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AYDIN TİCARET BORSASI
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» Aydın Valiliği, Aydın Belediyesi, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Ziraat Odası,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Meslek Kuruluşları ve KOSGEB’in desteğiyle, Aydın Ticaret Borsası ve KOBİ Fuarcılık
işbirliğiyle organize edilen 2’nci Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Eski Tütün Depoları’nda açıldı.

AYDIN’DA HAVA YOLU VE HIZLI TREN ULAŞIMI İÇİN
“HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞSİN” SLOGANLI
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

AYDIN 2’NCİ
TARIM GIDA VE HAYVANCILIK FUARI
293 FİRMANIN KATILIMI İLE
KAPILARINI AÇTI. 

Aydın’da Çıldır Havaalanı’nın yolcu taşımacılığına açılması ve İzmir - Aydın - Denizli
hızlı tren taşımacılığına başlanması için imza kampanyası başlatıldı. 

»

»

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteği ile 
19-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Antalya Expo Center Fuar alanında gerçekleşen 
4.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarında Aydın Ticaret Borsası yerini aldı.

AYDIN TİCARET BORSASI YÖRESEL VE GELENEKSEL
ÜRÜNLER FUARI’NDA YERİNİ ALDI... 

AYDINLILAR ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNİ
ARTIRMAK İÇİN KOLLARI SIVADI!

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Genç 
İşadamları Derneği’nin işbirliğiyle Türkiye genelinde zeytinyağı tüketiminin artırılması 
için “Zeytinyağı Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. 
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“Tüccar; milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için, 
eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat 
göstermesi gereken adamdır.”

YENİ YILINIZI
EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR,

SAĞLIK, BAŞARI VE ESENLİKLER
DİLERİZ.



içindekiler DÜNYA KURU İNCİR
ÜRETİMİNİN
DÖRTTE BİRİNİ
TÜRKİYE KARŞILIYOR

SEZONUN
İLK KESTANESİ
BORSA’YA TESLİM
EDİLDİ. 

KAPALI KAPILARIN
ARDINDA,
AYDIN’IN AVRUPALI
KÜLTÜR VE TARİHİ

“HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞSİN”
SLOGANLI İMZA KAMPANYASI
BAŞLATILDI

AYDIN
2’NCİ TARIM GIDA VE
HAYVANCILIK FUARI

AYDINLILAR
ZEYTİNYAĞI
TÜKETİMİNİ
ARTIRMAK İÇİN
KOLLARI SIVADI!

İMTİYAZ SAHİBİ 
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Adnan BOSNALI 

Genel Yayın Yönetmeni 
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Yazı İşleri Kurulu 
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Cengiz ÜLGEN
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İletişim Adresi 
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No: 18  09010 AYDIN 

Telefon
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Web
www.aydinticaretborsasi.org.tr 

Mail
info@aydinticaretborsasi.org.tr 

dodenir@aydinticaretborsasi.org.tr

Grafik Tasarım
cağajans tanıtım yayıncılık hizmetleri

G.Hisar Mah. A.Menderes Bulv.
43 Sk. No: 13/B - Aydın

Tel: 0256 213 18 48 Fax: 0256 213 27 70
www.cagajans.com.tr

Basım Yılı

Basım Yeri
Özden Ofset Mat. ve Amb. San. Koll. Şti.

K.O.S.B. Atatürk Mah. Gazi Bulv.
No: 148/B - Kemalpaşa / İzmir

Tel: 0232 877 23 99 • Fax: 0232 877 24 02 

Aydın Ticaret Borsası Dergisi
Aydın Ticaret Borsası’nın ücretsiz yayınıdır. Dört (4) ayda bir 

yayınlanır. Dergimizdeki yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek 
kullanılabilir. Reklam içeriklerinden reklam verenler sorumludur.

AY D I N   C O M M O D I T Y   E X C H A N G E
Dört ayda bir yayınlanır.     Yıl : 3    Sayı : 10    Aralık 2013    Ücretsizdir.
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Dünya Kuru İncir Üretiminin Dörtte Birini
Türkiye Karşılıyor
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Yürürlük Tarihleri

Soğuk Hava Deposu İlimize
Büyük Kazançlar Sağlayacaktır.

Aydın Ticaret Borsası’ndan 
Vali Erol AYYILDIZ’a Ziyaret

Aydın Ticaret Borsası’ndan Çevre ve
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Editörden...

Duygu ÖDENİR TÜKEL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi

Değerli okuyucularımız;

Dergimizin 10. 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 sizlerle 

paylaşmaktan, ve her sayımızda birbirinden değerli konuklarımızın 

görüşlerini sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızda Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’ın, ilimiz tarımı ile ilgili yazılarını 

önemle incelerken,  Mehmet Özçakır’ın değerli yorumları ile   “Kapalı 

Kapıların Ardında, Aydın’ın Avrupalı  Kültür ve Tarihi” konulu yazısını keyifle 

okuyacaksınız. 

Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkikçisi / Toplam Kalite Yönetimi Bilim 

Uzmanı Teyfik Bıyıklı’nın, “tedarikçi-üretici-müşteri zincirini kapsayan temel 

tekniklerden oluşan ve israfsız üretimi amaçlaya, bir üretim ve yönetim biçimi 

olan yalın üretim hakkındaki yazısını okurken, yalın düşüncenin ana prensipleri 

hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.  

Bu yıl 2.si gerçekleşen ve 118 bini aşkın ziyaretçi sayısıyla, başarı ile sonuçlanan 

Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarına ait haberi ve fuarla eş zamanlı yürütülen 

“Bir İmza da Sen At” sloganıyla başlattığımız, Çıldır Havaalanı ve Hızlı Tren imza 

kampanyası hakkındaki bilgileri, ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

İlimizin güzelliklerini tanıtmak adına her sayımızda farklı bir ilçemize yer 

vermekteyiz. Bu sayımızda ilimizin güneyinde yer alan Karpuzlu ilçemizin tanıtımını 

sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. 

2014 yılının Aydın Ticaret Borsası olarak sağlıklı, mutlu, başarılı ve bereketli bir yıl 

olmasını temenni ediyoruz. 

Daha güzel yarınlara ortak çabayla ulaşmak arzusu ile,

Keyifli okumalar…

Şirketimiz, gıda kontrol analizleri, anahtar teslim laboratuar kurulumu ve 
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri 
vermektedir.
Laboratuvarımız KOSGEB veri tabanında olup laboratuvar analizleri 
konusunda % 50 destek sağlamaktadır.
Su ve Atık Su Laboratuvarımız Çevre ve Orman Bakanlığının referans 
laboratuvarıdır. 
Tüm gıda ve çevre analiz laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından akredite 
edilmiştir.
AYTB Aydın Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı
IOC–INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL tarafından yetkilendirilmiş
konsey laboratuvarıdır.

- Pestisit sebzenizden, meyvenizden ve bedeninizden uzak dursun.
- Gıda kaynaklı mikrobiyolojik zehirlenmelere maruz kalmayın ve gıdaların mikrobiyolojik 
   yüklerini bilerek piyasaya arz edin.
- Kullandığınız su arıtmanız doğru, güvenilir ve çevreyle dost olarak çalışsın.
- Zeytinyağlarınızı kalitesinden emin olarak ve doğru tedarik edin.
- Aflatoksinsiz olduğundan emin olarak ürünlerinizi satın alın.
- Gıdalarınızın etiket bilgilerinden, mineral içeriklerinden veya ağır metal 
   değerlerinden emin olun.
Doğru enerji değeri mi yazılmış? Protein, karbohidrat, yağ değerleri gerçek mi? 
Gerçekten katkısız mı ya da trans yağ yok mu? Sorularıyla kafanız karışmasın diye, 

BiZ VARIZ!
SORUNLARINIZ ANALİZLERİMİZ İLE
ÇÖZÜM BULUR...

•

•

•

•

•

Sorunlarınız analizlerimiz ile
çözüm bulur...
AYTB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
AYDIN TİCARET BORSASI GIDA ve ATIK SU KONTROL LABORATUVARLARI 

AYTB Aydın Laboratuvarları A.Ş.
Ata Mah. Denizli Bulvarı No:18  Kat: 3  A/Blok  - Aydın
T : 0256 2115000 / 126 •  F : 0256 2110188
info@aytblab.com

www.aytblab.com
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T arım sektörü, gelişmişlik 
düzeyi ne olursa olsun tüm 
ülkelerin ekonomik 
hayatlarında önemli bir yere 

sahiptir. Tarım toplumundan sanayi 
toplumuna geçiş sürecini yaşayan 
ülkemizde de tarım sektörü önemini 
korumaya devam etmektedir. Tarım 
sektörü; bölgesel gelişmişlik farklarını 
gideren, işsizlik ve kırsal alandan göçü 
önleyen, istihdam yaratan, insanların 
sağlıklı beslenmesini sağlayan bir 
sektördür.

Aydın; tarım, turizm ve sanayi 
sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan 
gücüyle gerek tarım şehri olması 
bakımından, gerekse ihracatta söz 
sahibi bir il olması bakımından Ege 
Bölgesi ve Ülkemizin hızla gelişen 
illerinden biri konumundadır. İlimiz 
orta ve batı kesiminde verimli ovalar, 
kuzey ve güneyi dağlar ile çevrili Büyük 
Menderes Havzası üzerinde 8.007 
km2’lik bir alan üzerine kuruludur. 

yanında ılıman Akdeniz ikliminin 
etkisi büyüktür. İlimizde en çok 
yetiştirilen ürünler; incir, zeytin, 
pamuk, kestane, çilek, enginar, 
yerfıstığı, mısır, turunçgiller ve her 
türlü sebzedir. İlimiz incir üretiminde 
Türkiye ve Dünyada birinci, kestane 
üretiminde Türkiye’de birinci, pamuk 
üretiminde Urfa ilinden sonra 
Türkiye’de ikinci, enginar üretiminde 
Türkiye’de ikinci, çilek ve yer fıstığı 
üretiminde ise üçüncü sırada 
ve zeytin ağaç varlığı yönünden de ilk 
sırayı almaktadır. Aydın, ülkemizde 
üretilen bitkisel ürünlerden 21 inde 
Türkiye’de ilk 10 da yer alarak ülke 
tarımındaki önemini göstermektedir.

Aydın ili tarımda duragan değil, 
büyüyen bir konumdadır. İlimizin 
tarımda her geçen gün büyümesi 
bilinçli tarımın ne denli önemli 
olduğunu göstermektedir.

2009 yılında yaşama geçirdiğimiz “Gıda 
Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde; 
“Beyaz İnci Bayrağı ve Berat Projesi” ile 
yüksek seviyede gıda güvenliği 
koşullarını oluşturarak faaliyet 
gösterdiği tespit edilen üretim ve toplu 
tüketim yerlerine; güvenli gıda üretmek 
için gösterilen gayretin, emeğin ve 
karşılanan ekonomik maliyetin, yani 
insan sağlığına verilen değerin takdir 
edilmesi ve ödüllendirilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca “Gönüllü Gıda 
Müfettişliği Projesi” ile “En iyi Denetçi; 
Tüketicidir” prensibiyle bilinçli tüketici 
kitlesi oluşturularak güvenli ve kaliteli 
gıda üretiminin desteklenip 
yaygınlaştırılması hedeflenmiş ve bu 
konudaki çalışmalarımız artan ivmeyle 
devam etmektedir.

2003-2013 yılları arasında ilimizde 
çiftçilerimize 1.315.023.118 TL. 
tarımsal destek sağlanmıştır. Aydın ili 
320.978 büyükbaş ve 288.382 küçükbaş 
hayvan sayısı ile önemli bir et ve süt 
üretim merkezi haline gelmiştir. Örtü 
altı yetiştiriciliğinde de ülke çapında 
söz sahibi olmaya başlamıştır. Organik 
Tarım ve İyi Tarım uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasında önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde 
yürütülen tarımsal bir çok proje ile 
üreticilerimize ve ilimizin ekonomisine 
büyük katkı sağlanmaktadır.

İlimiz organik üretim yapan yaklaşık 6 
bin üreticimizle Türkiye’de üretici sayısı 
bakımından Organik Tarım’da 2 nci 
sırada yer almaktadır. Yine ilimiz İyi 

Tarım Uygulamalarında 501 üretici ve 
74 bin dekar alan ile 2 nci sırada yer 
almaktadır. İlimizin ürünlerinin 
öncelikli olarak markalaşması ve tüm 
tüketici grupları tarafından güven 
duyulan bir konuma gelmesi Aydın 
açısından çok önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Aydın tarımı gelişirken, 
tarım ile birlikte Aydın da
büyüyecektir.

AMACIMIZ; AYDIN İLİNİN ÜLKE ÇAPINDA
TARIMDA MARKA ŞEHİR OLMASIDIR.

Büyük Menderes Nehri’nin suladığı 
bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz 
topraklarının çoğunluğunda tarım 
yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, 
topografik yapı ve ekolojik özellikleri ile 
polikültür tarıma elverişlidir. Sulama 
potansiyeli olarak gerek yerüstü ve 
gerekse yeraltı su olanakları ile bu 
topraklarda her türlü ürünü yetiştirmek 
mümkündür. Tarımın her kolunda 
yüksek bir potansiyele sahiptir.

İlimizin 1.006.541 olan genel nüfusun 
%39 unu kırsal nüfus oluşturmakta ve 
toplam nüfusunun %55 i geçimini 
tarım sektöründen sağlamaktadır. 
Ekonomik hayatın temelini oluşturan 
tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret 
sektöründe yoğun olarak kendini 
hissettirmektedir. Sanayi tesislerinin 
üretiminin %90 ı doğrudan veya dolaylı 
olarak tarıma dayalıdır.

