgen, Yakup 
Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri 
Mustafa Akdam, Ali Çevik, Ahmet 
Şenel , Rıza Uyar, Erkan Aslan ve Genel 
Sekreter Çimen Mutlu katıldılar. 

Aydın Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu Aydın Ticaret Borsası’nda 
yeni göreve gelen Meclis üyelerinin 
görevlerinin hayırlı olması dileklerinde 
bulunurken, eski dönemden devam 
eden üyelere ise; başarılı işlerde 
görmeye alıştığımız Aydın Ticaret 
Borsası’nın yine aynı şekilde devam 
etmesi temennisinde bulundu. Aydın 
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 
yapılan ziyaretten duydukları 
memnuniyeti ifade ederek, Aydın 
Belediyesi’nin yapacağı projeler 

hakkında Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Üyelerini bilgilendirdi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel, Borsa olarak geçtiğimiz 
dönemde de olduğu gibi üye 
memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
sürdüreceklerini belirterek, Aydın ili 
tüm kurumları ile uyumlu bir şekilde iş 
birliği içerisinde çalışılması gerektiğini 
vurguladı.  

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ise yaptığı 
açıklamada; daha önce görevde 
bulunduğumuz dönemde olduğu gibi, 
yeni 4 yıllık dönemde Borsamızın asli 
görevlerinin yanında sosyal sorumluluk 
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 
projelerin devam edeceğini, 
gerçekleşen başarılı projeler ile ilimize 
katkılarının devam edeceğini belirterek 
ziyaretlerini sona erdirdiler.

Aydın Ticaret Borsası’nda 04 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimler sonucunda 
oluşan yeni dönem meclis üyeleri, Vali Kerem Al’ı ziyaret etti.

04 Mayıs tarihinde gerçekleşen Aydın Ticaret Borsası seçimleri sonucunda 
yeni dönem meclis üyeleri,  Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na 
ziyarette bulundu. 



ZİYARET ZİYARET
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AYDIN TÝCARET BORSASI’NDAN
AYDIN EMNÝYET MÜDÜRÜ
AHMET TURAN TEMEL VE
AYDIN JANDARMA ALAY KOMUTANI
BÜLENT BULUT’A ZÝYARET  

0 4 Mayıs tarihinde gerçekleşen 
Aydın Ticaret Borsası seçimleri 
sonucunda yeni dönem meclis 
üyeleri,  Aydın Emniyet 

Müdürü Ahmet Turan Temel ve 
ardından Aydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. Bülent 
Bulut’a ziyarette  bulundu. 

Yapılan ziyaretlere; Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcıları 
Kazım Günaydın ve Cihan Can, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir 
Yıldız, Meclis Üyeleri Mustafa Akdam, 
Ali Çevik, Ahmet Şenel , Rıza Uyar, 
Erkan Aslan ve Genel Sekreter Çimen 
Mutlu katıldılar. 

Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan 
Temel yaptığı açıklamada; Emniyet 
Müdürlüğümüzce yapılan bazı 
projelerde Aydın Ticaret Borsası 
Meclisine desteklerinden dolayı 
teşekkürlerini sunarak, yeni dönemde 
Aydın Ticaret Borsası’nın 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Emniyet Müdürü 
Ahmet Turan Temel’e 
yapılan ziyaret 
sonrasında gerçekleşen 
Aydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. 
Alb. Bülent Bulut ise; 
Aydın Ticaret Borsası 
tarafından 
gerçekleştirilen başarılı 
çalışmaların devamı 
temennisinde 
bulunarak, tüm meclis 
üyelerinin görevlerinin 
hayırlı olmasını diledi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı geçen dönemde yapılan 
çalışmalar ve önümüzdeki 4 yıllık 
süreçte planlanan çalışmalar hakkında 
Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel 
ve Aydın Jandarma Alay Komutanı  J. 
Mu. Kur. Alb. Bülent Bulut’u 
bilgilendirdiler. 

A. Bahri Erdel, Borsa olarak geçtiğimiz 
dönemde de olduğu gibi üye 
memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
sürdüreceklerini belirterek, Aydın ili 

tüm kurumları ile uyumlu bir şekilde iş 
birliği içerisinde çalışılması gerektiğini 
vurguladı.  

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ise yaptığı 
açıklamada; daha önce görevde 
bulunduğumuz dönemde olduğu gibi, 
yeni 4 yıllık dönemde Borsamızın asli 
görevlerinin yanında sosyal sorumluluk 
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 
projelerin devam edeceğini, 
gerçekleşen başarılı projeler ile ilimize 
katkılarının devam edeceğini belirterek 
ziyaretlerini sona erdirdiler.

AYDIN ODA
BORSALARINDAN
HİSARCIKLIOĞLU’NA
TAM DESTEK 

0 5 Mayıs tarihinde gerçekleşen 
Ticaret Odası seçimleri 
sonrasında yeni oluşan Ticaret 
Odası Yönetiminden Aydın 

Ticaret Borsası’na gerçekleşen ziyarette 
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve 
Sanayi Odası’nın ortak projelerde yer 
alınarak, ilimiz ve tarım ürünlerinin hak 
ettiği noktaya ulaşmasında  çalışmaların 
devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, 
Aydın Ticaret Odası Yeni Yönetimine 
başarılar diledi. 

Aydın Ticaret Odası yönetimi ise Aydın 
Ticaret Borsası Meclisine yeni katılan 
üyelere ve tüm meclise başarılarının 
devamını dileyerek, Aydın oda / 
borsaların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini vurguladı. 

A ğustos Ayı'nda yapılacak 
TOBB seçimleri için 
Aydın'daki Oda-borsaların 
Hisarcıklıoğlu'na tam destek 

verdikleri belirtildi. 

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Odası, Aydın Sanayi Odası 'nın 
ortaklaşa yaptığı açıklamada "Aydın'ın 
menfaatleri Oda ve Borsalarının 
menfaatinden önündedir. Bu konuda 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket 
edeceğiz. İlimize Tarım Meslek Lisesi 

yapma sözünü veren Sayın 
Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. 
Ağustos ayında yapılacak olan TOBB 
genel kurulunda yeniden TOBB 
başkanı seçilmesi için Hisarcıklıoğlu'na 
tam destek sözü veriyoruz" ifadelerine 
yer verdiler. 

