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KGF RİSKİN NE 
KADARINI ÜSTLENİR?

K re d i  G a ra n t i  Fo n u  A . Ş .

Organik Hal kurulmasının 
yararlı olacağını, projenin 
hayata geçirildiği takdirde 
organik ürün alıcılarının ve 
satıcılarının, akredite bir 
laboratuvarında olduğu modern 
bir halde, bir araya gelerek 
ekonomik gelişmeye ivme 
kazandıracağını bildirdi. 
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“ ” Aydın Kestanesi
coğra işaret 

başvurusu, tescile 
uygun görülmüştür.
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BİR ZAMANLAR 
AZ MI EKMEĞİNİ YEDİK?
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2011 yılından itibaren Çıldır havaalanının 

tekrar uçuşlara açılması yönünde atılan 

adımları içeren dosya sundu.



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 feferans
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.
Girdiğiniz havuz sularının güvenirliğinden emin olun.
Doğru enerji değeri mi yazılmış? Protein, karbonhidrat, yağ değerleri gerçek mi?
Gerçekten katkısız mı yada trans yağ yok mu? 
Sorularıyla kafanız karışmasın diye, 

-
-

-
-
-
-

-
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Duygu Ödenir Tükel
Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Şefi

Editörden...

Değerli okuyucularımız;

Dergimizin 11. 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.

Aydın Ticaret Borsası tarafından Aralık 2010'da Türk Patent Enstitüsüne yapılan “Aydın 

Kestanesi” coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile uygun 

görülmüştür. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri dergimizde bulabilirsiniz. 

Mehmet Özçakır'ın değerli yorumları ile   Bir Zamanlar Az Mı Ekmeğini Yedik? 

“Aydın'ın Tarihi Su ve Yel Değirmenleri ” konulu yazısını keyifle okuyacaksınız. 

Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkikçisi / Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı Teyfik 

Bıyıklı'nın, “Değişmeyen Tek Şey Değişim” hakkındaki yazısını okurken, değişim 

karşısında davranışsal durumlar  hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.  

İtalya'ya yapılan resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile 

ikili görüşme imkanı bulan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB 

Delegesi Cengiz Ülgen; 1955 yılından bu yana atıl durumda bulunan Çıldır 

havaalanından tekrar uçuşların başlaması taleplerini arz etmiştir. Konu hakkında 

bilgileri, ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

İlimizin güzelliklerini tanıtmak adına her sayımızda farklı bir ilçemize yer vermekteyiz. 

Bu sayımızda ilimizin güneyinde yer alan Koçarlı ilçemizin tanıtımını sizlerle paylaşmış 

bulunmaktayız. 

Siz değerli okuyucularımıza layık olması amacıyla çalışmalarımızı hazırlarken aldığımız 

keyfi,  umarız siz değerli okuyucularımızda okurken almalarını dileyerek, yeni sayımızda 

haberlerimiz ve konuklarımız ile buluşuncaya dek  

Keyifli okumalar diliyorum. 
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A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı 

taşımacılığına daha sonra da kargo 

taşımacılığına açılmasıdır.

Havaalanımızın  yolcu taşımacılığına 

açılması ile ilimiz daha fazla tercih 

edilen bir il konumuna gelerek, 

Aydın'ın turizm potansiyeli daha da 

artacaktır. Turizmde pazarlama ve 

reklamın önemi büyüktür, ulaşım da 

bu sektörün ayrılmaz bir parçasıdır. 

İlimizde yirmi bir  adet tarihi yer 

mevcuttur. Bu kadar çok tarihi yerimiz 

mevcut olmasına rağmen, eğer biz bu 

yerlerimizi insanlara tanıtamazsak 

hiçbir anlam ifade etmemektedir. 

Havaalanımızın açılmasıyla beraber 

binlerce turist ilimizi ziyaret edecek ve 

bundan ilimiz ve ülkemiz 

kazanacaktır. 

İlimizde Yaş Sebze meyve kapısının 

açılmasıyla beraber Zeytin, İncir, 

Kestane, Pamuk, Künar (çam fıstığı) 

üretiminin yanında Çilek, Şeftali, Taze 

İncir, Üzüm, Domates ve Karpuz gibi 

birçok meyve ve sebze üretimi ayrıca 

kesme çiçek ciddi oranlarda artmıştır. 