Aydın’da polikültür tarımın 
yaygınlaşmasında su ve toprak yapısı 

Erol AYYILDIZ
Aydın Valisi

Aydın ili tarımda
durağan değil,
büyüyen bir
konumdadır.
İlimizin tarımda
her geçen gün
büyümesi bilinçli
tarımın ne denli
önemli olduğunu
göstermektedir.



2014 Nisan ayı itibariyle Büyükşehir olacak 
ilimizde, ekonominin ve turizmin gelişmesinde 
itici güç olacak, hali hazırda mevcut olan Çıldır 
Havaalanımızın yolcu taşımacılığına açılması 
için 2011 yılından bu yana, pek çok 
girişimde bulunduk ve önemli bir yol
kat ettik.

Ülkemiz için 
üretimde,  
istihdamda ve 
ihracatta çok 
önemli bir yeri olan 
pamuk sektörünün 
başarılı olabilmesi 
için, ülkemiz pamuk 
üretiminin 
arttırılmasının 
önemi kritik 
seviyededir.

BAŞKAN’DAN BAŞKAN’DAN
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D eğerli üyelerimiz ve 
okuyucularımız; 

2014 Nisan ayı itibariyle 
Büyükşehir olacak ilimizde, 
ekonominin ve turizmin gelişmesinde 
itici güç olacak, hali hazırda mevcut 
olan Çıldır Havaalanımızın yolcu 
taşımacılığına açılması için 2011 
yılından bu yana, pek çok girişimde 
bulunduk ve önemli bir yol kat ettik. Bu 
girişimlerimize destek olur 
düşüncesiyle İlimiz odaları ile birlikte 
2.si gerçekleşen Tarım Gıda ve 
Hayvancılık fuarımız ile eş zamanlı “Bir 
imza da sen at” sloganımızla imza 
kampanyası başlattık ve hem Çıldır 
Havaalanımızın yolcu taşımacılığına 
açılmasını hem de hızlı tren projesinin 
2014 de hayata geçirilmesini istedik. 
Yaklaşık olarak 20 binin üzerinde 
toplanan imzalar ile Ankara’ ya gitmeye 
hazırlanıyoruz. 

Havaalanımız yolcu taşımacılığına 
açıldığı takdirde, zamanla yarışır hale 
geldiğimiz günümüzde öğrencisinden, 
ihracatçısına, yeni girişimcisinden, sivil 
halkına kadar büyük bir zaman 
tasarrufu sağlanacak, buna bağlı olarak 
ihracatçı sayımız, ihracatımız ve turizm 

gelirlerimizde de artış olacaktır. İlimiz 
daha fazla tercih edilen bir il 
konumuna gelecektir.

İlimizde tescilli 21 ören yerimizin 
yurtiçi ve yurtdışından gelen 
ziyaretçiler tarafından tanınma fırsatı 
bulacak bunun yanı sıra,  ilimizde 
yetişen incir, zeytin, zeytinyağı,  
pamuk, kestane ve  künar (çam fıstığı)  
gibi önemli tarımsal ürünlerimizin 
haricinde, iklimiyle mükemmel bir 
yeryüzü cenneti olan ilimizde çay 
haricinde her meyve ve bitkinin 
yetiştirildiği sadece Aydınlılar 
tarafından bilinir olmaktan çıkacaktır.  

Tarımsal açıdan ülke ekonomisi içinde 
önemli bir yere sahip olan şehrimiz, 
üretimini yaptığı tarımsal ürünleri 
ambalajlayıp, kendi markaları ile pazara 
arz edemediğinden hak ettiği katma 
değeri elde edememektedir.  Bu amaçla 
yola çıkarak yöresel ürünlerin satışının 
gerçekleştiği, satış noktalarının 
yapılmasını arzu etmekteyiz. Aydın – 
Denizli  ve Aydın Muğla Karayolu 
üzerine açılacak olan Aydın yöresel 
ürün satış noktalarında, satılacak olan 
ürünlerimiz Laboratuvarlar tarafından 
kontrolü yapılarak satışa sunulması 

gerekmektedir. Bu sayede insanlar 
yöresel ürünlerimizi güvenerek 
alabileceklerdir.  İlimizin hem doğu 
hem de güney tarafında açılan  yöresel 
ürünler satış noktaları sayesinde, hem 
havayolu hem de karayolu ile ilimize 
gelenler  tarafından daha rahat bir 
şekilde görülerek, hediyelik veya 
kendileri tüketmek amacıyla 
alabilecektir. Bu sayede tüketiciler 
tarafından gerçek Aydın ürünlerinin 
tanınması sağlanacak, yöresel 
ürünlerimizin kalitesi ve tadı bir daha 
gözler önüne serilecektir.  Yöresel 
ürünlerimizin satışının yanında, 
hazırlanacak olan broşür ve cd ler ile 
ilimizin ve ürünlerimizin tanıtımını 
görsel şekilde yapılması gerekmektedir. 
İlgili kurumlar ve Borsamız ile ortak 
yapılabilecek bu projenin, ilimiz 
ekonomisine canlılık getireceğini 
düşünmekteyiz.

Yeni yılın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını temenni eder, el birliği, azim 
ve kararlılıkla daha güzel yarınlar 
dilerim.

Saygılarımla...

2014 AYDIN
BÜYÜKŞEHİR’e
DOĞRU!

D eğerli okuyucularımız;

Ülkemizde yıllar itibariyle 
tekstil sektöründe yaşanan 

genişlemeye paralel olarak, pamuk 
tüketimindeki artış iç üretim artışıyla 
karşılanamaz duruma gelmiştir. Bu 
durum pamuk ithalatında dünyada 
ikinci sıraya kadar yükselmemize neden 
olmuştur. Türkiye’nin pamuk ithalatının 
yaklaşık %50’si ABD ve 
Türkmenistan’dan yapılmaktadır. Bu 
ülkeleri Çin, Pakistan, Yunanistan, 
Hindistan, Mısır ve İtalya gibi ülkeler 
takip etmektedir. 
Diğer taraftan ülkemizde pamuk 
üretimine uygulanan destekleme 
miktarları, girdi maliyetlerini 
karşılayarak pamuk üretimini karlı hale 
getirme ve teşvik etme yönlerinden 
rakip ülkelere göre yetersiz kalmaktadır. 
Ülkemiz verimliliği dünya 
ortalamasının üzerinde olmasına 
rağmen, pamuk ithalinde vergi 
uygulanmaması ve ülkemizde girdi 
fiyatlarının yüksekliği üretimi 
azaltmakta, sürdürülebilirliğini tehdit 
etmektedir. Ayrıca küçük işletme 
yapısının getirdiği sorunlar, işçilik 
giderleri, tarıma yönelik mal ve 
hizmetlere uygulanan girdi vergi 
oranları, üretici için önemli maliyet 
unsurlarıdır. Bunun sonucu olarak, son 
yıllarda pamuk üretimine elverişli 

ÜLKEMİZ
PAMUK ÜRETİMİNİN
ARTTIRILMASININ
ÖNEMİ, KRİTİK
SEVİYEDEDİR.

alanlarda başka ürünlerin tercih 
edilmesi üretimdeki düşüşün en önemli 
nedenleri arasındadır.

Ayrıca getirilen yasaklayıcı 
düzenlemelere rağmen, bölgeler 
arasında kütlü pamuk nakli devam 
etmektedir. Bu durum da beraberinde 
pamukta standardizasyon ve kalite 
kontrolü sorununu ortadan 
kaldırmamakta ve böylece pamukta 
kirlilik olayına halen bir çözüm 
bulunamamasına sebep olmaktadır. Bu 
sorunun devam etmesi pamuklarımızın 
iç ve dış piyasa değerini düşürmekte, 
Türk Pamuğu imajını zedelemekte ve 
ithal pamukların tercih edilmesine 
neden olmaktadır.

Sonuç olarak ülkemiz için üretimde,  
istihdamda ve ihracatta çok önemli bir 
yeri olan pamuk sektörünün başarılı 
olabilmesi için, ülkemiz pamuk 
üretiminin arttırılmasının önemi kritik 
seviyededir.

Yeni yılın üreticisinden, ihracatçısına 
kadar hayırlı, bereketli ve
bol kazançlı olmasını dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla…

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı

A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı
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 IŞLAK,
“DÜNYA KURU İNCİR
 ÜRETİMİNİN
 DÖRTTE BİRİNİ
 TÜRKİYE KARŞILIYOR”

E ge İhracatçı Birlikleri, Aydın 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü ve Aydın 
Ticaret Borsası işbirliğiyle 
incir sezonu öncesinde 

'Kuru incirde yaşanan aflatoksin 
sorununu önleme' konulu bilgilendirme 
toplantısı düzenledi.

Toplantıya Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uygun Aksoy, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve 
Germencik TARİŞ İncir işletme ve 
Depolama Müdürü Caner Işlak, ziraat 
mühendisleri Berrin Şahin, Dr. İlknur 
Köseoğlu, Mesut Özen, Dr. Özlem 
Doğan, Eşref Tutmuş, gıda mühendisi 
Ramazan Konak, Aydın Ticaret Borsa’sı 
çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Meclis Üyesi ve Germencik TARİŞ İncir 
işletme ve Depolama Müdürü Caner 
Işlak, yaptığı açılış konuşmasında Ege 
Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 
ekolojik koşulları itibariyle meyve 
yetiştirme potansiyeli çok yüksek olan 
ülkelerden biri olduğunu ifade etti. 
Işlak, “Türkiye'de birçok meyve 
türünün üretimi ile yurt içi tüketimi 
karşılanmakta, bunun yanı sıra dış 
ticareti de yapılmaktadır. Aydın ili 
açısından en önemli dış satım ürünü 
sayılabilen Kuru incir Türkiye'nin 
geleneksel ihraç ürünleri arasında ilk 

sıralarda bulunmaktadır. Dünya kuru 
incir üretiminin dörtte birini ve kuru 
incir dış ticaretinin yarıdan fazlasını 
Türkiye karşılamaktadır. Türkiye kuru 
incir üretiminin önemli bir bölümünü 
de Aydın ili sağlamaktadır” dedi.

Aydın’ın yamaç ve ovalarında polikültür 
tarım yapılabildiğine dikkat çeken Işlak, 
Aydın’ın Büyük Menderes Havzasının 
en önemli illerinden birisi olduğunu 
ifade etti. Türkiye'deki toplam incir 
ağacının % 60'ından fazlasının Aydın’da 
bulunduğunu söyleyen Işlak, ”Toplam 
incir üretiminin yarıdan fazlası bu ilden 
sağlanmaktadır. İlimizde üretilen 
incirin yaklaşık % 5'i taze olarak 
pazarlanmakta, kalan incir ise kuru 
incir olarak değerlendirilmektedir. 

İlimizde 2012 yılında 171 bin 637 ton 
yaş incir üretilmiştir. Bu miktarda 
Türkiye incir üretiminin % 62,4’ünü 
kapsamaktadır” şeklinde konuştu.
İNCİRDE AFLATOKSİN SORUNU
Kuru incirin en önemli kalemlerini, 

ekstra kuru incir ve birinci sınıf kuru 
incir oluşturduğunu kaydeden Işlak, 
“İhracatımızın % 80’den fazlası Avrupa 
Birliği ülkelerine yönelik olup, dünya 
kuru incir ithalatına ilişkin veriler 
incelendiğinde ise Fransa ve 
Almanya’nın en önemli ithalatçılar 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu iki 
ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 
% 30 düzeyindedir. Bu ülkeleri İtalya, 
Hollanda ve İsviçre takip etmektedir” 
ifadelerine yer verdi.

2012 ürün yılında artış gösteren 
aflatoksin bulaşıklığı sebebiyle başta AB 
ülkeleri olmak üzere alıcı ülkelerden 
geri gelen parti sayılarındaki önemli 
artışlar sebebiyle konuyla ilgili önlemler 
almak için çalışmalar başlattıklarını dile 
getiren Işlak, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde aflatoksin sınırının 20 
ppb olmasına rağmen, Avrupa 
ülkelerine ihracatta ürünlerdeki 
aflatoksin sınırı önceden 4 ppb iken 10 
ppb`ye çıkartıldığını sözlerine ekledi.

İlimizde 2012 yılında 171 bin 637 ton yaş incir üretilmiştir. Bu miktarda Türkiye 
incir üretiminin % 62,4’ünü kapsamaktadır” şeklinde konuştu.
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AYDIN TİCARET BORSASI
YENİDEN TOBB TARIM KURULUNDA
GÖREV ALDI. 

ALAY KOMUTANI BÜLENT BULUT’tan
AYDIN TİCARET BORSASI’NA
VEDA ZİYARETİ 

AYDIN TİCARET BORSASI'NIN
DÜZENLEDİĞİ GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİNE  YOĞUN İLGİ...
Aydın Ticaret Borsası Üyeleri orucunu incir ile açtı!

ydın Ticaret Borsası,  01.08.2013 
tarihinde gerçekleşen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin Tarım Kurulunda 
tekrar görev aldı.

2009 yılından bu yana 9 kişiden oluşan Tarım 
Kurulunda  yer alan Aydın Ticaret Borsası, görevini 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ile devam 
ettirecek. 