Aydın’ın menfaatlerini Oda ve 
Borsalarının menfaatinden önünde 
tutacaklarını ifade eden heyette yer alan 
Başkanlar, bu konuda birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket 

edeceklerini belirttiler. Daha önce 
Aydın’a Tarım Meslek Lisesi yapma 
sözünü alan Aydınlı oda borsa 
başkanları  okulun protokol töreninin 
hızlandırılması talebinde bulundular. 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sayın Aydın 
Valimiz, Aydın Milletvekillerimizin de 
bulunacağı uygun bir günde burada 
protokolü imzalayalım, önümüzdeki 
eğitim öğretim dönemine yetiştirmeye 
hep birlikte gayret edelim dedi.  

AYDIN TÝCARET ODASI YENÝ YÖNETÝMÝNDEN,
AYDIN TÝCARET BORSASI’NA ZÝYARET

Organ seçimlerini tamamlayan Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Odası, Aydın Sanayi Odası, ve Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanları, 
Yönetim Kurulu Başkanları ve TOBB Delegelerinden oluşan heyet TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyarette bulundu.



ZİYARET ZİYARET
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AYDIN TİCARET BORSASI
ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR 

0 4 Mayıs tarihinde 
gerçekleşen Aydın Ticaret 
Borsası seçimleri 
sonucunda yeni dönem 

meclis üyeleri,  Aydın Vergi Dairesi 
Başkanı Mesut Yılmaz, Adnan 
Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Birincioğlu, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Zeynel 
Akın, Jandarma Bölge ve Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral Salih Karataş ve 
Aydın Ticaret Odası Yeni Yönetimine 
ziyarette  bulundu. 

Yapılan ziyaretlere; Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı,  Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Cengiz Ülgen ve 
Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyelerinden 
Ahmet Şenel, Erkan Aslan ve Rıza Uyar 
katıldılar. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut 
Yılmaz yaptığı açıklamada; Vergi 
Dairesi olarak mükellef haklarını 
gözetmeyi kendine ilke edinmiş, 
çalışmalarında mükelleflerin eğitilmesi, 

mükelleflerin sorumluluk ve hakları 
konusunda bilinçlendirilmesi 
konularına önem vermek olduğunu, 
ifade ederek Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı  ve yeni 
yönetimine başarılar dileyerek 
tebriklerini sundu. 

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu; Borsamız 
ve diğer odalarında katılımıyla, İlimiz 
Çıldır havaalanı için birlikte çalışmıştık 
ve sonuçlarını almaya başladık. 

Üniversite sizlerin emrinde her projede 
sizinle birlikte yer alırız, gönül bağımız 
var yeni göreviniz hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Selahattin Varan; Aydın Ticaret Borsası 
yapılan ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
başarılarının devamı diledi. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Zeynel 
Akın;  Ticaret Borsası’nın başarılı 
çalışmalarının devamını dileyerek, 
görevlerinde başarılar diledi. 

Jandarma Bölge ve Garnizon komutanı Tuğgeneral Salih Karataş; Aydın Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı’ dan bilgi alarak, görevlerinde başarılarının devamını diledi. 

Aydın Ticaret Odası’na yapılan ziyarette Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; yeni göreve 
başlayan Ticaret Odası Yönetimine başarılar dileyerek, Aydın’daki tüm kurumlar ile uyumlu bir şekilde iş birliği içerisinde 
çalışılası gerektiğini vurguladı. 

Aydın Ticaret Borsası Yeni dönem Meclis üyeleri
Aydın Protokolüne ziyaretleri devam ediyor. 



E vliya Çelebi 
Seyahatnamesinde Cevizli 
dağlarının 1200. metresinde 
bu yayla, Aydınoğlu Beyliği 

Sultanı Mehmet bey tarafından 
ikametgah olarak da kullanılmıştır.
Çam, ceviz ve Ardıç ağaçları arasındaki 
bu sayfiye alanı o dönemlerde de ” 
Sultan Sayfiyesi” olarak 
adlandırılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
Aydın’a atanan Mutasarrıf Paşaların da 
bu bölgede yazları geçirmeleri üzerine 
bölgeye “Paşa Yaylası” denilmeye 
başlamış ve bu şekilde adlandırılan isim 
halk arasında da itibar görerek, 
günümüze kadar ulaşmış ve halen aynı 
isimle anılmaktadır.

TANITIM TANITIM
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Mehmet ÖZÇAKIR
Araştırmacı - Yazar

PAŞAYAYLASI,
AYDIN’IN KLİMASI 
Paşa Yaylası  Aydın’ın kuzeyinde  yazın yayla  serinliği  
ve kışın Uludağ’ı aratmayan görüntüsü ile doğası 
bozulmamış  bir dinlenme ve piknik alanıdır. 
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Paşa Yaylasının en zirvesindeki İmam 
Baba tepesi olarak bilinen zirvede, 
Yangın gözetleme kulesi yer almaktadır.
1500 metredeki tepede aynı isimle 
anılan İMAM BABA yatırı  yıllardır bu 
dağların ve tepelerin  yalnız misafiridir.
Ne zaman yaşadığı, kim olduğu 
bilinmeyen ve bölge halkı tarafından 
kışın yolların kapanmasıyla yalnızca 
yaz aylarında ziyaret edilebilen İmam 
Baba’nın mezarı, yakın zamanlarda 
sadece taş çevrili iken, şimdi mermerle 
düzenlenmiş. Benzeri Çine’de Madran 
baba tepesinde de bulunan zirve   
yatırları, bir  Anadolu geleneğinde  
yaygın bir söylenceye göre, bu erenlerin 

özel günlerde kayan bir ışık  şeklinde, 
bir tepeden diğerine, birbirlerini ziyaret 
ettikleri civar köy sakinlerinin ve gece 
avlanan avcıların tanıklıkları ile dilden 
dile aktarılır.

Paşa Yayla’sının  doruklarındaki  dört 
tarafı açık, çevrede en hakim tepede, 
engin panoramik manzarasıyla  ve en 
yüksek tepede yer alan İmam Baba 
Zirvesinden, tüm İzmir ve Aydının 
yakın köyleri, hatta açık havalarda  
Güney-batısındaki  Ege denizinin batan 
güneşle ortaya çıka yakamozları  bile 
görülebilen tepeyi, yalnız  misafiri 
İmam baba  sessiz sedasız bekliyor. 