Havaalanımızın kargo taşımacılığına 

açılmasıyla  Almanya, İngiltere ve 

ıymetli üyelerimiz ve değerli Kokuyucularımız; 

Aydın ilimiz, geniş tarım alanları ve 

zengin ürün yelpazesiyle verimli, 

üretken bir toprak yapısı, yaşanabilir 

bir iklim, geçmişten günümüze 

taşıdığı tarih ve turistik değerleriyle 

ülke ve dünya coğrafyasında müstesna 

bir öneme sahiptir. 

Nisan ayı itibariyle büyükşehir olan 

Aydın, artık sadece yaşlanma şehri 

değil, kazanma şehri, yatırım şehri, 

istihdam şehri olmadır. Aydın 

geleceğin dünyasında, bu tarihsel ve 

coğrafi avantajını daha da geliştirerek 

yaşatma bilinciyle üretim, yatırım ve 

istihdamın önemini kavramış 

teknolojik yeniliklere açık ve yaratıcı 

bir düşünceyi yaşam felsefesine 

dönüştürmelidir. 

Değerleriyle müstesna bir öneme 

sahip ilimizde,  eksik kalan 

ihtiyaçlarımızı tamamlamamız 

gerekmektedir. En öncelikli yapılması 

gerekenlerin arasında da 

Havaalanımızın, ilk olarak hava 

Hollanda gibi birçok ülkeye günlük 

taze meyve ve kesme çiçek ihraç 

edebiliriz. Bu durum rekolteyi 

etkileyeceğinden kuru olan 

gıdalarımızın da fiyatını arttıracaktır. 

Kalkınmamız için yetiştirdiğimiz 

tarım ürünlerinin muhakkak kargo 

uçaklarıyla ihraç edilmesi 

gerekmektedir.

Aydın Ticaret Borsası meclis 

üyelerimiz adına, bugüne dek olduğu 

gibi bundan sonra da, sorumluluk 

duygumuzun bilincinde ve ilimizin 

gelişmesi amacıyla çabalarımız 

sürdüreceğimizi belirterek, 

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum…

AYDIN, 
KAZANMA ŞEHRİ, 

YATIRIM ŞEHRİ,
İSTİHDAM ŞEHRİ OLMADIR. 
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eğerli üyelerimiz ve Dokuyucularımız;

Coğrafi İşaretler genellikle ürünün elde 

edildiği yerin isminden oluşmakta ve 

ürün şöhretini, ününü o yörenin 

adından almaktadır. Bu ürünler 

genelde eşsiz ve tekil ürünler olup 

dünyanın birçok yerinde haksız 

rekabete maruz kalmakta, sahte 

kullanımları, tüketici ve dürüst 

üreticiler üzerinde yıkıcı etki 

yaratmaktadır. Ülkemiz içinde oldukça 

geçerli olan bu haksız rekabeti 

önlemenin yolu, Coğrafi İşaretten 

geçmekte ve yöresel ürünler birçok 

ülkede Coğrafi İşaret ile 

korunmaktadır. 

Biz de bu yolda Aydın Ticaret Borsası 

olarak ilimizin tarım ürünlerinin 

korunması, haksız rekabete 

uğramaması ve dünya çapında 

tanınması için Coğrafi İşaretlere büyük 

önem vermekteyiz. 

Bu nedenle; Aydın Zeytinyağı, Aydın 

Kestanesi, Aydın Künarı, Aydın 

Memecik Zeytini ve coğrafi işaretleri 

için Türk Patent Enstitüsüne gerekli 

başvuruları yapılarak, Aralık 2010'da 

Türk Patent Enstitüsüne yapılan 

“Aydın Kestanesi” coğrafi işaret 

başvurusu, Türk Patent Enstitüsü 

tarafından tescile uygun görülmüştür.

 Aydın Ticaret Borsası olarak “Aydın 

Kestanesi “ Coğrafi işaret başvuru 

aşamamızdan bu güne birçok tanıtım 

çalışması yürütülerek, Aydın 

kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her 

platformda ön plana taşınmış, ayrıca 

Resmi Gazetede yayınlandığı süreçten 

bugüne pek çok ulusal kanal tarafından 

çekimler yapılmış ve basında ilgi odağı 

olmuştur. 