Aydın Ticaret Borsası tarafından önemli bir görev 
olduğunu belirten  Adnan Bosnalı ilimiz bir tarım 
kenti, ilimizde yetişen ürünlerimiz ile ilgili yaşanan 
sıkıntılar konusundaki görüşlerimizi Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Tarım Kuruluna ileterek, TOBB 
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunulmakta ve  
TOBB aracılığı ile ilgili makamlara sorunlar 
hakkında bilgi verilerek çözüme ulaştırılmaktadır.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı;  görevimizi  daha önceki dönemde 
olduğu gibi layıkıyla yerine getireceklerini ifade 
ederek, Aydın tarım ürünlerinin hak ettiği noktaya 
ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti. 

A

ydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. 
Bülent Bulut Aydın Ticaret 
Borsası’na veda ziyaretinde 

bulundu. 

Aydın Jandarma Alay Komutanı  J. Mu. 
Kur. Alb. Bülent Bulut’u Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir 
Yıldız, Meclis Üyelerinden Ahmet Şenel 
ve Rıza uyar karşıladı. 

Ziyarette Aydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. Bülent 
Bulut; göreve geldiğinden bu yana 
Aydın Ticaret Borsası ile iyi ilişkiler 

içerisinde olduğunu belirterek, 
nezaketlerinden dolayı Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel  
ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı’ya teşekkürlerini iletti. 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın 
Jandarma Alay Komutanı  J. Mu. Kur. 
Alb. Bülent Bulut’a yeni görev yerinde 
başarılarının devam etmesi 
temennisinde bulundular. 

A



ydın Ticaret Borsası 
tarafından Ramazan 
ayında düzenlenen 
geleneksel iftar yemeği, 

Aydın protokolü ve Aydın Ticaret 
Borsası üyelerini bir araya getirdi.
Aydın Ticaret Borsası tarafından 
düzenlenen iftar yemeğine Vali 
Yardımcısı Halil Canavar, Aydın 
Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, Aydın 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih 
Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay 
Bülent Bulut, Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, tüm meclis 
üyeleri ve personeli, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri katıldı.

Katılımın yoğun olduğu iftar 
yemeğinde konuşma yapan Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel, konuşmasına başlamadan 
Vali Al’a teşekkürde bulundu. Aydın 
Valisi Kerem Al’ın Valiler 

Kararnamesiyle Aydın’dan ayrılacak 
olmasından dolayı büyük bir üzüntü 
duyduklarını dile getiren Erdel, Vali 
Al’ın görev süresince Aydın Ticaret 
Borsasına karşı varlığını, gücünü ve 
sonsuz desteğini hiçbir zaman 
esirgemediğini ifade etti. Vali Kerem 
Al’a yeni görevinde başarılar dileyen 
Erdel, “Üstün zekalı öğrenciler için 
temelini attığımız bilim ve sanat 
merkezimiz, tarımsal ürünlerimizin 
katma değerini arttırmamıza, ortaklık 
ve yenilenebilir enerjinin bölgeye örnek 
teşkil etmesi amacıyla kurulacak soğuk 
hava deposu ve lisanslı depoculuk 
projelerimizde bizlere hep önderlik 
eden Vali Kerem Al’a bundan sonraki 
hayatında başarılar diliyorum” dedi.
Borsa üyelerine de teşekkür etmeyi 
ihmal etmeyen Erdel, “Bizlere 
inancınız, vermiş olduğunuz destek ve 
motivasyonunuz sayesinde yeni 
projelere girme cesaretini bulduk. 
Bizlere olan inancınız için Aydın 
Ticaret Borsası adına hepinize teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Bütün İslam aleminin Ramazan 
Bayramını kutlayan Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri 
Erdel, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ramazan ayını uğurlamak üzere 
olduğumuz bu günlerde bu vesile ile 
mübarek ramazan bayramınızı kutlar, 
İslam coğrafyasında yaşayan tüm 
Müslüman kardeşlerimize barış ve 
huzur dolu günler ve yaşadıkları kötü 
günlerin son bulmasını diliyorum”. 
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AYDIN TÝCARET BORSASI'NIN DÜZENLEDÝÐÝ
GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ AYDIN PROTOKOLÜ ÝLE
BORSA ÜYELERÝNÝ BULUÞTURDU!

A



ETKİNLİK HABER

16 17Aydın Ticaret Borsası Aralık 2013»

O da ve Borsaların iş dünyası 
nezdindeki saygınlığının 
artırılması, sunulan hizmet 
türlerinin genişletilmesi, 

hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve 
Türk Oda/Borsa Sisteminin Avrupa 
Oda Sistemine uyumunun sağlanması 
amacıyla kurulan TOBB Oda ve Borsa 
Akreditasyon Sistemi  Oda/Borsaların 
üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi 
için fırsat oluşturmaktadır. 

 Beş Yıldızlı hizmet yarışına 2010 
yılında katılan Aydın Ticaret Borsası,
 27 Ağustos 2013 tarihinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Akreditasyon Kurul Sekteri Volkan 
TUFAN ve Türk Loydu Denetçisi 
Müjgan ÇETİN tarafından 
gerçekleştirilen belge yenileme 
denetimini başarı ile tamamladı. Gün 
boyu gerçekleştirilen denetim 19:00 
saatlerinde sona erdi. Denetim sonucu 

gerçekleşen kapanış toplantısında 
Aydın Ticaret Borsası’nın akreditasyon 
klavuzuna göre 13 maddede yapılan 
denetimde çalışmaların yeterli ve üst 
düzeyde olduğu, bazı maddelerde 
iyileştirmeler yapılabileceği, diğer 
akredite oda ve borsalara örnek çalışma 
ve projelerinin  bulunduğu belirtildi. 
Denetim başarı  ile tamamlanarak, 
Akredite Borsa belgesinin B sınıfı ile 
yenilenmesine karar verildi.

Denetimle ilgili bir değerlendirme 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim ve Oda/Borsa 
Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve 
Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye 
İlişkileri  ,Kalite Yönetimi, İletişim Ağı, 
Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık 
ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, 
Uluslararası Ticaret, Satış Salonları ve 

Laboratuvarlar maddelerinde denetime 
tabi tutulduk.  B (tam ) alarak 3 yıl 
içerisinde sürdürülebilir bir başarı 
sergileyerek A sınıfı (mükemmel) 
olmayı hedefledik.  10002 Müşteri 
Memnuniyet Sistemini hayata geçirme 
gayretimiz, Stratejik Planımız, Üye 
ilişkileri yönetim sistemi ve personel 
performans yönetim sistemimiz, 
politika ve temsil faaliyetlerimiz örnek 
gösterilecek kadar başarılı bulundu. Bu 
bizi oldukça motive etti. Tüm 
personelimize, hizmetlerimizin 
muhatabı üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bugün bizleri 
denetleyen TOBB Akreditasyon Kurul 
Sekteri Volkan TUFAN ve Türk Loydu 
Denetçisi Müjgan ÇETİN’e  göstermiş 
oldukları yol gösterici, iyi niyet ve 
hassasiyetleri için de ayrıca teşekkür 
ediyorum dedi.

AYDIN TİCARET BORSASI
TOBB ODA / BORSA
AKREDİTASYON SİSTEMİ
DENETİMİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ
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Teyfik BIYIKLI
TSE Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı 
  

Y alın Düşünce, değerin 
tanımlanması, değer 
yaratan adımların en iyi ve 
doğru biçimde sıralanması, 
bu adımların gerektiği anda 

aksamaya uğramadan atılması ve 
giderek daha yüksek etkenlikle 
gerçekleştirilmesinin yollarını gösterir.  
Yalın  Düşünce’nin amacı,  yalın bir 
üretim sistemine,  yalın bir şirkete, yalın 
bir değer zincirine ulaşmaktır. 
Yönetimin ilgi merkezini değiştirerek, 
“değer”in “israf ”tan ayırt edilmesini 
sağlamak, organizasyonlar-teknolojiler- 
sabit kıymetler yerine kaynakları ürüne 
ve ürünü etkileyecek çalışmalara 
odaklamak, israflardan arınarak 
zenginliği yakalamaktır.

Yalın Üretim (Lean Production) 
tedarikçi-üretici-müşteri zincirini 
kapsayan temel tekniklerden oluşan ve 
israfsız üretimi amaçlayan bir üretim ve 
yönetim biçimidir.

Yalın üretimde ana strateji, hızı artırıp, 
akış süresini azaltarak, 
kalite-maliyet-teslimat performansını 
aynı anda iyileştirmektir.

Yalın  Üretim’de emek-zanaat yoğun 
üretim ile seri üretimin üstünlükleri 
biraraya getirilmiştir.

Ürün bazında değer, müşteri 
tanımlarına uygun bir şekilde üretici 
tarafından yaratılan, müşterinin 
gereksinimlerini belli bir zaman 
diliminde, belli bir fiyattan karşılayan, 
belli özelliklere sahip ürün ya da 

hizmettir. Değer belirlenirken aşağıdaki 
yollar izlenebilir.

• Belli bir müşteri grubu belirlenir.
• Bu müşterilerle ilişkiye geçilir.
• Müşterinin üründe olmasını istediği 
 özellikler belirlenir. 
• Mevcut üretim kaynakları engel olarak 
 görülmez.
• Ürünle ilgilenecek özel ekipler 
 oluşturulur. 
• Ürüne ait birim maliyet belirlenir. 

Burada belirttiğimiz değer tanımını 
yapan ve bu yolları izleyen organizasyon 
sayısı oldukça azdır. Çünkü 
yöneticilerin finansman ağırlıklı 
düşünceleri, değerin müşteri açısından 
tanımlanması ve yaratılmasını arka 
planda bırakır. Herhangi bir yeni ürün 
piyasaya çıkacağı zaman önemli olan 
müşterinin istekleri değil, tasarlanan 
özelliklerin müşteri tarafından 
istenilebileceğidir. Bu düşünce yapısının 
ardından ürün başarısızlığa uğradığı 
zaman ise savunma mekanizması             
“ Müşteriler ürünün yararlarını 
algılayabilecek düzeyde bilgili değildi “  
cümlesine dönüşmektedir. Müşteriden 

olumlu tepki alınamadığı zaman fiyatı 
ayarlamak yada ürüne yeni aksesuarlar 
eklemek hiçbir zaman çözüm değildir. 
Burada asıl yapılması gereken 
müşterinin perspektifinden bakarak 
yeniden düşünmektir.Dolayısıyla yalın 
düşünce, değerin, belli müşterilerle 
oluşturulan diyalog sonucunda, belli 
fiyatlarla sunulan, belli yetkinliklere 
sahip olan belli ürünler cinsinden tam 
ve doğru olarak tanımlanmasına 
yönelik bilinçli bir çabayla başlamak 
zorundadır.Bunu gerçekleştirmenin 
yolu,mevcut varlıklar ile teknolojileri 
görmezlikten gelmek ve firmaları,güçlü, 
ürün odaklı ekiplere dayalı ürün 
grupları temelinde yeniden 
düşünmektir. Yani değerin 
tanımlanması, yalın düşüncenin ilk 
kritik adımıdır. Yanlış ürün yada 
hizmetin doğru biçimde üretilmesinin 
sonucu mudadır.

Yalın düşüncenin bir sonraki aşaması, 
her ürün için değer akımının bütünüyle 
tanımlanmasıdır. Firmaların nadiren 
gerçekleştirme girişiminde 
bulundukları aşama, hemen her zaman 
inanılmaz boyutlarda mudanın varlığını 
ortaya çıkarır.Değer akışını belirlerken 
kullanacağımız yöntemleri şu şekilde 
sıralayabiliriz.

• Değer akış yollarının 
 haritalandırılması. 
• Akış yolu üzerindeki israfların tespit 
 edilmesi. 
• İsrafların ortadan kaldırılması. 
 Süreçler:
• Ürün geliştirme süreci (tasarım, 
 üretim…). 
• Bilgi yönetimi süreci (sipariş, 
 planlama…). 
• Fiziksel dönüşüm süreci (hammadde, 
 ürün…)

Yalın düşünce, dünyanın her yerinde iş 
hayatının skor tutucu standart birimi 
kabul edilen firmanın ötesine 
geçerek,bütüne bakabilmeyi, yani, 
kavramsal boyuttan ayrıntılı tasarıma ve 
fiili uygulamaya , ilk satıştan sipariş 
girişleri ve üretim çizelgeleriyle 
teslimata ve uzaklarda üretilmiş 
hammaddelerden  müşterinin elindeki 
ürüne dönüşümü gerçekleştirerek, belli 
bir ürünün üretilmesini sağlayan 
faaliyetler kümesine bakabilmeyi 
gerektirmektedir.

Değer tam olarak tanımlanınca belli bir 
ürün için değer akımı haritasını 
hazırlayan ve akım üzerinde israfa yol 
açan aşamaları kaldıran yalın işletmede, 
artık yalın düşüncenin bir sonraki 
aşaması başlar. Yani, geride kalan, değer 
yaratan aşamaların akış halinde olması 
sağlanır. Aşağıda bulunan sıra izlenir:

• Akışı sağlanan ürün üstüne 
 odaklanılır.
• Akışı engelleyen iş tanımları, 
 prosedürler, talimatlar, 
 fonksiyonlar ve  departmanların 
 getirdiği engeller elimine edilir. 