Yatırın  hemen yanında yer alan orman 
gözetleme kule görevlisi de  eşiyle 
beraber hem ormanların, hem de 
mezarın  bekçisi.

Yazın Aydın kenti yanıp kavrulurken, 
Paşa Yaylasında klima serinliğinde bir 
gece geçirmek mümkündür.
Hatta battaniye ve yorgan örtüldüğünü 
de belirtirsek abartmış saymayın. 
Geceleri   gökyüzünde  binlerce yıldızı 
ortaya çıkararak, çıplak gözle bile 
izlenebildiği yayla, astronomi 
meraklılarına da  iyi bir seyir  olanağı 
sağlar. Soğuk kaynak sularını içip, 
yenen tandırlardan sonra, yazın ahşap 
kamelyalarda, dev ceviz ağaçlarının 
altında çekilen deliksiz bir uyku, tüm 
kentin yorgunluğunu alıp götürür.
Kışın bir başka güzelliğini bürünen 
Paşa Yaylası, beyaz saten örtüsüyle 
Uludağ’ı aratmayacak yüzünü gösterir.

Kardelenlerin güneşe ulaşmak için 
başını uzattığı ve bazı endemik bitkilere 
ev sahipliği de yapmaktadır Aydının 
Uludağı ….!

Haa, bu arada ender de olsa yazın  bir 
anda  ortaya çıkan domuzlar, 
yanınızdan süzülen gelincik ve 
sincaplar  size sürprizler yaşatabilir.

Tıpkı  Bodrum ( Halikarnassos’ta ) 
2500 yıl önce yaşamış  ünlü tarihçi 

Herodot’un  “BİZİM 
YERYÜZÜNDE 
BİLDİĞİMİZ EN GÜZEL 
GÖKYÜZÜNÜN ALTI” 
dediği  güzel Aydın  hem yaz 
hem de kış Aydın’ın 
cennetidir.

Eskiden de  boşuna  
“GÜZELHİSAR”  
denmemiş bu şehr-i 
ziya’ya..!
Kendisi de yaylası da bir 
başka güzel…!

İşte Aydın’ın Uludağı 
Mehmet Özçakır’ın 
objektifine yansıyan 
görüntülerle, 
Paşayaylası’nda  
karların  eşliğinde 
Aydın serinliği 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinden anlaşıldığı üzere; Cevizli dağlarının 1200’üncü metresindeki bu bölge Aydınoğlu Beyliği Sultan Mehmet Bey tarafından ikametgah olarak kullanılmıştır. Ardıç, çam ve ceviz ağaçları arasındaki mülk o dönemde “Sultan Sayfiyesi” diye adlandırılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Aydın’a atanan Mutasarrıf Paşalarında bu bölgede yazları geçirmeleri üzerine; bölgeye “Paşa Yaylası” denilmeye başlanmış bu isim halk arasında itibar görerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Tarihçe



G erçekleşen ziyaretlere Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Meclis 

Başkan Yrd. Kazım Günaydın, Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd. Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen,  Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, 
Meclis Üyelerinden Rıza Uyar, Ahmet 
Şenel ve Erkan Aslan katıldılar.

Aydın Sanayi Odası’na yapılan ziyarette 
karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunan 
üyeler yeni görevlerinde birlik ve 
beraberlik mesajı vererek, hayırlı 
olması temennisinde bulunarak ziyareti 
sonlandırdılar. 

A ydın Ziraat Odası’nın Aydın 
Ticaret Borsasına 
gerçekleştirdiği ziyarette 
Ziraat Odası Başkanı  Rıza 

Posacı, Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Suat Uğurlu ve Mustafa Altınok   
katıldılar. Ziraat Odası Başkanı Rıza 
Posacı;  Aydın Ticaret Borsası ile güzel 
çalışmalarımız gerçekleşti. En son 
İlimizde 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarını gerçekleştirerek, büyük bir 
eksikliği giderdik, yeni dönemde 
görevlerinin hayırlı olması dileklerinde 
bulundular. Yapılan ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
Ziraat Odası ile birlikte güzel projelere 
imza atmak istediklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. 
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ZİYARET ZİYARET

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
AYDIN SANAYİ ODASI’NA ZİYARET  

A ydın Genç İş Adamları 
Derneği Başkanı Ufuk 
Devrim, Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Nuri Ağaçcı, 

Ufuk Dursun,  Gökhan Pehlivan ve 
Hüseyin Demirel katıldılar. Aydın 
Genç İşadamları Derneği Başkanı 
Ufuk Devrim ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Aydın Ticaret Borsası’nın 
yeni dönemde de başarılı 
çalışmalarının devam etmesi 
temennisinde bulunarak,  yeni 
dönemde birlikte ortak çalışmaların 
yürütülmesi konusunda bilgi alış – 
verişinde bulundular. Yönetim 
Kurulu Adnan Bosnalı yapılan 
ziyaret ile ilimiz Genç İşadamlarının 
Derneğinin yaptığı ziyaret için 
teşekkürlerini sunarak, üyelerimiz ve ilimiz için çalışmak öncelikli hedefimiz ve bu konuda ortak projelere imza atılarak, birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini vurguladı. 