Önümüzdeki süreçte “Aydın 

Kestanesi” için, Avrupa Birliği coğrafi 

işaretini almayı da hedefleyerek, 

gerekli girişimleri başlattık. Merkezi 

Cenevre'de bulunan Orijin Derneği; 

Coğrafi işaretlerin ulusal, bölgesel ve 

uluslararası düzeylerde korunmasını 

güçlendirmek, coğrafi işaretleri 

sürdürülebilir kalkınmanın araçları 

olarak geliştirmek ve coğrafi işaretli 

ürünleri üreten üreticilerin ve 

uzmanların arasındaki en iyi 

uygulamaların değişimini 

kolaylaştırmak üzere görev 

yapmaktadır. Dünya çapında “Aydın 

Kestanesinin” önemli bir yere gelmesi 

amacıyla Merkezi Cenevre'de bulunan 

Orijin Derneği 'ne üye olarak önemli 

bir adım atmış olacağız.  Kestanemizin 

dünya çapında hukuksal korumasını 

sağlamak bundan sonraki süreçteki 

görevimizdir.

Aydın Ticaret Borsası olarak, Coğrafi 

işareti tescil alıp vermekten ibaret 

görmediğimizi ve yasaların elverdiği 

ölçüde tüm haklarımızı, üreticilerimiz 

ve tüccarlarımızın daha fazla kazanç 

elde etmesi amacıyla kullanacağı 

belirtmek isterim. Adnan Menderes 

Üniversitesi Rektörümüze, Sınai 

Haklar Birimine ve başvuru 

aşamasında bilimsel çalışmaları ile 

destek sağlayan Doç. Dr. Engin Ertan'a  

teşekkür ediyor, 

“Aydın Kestanesi” coğrafi işaretinin 

Aydın için önemli bir kazanç olmasını 

diliyorum.

Saygılarımla. 

Ticaret Borsası olarak ilimizin tarım 
ürünlerinin korunması, haksız rekabete 
uğramaması ve dünya çapında tanınması için 
Coğrafi İşaretlere büyük önem vermekteyiz. 

COĞRAFİ 
İŞARET İLE 

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı 
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VALİ EROL AYYILDIZ İLE 
AYDIN TİCARET BORSASI YÖNETİCİLERİ 

BİR ARAYA GELDİ 

Vali Erol Ayyıldız, Aydın Ticaret Borsasına yaptığı ziyarette 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 ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Meclis Ali Çevik, Erkan 

Aslan, Rıza Uyar ve Caner Işlak, Genel Sekreter Çimen Mutlu hazır bulundu.  

Vali Erol Ayyıldız'a Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı; 
Güney Ege Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje 
desteği ile hayata geçirilecek olan Yenilebilir 
Enerjili  Soğuk Hava deposu fizibilitesi 
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Vali Erol Ayyıldız; Aydın Ticaret Borsası Yöneticilerinden 
Borsa'nın çalışmaları, ve Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Laboratuvarları hakkında bilgi aldı.
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rganik kuru incir tüccar ve 

Oihracatçılarının şoklama 

üniteli soğuk hava depolarına 

ihtiyaç duyduğunu ve Aydın'da böyle 

bir deponun bulunmadığını belirtti. 

Yapılacak olan soğuk hava deposunun 

Aydın'ın sadece incir değil tüm 

depolamaya elverişli ürünlerinin, 

depolanmasına uygun olarak 

tasarlandığını ve Aydın için gecikilmiş 

bir yatırım olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Erol Ayyıldız Aydın'da 

yetişen sebze ve meyvenin Aydın'a 

daha çok gelir getirmesinin 

sağlanması amacıyla, 

Borsa yönetimi uygun 

bir çağrı döneminde, 

organik hal için 

çalışacaklarını ifade 

ettiler.

Aydın Ticaret Borsası Gıda 

Laboratuvarı birimlerinde 

incelemelerde bulunan Aydın Valisi 

Erol Ayyıldız; Aydın Ticaret Borsası 

Laboratuvarına ilimiz adına çok güzel 

bir hizmet olduğunu belirterek 

ziyaretlerini sonlandırdılar. 