• Özgün iş sistemlerini kurarak akış 
 yollarında israfların (duruş, geri 
 dönüş, hurda vb) oluşmasını 
 engellenir. Akış sağlanırken 
 uygulanan süreçler ise aşağıdaki gibi 
 sıralanabilir;

Süreçler:
• Ürün geliştirme süreci (Pazarlama, 
 ürün mühendisliği, satın alma, 
 planlama ve metot mühendisliği 
 disiplinlerinin uygulandığı, ürüne 
 atanmış takımlar…) 
• Bilgi yönetim süreci (müşteri 
 siparişinin alınmasından, satın alma 
 siparişinin verilmesine kadar bilgi 
 teknolojilerinin kullanılması, sistemin 
 varsayımlara göre değil, sonuçlara 
 göre çalışması…)
• Fiziksel dönüşüm süreci (yerleşim 
 planının kesintisiz akışa uygun 
 düzenlenmesi, çalışma ortamının 
 iyileştirilmesi, makine ve işçi 
 yeterliliklerinin artırılması, hatalı 
 parça üretiminin engellenmesi…)
• Üretim süreci (sıfır arıza, sıfır hata, 
 sıfır devamsızlık, hat dengeleme, 
 talebe uygun üretim temposu yalın 
 üretim sistemi

Bu belirttiğimiz aşamaların günümüz 
firmalarında uygulanması oldukça 

zordur. Çünkü yapılan işler akış 
mantığının tersine departmanlaşarak 
yapılmakta ve üretim aşamalarının 
yerleri birbirinden uzak yerlere 
kurulduğu için akış sağlanamamaktadır. 
Yalın seçenek ise değerin yaratılmasına 
olumlu bir katkı sağlayacak şekilde 
fonksiyonların, departmanların ve 
firmaların görevlerinin yeniden 
tanımlanmasını sağlayacak şekilde de 
akımın her noktasında çalışanların 
gerçek ihtiyaçlarının dile getirilmesini 
içermelidir.

Değer, müşterinin istediği zamanda, 
istediği ürünler için ve talep ettiği hızda 
üretilmeli ve akmalıdır. Bu durumda 
talep edilmeyen mal üretilmez, değer 
zinciri üzerinde istenmeyen stoklar 
oluşmaz, atıl stok, dizayn değişikliği 
nedeniyle ürünün yeniden işleme tabi 
tutulması veya atılması gibi 
problemlerle karşılaşılmaz. Çekmeyi 
sağlayabilmek için Kullanacağımız 
yöntem ise:

Yöntem:
• Üretimde çekme sistemi için, küçük 
 partiler halinde üretim yapılması ve 
 uygun yerlerde tek parça akışının 
 sağlanması. 

YALIN DÜŞÜN
YALIN ÜRET
Yalın Üretim (Lean Production) tedarikçi-üretici-müşteri zincirini 
kapsayan temel tekniklerden oluşan ve israfsız üretimi amaçlayan bir 
üretim ve yönetim biçimidir.

Yalın düşüncenin
ana prensipleri:
1. Ürün bazında değerin
tanımlanması. 

2. Ürün bazında değer akışının
tanımlanması.

3. Akış
4. Çekme
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3 İş Güvenliği ve İş Yeri 
Hekimliği ve 
Diğer Sağlık Personeli 
Hizmetleri için tarihler 

- 01.01.2013 tarihinden itibaren 50 ve 
üzerinde çalışanı bulunan TÜM iş 
yerlerinin

- 01.01.2014 tarihinden itibaren 50’ den 
az çalışanı bulunan, çok tehlikeli ve 
tehlikeli sınıftaki TÜM iş yerlerinin

- 01.07.2016 tarihinden itibaren 50’ den 
az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
sınıftaki TÜM iş yerlerinin İş Güvenliği 
Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personeli ile çalışmaya başlamaları 
gerekmektedir. 

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ YOL 
HARİTASI 

1- Öncelikli olarak işverenler iş 
yerlerinin hangi tehlike sınıfında 
olduğunu Resmi Gazete’ de yayınlanan 
Tehlike Sınıfları Tebliği’nden Ana 
Faaliyet kodu ile belirlemelidir. 

2- 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
çalışan sayısı ve tehlike sınıfı fark 
etmeksizin tüm işverenlerce yapılması 
gereken risk değerlendirmesinin 
yapılması, acil durum planlarının 
hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin aldırılması, 
çalışanların sağlık muayenelerinin 
yapılması gerekmektedir. 

3- Son olarak ise işverenlerin belirlenen 
tehlike sınıfına göre belirtilen tarihlerde 
iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli hizmetlerini 
almaya başlaması gerekmektedir. 

• Dağıtımda çekme sistemi için, parti 
 büyüklüklerinin küçültülmesi, ambar 
 içi yerleşimin parçaların kullanım 
 sıklığı ve büyüklüğüne bağlı olarak 
 gruplandırılıp, yeniden organize 
 edilmesi. 

Müşterinin gerçekten istediği şeyleri, 
tam istediği anda tasarlayabilme, 
çizelgeleme ve imal edebilme becerisini 
kazanmak demek, satış tahminleri 
işlemini tümüyle bir yana bırakıp, 
sadece müşterinin istediği şeylerin 
üretimine odaklanabilmek demektir. 
Yani müşteriye istemediği ürünleri 
ürünün istenmeden itilmesi yerine, 
müşteri istediğinde ürünün çekilmesini 
sağlamaktır. Günümüz işletmelerinde 
bunu sağlamak çok güçtür. Çünkü 
işletmelerin pek çoğu stoklu çalışmakta 
olup ürünü istenmeden sevk yoluna 
gitmektedirler. Müşteriler isteklerinin 
tam olarak karşılanacağından emin 
olduklarında ve üreticiler kimse 
istemediği için stokta kalmış ürünleri 
elden çıkarmaya yönelik indirim 
kampanyalarından vazgeçtiklerinde 
talep çok daha fazla istikrarlı bir yapıya 
kavuşacaktır.

Organizasyonlar değeri doğru 
tanımlamaya başlayıp, değer akımının 
tümünü belirleyerek, ürün bazında değer 
yaratan aşamaların sürekli akmasını ve 
müşterilerin değeri işletmeden 
çekmelerini sağladıklarında, çalışanlar bir 
taraftan ürünleri müşterilerin gerçek 
ihtiyaçlarına yakınlaştırma, diğer taraftan 
iş yükleri, zaman, maliyetler ve hataları 
azaltma süreçlerinin sonunun olmadığını 
görmeye başlarlar. Böylece yalın 
düşüncenin beşinci ve son ilkesi olan 
Mükemmellik ortaya çıkar. 
Mükemmelliğe giden yolda kullanılan 
yöntem ise şöyle sıralanabilir.

Yöntem:
• KAIZEN (Sürekli iyileştirme): Zaman 
 içerisinde değerin ve değer 
 akış yollarının tanımlanması, değer 
 akışının sağlanması ve değerin 
 çekilmesi.
• KAIKAKU (Radikal iyileştirmeler): 
 Değer zinciri üzerinde yer alan tüm 
 şirketlerin katılımı ile sürecin 
 tümünün aynı anda ele alınması ve 
 radikal bir iyileştirme ile sonuca 
 ulaşılması.

Süreçler: 
• Değişime iç bünyede başlanması
• Değişimin sonuçlarının müşteri ve 
 tedarikçilere gösterilip, ikna edilmesi
• Değişimin sonuçlarının müşteri ve 
 tedarikçilere aktarılması 

• Radikal ve topyekün iyileştirmelere 
 gidilmesi 

Özet olarak yalın düşüncenin gereklerini 
uygulamaya almak için işletmeleri 
zorlayan faktörler ve bu faktörleri yaratan 
koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:

ÜRETİMDE TEMEL İSRAFLAR
- Hurdalar
- Fazla üretim
- Gereksiz malzeme taşımaları
- Yarı mamul ve bitmiş ürün stokları
- Gereksiz, katma değer yaratmayan 
 operasyonlar
- İşçinin makine zamanı içinde 
 beklemeleri
- Gereksiz işçi hareketleri

İSRAFIN NEDENLERİ
- Yetersiz çalışma metotları
- Uzun hazırlık aşamaları
- Yetersiz personel
- Eğitim eksikliği
- Yetersiz bakım
- Uzun mesafeler
- Liderlik eksikliği

5. Mükemmelliğe doğru
yol alınması İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,

İŞYERİ HEKİMİ VE
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
BULUNDURMA YÜRÜRLÜK
TARİHLERİ

0 Haziran 2012 tarih ve 
28339 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 01 Ocak 2013 

tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kanun kapsamında iş yerleri faaliyet 
türlerine göre üç sınıfa ayrılmışlardır. 

Bunlar; 
-Çok tehlikeli
-Tehlikeli
-Az tehlikeli sınıflardır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ve üzerinde çalışanı 
bulunan tüm işverenlere bazı 
yükümlülükler gelmiştir. 

01 Ocak 2013 itibari ile işverenlerin 
yükümlülükleri; 
1- İş yerinde risk değerlendirilmesinin 
 yaptırılması 
2- Acil durum planlarının hazırlatılması 
3- Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği 
 eğitimlerinin aldırılması 
4- Çalışanlara sağlık raporlarının 
 aldırılması 

Yukarıda bahsi geçen yükümlülükler 
için süreç başlamış olup aykırılığın 
devam ettiği her ay için ciddi para 
cezaları öngörülmüştür. 

İş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri 
hekimliği ve diğer sağlık personeli 
hizmetlerinin alınmaya başlaması ise 
aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 
12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 
numaralı Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
yapılmasına Dair Kanun’ un 56.maddesi 
ile yapılan son değişikliğe göre; 
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A ydın Makine Mühendisleri 
Odası Başkanı Metin 
Albeyoğlu, Sekreteri Fikri 
Aydın, Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Erkan,ADÜ 

Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. 
İsmail Böğrekçi ve Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Demircioğlu Aydın Ticaret Borsası’na 
ziyarette bulundu. Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Meclis üyesi Rıza Uyar ve Genel 
Sekreter Çimen Mutlu ziyarette hazır 
bulundular.

Bosnalı;  çıldır havaalanının durumu 
hakkında sorulan soruları yanıtlarken 
Aydın iline kazandırılacak yenilenebilir 
enerjili soğuk hava deposu projesi 
hakkında da bilgiler verdi. Bu projelerin 
birbiri ile eşdeğer öneme haiz olduğunu 
her ikisinin de Aydın iline çok önemli 
kazançlar sağlayacağını belirten Metin 

Albeyoğlu benzer bir soğuk hava 
deposu projesinde görev aldığını, Aydın 
ili için 10 yıl önce yapılması gereken bir 
yatırım olduğunu belirtti.

Aydın Makine Mühendisleri Odası 
Yönetim Sekreteri Fikri Aydın, Aydın ili 
jeotermal sahalarından bugün itibariyle 
ihale edilmiş olanlar sebebiyle 300 
milyon TL’ lik bir özel idarenin alacağı 
olduğunu büyük şehir yasası çıktıktan 
sonra il özel idarenin kapanacağı 
dolayısıyla tüm gelirlerin maliyeye 
aktarılacağının derin üzüntüsünü 
paylaştı. Bu paralar Aydınlının ve Aydın 
için harcanmalı, büyük şehir olunca 
özel idarenin yapacağı işleri büyük şehir 
belediyesinin yürütecek olması 
sebebiyle de maliyeye değil de büyük 
şehir belediyesine gitmesi gerekirdi 
dedi. Kanunun bu konudaki yanlışının 
düzeltilmesi amacıyla bir şeyler 
yapılmalı diye görüşlerini bildirdi.

Aydın ile ilgili bir diğer konu olan 
mühendislik fakültesinin bir binasının 
olmayışının Aydın için büyük kayıplara 
sebebiyet verdiğini ve ilerideki fakülte 
binasının hayata geçirilmesinden sonra 
gerçekleşecek kazançların farkına 
varılması gerektiği ADÜ makine 
mühendisliği bölümü Prof. Dr. İsmail 
Böğrekçi, Yrd. Doç. Dr. Pınar 
Demircioğlu tarafından belirtildi. 
birçok başarılı projelerde görev 
yaptıklarını ve daha fazla aydın için 
çalışma şevk ve iradesine sahip 
olduklarını belirten üniversite hocaları 
bu konuda aydın ticaret borsasından 
manevi destek talebinde bulundu.

Pek çok konuya değinilen ziyaret 
karşılıklı iyi dilek ve tekrar görüşme 
dilekleriyle başarılar dilenerek 
sonlandırıldı.

A ydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Ahmet Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan 
Yardımcısı Cihan Can, Yönetim 

Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve 
Abdülkadir Yıldız ve Meclis Üyelerinden 
Rıza Uyar ve Erkan Aslan, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne yeni atanan 
Mehmet Taha Al’a tebrik ziyaretinde 
bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet 
Bahri Erdel, Mehmet Taha Al’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, Aydın Ticaret 
Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha 
Al; ziyaretten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek memnuniyetlerini ifade ettiler. 

V ali Erol Ayyıldız’a yapılan 
ziyarete Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı 
Ahmet Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Bosnalı, Meclis Başkan 
Yardımcısı Cihan Can, Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Ülgen ve Abdülkadir 
Yıldız, Meclis Üyelerinden Rıza Uyar ve 
Erkan Aslan, Genel Sekreter Çimen 
Mutlu katıldılar. 

Gerçekleştirilen ziyarette, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı Borsa tarafından daha önce 
hayata geçirilen projeler ve 
yürütülmekte olan Soğuk Hava Deposu, 
Bilim Sanat Merkezi, Tarıma Dayalı 
Endüstri Meslek Lisesi  ve 21 – 24 
Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan 2. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 
çalışmalarının mevcut durumları 
hakkında  bilgiler verdi.

Ayrıca Bosnalı; Aydın Çıldır 
havaalanının uçuşlara açılması 
konusunda ısrarcı olduklarını 
bildirerek, Aydın Valisi Erol 
Ayyıldız’dan desteklerini istediler.  