AYDIN GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NDEN
AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR 

İ ncirliova Çok Programlı 
Lisesi Öğretmenleri ve 
öğrencileri tarafından Aydın 
Ticaret Borsası’na yapılan 

ziyarette okul ve projenin tanıtımı 
yapıldı. Acarlar beldesinde yaşayan 
öğrencilerin sosyal yaşama 
entegresinin sağlanması, tarihimiz 
hakkında bilgi sahibi olmaları 
amacıyla gerçekleştirilen projeye 
Aydın Ticaret Borsası tarafından 
destek sağlandı.  
Yapılan ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı Aydın 
Ticaret Borsası hakkında bilgiler 
vererek, ziyarete katılan 
öğrencilerden birinin Ticarette en 
önemli unsur nedir sorusuna, 
Adnan Bosnalı   Ticari hayatta kesinlikle en önemli unsur 
dürüstlüktür diyerek, öğrencilerimizin sosyal, kişisel 
gelişmelerini sağlamak, özgüven duygusunu geliştirmek, 
Acarlar halkının  beldemizin  tanıtılmasına katkı sağlamak 
olan projenin  yürütücülerini kutlayarak, başarılarının 

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
“BİZDE VARIZ” KAMPANYASINA DESTEK 

AYDIN ZİRAAT ODASI’NDAN
AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET

devamını diledi. Ziyaret sonrasında Okul idareci , 
öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı’ya desteklerinden dolayı plaket takdim 
edilerek, ziyaret sonlandırıldı. 
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BELEDİYESİ
karacasu

ALTERNATİF TURİZM CENNETİ
KARACASU DAHA DA GÜZELLEŞİYOR

KARACASU, BÜYÜK
PROJELER TAMAMLADI,
YENİLERİNE BAŞLADI1867

K aracasu, Karıncalı Dağı ile 
Babadağ arasına kurulu, 
yeşilin coşkun, havanın 
temiz, suyu serin olduğu, 

tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin 
bir arada bulunduğu, Afrodisias Antik 
Kenti’ne komşu bir ilçedir. Karacasu’ya, 
İzmir-Denizli karayolunun Kuyucak ve 
Pamukören yakınlarında bulunan üç 
yol ayrımından dönülerek ulaşılabilir. 
Antalya, Muğla’dan gelen Tavas, Kale 
yolundan da ilçeye ulaşılabilir. 
Çamurun hayat bulduğu çömlekçilik, 
deriyi işleyen tabakhanecilik, demirin 
bıçak, balta, orak olduğu demircilik, 
hamurun lezzet bulduğu pidecilik en 
önemli yöresel ekonomik faaliyettir. 
6000 yıllık tarihi olan ilçenin 
Belediyesi 1867 tarihinde 
oluşturulmuştur. Karacasu Aydın'a 92 
km,Nazilli'ye de 45km uzaklıktadır. 

Tarihi, doğası, kültürü ile alternatif turizmin 
cenneti olma yolunda ilerleyen ilçenin 
Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, 
göreve geldiği tarihten bu yana 
Karacasu’yun önemli sorunları çözüp, 
ihtiyaçlarını giderip bu hedef yolunda daha 
sağlam adımlar ile ilerlemek istediklerini 
belirtti. Arıtma tesisi, benzin istasyonu, iki 
kapalı Pazar yeri, kapalı peynir-yoğurt pazar 
yeri gibi büyük projeleri tamamlamanın 
gururunu ve mutluluğunu yaşayan başkan 
Büyükyapıcı, daha güzel bir Karacasu için 
çok sayıda sokak ve caddeyi de 
yenilediklerini belirtti. Karacasu Belediyesi 
şu sıralar yıllardır meydansız olan ilçeye 
modern, ferah vatandaşın kullanıma açık 
bir meydan kazandırılması için çalışıyor.

ALTYAPISI İLE
BİRLİKTE
YENİLENEN
YOLLAR VE
CADDELER

Kırgedik Caddesi, Dandalaz 
Caddesi, İstiklal Caddesi, 
Ekmekçiler Sokak, Karşıyaka’daki 
Adalet Caddesi, Eski Kebabocağı 
bölgesindeki 1/1, 3 ve 4 Sokak, 
METEM’in karşısındaki 13 Sokak, 
yayla yolları, bahçe yolları, Dedebağ 
Yolu, Semerciler Arastası taş yolu, 
Mahlaiçi Mevkisi’ndeki yollar, 
Bereketli’deki bazı yollar, Mustafa 
Kemal Paşa Caddesi, Polatkan 
Caddesi, 

Dua Meydanı yolları, Merkez 
Ortaokulu Caddesi, Sanayi 
bölgesinin altyapısı, Ahmet 
Deresi’ne bakan Aydem’e yakın 
bölgenin altyapısı, Çarşı Cami 
önünden başlayan ve Karşıyaka 
Köprüsü’ne uzanan caddede altyapı 
çalışmaları, Dua Meydanı’nda 
altyapı çalışmaları, Pazar yerinin 
altyapısının yenilenmesi, Ozan 
Sitesi’nin altyapı çalışmasının 
bitirilmesi.



yenilenmesi, buraya yeni çay ocağı 
yapılması, Atatürk Parkı’na ve 
Nacipınar’a yeni bir tuvalet yapılması, 
Karacasu sokaklarına bankaların 
dağıtılması, belli yerlere çiçek 
dikimlerinin yapılması, ilçedeki tüm 
resmi kurumların, okullarının çevre 
düzenlemesinin yapılması, 
Kahvederesi’nin düzenlenmesi, 
mezarlıkların düzenlenmesi ve buraya 

çiçek dikiminin yapılması, Dedebağ 
Piknik alanının düzenlenmesi, Belediye 
binasının düzenlenerek, çok amaçlı 
kullanıma ve engelli vatandaşların 
hizmetine kavuşturulması, eski Belediye 
Binası’nın çatısının, arka kısmının ve 
dükkan sundurmalarının yenilenmesi, 
halı sahanın tamamen yenilenmesi, iki 
yeni düğün-dernek alanının 
düzenlenmesi

Başkan Büyükyapıcı, daha güzel, daha 
estetik bir Karacasu’un en büyük 
hayallerinden biri olduğu için çok 
sayıda çevre düzenlemesi yaptıklarını 
belirtti. Başkan Büyükyapıcı bu 
çalışmaları ise şu şekilde sıraladı: 
Karşıyaka Köprüsü kaldırımların 
düzenlenmesi, buraya yeni çocuk parkı 
ve çay ocağının yapılması, Şehitlik 
Parkı’nın, buradaki trafonun tamamen 
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ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

TARIMSAL
SULAMA
900 tonluk sulama havuzu yanı 
başındaki 6 musluklu iyi su içme 
deposunun yapılması, doluluk oranları 
artan Bereketli, Kızıllık, Topraklık, 
Kahvederesi Göletlerinin 
genişletilmesi, onarımlarının 
yapılaması, Kahvederesi Göleti’ni daha 
çabuk dolduran U kanalet sisteminin 
yapılması, Topraklık ile Berektli arasına 
borular döşenmesi, Selçik’te ve 
Kahvederesi’nde sondaj çalışması 
yapılması, Bereketli’ye su deposunun 
yapılması