Organik Hal kurulmasının yararlı olacağını, projenin 
hayata geçirildiği takdirde organik ürün alıcılarının ve 
satıcılarının, akredite bir laboratuvarında olduğu modern 
bir halde, bir araya gelerek ekonomik gelişmeye ivme 
kazandıracağını bildirdi. 
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Aydın Ticaret Borsası tarafından Aralık 2010'da 
Türk Patent Enstitüsüne yapılan 
“ ” Aydın Kestanesi
coğra işaret başvurusu, Türk Patent Enstitüsü 
tarafından tescile uygun görülmüştür.

Aydın Ticaret Borsası / Nisan 2014
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Aydın Ticaret Borsası tarafından Aralık 2010'da Türk 

Patent Enstitüsüne yapılan “Aydın Kestanesi” coğrafi 

işaret başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından 

tescile uygun görülmüştür.

Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 

özellikleri yönünden, kökeninin bulunduğu yöre, alan, 

bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren 

işaretlerdir. Coğrafi işaretler, gelenekle ilgilidir, bir 

kalite göstergesidir, kırsal kesimin kalkınma aracıdır.

Ülkemizde  Coğrafi işaretler 1995 yılından itibaren, 

kanun hükmünde kararnameyle korunmakta ve henüz 

yasalaşamamakla birlikte mecliste kanunlaşmayı 

bekleyen bir yasa tasarısı bulunmaktadır.

Coğrafi işaret sistemi ülkemizde tescil belgesine sahip 

olmaktan öteye gidememektedir. Dünyada olduğu gibi 

ortak bir etiketleme ve logo uygulaması olmaması 

sebebiyle, coğrafi işaretli ürünlerin 

tanınırlığı ve bilinirliği 

sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra 

coğrafi işaretli ürünler, denetim ile 

ilgili yetersizlikler sebebiyle, haksız 

rekabet, haksız kullanım ve 

tüketicilerin yanıltılması ile karşı 

karşıyadır. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, “ 

Aydın Kestanesini tanıtmak amacıyla 

2010 yılından bu yana fuar 

katılımları, ropörtajlar, coğrafi işaret 

çalışmaları gibi yoğun bir tanıtım 

içerisine girdik. Amacımız en fazla 

kestane üreticisi il olarak Aydın'ın ön 

plana çıkmadır. Türkiye kestane 

üretiminin % 34'ünün ilimizden 

gerçekleştiğini Aydın'da bile bilmeyen 

pek çok kişi var. Borsa olarak bu 

farkındalığı yaratmak bizlerin 

sorumluluğundadır. 

Aydın Kestanesi;  tohum zarının, 

tohum içine çok az girmesi ve tohum 

zarının kolay soyulabilir olması gibi 

ayırt edici özellikleri ile kestane 

şekeri olmaya elverişlidir. Bursa 'ya 

İlimizden şeker imalatında 

kullanılmak üzere Aydın kestanesi 

gitmektedir. Amacımız; ilerideki 

yıllarda izlenebilirliği sağlandığında 

ve yasa çıktığında kestane şekerleri 

ambalajlarında “Aydın kestanesinden 

imal edilmiştir ” yazısını görmektir. 

Önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği 

coğrafi işaretini almayı da 

hedefliyoruz. Bunun için gerekli 

girişimleri başlattık. Kestanemizin 

dünya çapında hukuksal korumasını 

sağlamak bundan sonraki süreçteki 

görevimizdir.

Dünya çapında kestanemizin önemli 

bir yere gelmesi amacıyla Origin 

Derneği 'ne üye olacağız. Orijin 

Derneği merkezi Cenevre'de bulunan 

,40 ülkede 350'den fazla üyesi olan 

bir dernektir. Coğrafi işaretlerin 

ulusal, bölgesel ve uluslararası 

düzeylerde korunmasını güçlendirmek 

,coğrafi işaretleri sürdürülebilir 

kalkınmanın araçları olarak 

geliştirmek ve coğrafi işaretli ürünleri 

üreten üreticilerin ve uzmanların 

arasındaki en iyi uygulamaların 

değişimini kolaylaştırmak üzere görev 

yapmaktadır.