Aydın Valisi Erol Ayyıldız Aydın’da her 
türlü yetişen sebze ve meyvenin, Aydın’a 
daha çok gelir getirmesinin sağlanması 
amacıyla Organik bir Pazar 
kurulmasını, Borsa’nın da bu proje 
içerisinde yer almasını istedi. 

Yapılan ziyaret sonrasında Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı ve Meclis Üyeleri; Vali 
Ayyıldız’a görevlerinde başarılar 
dileyerek, Borsamız olarak Valiliğimiz 
ile birlikte gerçekleştirilecek her projede 
severek yer alacaklarını ifade ederek, 
ziyaretlerini sonlandırdılar. 

SOĞUK HAVA DEPOSU
İLİMİZE BÜYÜK KAZANÇLAR
SAĞLAYACAKTIR. 

AYDIN TÝCARET BORSASI’NDAN
VALÝ EROL AYYILDIZ’A ZÝYARET

AYDIN TÝCARET BORSASI’NDAN
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ’NE ZÝYARET

Bosnalı;  çıldır havaalanının durumu hakkında sorulan soruları 
yanıtlarken Aydın iline kazandırılacak yenilenebilir enerjili soğuk 
hava deposu projesi hakkında da bilgiler verdi.

Gökyüzünün altındaki
en güzel yeryüzü

The most beautiful land under the sky
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A ntalya Ticaret Borsası 
öncülüğünde ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
desteği ile 19-22 Eylül 2013 

tarihleri arasında Antalya Expo Center 
Fuar alanında gerçekleşen 4.Yöresel ve 
Geleneksel Ürünler Fuarında Aydın 
Ticaret Borsası yerini aldı. Aydın İlini 
ve yöresel ürünlerini tanıtmak üzere 
108 m²  stant ile fuara katılan Aydın 
Ticaret Borsası, ziyaretçilere bol bol 
kuru incir ikram etti ve fuara 
götürdüğü Aydın Efeleriyle açılışa renk 
kattı.

Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarına 
4 yıldır katılan Aydın Ticaret Borsası, 
bu yılda kuru incir, kestane, kestane 
şekeri, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun 
çeşitleri, memecik zeytini, künar gibi 
yöre ile özdeşleşmiş yöresel ürünlerini 
tanıttı.

Aydın Ticaret Borsası standını; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Antalya Valisi 
Sebahattin Öztürk, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Türk Patent 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan, Antalya TSO Başkanı Çetin 
Osman Budak, Antalya TB Başkanı Ali 
Çandır ile çok sayıda katılımcı ziyaret 
etti. Aydın standını ziyaret eden 
konukları, Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Cengiz Ülgen, Abdulkadir Yıldız, 
Meclis Üyeleri Erkan Aslan, Ali Çevik 
ve Genel Sekreter Çimen Mutlu 
ağırladı.

Aydın standında yer alan firmalar 
Yingari markasıyla çikolatalı incir ve 
doğal sabunlarıyla Balca Gıda, dünya 
çapında ödüllü zeytinyağları ile 
Gıdatay, incir mamulleri ile Tariş İncir 
Birliği, Kestane şekeri ile Akkes 
Kestane, soğuk sıkım ve ayak sıkımı ile 
butik zeytinyağı üretimi yapan Naz-ı 
Şifa, sabun çeşitleriyle Bosnalı Sabun, 
Özçınar Zeytinyağı markasıyla Nevin 
Özçınar, Morova Markası ile Şenol 
Gıda San. A.Ş.’nin ürünleri tanıtıldı ve 
satış yapıldı.

Aydın Standında yer alan firma 
temsilcileri satış amaçlı getirmiş olduğu 
kuru incir, kestane şekeri, zeytin ve 
zeytinyağlarının tamamını sattıklarını, 
iş bağlantısı amacıyla gerekli görüşme 
ve irtibatı sağladıklarını ve fuardan 
memnun bir şekilde ayrıldıklarını 
belirttiler.

Aydın Standında yer alan firma temsilcileri satış amaçlı getirmiş olduğu 
kuru incir, kestane şekeri, zeytin ve zeytinyağlarının tamamını sattıklarını, 
iş bağlantısı amacıyla gerekli görüşme ve irtibatı sağladıklarını ve fuardan 
memnun bir şekilde ayrıldıklarını belirttiler.

AYDIN TİCARET BORSASI
YÖRESEL VE GELENEKSEL

ÜRÜNLER FUARI’NDA
YERİNİ ALDI... 
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SEZONUN İLK KESTANESİ
BORSA’YA TESLİM EDİLDİ. 

A ydın genelinde 67.253 dekar 
alanda üretimi yapılan 
Kestanenin hasadı Eylül 
itibariyle başladı. 

Türkiye’deki kestane üretiminin 
yaklaşık yüzde 35’lik kısmının 
karşılandığı Aydın’da sezonun ilk 
kestanesi Aydın Ticaret Borsası’na 
teslim edildi. 

Aydın’da birçok ailenin geçim kaynağı 
olan Kestane ilin yüksek kesimlerinde 
üretiliyor. Yıllık 19.782 tonluk Kestane 
üretimi gerçekleşen Aydın’da ağırlıklı 
olarak Sultanhisar, Köşk  ve Nazilli 
ilçelerinde üretimi yapılıyor.

Kestanenin 2013 yılının ilk hasadı 
Aydın Merkez Eğrikavak Köyünde 
yapıldı. İlk hasat edilen kestaneyi 
sembolik olarak kilosu  10 TL’den 
Aydın Ticaret Borsası teslim aldı. 

Sezonun ilk kestanesini satan üretici 
Sabahattin Metin, ürün rekoltesinin ve 
kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi. 
Kestanenin ağaçta beklemediği için 
üreticiye zora soktuğunu ifade eden 
Sabahattin Metin, tek temennilerinin 
fiyatların iyi olması olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı Kestane üreticilerine hayırlı bir 
sezon dileyerek “Kestane ile ilgili 
yaptığımız tüm çalışmalar, güzel 
Aydınımızın daha da tanınması 
yolunda alınan bir karardır” diyerek 
sözlerine son verdi. 
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AYDIN TİCARET BORSASI
AYDIN İLİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİNİ
MAKEDONYA’DA TANITTI.

N amık Kemal Üniversitesi ile Makedonya “St. 
Climent Ohridski-Bitola” Üniversitesi işbirliğinde 
24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Makedonya’nın  
Struga Kentinde düzenlenen  “Adriyatik’ten 

Kafkaslar’a 2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar” Sempozyumuna 
Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu ile Borsa 
Gıda Kontrol Laboratuvarı Zeytinyağı Tadım Panelistlerinden 
ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yrd.Doç Dr. 
Renan Tunalıoğlu ile Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek 
Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Gözde Şahin katıldılar.

Sempozyuma Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, 
Kosova, Slovenya, İtalya, Kazakistan ve Türkiye’nin Üniversite 
ve Araştırma Kuruluşlarından 600 den fazla uzman ve özel 
sektörden katılımcı iştirak etti.

2 günde sözlü ve poster olmak üzere 633 bildiri sunulan 
sempozyumda, Aydın Ticaret Borsası sponsorluğunda katılan 
ekip Aydın İli’nde Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürünlerin 
Değerlendirilmesi ve Zeytinyağı’nda Duyusal Analiz konulu 2 
poster sunumu gerçekleştirdi. Sempozyum çerçevesinde 
katılımcılara kaliteli zeytinyağının nasıl olması gerektiği 
konusunda bilgiler vererek zeytinyağı tadımı yaptırarak yöresel 
ürünlerden “Aydın kuru inciri” ve zeytini ikram etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, sempozyumun sponsorları arasında yer alarak 
Balkan ülkesi Makendonya’da yöresel ürünlerimizi 
tanıtmaktan, üniversitemiz ile işbirliği içerisinde çalışmaktan 
memnuniyet duyduk. Kamu, özel sektör  ve bilim insanlarını 
biraraya getiren  sempozyumların, alanlarında uzman 
kişilerle tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve ileriye 
yönelik önemli çalışmalara vesile olabilmek adına güzel 
gelişmelerdir. dedi.

A ydın Kadın Efeler Derneği 
Başkanı Gülsevil Gürsoy 
Ergünoğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Aydın 

Ticaret Borsası’na yaptıkları ziyarette 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdülkadir Yılddız, Meclis Üyelerinden 
Rıza Uyar, Erkan Aslan ve Genel 
Sekreter Çimen Mutlu karşıladılar. 

Yapılan ziyarette yeni kurulan Kadın 
Efeler Derneği hakkında bilgiler veren 

Başkan Gülsevil Gürsoy Ergünoğlu 
amaçlarının evde oturan kadınların iş 
hayatına kazandırılarak, Aydın 
ekonomisine canlılık getirilmesini 
sağlamak olduğunu, aynı zamanda 
okur yazarlık oranının arttırılması 
projesiyle eğitim seviyesi yüksek 
bayanlar sayesinde ülkemize faydalı 
bireyler yetiştirileceğini vurgulayan 
Aydın Kadın Efeler Derneği Üyeleri, 
Aydın Ticaret Borsasından yapacakları 
projeler konusunda destek istediler. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirerek, 
“Bayanların her alanda olmaları, öne 
çıkmaları bizim çağdaşlığımızın 
göstergesidir. Aydın’ın çağdaş olduğu 
bayanlara verilen destekten 
anlaşılmaktadır. Yürüttüğünüz birlikte 
yapılabilecek projelerde sizleri 
desteklemekten onur duyarız” 
ifadelerine yer verdi.  projelerde 
Sizlerin başarılı olmaları bizlerinde 
sizleri desteklediğimizin göstergesidir. 

A ydın Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Selma 
Böceklioğlu Dündar,  Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Atilla Karpınar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi  Zehra Dokuzlu Aydın Ticaret Borsası 

Başkanı Adnan Bosnalı’yı ziyarette bulundu. 

Yapılan ziyarette Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan 
çalışmaları takip ettiklerini, başarılı çalışmalara imza 
attıklarını kaydeden Aydın Lisesi Mezunları Derneği Başkanı 
Selma Böceklioğlu Dündar, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 
projeler hakkında Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı’ya bilgi verdi. 

Bosnalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın 
Lisesi kuruluşundan bu yana bir çok önemli şahsiyetleri 
mezun eden, ilimizin köklü lisesidir diyerek Aydın Lisesi 
Mezunları Derneği yönetime başarılar diledi. 

AYDIN LÝSESÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ’NDEN
AYDIN TÝCARET BORSASI’NA ZÝYARET 

AYDIN KADIN EFELER DERNEĞİ’NDEN
AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 

Sempozyuma Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova, Slovenya, 
İtalya, Kazakistan ve Türkiye’nin Üniversite ve Araştırma Kuruluşlarından 600 den 
fazla uzman ve özel sektörden katılımcı iştirak etti.



MAKALE MAKALE

30 31Aydın Ticaret Borsası Aralık 2013»

KAPALI KAPILARIN ARDINDA,
AYDIN’IN AVRUPALI
KÜLTÜR VE TARİHİ

YIKMAYALIM BU YAPILARI,
KALMADI YAPACAK USTASI..!

Mehmet ÖZÇAKIR
İnşaat Mühendisi
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

mehmetozcakir@hotmail.com

Söke ilçemizde Avrupa fonlarından 
sağlanan ödeneklerle yeniden yaratılan 
Kemalpaşa Mahallesi, Aydın 
merkezimize de örnek olmalıdır. Söke  
Eskidoğanbey  köyü de Birgi olmağa 
aday bir yerleşim merkezidir.

Kalan bu bir avuç kültür mirasımız ve 
Aydın’ın markası sayılan eski konutların 
gözlerimizin önünde yitip gitmesine ne 
acıdır ki herkes seyirci kalmağa devam 
etmektedir.

Oysa turizm, kültür ve tanıtım 
sektöründe değerlendirilebilecek bu 
yapıların işlevlendirilerek yeniden 
restoresi ile öğrencilere, derneklere, el 
sanatları, takı tasarım kursları, kent 
müzesi ve kütüphanesi ile kazanılması 
mümkün iken yerel ve Özel İdare ile 
genel bütçeli kamu idarelerinin 
ilgisizliğini anlamak mümkün değil.

En yakın komşu ilimiz Muğla’da  
Ödenmiş Tire ve Birgi gibi yakın 
merkezlerde restore edilen konaklar 
,oteller, hanlar,yüzlerce turiste ev 
sahipliği yaparken kentin tanıtımında 
ve markalaşmasında oldukça etkili 
olduğunu herkes tarafından biliniyor. 
Oysa ilimizdeki metruk virane 
bırakılmış kültürel mirasımız yapılar ise 
evsizlerin ve sokak çocuklarının 
barınma ve suç yuvaları halinde hazin 
sonunu bekliyor. 

Hatta bazı yapılar son yağışlar nedeniyle 
taşıyıcı sistemi erimiş ve çökmeye yüz 
tuttuğundan çevresine tehdit 
etmektedir. 

Bu yapılardan şanslı olan Nasuhpaşa 
Külliyesi ,Gümrükönü hanı , Zincirli 
Han ve Pınarbaşı köşkü, AYTO Kahveci 
Bilal Ağa Aydın Kültür Evi  ile Milli 
Aydın bankası  sevindirici  gelişmeler 
sonucu  restore edilerek  Aydınlılara 
kazandırılmıştır.

A ydın kent olarak tarihi 
yapıları ve dokusu  komşu 
iller ve ilçeler  kadar zengin 
olmamasına rağmen , 

ayakta kalabilen yapılar, el uzatılmasını 
bekliyor.