TARİHİ MİRAS
Başkan Büyükyapıcı’nın en çok önem 
verdiği konulardan biri de tarihi değerler. 
Büyükyapıcı, tarihi mirasın korunması için 
çok sayıda girişimde bulunduklarını ve bazı 
tarihi ev ve camiler için projeler 
ürettiklerini belirtti. Son olarak Büyükdağlı 
Sokak’ı güzelleştirme projesi ile Hacı Arap 
Cami restorasyon çalışması projesinin 
Anıtlar Kurulu’ndan geçti; ihalesi yapıldı, 
çalışmaları başladı.  Semerciler Arastası’nın 
taş döşemeleri aslına uygun olarak yeniden 
yapıldı. Cuma Önü Camii için gerçekleşen 
restorasyon çalışmasına tam destek verdik. 
Bahçe düzenlemesini, taş döşeme işlerini 
yaptık. Dandalaz’daki tarihi köprü için 
restorasyon çalışması gündemde. 

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT
Diriliş, Pulsuz Dilekçe, Şu Çılgın 
Türkler, Koca Seyit, Biz Adam Olmayız, 
Haroşa Hayatlar, Satılık Hayatlar, Yetti 
Gari, Yılanların Öcü, Yedi Kocalı 
Hürmüz, Yalçın Özden Tiyatrosu, 
Neyzen,Aşka Geldik gibi tiyatro 
oyunlarının gerçekleştirilmesi, Briç 
Turnuvasına başarıyla ev sahipliği 
yapılması, Karacasu Festivali için bir 
çok etkinliğin yapılaması, Satranç 
Turnuvası, uçurtma festivali 
Düzenlenmesi, Karacasu’da Sanat ve 
Edebiyat Günleri düzenlenmesi, 
Festival zamanında uluslararası resim 
kolonisine ev sahipliği yapılması, 2013 
Anneler Günü’nde Resim Şenliği 
düzenleyerek annelerin ve çocukların 

resimle buluşmasını sağlamak, Prof. Dr. 
Zekeriya Beyaz Konferansı, Emekli 
Albay Erdal Sarızeybek Konferansı, 
Tarık Akan söyleşisi, internet 
dershaneciliği hizmetinin ücretsiz 
olarak 5,6,7,8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıf 
öğrencilerinin hizmetine sunulması, 
Belediye minibüsünün tüm 
okullarımızın maçlarında, gezilerinde 
öğrenci ve öğretmenlerimizin 
hizmetinde olması, Halk Eğitim 
kursları için gerekli desteğin 
sağlanması,8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde tarlada,tabakhanelerde, 
çömlek atölyelerinde, resmi dairelerde 
çalışan kadınların ziyaret edilmesi.



A DÜ üniversite 
öğrencilerinden oluşan 
Aydın Ticaret Borsası proje 
takımı ilk eğitimini 18-19 

Haziran tarihlerinde Aydın Ticaret 
Borsası toplantı salonunda 
gerçekleştirdi.  Aydın Valiliği AB proje 
ve Dış İlişkiler Koordinasyon merkezi 
tarafından verilen proje döngüsü 
yönetimi eğitimine Ticaret Borsası 
proje takımının yanı sıra, Aydın Ticaret 
Borsası, Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Kontrol Laboratuvarları, Aydın 
Kütüphanesi personellerinden oluşan 
20 kişilik grup katıldı.  

Eğitim, Aydın Valiliği AB ve Dış 
İlişkiler Koordinasyon Merkezi 
görevlileri Reyhan TÜRKMEN, 
Mehmet ÇÖLLÜ, Emre Köksal 
KÜÇÜK tarafından teorik ve 
uygulamalı olarak gerçekleştirildi.  
Eğitim sonunda çalışma grupları örnek 
projeler hazırlayarak projelerinin 
sunumlarını başarı ile gerçekleştirdiler.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, 

geleceğe yatırım yapmak, Borsamızın 
proje hazırlama kapasitesini artırmak 
adına ilimizde faaliyet gösteren 
kurumlarımızın desteği ile 
oluşturduğumuz proje takımımız ilk 
eğitimini verimli bir şekilde tamamladı. 
Proje takımımızın kurumsal 
oryantasyonunu ve proje eğitimlerini 
tamamladığımızda birlikte başarılı 

projelere imza atacağız. Borsa olarak 
gençlerin kabiliyetine ve yaratıcılığına 
inanıyoruz. Eğitim sürecinde 
hazırladıkları çalışmalarla 
başaracaklarına inancımız arttı. Bu 
vesile ile öğrencilerimize Aydın 
Valiliğimize ve Valimiz AB ve Dış 
İlişkiler birimimize teşekkürlerimizi 
sunuyorum dedi.

ETKİNLİK ETKİNLİK
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A ydın Ticaret Borsası ve 
KOSGEB işbirliği ile 
gerçekleşen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi için 

yapılan elemeler ile, 3 hafta boyunca 
Cuma Cumartesi Pazar günü süren 
eğitimler sonucunda, 30 kişi 
sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 
başarı ile tamamlayan girişimciler 
KOSGEB Mevzuatı çerçevesinde Yeni 
Girişimci Desteğinden yararlanma 
şansı kazanmışlardır.  

Sertifikaları takdim eden Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
girişimcilere başarılarının devamını 
dileyerek “Amacımız kendi işini 
kurmak isteyen girişimcilerimizin 
önünü açmak il ekonomimize katkı 
sağlamak ve istihdam sağlamaktadır.” 
İfadelerine yer vererek sertifikalarını 
katılımcılara teslim ettiler.  

A ydın Ticaret Borsası yeni 
oluşan yönetimine Vali 
Kerem Al ziyarette bulundu. 
Yapılan ziyarette Meclis 

Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd. Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve 
Meclis Üyesi Rıza Uyar hazır 
bulundular. 