Bosnalı “ Coğrafi işareti tescil alıp 

vermekten ibaret görmediğimizi ve 

yasaların elverdiği ölçüde tüm 

haklarımızı , üreticilerimiz ve 

tüccarlarımızın daha fazla kazanç elde 

etmesi amacıyla kullanacağı 

belirtmek isterim.Adnan Menderes 

Üniversitesi Rektörümüze,Sınai 

Haklar Birimine ve başvuru 

aşamasında bilimsel çalışmaları ile 

destek sağlayan bilim adamlarımıza 

teşekkür ediyor, Aydın Kestanesi 

coğrafi işaretinin Aydın için önemli 

bir kazanç olmasını diliyorum” diye 

konuştu.

AYDIN KESTANESİ 

COĞRAFİ İŞARET
 TESCİLİNİ ALDI
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AYDIN JANDAMA ALAY KOMUTANI J.MU.KUR.ALB. EMRE FURAT'TAN 

AYDIN TİCARET BORSASINA İADE-İ  ZİYARET. 
Aydın Jandarma Alay Komutanı  

J.Mu. Kur. Alb. Emre Furat'ın 

Borsa'ya yaptıkları ziyarette  Aydın 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim 

Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis 

Üyelerinden Mustafa Akdam Rıza 

Uyar, Ahmet Şenel ve Caner Işlak 

hazır bulundu. 

Aydın Jandarma Alay Komutanı  J. 

Mu. Kur. Alb. Emre Furat'a Aydın 

Ticaret Borsası 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. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı, Aydın Jandarma Alay 

Komutanı  J. Mu. Kur. Alb. Emre 

Furat'a ziyaretten duydukları 

memnuniyeti dile getirerek, 

teşekkürlerini sundu. 

TOBB Temsilcisi Adnan Bosnalı 
UZZK Yönetim Kurulunda 

Dr. Mustafa Tan (Edremit Ziraat Odası Başkanlığı Tarım Grubu)

Ercan Türktemel (T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi)

Adnan Bosnalı (TOBB Temsilcisi Sanayi Grubu)

Hüsman Solmaz ( Karacabey Ziraat Odası Tarım Grubu)

Ahmet Selim Kantarcı (Ayvalık TSO Tarım Grubu)

Yılmaz Dönmez (Antakya TSO Ticaret Grubu)

Nejat Özduran (EBSO Sanayi Grubu)

Ümmühan Tibet (Ege CHELAB Gıda ve Endüstriyel Analiz Laboratuvarları A.Ş. 

Araştırma ve Meslek Grubu)

Mehmet Cavlı (Ana Gıda A.Ş. Tüccar grubu)

DENETLEME KURULU 

Mehmet Ok (Çanakkale Ticaret Borsası temsilcisi )

Dr. Nejat Özilbey (TMMOB Ziraat Mühendisleri Temsilcisi)

21.02.2014 tarihinde gerçekleşen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Genel Kuruluna, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğini temsilen katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yapılan seçimler 

sonucunda 2014-2017 dönemlerinde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine  seçildi. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
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AYDIN TİCARET BORSASI 
BEŞ YILDIZLI HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYOR

Oda ve Borsaların üyelerine beş 

yıldızlı hizmet sunması amacıyla 

geliştirilen TOBB Oda/Borsa 

Akreditasyon Sistemi Sertifika 

Töreni 14 Ocak tarihinde Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği'nde 

gerçekleştirildi. Aydın Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Bosnalı, Meclis Başkanı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz Ülgen, Abdülkadir Yıldız, 

Meclis Üyeleri Kazım Günaydın, 

Ahmet Şenel, Erkan Aslan, Ali 

Çevik, Genel Sekreter Çimen 

Mutlu, Akreditasyon Sorumlusu 

Cansu Karabulut ve Muamelat 

Memuru Emine Taşkıran 

sertifikalarını Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat  

Hisarcıklıoğlu ve Akreditasyon 

Kurulu Başkanı Halim Mete'den 

aldılar.