Bir şehrin simgesi, markası, kültür ve 
tarihini yansıtan sivil ve resmi yapılar 
ya soluk siyah beyaz fotoğraflarda  
kalan görüntüleri, ya da  yıkılmağa yüz 
tutmuş metruk, yılların yorgunluğuna 
dayanamayan, çatıları, duvarları. 

Aydın’ın Yunan işgali sonrası 1922’de 
yaşanan katliam ve yangınlar sonucu 
yerle bir edildikten sonra,günümüze 
dek  kalan ve çoğunluğunu Macar 
ustaların yaptığı  50’ ye yakın Avrupalı  
yapı,  geçmişin izlerini bugüne kadar  
taşımış is de, her biri yorgun  ve terk 
edildiğinden eğer el uzatan olmazsa, bu 
kültürel  yapıların bakımsızlık 
nedeniyle daha fazla ayakta kalmasının 
mümkün olamayacaktır.

Aydın kent olarak tarihi yapıları ve dokusu komşu 
iller ve ilçeler  kadar zengin olmamasına rağmen, 
ayakta kalabilen yapılar, el uzatılmasını 
bekliyor.
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Ancak  kent içinde daha onlarca tarihi 
yapı ilgi beklemektedir.

Başta Sayın Valimiz ve  bürokratları, 
Aydın’dan kazanan ,sponsor olabilecek 
firmalar, işadamları  ticari amaçla 
değerlendirmek isteyen kişi ve 
kurumlar meslek odaları, yitip giden bu 
eserleri acilen kültürümüze geri 
kazandıralım. 

Bu yapılar yıkıldığında fotoğraflarda 
soluk birer anı olarak kalmasın. 
Çünkü yarın çok geç olacaktır.

Aydın kent merkezine çok yakın 
Tralleis antik kenti ve Arsenal  
uyuyan    bir hazinemizdir. Ancak 
birinci derecede arkeolojik SİT 
alanı içindeki bu 2500 yıllık tarih 
üzerine  inşaat yapılması yasak 
olmasına rağmen ,mevcut tüm sivil 
ve resmi yapılar daha modern bir  
bölgeye taşınarak , Aydın’ın ikinci 
bir seyir ve rekreasyon alanına 
kavuşması sağlanmalıdır.

İlçemiz Didim ve Afrodisyas ile 
Milet ve Nysa antik kentine 
düzenli turlarla  yapılan tanıtım , 
kent merkezi içinde ki Tralleis 
içinde tur programlarına 
alınmalıdır.

Gelecek yıl Büyükşehir adını 
taşıyacak Aydın , sözde değil özde 
bir  Büyük  kent olması için  artık  
BÜYÜK düşünmelidir.

TEK ADIMDA RESTORASYON PROJESİ

TRALLEİS ANTİK KENTİ ÜZERİNDEKİ
TÜM YAPILAR KENT DIŞINA TAŞINMALIDIR.

Mirasçılarının elinde ilgisizlikten  
hergün daha fazla yitip giden tarihi 
mirasımızın ADÜ ve  Valilikçe satın 
alınmasını  ve Kültür ve Sanat 
çalışmalarında kullanılması ,  
Büyükşehir Aydının gelecekteki  gurur 
markası ve prestij  yapıları olacaktır. 
ADÜ Araştırma merkezi, kafe, Kültür 
merkezi, Kütüphane ve  Butik otel 

olarak değerlendirilebilecek bu 
yapıların yoğun olduğu Veysipaşa ve 
Köprülü mahalleleri diğer restore edilen 
yapılarla ve Tralleis antik kentine  
yakınlığı ile Turizm  cazibe  merkezi 
olacaktır.

Bu yapıların  her geçen yıl daha fazla  
tahribatını  önlemek ve Aydın 

Turizmine hizmet edecek bir yapı 
olarak  kazandırılmak  üzere  Aydın 
valiliğinini önderliğinde “tek adımda 
restorasyon” bürosu kurularak tarihi 
yapı sahiplerine, bürokratik işlemlerde  
önderlik yapılması ve bu projelerin hibe  
ödeneklerle fonlanarak  tarih yeniden 
ayağa kaldırılmalıdır.
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AYDINLILAR
ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNİ
ARTIRMAK İÇİN
KOLLARI SIVADI!

A ydın’da TOBB’ne bağlı 
meslek kuruluşları, 
zeytinyağı tüketiminin 
artırılması ve tanıtımının 

yapılması amacıyla ‘zeytinyağlı lokma’ 
döktürdü. 

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Odası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın 
Genç İşadamları Derneği’nin 
işbirliğiyle Türkiye genelinde zeytinyağı 
tüketiminin artırılması için “Zeytinyağı 
Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. 
Aydın merkez Bey Cami önünde 
düzenlenen etkinlikte zeytinyağı ile 
pişirilen lokmalar üzerine pekmez 
dökülerek binlerce vatandaşa dağıtıldı.
Etkinliğe Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, AYTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ülken, AYSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin 
ve Aydın Genç İşadamları Derneği 
Başkan Ufuk Hüseyin Devrim ile 
meslek kuruluşları temsilcileri katıldı.

Zeytinyağının Sağlık Bakanlığı’nca 
desteklendiğini, zeytinin ise kutsal bir 
ürün olduğunu kaydeden Borsa 
Başkanı Adnan Bosnalı ise, şunları 
söyledi: Türkiye’de üretim kişi başına 1 
kiloydu. Bu rakam 1,5 kiloya çıktı. 
Başka bitkisel yağları 18 kilo 
tüketebiliyorsak zeytinyağı tüketimini 
en az 5 kiloya çıkarmalıyız. Tüketim 
artırırsak üreticin yaşadığı sorunlar 
ortadan kalkacak. Bunu öncelikle 
kendimiz tüketmemiz gerekir. 
Petrolden sonra en fazla harcamayı 
bitkisel yağlar için yapıyoruz. 

Dolayısıyla güzelim zeytinyağımızı 
satıyoruz. Bitkisel yağ yiyeceğimize 
bundan sonra zeytinyağı yiyelim. Gıda 
ürünlerine zeytinyağı ile yapılım ve 
sağlıklı olalım” diye konuştu.

Zeytinyağını yerel, ulusal ve uluslar 
arası alanlarda tanıtmayı 
amaçladıklarını belirten AYTO Başkanı 
Hakan Ülken, “Zeytinyağımızı 
tanıtmaya yönelik adımlardan ilkini 
başlattık. Bu etkinlikte kültürel ve 
geleneksel damak tatlarımızdan biri 
olan lokmanın aynı zamanda zeytinyağı 
ile pişirilebileceğini gösterdik. Bu 
sayede gıda sektöründe zeytinyağının 
teşvik edilmesini de amaçlıyoruz. Aynı 
zamanda birlikte hareket ederek kentin 
yöresel ürünlerini ve akla gelen ticari ve 
sanayi alanındaki tüm ürünlerimizin 
tanıtılmasına katkı koyuyoruz” dedi.

Aydın’ın Türkiye’de en fazla zeytin ağacı 
varlığına sahip kent olduğuna işaret 
eden AYSO Başkanı Mehmet Yunus 
Şahin de, “Kentimizde 22 buçuk milyon 
ağaç ve 2,5 milyon yetişecek ağaç olmak 
üzere toplam 24 buçuk milyon zeytin 
ağacımız olacak. Zeytinyağı ülkemizde 
yeterince tanınmış değil. Anadolu’da 
tohumlu yağlar zeytinyağı olarak 
biliniyor. Kişi başı üretim 1 kilodan 1,5 
kiloya çıkarıldı. Bunun kişi başına 2 
kiloya çıkarılması hedefleniyor. Ege 
İhracatçılar Birliğimizin bu sağlamak 
için yoğun faaliyetleri var. Ben de orada 
görevliyim. Önce Türkiye’ye sonra da 
tüm dünyaya zeytinyağının önemini 
anlatmamız gerekiyor. Biz de elimizden 
geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Genç 
İşadamları Derneği’nin işbirliğiyle Türkiye genelinde zeytinyağı tüketiminin 
artırılması için “Zeytinyağı Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. 
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ETKİNLİK ETKİNLİK

AYDIN’DA HAVA YOLU VE
HIZLI TREN ULAŞIMI İÇİN

“HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞSİN”
SLOGANLI İMZA KAMPANYASI

BAŞLATILDI

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ülken, “Aydın 
Büyükşehir statüsüne geçti. 2014 Mart 
ayı itibari ile artık Büyükşehir olacak 
ilimizde günümüzdeki ticari imkanlar, 
lojistik maliyetleri, ulaşımını ve 
işadamlarının birbirleri ile 
iletişimlerinin maliyetlerini 
düşündüğümüzde Aydın’da mutlaka 

hem havayolunun hem de 
demiryolunun aktif olması gerekiyor. 
Buna paralel olarak da uzun süredir 
gündemde olan Çıldır Havaalanının 
yolcu taşımacılığına ve aynı zamanda 
tarımsal ürünlerimizin transferine 
imkan sağlayabilecek şekilde hazır hale 
getirilmesi şart. Bununla birlikte 2023 
planının içerisine dahil edilmiş olan 

hızlı tren projesinin 2023 beklenmeden 
2014 yılı itibari ile Aydın’a 
kazandırılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu yönde üyelerimizden 
ve kamuoyundan destek gördüğümüz 
için bu yönde bir imza kampanyası 
başlattık. Aydınlıların bu konuda 
duyarlı olduğunu biliyoruz. Onu da 
imza kampanyasının ilk gününde 
olmamıza rağmen imza sayısının çok 
fazla olmasıyla da görüyoruz. Toplanan 
tüm imzaları Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na göndereceğiz” 
dedi.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yunus Şahin ise, 
“Bizim Aydın’ımız ile ilgili Aydın, 
Muğla ve Denizli’nin demiryolu projesi 
uzun zamandır devam ediyor. Ancak 
Başkan Ülken’in de söylediği gibi Aydın 
için demiryolu olmazsa olmaz. Biz de 
Aydın olarak 2023 planında bulunan 
projenin 2014 yılına dahil edilmesi için 
böyle bir kampanya başlattık. Bu 
kampanya süresinde görüyoruz ki 
Aydın halkı gerçekten buna büyük bir 
ilgi gösteriyor. Bu ilgiye layık bir sonuç 
almak istiyoruz. Havaalanı ile ilgili 
olarak da çalışmalar devam ediyor hatta 
son aşamalara gelindi. Türk Hava 
Yolları konuyla ilgileniyor. Bunun da 
Aydın’a kazandırılmasını hep birlikte 
istiyoruz” diye konuştu.

Aydın’da Çıldır 
Havaalanı’nın yolcu 

taşımacılığına 
açılması ve İzmir - 

Aydın - Denizli hızlı 
tren taşımacılığına 

başlanması için imza 
kampanyası 

başlatıldı. 

A ydın Ziraat Odası, Aydın 
Ticaret Borsası, Aydın 
Ticaret Odası ve Aydın 
Sanayi Odası tarafından 

Çıldır Havaalanı’nın yolcu 
taşımacılığına açılması ve 2023 yılı 
Yatırım Programına alınan İzmir-Aydın 
Denizli Hızlı Tren Taşımacılığı 
Projesinin 2014 yılında başlatılması 
için “Hayallerimiz Gerçekleşsin” 
temasıyla imza kampanyası düzenlendi. 
“Bir imza da sen at” sloganıyla 
başlatılan kampanya boyunca toplanan 
imzalar, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na iletilecek.

Havaalanı konusunda ısrarcıyız
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, hem 

havaalanının hem de tren yolunun 
Aydın’a gerektiğini ifade ederek 
sözlerine şu şekilde devam etti; “2023 
yılı dahilinde olan bu proje onaylandı. 
Ama biz bunun daha erkene alınmasını 
istiyoruz. Bununla beraber havaalanı 
konusunda da ısrarcıyız. Zaten bu 
yönde çalışmalar devam ediyor. Ama 
hızlandırılması konusunda istikrarlı bir 
şekilde hareket etmek zorundayız. Bu 
nedenle de bir imza kampanyası 
başlattık. İmzalarımızı Ankara’ya 
ulaştırdığımız zaman her halde ses 
getirecektik. Bu sadece seçim öncesi 
olan bir konu değil. Bu Aydın için 
olmazsa olmazdır. Havaalanı ve hızlı 
tren ile Aydın ekonomisini de 
canlanacaktır”
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ARITMA TESİSİ VE
KANALİZASYON YAPIM İŞİ

MİLAS YOLU

İLÇENİN ADININ KAYNAĞI

İlçemizin büyük sıkıntısı ve ihtiyacı olan 
kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi 
projelerimiz Belediye Başkanımızın 
yoğun çalışmaları sonucunda atık su 
arıtma tesisi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığından hibe kaynak aktarımı 
yapılmıştır.

24.09.2013 Tarihinde 339.000 TL (KDV 
hariç) ihalesi yapılan 2000 kişilik 
kapasiteli evsel nitelikli Atık su arıtma 
tesisi yüklenici firma tarafından 
başlatılmış olup 90 gün içinde 
bitirilecektir.

Kanalizasyon projemiz için %50’si 
Başbakanlık SUKAP kapsamında hibe 
olarak %50’si Belediyemizce İller 
Bankasından sağlanan kredi ile 
02.04.2013 tarihinde 1.534.492.00 TL 
(KDV hariç) ihalesi yapılan Kanalizasyon 
projesi yüklenici firma tarafından 
başlatılmış olup iş süresi 360 gündür.