Aydın Ticaret Borsasının çalışmaları ve 
yeni dönemdeki plan ve projeleri 
hakkında Borsa yönetim ve meclis 
üyeleri ile istişarede bulunan Vali 
Kerem Al ayrıca Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında başarılı bulunarak 
desteklenmesi uygun görülen 
Yenilenebilir Enerjili Soğuk Hava Deposu fizibilitesi proje hakkında Aydın Ticaret Borsası Yönetimi ve Genel Sekreteri Çimen 
Mutlu'dan son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini bildiren Aydın Ticaret Borsası meclis ve 
yönetim kurulu üyelerine Vali Kerem Al iyi temennilerde bulunarak ziyaretine son verdi.

AYDIN TİCARET
BORSASI’NDA PROJE
DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN TÝCARET BORSASI VE KOSGEB
ÝÞBÝRLÝÐÝNDE GERÇEKLEÞEN GÝRÝÞÝMCÝLÝK
KURSLARI SERTÝFÝKALARI VERÝLDÝ. 

VALÝ KEREM AL'DAN
AYDIN TÝCARET BORSASI'NA ÝADE-Ý ZÝYARET 



AYDIN MÝLLETVEKÝLÝ GÜLTEKÝN KILINÇ’DAN
AYDIN TÝCARET BORSASI’NA ZÝYARET 

SÖKE TÝCARET BORSASI YENÝ YÖNETÝMÝNDEN,
AYDIN TÝCARET BORSASI’NA ZÝYARET

TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU’NDAN

AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın 
İl Koordinatörü Erhan Çistçi, Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve Meclis Üyelerini makamında 
ziyaret etti.

Aydın Ak Parti Milletvekili Ali Gültekin Kılınç ve Aydın 
Merkez İlçe Başkanı Gökhan Öktem  Aydın Ticaret 
Borsası’na ziyarette bulundular.

H ayırlı olsun ziyareti 
esnasında Bosnalı ve 
beraberindeki misafirlerine 
kurum hakkında bilgiler 

veren Çiftçi, “Amacımız tarım 
sektöründe gelişmişlik düzeyinin 
artırılması ve tarımsal nüfusun refah 
seviyesinin yükseltilmesi ile AB’ye 
uyumun sağlanmasıdır. Kurumumuz 
AB kırsal kalkınma desteklerini 
üreticilerle buluşturacak, Aydın’ın 
kalkınmasına güç katacak. Türkiye ve 
Aydın için büyük önem arz eden ve 
kullanılmadığı taktirde geri gidecek 
olan fonlardan azami derecede 
faydalanmamız için vereceğiniz tüm 
desteklere şimdiden teşekkür ederim. 
Aydın ilinin güçlenmesine ivme 
kazandıracak olan bu çalışmalarımızda 
sizlerin de desteği ile birlikte kazanan 
bir Aydın olmasını diliyorum.” diye 
konuştu.

Desteklenen yatırım alanlarıyla ilgili 
sorulan sorulara da cevap veren il 
koordinatörü Çiftçi, özellikle çiftlik 
faaliyetleri kapsamında arıcılık, 
tıbbi-aromatik bitkiler ve süs bitkileri 
ile ilgili yöneltilen sorulara ayrıntılı 
cevaplar verdikten sonra Ticaret 
Borsasında bir TKDK köşesi oluşturma 
talebini iletti. Borsada, Ticaret 
Odasında, Sanayi Odasında, İl Emniyet 
Müdürlüğünde, İlçe Tarım 
Müdürlüklerinde, sivil toplum 
kuruluşlarında, veznelerde vb. 
halkımızın birtakım sorunlarını 
çözmek için vakit geçirdikleri ve 
bekledikleri yerlerde TKDK’nın tanıtım 
amaçlı afiş ve broşürlerinin 
konulabileceği bir köşenin olmasının 
kurumumuzun tanınıp bilinmesi ve 
halkın verilen hibe desteklerinden 
haberdar olması açısından önemli 
olduğunu vurguladı.

Erhan Çiftçi’den kurumun çalışmaları, 
teşkilatlanma yapısı ve yürütülecek olan 
proje bazlı hibe destekleri hakkında 
ayrıntılı bilgiler alan ve TKDK köşesi 
talebine olumlu yanıt veren Adnan 
Bosnalı da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdikten sonra 
yaptığı açıklamada, Aydın’ın gelişimine 
çok büyük katkılar sağlayacak hibe 
destekleri bilgilerinin borsa üyelerine 
aktarılması için istenilen zamanda 
tanıtım toplantısının 
düzenlenebileceğini, özellikle 
TKDK’nın yerel ürün listesinin AB 
komisyonundan onay almasının 
ardından ilimizde yerel ürünlerle ilgili 
proje sayısının üst düzeyde olacağını 
düşündüğünü belirterek konuşmasını 
tamamladı.

ZİYARET ZİYARET
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M ayıs ayında gerçekleşen, 
Söke Ticaret Borsası 
seçimleri sonrasında Söke 
Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Merve 
Saplı ve Fahri Semerci Aydın Ticaret 
Borsası’na ziyarette bulundu. Söke 
Ticaret Borsası heyetini Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fevzi Çondur ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen karşıladı. 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı; ilimiz 
oda/borsalarının birlik ve beraberlik 
içerisinde  hareket edildiğinde daha 
güçlü bir yapıya sahip olacaklarını, 
ortak projelerde yer alınarak ilimiz ve 

tarım ürünlerinin hak ettiği noktaya 
ulaşması için çalışılması gerektiğini 
vurgulayarak, Söke Ticaret Borsası Yeni 
Yönetimine başarılar diledi. 
Söke Ticaret Borsası yönetimi ise Aydın 

Ticaret Borsası ile her zaman 
ilişkilerinin güçlü olduğunu 
vurgulayarak Aydın Ticaret Borsası 
Meclisine yeni katılan üyelere ve tüm 
meclise başarılarının devamını diledi. 

Y apılan ziyarette Aydın 
Milletvekili Ali Gültekin 
Kılınç’ı;  Meclis Başkanı A. 
Bahri Erdel, Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis 
Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, 

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve 
Meclis Üyesi Ali Çevik karşıladılar. 
Ziyarette; Aydın Ticaret Borsası’nın 
takdir edilecek bir yapıya sahip 
olduğunu belirten Aydın Milletvekili 
Ali Gültekin Kılınç, yeni dönemde 

Aydın Ticaret Borsası’nın 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı Aydın 
Gümrüğünde son dönemde 
gerçekleşen ihracat oranının düşmesi 
ile ilgili olarak Aydın Milletvekili Ali 
Gültekin Kılınç’a bilgiler vererek, 
“Yaşanan düşüşün bir an önce önüne 
geçilerek, tekrar ihracat oranının 
arttırılmasına yönelik yapılması 
gerekenler ile ilgili bilgi paylaşımında 
bulunarak, Borsa olarak elimizde geleni  
yapacağız” dedi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı 
açıklamada ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, “Borsa 
olarak ilimizde üyelerimizden bizlere 
ulaşan sorunları, vekillerimiz ile 
paylaşarak hızla çözüme ulaştırıyoruz.” 
İfadelerine yer vererek teşekkürlerini 
sundular. 



ZİYARET TANITIM

BORSALAR ARASINDA
İŞBİRLİĞİ..

TKDK NEDİR – NE İŞ YAPAR?

Aydın Ticaret Borsası Başkanları
Trabzon ve Rize Ticaret Borsası’nı
ziyaret ettiler.

A ydın Ticaret Borsası  Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı  
Adnan Bosnalı ve 

beraberlerindekiler, Trabzon Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav 
ile Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Güngör Köleoğlu’nu,  Rize Ticaret 
borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş 
ve Yönetim Kurulu Mehmet Erdoğan’ı 
ziyaretlerinde Borsaların işbirliği ve 
ortak çalışma konuları üzerlerinde 
durdular.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
beraberinde Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel  ve meclis üyeleri ile 
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şükrü Güngör 
Köleoğlu ve Başkan yardımcısı Mehmet 
Özer ile görüştüler.

Adnan Bosnalı, Türkiye’nin sahip 
olduğu doğal imkanlarla her türlü 
tarım ürününü üretebildiğine vurgu 
yaparak, “Fındık ve zeytin gibi tarım 
ürünlerimiz ülkemizin ihracatında da 
önemli yer tutmaktadır. Bu gibi 
stratejik ürünlerin üretiminden 
tüketimine kadar her aşamasında 
sürdürülebilir ve bilinçli tarım 
işletmeciliği yaparak hem kendimizi 
doyurmak hem de ihracat yaparak 
ülkemize döviz kazandırmak 
imkanımız var. Bunun için ortak 
hareket çok önemlidir” dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Güngör 
Köleoğlu’da, devletin özellikle tarımsal 
ihraç ürünlerine ayrı bir önem vermesi 
gerektiğini belirterek, fındık 
sektörünün son yıllarda istikrarının 
arttığını, bunun verim ve kalitenin 
arttırabileceği politikalarla 
desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Erdoğan; yapılan ziyaretten duydukları 
memnuiyeti dile getirerek, Borsalar 
arasında her zaman ortak çalışmaların  
yapılması gerektiğini vurgulayarak, 
Borsa’nın çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi.  

T arım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
(TKDK), Avrupa Birliği ve 
uluslararası kuruluşlardan 

sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal 
kalkınma alanında kullanılmasını 
sağlamak amacıyla 18 Mayıs 2007 
tarihinde kurulmuş olup, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili 
kuruluşudur. Kurum, Avrupa Birliği 
fonlarının ulusal kaynaklarla birlikte 
kullandırılmasında kırsal kalkınma 
programı IPARD’ı uygulayacak olan 
kurumdur. IPARD ile kırsal alanların 
sürdürülebilir gelişimine katkıda 
bulunulması ve AB Ortak Tarım 
Politikası (OTP) ile ilgili müktesebatın 
uygulanmasına destek olunması 
amaçlanmaktadır.

Aydın İl Koordinatörlüğü 15/02/2012 
tarihinde resmi olarak göreve 
başlamıştır.
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TRABZON TİCARET BORSASI
1926

Aydın Ticaret Borsaları başkanları Trabzon Ticaret Borsası’nı
ziyaret ederek, görüş alış-verişinde bulundular.

IPARD
Programının

Amaçları

• Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak,
• Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal 
 ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak,
• Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak,
• AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili 
 politikaların uygulanması için Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda 
 bulunmak, 
• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları 
 veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek, 
• Tarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması 
 ile ilgili eylem planını hazırlamak,
• İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve göçü engellemek. 



TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
(TKDK)  İLK SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

AYDIN’A DESTEK YAĞACAK
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T arım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
(TKDK) Aydın İl 
Koordinatörlüğü ilk 

sözleşmesini imzaladı. 11.06.2013 
tarihinde kurumun www.tkdk.gov.tr 
adresinde Sözleşme İmzalamaya Hak 
Kazanan Başvurular Listesi yayınlandı. 
Buna göre Süt Üreten Tarımsal 
İşletmelere Destek kapsamında 
2.956.144,39 TL bütçeli projesiyle 

Aydemir Yağ Yem Tarım Pet. Tur. Vet. 
Hiz. İlaç San. Tic. Ltd. Şti. Aydın 
ilinden 9. Başvuru Çağrı dönemi için 
sözleşme imzalamaya hak kazandı. 23 
Ocak 2013 tarihinde 9. Başvuru çağrı 
ilanı Kurum tarafından yayınlanmış ve 
toplamda 12 proje Aydın İl 
Koordinatörlüğü tarafından teslim 
alınmıştı. Başvuruda bulunan diğer 
projelerin incelemesi İl 
Koordinatörlüğünde tamamlanarak 

Kurum Merkezine ikincil kontroller 
için gönderildi. 26 Nisan 2013 
tarihinde yayınlanan ilan kapsamında 
10. Başvuru Çağrı döneminde teslim 
edilen 5 projenin incelemesi de halen İl 
Koordinatörlüğü bünyesinde 
sürdürülmektedir. Kurum önümüzdeki 
günlerde 11.  başvuru çağrı ilanına 
çıkmaya hazırlanıyor.