İlçe halkımızın yıllardır özlemle 
yapılmasını beklediği Karpuzlu-Milas 
yolu projesi Belediye Başkanımız ve 
Aydın milletvekillerimizin yoğun 
çaba ve katkıları sonucunda Kara 
yolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından 
30.05.2011 tarihinde 10.256.100 
TL(KDV hariç)ihalesi yapılmıştır. 
Çalışmalar tüm hızıyla yoğun şekilde 
devam etmektedir.

karpuzlu
BELEDİYESİ

B ugün İlçe Merkezi olarak 
kullanılan yerleşim yerinin 
adının daha önce 
Demircidere olduğu 

bilinmektedir. Karpuzlu,  
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
kayıtlarında Demircidere Köyü olarak 
geçmektedir. Köye, Demircidere adının 
verilmesinin nedeni, köyün hemen 
yanındaki dere kenarında olan birkaç 
demirci dükkanın dan kaynaklandığı 
sanılmaktadır. Demircidere  Köyü adı  
1971 yılında, beldenin Belediyelik 
olmasıyla Karpuzlu olarak 
değiştirilmiştir.
 
Karpuzlu Hakkında
Karpuzlu ilçesi Aydın İline bağlıdır. 
1990 yılında İlçe statüsü kazanmıştır. 
Aydın-Muğla yolu üzerinde yer alır. 
İklimi ılıman Akdeniz İklimi etkisi 
altındadır. İlçenin toprakları oldukça 
verimlidir. Bu nedenle ekonomisinin 
asıl kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 
Zengin maden yataklarına sahip olup 
(kuvars, feldspat vs.) çeşitli firmalar 
aracıyla ihraç edilmektedir.
Alinda Antik Kenti olması nedeni ile 
Aydının eski ve önemli yerleşim 

yerlerinden biridir.  İlçemizde  
Anadolu’nun  en görkemli antik 
kentlerinden biride “Alinda” Antik 
Kentidir.

İlçenin toplam nüfusu 12,207 olup, 
2200 ‘ü ilçe merkezinde yaşamaktadır.
Karpuzlu İlçesinin 4 adet mahallesi ve 
19 adet köyü bulunmaktadır. İl 
merkezine uzaklığı  54 km’dir.
İlçede toplam 8 ilköğretim okulu 

bulunmakta 2 ilköğretim okulu ve 1 
Lise merkezde bulunmaktadır
Karpuzlu Sağlık Grup Başkanlığına 
2012 Yılında Karpuzlu İlçe Hastanesi 
Statüsüne kavuşmuştur. Hastanemize 
bağlı bir sağlık ocağı mevcuttur. 
Entegre ilçe devlet hastanelerimizde 24 
saat kesintisiz acil sağlık hizmeti ile ağız 
diş sağlığı hizmetleri TSM 
hekimlerinin katılımıyla verilmektedir.
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ÇARŞI CAMİİ
RESTORASYONU

BELEDİYE
ARAÇLARININ VE
OYUN PARKLARININ
YENİLENMESİ

ENTEGRE DEVLET HASTANESİ
Entegre Devlet Hastanesi  İlçemize kazandırılmış olup, 24 saat hizmet vermektedir. Yeni hizmet binası 
TOKİ tarafından ihalesi yapılmış olup  yapım çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz orta mahallede bulunan kültür 
varlığı olarak tescilli çarşı camii kendi 
özgün mimari yapısına uygun olarak 
restorasyonu yapılmış yeniden 
halkımızın hizmetine sunmuş 
bulunmaktayız. Tarihi ve Kültürel 
varlıklarımıza vermiş olduğumuz önem 
en üst seviyededir.

14.11.2012 tarihinde 276.656.02 TL 
(KDV hariç) ihalesi yapılmış olup 
halkımızın hizmetine açılmıştır.

Belediyemize ait iş makinaları, araç ve 
ekipmanlar yenilenmiştir. Çocuklarımız 
için oyun parkları ve spor aletleri ile 
İlçemizin dört bir yanı donatılmıştır. 
İlçemizin bir çok yeri ağaçlandırılmıştır.

ALİNDA, KÜLTÜR, SANAT VE
TURİZM FESTİVALİ
İlçemizin ve Alinda antik kentinin 
tanıtımı için Alinda, Kültür, Sanat ve 
Turizm festivali düzenlenmeye 
başlamıştır.Bu yıl 20 bin kişiyle 2.’si 
düzenlenen festival geleneksel hale 
getirilmiştir.
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AYDIN
2’NCİ TARIM GIDA VE
HAYVANCILIK FUARI

293 FİRMANIN KATILIMI İLE
KAPILARINI AÇTI. 

293 FİRMA KATILDI

CAZİBE MERKEZİ OLMA
YOLUNDA İLERLİYORUZ

Son teknoloji ürünü tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları ile
tarım sigortaları ve tarımsal krediler üreticilerin beğenisine sunuldu.

Aydın Valiliği, Aydın Belediyesi, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Ziraat 
Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Meslek Kuruluşları ve KOSGEB’in desteğiyle, Aydın Ticaret Borsası ve KOBİ 

Fuarcılık işbirliğiyle organize edilen 2’nci Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Eski Tütün Depoları’nda açıldı. Açılış 
törenine Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Salih Köksal, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, sivil toplum örgütü ve 
siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. A çılışta konuşan KOBİ 

Fuarcılık Genel Müdürü 
Mustafa Manap, geçen yıla 
göre bu yılki fuarın daha üst 

düzeyde gerçekleştirildiğini belirterek, 
fuara 293 firmanın katıldığını söyledi. 
Daha sonra konuşan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, 
Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ın daha 
önceden belirlenen randevulu toplantı 
dolayısı ile Ankara’da bulunduğu 
bildirdi. Aydın’ın en önemli tarım 
merkezlerinden birisini olduğuna 
dikkat çeken Köksal, “İlimiz incir ve 
kestane ile birinci sırada, zeytin, 
enginar ve pamukta ikinci sırada, çilek 
ve yerfıstığın da üçüncü sırada yer 
almaktadır. Kısacası ülkemizde üretilen 
bitkisel ürünlerden 21’nde Türkiye de 
ilk 10’da yer alarak bu önemini 
göstermektedir. Aydın ilimiz tarımda 
durağan değil büyüyen bir konumdadır. 
Şöyle ki son 10 yılda kestane de 13 bin 
800 tondan 19 bin 700 tona, çilekte 12 
bin tondan 46 bin 700 tona, enginar da 
bin tondan 5 bin 400 tona, mısır 
slajında 2004 yılında 373 bin 700 ton 
üretilirken 2012 yılında 880 bin 500 
tona bitkisel üretimi artırmıştır. 
Hayvancılıkta da bu artış çok daha 
bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
İlimiz büyükbaş hayvan sayısını 191 
binden 320 bine, küçükbaşta 186 
binden 288 bine, süt üretimini 134 bin 

tondan 410 bin tona, broyler 
tavukçulukta 1 milyondan 2 milyona, 
bal üretiminde 1 bin 500 tondan 3 bin 
tona çıkarmayı başarmıştır” dedi.

100 BİN İMZA İLE
SES GETİRMELİYİZ

Köksal’ın ardından konuşan Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı da, “Fuara geçen yıla 
göre firma ve ziyaretçi bazında katılım 
yüzde 100’ü geçmiştir. Aydın 
gerçekten çok güzel bir tarım ilimizdir. 
Aydınlıların artık uçmaya ve hızlı 
trenle yolculuk yapmaya ihtiyaçları 
olduğunu düşünüyorum. İki projenin 
gerçekleşmesi için siz değerli 
katılımcılardan şehrin belirli 
noktalarına kurulun stantlardaki imza 
kampanyamıza destek vermenizi 
istiyoruz. Bu desteği 100 bin imza ile 
Ankara’da ses getirebilecek bir hale 
getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın son yıllarda tarım açısından 
bir cazibe merkezi olma yolunda hızlı 
adımlarla ilerlediğini savunan Köksal, 
“Tarımda gelişme sadece rakamsal 
büyümeden ibaret değildir aynı 
zamanda tarımsal ürünlerimizde 
nicelik ve nitelik bakımından da kalite 
artmakta, tüketicilerin tercihleri 
yönünde kendisini yenilemektedir. 
Organik üretim yapan yaklaşık 6 bin 
üreticimizle Türkiye’de üretici sayısı 
bakımından 2’nci sırada 
bulunmaktayız. Yine iye tarım 
uygulamalarında 501 üretici ve 74 bin 
dekar alan ile 2’inci sırada 
bulunmaktayız. İlimizin ürünlerinin 
öncelikli olarak markalaşması ve tüm 
tüketici guruplarınca güven duyulan 
bir konuma gelmesi çok önemlidir. 
Bunun için fuarlar önemlidir. Ticaretin 
çok hızlı bir şekilde geliştiği 
günümüzde dünyasında fuarların 
önemi de vazgeçilmez bir şekilde 
artmaktadır. İlimiz gerek tarım şehri 
olması bakımından gerekse ihracatta 
söz sahibi bir olması bakımından hem 
ulusal hem de uluslararası fuar merkezi 
olmayı hak etmektedir” dedi.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, fuara kent dışından 
pek çok firma katıldığını ve bunun önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.
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AYDIN’IN SORUNU
MARKALAŞMA

MARKA YOKSA
PARA YOK

dolayı çiftçinin ürettiği üründen para 
kazanamadığını savunan Çerçioğlu, 
“Avrupa üreticisi mazot ve gübre de 
vergi desteği kullanıyor. Türk çiftçisinin 
Avrupa çiftçisi ile rekabet edebilmesi 
için hükümetten bu desteği alması 
gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte 
STK’ların desteği ile jeotermalimizi 
çiftçimizle buluşturacağız” dedi.

İki çiftçiyi sağına ve soluna alarak 
konuşmasına başlayan MHP Aydın 
Milletvekili Ali Uzunırmak ise, “Bu iki 
hemşerimizi neden yanıma aldım? 
Onlar tarımın sembolü olan 
şapkalılardır. Allah onlardan razı olsun. 
Onlar üretmezse insanlık açlık çeker. 
Onlar alın teri ile insanlığı besliyorlar. 
Bu fuarda sembol olması gerekenler 
onlardır. Türkiye’de tarım sektörünün 
sorunları vardır. Aydın’ın sorunları da 
var. Karar alıncı olan siyasetçiler ve 
karar alıcılara yön veren bürokrasinden 
sivil toplum örgütlerine varıncaya 
kadar herkes buradadır. Karardan 
etkilen halk, çiftçi de burada. Bu 
sorunları sektör ve il çapında yeterince 
ve doğru şekilde tartışırsak çözüm 
üretebiliriz. Dünyada bu sorunlar nasıl 

çözüldüyse ya o yolları bileceğiz ya da 
yeni bir yol yapacağız. Bunun için 
kabuğu kırmak lazım. Bu kabuğun 
kırılış yolu ortadadır. Parti gözetmeden 
önce yaşam hakkı diyerek hem sektörü 
hem de Aydın’ı sırtlayıp götüreceğiz. 
Önümüzde ilimiz için önemli fırsatlar 
var. Aydın’ın en büyük ihtiyaçlarından 
birisi, üretilmiş ürünlerimizin marka 
değeri olarak dünya pazarlarına 
sunabilmesi için kentimizde İhracat 
İhtisas Hali’nin kurulması gerekiyor. 
Ben bunu vaat ediyorum” şeklinde 
konuştu. Konuşmaların ardından fuarın 
açılış kurdelesi kesildi. Açılışın 
ardından protokol üyeleri stantları 
gezerek üreticilerden bilgi aldı.

Çıldır Havaalanı’nın havayolu 
ulaşımına açılması ve 
İzmir-Aydın-Denizli Hızlı Tren 
Taşımacılığı Projesi’nin 2014 yılında 
hayata geçirilmesi için ‘Hayallerimiz 
Gerçekleşsin’ sloganı ile başlatılan imza 
kampanyası fuarda açılan stantta da 
devam etti. Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu, MHP Aydın Milletvekili Ali 
Uzunırmak, imza atarak kampanyaya 
destek verdi.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, 
kentin bölge ve uluslararası fuar olma 
yolunda hızla ilerlediğini bildirdi. 
“Aydın, Denizli ile İzmir arasında 
sıkışmış” diyenleri eleştiren Çerçioğlu, 
“Aydın, havaalanı ve limana en yakın 
ildir. Bu konumundan dolayı çok 
büyük bir avantajdır. İlin ekonomisinin 
yüzde 50’si tarıma dayalıdır. Tarıma 
dayalı yan sanayi hızla ilerlemektedir. 
Organize saniye bölgelerimiz hızlı bir 

şekilde dolmaktadır. Aydın’ın sorunu 
markalaşma sorunudur. Bu fuarın da 
bundan dolayı çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Tarıma dayalı 
sanayileşmede başarılı olabilmemizin 
en önemli şartı da tarımsal 
üretimimizde markalaşmaya 
gidebilmemizdir. Kent sanayicileri de 
zaten bunu başarmaktadır. Başarıya 
hızlı adımlarla koşmaktadır. 
Türkiye’nin en önemli sorunlarından 
bir tanesi istihdamdır. Bu sorunu 
sanayiciler çözecek bizde ASTİM 
Organize Sanayi Bölgesi için yer 
sorununu çözmek üzereyiz” dedi. Girdi 
maliyetlerinin çok yüksek olmasından 

12 bin 600 metrekare kapalı ve 6 bin 
metrekare açık alanda gerçekleştirilen 
fuar, 24 Kasım’a kadar 10.00 ile 18.00 
saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 
150 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 
fuara, ilçe ve köylerden ücretsiz araçlar 
kaldırılacak.