T arım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
(TKDK) Aydın İl 
Koordinatörlüğü 9.çağrı 

döneminde projesi kabul edilen 
başvuru sahipleriyle sözleşme 
imzalamaya başladı.
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Aydın il 
koordinatörlüğü 9. çağrı döneminde 
projesi kabul edilen başvuru 
sahipleriyle sözleşme imzalamaya 
başladı. TKDK Aydın İl Koordinatörü 
Erhan Çiftçi, "Evliya Çelebi'nin 'Gök 

kubbenin altındaki en güzel yeryüzü' 
diye tarif ettiği Aydın'da çiftçimiz 
bundan sonra eli hamurlu karnı aç 
kalmayacak. Köy köy kapı kapı dolaşıp, 
fikri olan ve üretim yapmak isteyen 
herkese ulaşmaya çalışıyoruz. 
Hedefimiz tarımla iştigal eden ve 
üretim yapan herkesin gelişip 
kalkınması" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Aydın il 
koordinatörlüğüne 9. Çağrı döneminde 
11 adet proje geldiğini belirten Çiftçi, 
"Gelen toplam 11 projeden 1'i süt 

üreten tarımsal işletmeler, 10 tanesi de 
arıcılıkla ilgili projelerdi. Projelerin ilk 
incelemesinin Aydın İl 
Koordinatörlüğünde yapılmasının 
ardından uygun bulunan projeler 
kurum merkezine gönderilerek ikincil 
kontrolleri tamamlandı ve sözleşme 
imzalanmak üzere Aydın İl 
Koordinatörlüğüne gönderildi" diyerek 
sözleşmelerin imzalanmaya başladığını 
kaydetti.



HANGİ YATIRIMLAR DESTEK
KAPSAMINDADIR?

TANITIM TANITIM
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T Bu kapsamda yüzde 65'i 
TKDK tarafından hibe 
desteği olarak verilecek ve 
toplamda 2 milyon 956 bin 

144 TL bütçeli, süt üreten tarımsal 
işletmelere destek kapsamında 
hazırladığı projesiyle Aydemir Yağ Yem 
Tarım Pet. Tur. Vet. Hiz. İlaç San. Tic. 
Ltd. Şti. sözleşme imzalamaya hak 
kazanan ilk yatırımcı oldu. Aydın il 
koordinatörü Erhan ÇİFTÇİ 
sözleşmenin imzalanmasının ardından 
proje sahibi Mustafa Aydemir'i tebrik 
ederek; "Aydın'ın yüksek potansiyele 
sahip bir il. Önümüzdeki günlerde 
çıkılacak 11. çağrı ilanıyla birlikte 
kuruma daha fazla sayıda proje almayı 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
çalışmalarımız devam ediyor. Aydın'da 
proje kültürü yeni yeni oturmaya 
başlıyor. Proje başvuru süresince 
başvuru sahibi, danışman firma ve 
kurum karşılıklı muhatap oluyor. 
İhtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgeler İl 
Koordinatörlüğümüzden elde 
edilebiliyor. AB standartlarında 

projelerle en iyi verimi elde etmeyi 
planlıyoruz. Bu da proje sahiplerinin 
ekonomik gücüne güç katıyor" diye 
konuştu.

Hazırladığı proje kapsamında 
yatırımının yüzde 65'in TKDK'dan hibe 
destek almaya hak kazanan proje sahibi 

Mustafa Aydemir, kendisine destek 
olup yol gösteren herkese teşekkür 
ederek, işini geliştirmek isteyen 
herkesin proje hazırlayıp TKDK'ya 
müracaat etmesini tavsiye etti.

Proje

Hazırlayana

Hibe
Destek

%65
TEDBİR

NO

101 %50-65

%50

%50

103

302

TEDBİR ADI
YATIRIMLARIN

ALT ve ÜST
LİMİTLERİ (     )

ALT TEDBİR ADI ve BÜTÇE KALEMLERİ

TARIMSAL 
İŞLETMELERİN YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI VE 
TOPLULUK 

STANDARTLARINA 
ULAŞTIRILMASINA 

YÖNELİK YATIRIMLAR

KIRSAL EKONOMİK 
FAALİYETLERİN 

ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE 
GELİŞTİRİLMESİ

TARIM VE BALIKÇILIK 
ÜRÜNLERİNİN 
İŞLENMESİ VE 

PAZARLANMASININ 
YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI VE 
TOPLULUK 

STANDARTLARINA 
ULAŞTIRILMASINA 

YÖNELİK YATIRIMLAR

101- 1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

101- 2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

103- 1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  

103- 2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103- 3 Meyve ve Sebzelerin işlenmesi ve Pazarlanması

103- 4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

15.000 – 1.000.000

20.000 – 1.000.000

15.000 – 500.000

50.000 – 3.000.000

25.000 – 1.000.000

30.000 – 3.000.000

30.000 – 3.000.000

50.000 – 1.250.000

50.000 – 1.500.000

5.000 – 250.000 

10.000 – 250.000

15.000 – 400.000

15.000 – 200.000

• Bütçe Kalemi - 1 (Kırmızı Et)

• Bütçe Kalemi - 2 (Kanatlı Eti)

• Bütçe Kalemi - 1 (Süt İşleme Tesisleri)

• Bütçe Kalemi- 2 (Süt Toplayan Üretici Örgütleri)

• Bütçe Kalemi – 1  (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)

• Bütçe Kalemi – 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

302- 1 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve
Geliştirilmesi (Arıcılık, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Süs Bitkileri)

*302 - 2 Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

302 - 3 Kırsal Turizm

302 - 4 Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

*Aydın İli Yerel Ürün Listesi Komisyon tarafından henüz onaylanmadığı için yerel ürün kapsamında proje başvurusu şu ana dek 
alınamamıştır. 11. Çağrı Dönemi için yerel ürün kapsamında desteklerin açılıp açılmadığı konusunda detaylı bilgi İl Koordinatörlüğünden 
alınabilir.

Detaylı bilgi için Aydın İl Koordinatörlüğüne aşağıdaki iletişim adreslerinden 
ulaşılmalı ya da 444 85 35 numaralı Kurum Yardım Masası aranmalıdır.
Adres : Ata Mahallesi Astim OSB No : 98 Aydın   
Telefon : 0256 231 09 04-81  Faks : 0256 231 09 02
Web sitesi : aydin.tkdk.gov.tr 

Desteklenen Yatırım Alanları, Yatırım Limitleri ve Destek Oranları



BASINDA BORSA
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