Fuarda, sera, sera malzeme ve 
ekipmanları, sera ısıtma soğutma 
havalandırma teknolojileri, sulama 
makine ve ekipmanları, fide, fidan, 
tohum, organik gübre, gübre ve bitki 
besleme, bitki yetiştirme ortamları, 
bitki korumaları, tarım makineleri, 
ekipmanları ve aksesuarları sebze ve 
meyve işleme ve paketleme makineleri, 
organik tarım uygulamaları, süs 
bitkileri, peyzaj malzemeleri, 
hayvancılık ekipmanları, hayvan 
besleme ve yem üretimi, kalite 
belgelendirme sistemleri, tarımsal 
analiz laboratuarları, tarım sigortaları, 
tarımsal krediler görücüye çıktı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, 2. Aydın Tarım 
Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda (Ay 
Tarım Fuarı) hedeflediklerine 
ulaştıklarını söyledi. 
Aydın'da bu yıl ikincisi düzenlenen Ay 
Tarım Fuarı, Aydın dışında birçok 
kentten firmalar ile tarım sektörünü bir 
araya getirdi. 81'i Aydınlı, toplam 293 
firmanın katılımıyla 21 Kasım'da 
kapılarını açan fuar, pazar günü sona 
erdi. 4 gün süren Ay Tarım Fuarı, 
Aydın ve ilçeleri başta olmak üzere 
İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya 

ve diğer kentlerden gelen çiftçiler 
tarafından büyük ilgi gördü.

Verimli geçti!
Borsa Başkanı Adnan Bosnalı, fuara 
gösterilen ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken, "Tarım 
kenti Aydın'da geçen yıl ilk kez yapılan 
fuar organizasyonu kentimiz için bir 
milat oldu. Bu yıl fuarın ikincisini 
yaptık. Bu yıl fuarı organize ederken 
sadece Aydın'ı değil, Anadolu'yu da işin 
içine kattık. Bu fuarı Türkiye'nin önde 
gelen fuarı yapmak için çok gayretli 

çalıştık. Ege Bölgesi'ndeki tüm 
kentlerin büyük tarım firmalarını fuara 
davet ettik. Fuarda stant açan 
firmaların önemli bir bölümünün 
dışarıdan olması Ay Tarım Fuarı'nın 
Ege Bölgesi'nde yavaş yavaş 
oturduğunu gösteriyor. Bunun bu 
şekilde her yıl devam etmesi fuarımızın 
uluslararası bir fuar anlayışına gittiğini 
bir işaretidir. Fuar organizasyonunun 
bu yıl çok verimli olduğunun 
kanaatindeyim" dedi.

Bosnalı’nın ardından konuşan TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer 
de, markalaşmanın önemine işaret 
ederek, “Bakın bu devirde yerden 
topladığınız taşı marka yapın, kapış 
kapış satarsınız. Bu devrin tüketim 
anlayışı bu… O yüzden ürünü ne 
kadar kaliteli üretirsek üretelim, 
marka yoksa para yok. Şimdi 
Aydınlılar bana kızmasın, bizim 
incirimiz marka diye. Elbette marka 
ama kafamızdaki marka imajını 
değiştirmemiz lazım. Marka 
konusunda da vizyonumuzu 
genişletmemiz lazım. 

Bakın ben biliyorum, sen biliyorsun bu 
marka değildir. Marka şudur; bugün 
New York’ta, Paris’te Moskova’da sokağa 
çıkın İsviçre çikolatası deyince herkes 
bilir mi? Bilir. İşte marka budur. Eğer 
marka olacaksak bugün Aydın inciri 
deyince New York’ta Paris’te Şangay’da 
sorunca herkesin bilmesi gerekir. İşte 
parayı o zaman kazanacağız. Ülkemiz o 
zaman kazanacak. Ben bunu 
yapacağımıza inanıyorum” diye 
konuştu.
“AYDIN’IN SORUNU 
MARKALAŞMA”

İHRACAT İHTİSAS
HALİ VAAT ETTİ

İMZA KAMPANYASI
DEVAM ETTİ

FUAR 24 KASIM’A
KADAR AÇIK

SON TEKNOLOJİK
ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

"Ay Tarım, Uluslararası Olma Yolunda İlerliyor"



ZİYARET TANITIM

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
EFELER KAYMAKAMI İZZETTİN SEVGİLİ VE
AYDIN JANDAMA ALAY KOMUTANI
J.MU.KUR.ALB. EMRE FURAT’A ZİYARET. 

A ydın Ticaret Borsası  Efeler 
Kaymakamı İzzettin 
Sevgili’ye ve Aydın 
Jandarma Alay Komutanı  

J.Mu. Kur. Alb. Emre Furat’a 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 Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis 

Üyelerinden Ahmet Şenel , Rıza Uyar, 
Erkan Aslan  katıldılar. 

Efeler Kaymakamlığı’na yeni atanan 
İzzettin Sevgili ve Aydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. Emre Furat’a 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı geçen dönemde yapılan 
çalışmalar ve önümüzdeki 4 yıllık 
süreçte planlanan çalışmalar hakkında 
bilgiler vererek, geçtiğimiz dönemde 
olduğu gibi üye memnuniyeti odaklı 

çalışmalarını sürdüreceklerini 
belirterek, Aydın ili tüm kurumları ile 
uyumlu bir şekilde iş birliği içerisinde 
çalışılması gerektiğini vurguladılar. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ve Meclis 
üyeleri Efeler Kaymakam’ı İzzettin 
Sevgili ve Aydın Jandarma Alay 
Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. Emre 
Furat’a yeni görevlerinde başarılar 
dileyerek ziyaretlerini sonlandırdılar. 
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K amu tüzel kişiliğine sahip 
idari mali özerkliği bulunan 
kurum, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na 

bağlı olarak hizmet veriyor. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde yatırım 
gerçekleştiren ve Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 
hibe desteği almış olan bir yatırımcının 
yarına umutla bakıp Avrupa’daki 
mevkidaşları ve müşterileriyle direkt 
entegrasyon sağlayabileceğinin altını 
çizen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl 
Koordinatörü Erhan Çiftçi, 
yatırımcıların pazarlarını kıta 

Avrupası'ndaki sınırlara taşıyabileceğini 
hatırlattı. 

Hibe desteği almış işletmelerde, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
bayraklarının birlikte bulunmasının bu 
tesisin sertifikalandırıldığı anlamına 
geldiğini hatırlatan Çiftçi, kurumları 
tarafından hibe almış olmasının da aynı 
zamanda AB standartlarında üretim 
yapan bir tesis olduğunu ispat edeceğini 
belirtti. Ekonomik istikrarın siyaseten 
de ülkemizi bölgenin en güvenilir 
ülkelerinden biri yapacağını vurgulayan 
Çiftçi, “Bu güven her sektörü başarılı 
kılar. Birlik ve beraberliğin artırılması, 

şirket evlilikleriyle kurumsal ve yeni 
bölgesel güçlerin oluşturulması, 
rekabetin ve rekabet gücünün 
artırılması, modern iş ve istihdamın 
artırılması ve buna bağlı olarak da 
işsizlik, terör...vb. kronik sorunların 
çözülmesi, temel hedeflerimiz 
olmalıdır. Bu vesileyle Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 
Cumhuriyetin ilanından bu yana 
ülkemiz girişimcisi ve yatırımcısı için 
AB ve Uluslararası kaynaklardan 
sağlanan fonları rakamsal büyüklüğü 
itibarı ile en fazla kullandıracak olan 
kurumdur” diye konuştu. 

YATIRIMCIYA AVRUPA İLE
REKABETTE TKDK DESTEĞİ
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Değerlendirilmesi gereken önemli bir 
kaynak ve AB ile entegrasyon ve tam 
uyum için çok önemli bir fırsat olan 
Kırsal Kalkınma Programı’nı (IPARD) 
uygulayacak kurum olan Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 
AB standartlarında üretim yapan bir 
tesis olmak ve yarının Türkiye’sini 
oluşturmak isteyen firmalara destek 
sağlıyor.

Hibe desteği verilecek alanlar
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü 
tarafından IPARD Programı 

kapsamında hibe desteği verilecek 
alanları sıralayan Erhan Çiftçi, şunları 
ifade etti: “ Süt üreten tarımsal 
işletmelere yönelik yatırımlara %50’den 
%65’e kadar hibe destek ve 1.000.000 
£’ya kadar proje kabulü, et üreten 
tarımsal işletmelere yönelik yatırımlara 
% 50’den %65’e kadar hibe destek; 
kırmızı et üreten işletmelere 1.000.000 £ 
ve kanatlı eti üreten işletmelere de 
500.000 £’ya kadar proje kabulü, süt ve 
süt ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanmasına yönelik yatırımlara 
%50’ye kadar hibe destek ve 3.000.000 
£’ya kadar proje kabulü, et ve et 

ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanmasına yönelik yatırımlara 
(kırmızı ve kanatlı et) %50’ye kadar 
hibe destek ve 3.000.000 £’ya kadar 
proje kabulü, meyve-sebzelerin 
işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik 
yatırımlara (10.000 m3’e kadar soğuk 
hava depoları ve 25 m3’e kadar 
soğutmalı taşıma araçları) %50’ye kadar 
hibe destek ve 1.250.000 £’ya kadar 
proje kabulü, su ürünlerinin işlenmesi 
ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara 
%50’ye kadar hibe destek ve 1.500.000 
£’ya kadar proje kabulü yapılacak. 

Kırsal ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine 
yönelik yatırımlara (arıcılık, tıbbi ve 
aromatik bitki yetiştiriciliği ve süs 
bitkisi yetiştiriciliği) %50’ye kadar hibe 
destek ve 250.000 £’ya kadar proje 
kabulü verilecek. Kırsal turizm 
faaliyetleri kapsamındaki yatırımlarda 
mikro girişimciler veya çiftçiler 
tarafından kurulacak en fazla 25 yatak 
(tek/çift) kapasiteli otel, motel, 
pansiyon, “yatak ve kahvaltı” 
konaklama ve restoran hizmetlerinin 
gelişiminin desteklenmesi, çiftlik 
turizmi tesislerinin kurulması ve 
geliştirilmesinin desteklenmesi, 
yeme-içme tesisleri veya çiftlik 
ürünlerine yönelik tanıtım stantlarının 
kurulması, unlu mamül üretim 
tesislerinin kurulumu (ekmek fırını, 
pastane, kafe..vb), turistlik açık alan 
aktiviteleri için açık yüzme havuzu 
inşası, dağ bisikleti gezi alanları inşası, 
rafting parkuru inşası, doğa yürüyüşleri 
parkuru inşası; hobi bahçeleri ve tarla 
içi yolların inşası ya da düzenlenmesi, 

paintball tesislerinin inşası, halı saha 
tesisi inşası gibi yapım işleri ve 
düzenlemelere yönelik yatırımlar ile; at 
bakımı ve binicilik, balık avlama, havuz 
filtreleme ve dezenfeksiyon, bisiklet 
kullanımı ve tamiri, paintball, 
tırmanma platformu, dağcılık, halı saha, 
aquapark, safari, bahçe bakımı ve 
düzenlemesi için makine ve ekipman 
satın alımında %50’ye kadar hibe destek 
ve 400.000 £’ya kadar proje kabulü 
sağlanacak”Yatırımcıya vergi 
muafiyetiKültür balıkçılığının 
geliştirilmesine yönelik yatırımlara 
%50’ye kadar hibe destek ve 200.000 
£’ya kadar proje kabulü yapılabileceğini 
ifade eden TKDK Aydın İl 
Koordinatörü Erhan Çiftçi,bu yatırım 
alanlarından süt ve et üreten tarımsal 
işletmeler, arıcılık, tıbbi ve aromatik 
bitki yetiştiriciliği ve süs bitkisi 
yetiştiriciliği alanlarında traktöre 
ihtiyacı olan, eski model traktörlerini 
yenilemek isteyen çiftçilerin başvuru 
yapabileceğini kaydetti. Tüm bu 
desteklere ilaveten yatırımcıların KDV, 
ÖTV, gelir vergisi ve kurumlar 
vergisinden de muaf olacaklarını 

müjdeleyen Çiftçi, son olarak şunları 
söyledi: “2013 yılı başı itibariyle kurum 
merkezimiz tarafından çıkılan 9. ve 10. 
Çağrı dönemlerinde Aydın İl 
Koordinatörlüğümüz tarafından da 
proje kabulü yapılmaya başlanmıştır. 
Söz konusu çağrı dönemlerinde 
koordinatörlüğümüze 17 yatırımcı proje 
başvuru paketi teslim etmiştir. İlgili 
projeler koordinatörlüğümüzce 
değerlendirilmiş ve uygun olan 11 
projenin başvuru sahipleriyle sözleşme 
imzalanmış ve yatırımlara başlanmıştır. 
Bu bilgilere göre toplamda Aydın İlinde 
yapılacak yatırım tutarı 5.067.709 
TL’dir”

11. Çağrı döneminde Kurumumuza 
40 proje başvurusu yapılmıştır. Bu 
projelerin incelenip sözleşmelerin 
imzalanması halinde Aydın ilimizde 
yapılacak olan toplam yatırım tutarı 
40.286.422,07 TL olup, TKDK 
destek tutarı 20.190.199,93 TL 
olacaktır.



HANGİ YATIRIMLAR DESTEK
KAPSAMINDADIR?
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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

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
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