Tören sonrası TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme 

yapan Aydın Ticaret Borsası heyeti, 

yeni seçim döneminde başarılar 

dileyerek, Aydın Ticaret Borsası 

olarak isteklerini paylaştılar. Uzun 

süre önce sözü alınan ancak 

gerçekleşme imkanı henüz 

bulunmayan Meslek Yüksekokulu 

Projesinin biran önce hayata 

geçirilmesi, Ekonomi Bakanlığı 

tarafından verilen URGE- Uluslar 

arası Rekabetçiliği Geliştirme 

Projelerinden Borsaların üyelerini 

yararlandırabilmeleri amacıyla 

uygun başvuru sahibi olabilmeleri, 

İhracatı  Geliştirme Merkezi 

tarafından verilen aflatoksin analiz 

desteklerinin ödeme süresinin 1 yılı 

geçtiği, sürenin kısaltılması 

gerektiği konuşulan konular 

arasındaydı. TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu öncelikle Aydın 

Kestanesi coğrafi işaretini almaya 

hak kazandıkları için tebrik ederek, 

AB coğrafi işaret başvuru sürecinde 

destek sağlayacağını, diğer 

konularda da notlarını alarak gerekli 

çalışmaları başlatacağını bildirdi.
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DEĞİŞMEYEN 
TEK ŞEY 
DEĞİŞİM...
Teyfik BIYIKLI
TSE Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı

DEĞİŞİM Planlı veya plansız bir  biçimde,herhangi bir sistemin, bir süreç veya ortamın belli 
bir durumdan başka bir duruma dönüşmesidir.

DEĞİŞİM Örgüt  yapılarının, yaptıkları  işlerin, işlerinin yapılma biçimlerinin, işleri yönetme 
ve değerlendirme sistemlerinin ve çalışanlarının sürekli bir şekilde değişikliğe uğraması 

Rekabet yoğunlaştıkça, yaratıcı düşünceye olan 
gereksinimde artacaktır. Her şeyi daha iyi yapabilmenin 
sonu yoktur. Etkili ve problem  çözücü bir yaklaşım artık 
yeterli değildir. İş yaşamı, rekabetçi talepleri karşılamak 
için hem stratejik seviyede hem de çalışan seviyesinde 
yaratıcılık ve değişim gerektirmektedir
          
Edwerd Do Bonu

İşlerinizi daha önce yaptığınız şekilde yapmaya devam ederseniz, gelecekte de şu anda 
elde ettiğiniz sonuçları almaya devam edersiniz.”

“Yaptıklarınız artık işe yaramıyorsa, başka bir şeyler yapın.”

NEDEN DEĞİŞİM?

İşgücünün yapısındaki değişimlerden dolayı,

Teknolojilerdeki değişimlerden dolayı,

Ekonomik koşulların değişmesinden dolayı,

Sosyal eğilimler farklılaşmasından dolayı,

Dünya politikalarından dolayı,

Rekabet koşullarından dolayı değişim.

DEĞİŞİME DİRENÇ NEDENLERİ

Kişisel ve İş ile İlgili Nedenler

Sosyal nedenler

 

•

•

•

•

•

•

•

•

KİŞİSEL VE İŞ İLE İLGİLİ NEDENLER

İşsizlik korkusu (güvenlik ihtiyacı)

Teknik bilgi yetersizliği endişesi (yeni şeyler öğrenme zorluğu)

İş/ücret/ödül ilişkisinde değişiklik korkusu

İş koşullarında değişiklik korkusu (iş yükü artışı korkusu)

Maliyet yüksekliği

Alışkanlıklardan vazgeçme korkusu (daktilo – bilgisayar)

Değişim hakkında bilgi sahibi olmama

Başarısız olma endişesi, kendine güvenmeme

Çıkar kaybı

Dar görüşlülük 

(değişimi teknik olarak imkansız görme, ileriyi görememe)

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mustafa Kemal ATATÜRK der ki....
“Uygarlık yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp 

uygulamaya, yenileşmeye bağlıdır”.
“Medeniyet yolunda başarı yeniliğe bağlıdır. Hayat ve 

yaşayışa hakim olan kanunların, zamanla değişmesi, 
gelişmesi ve yenilenmesi zaruridir.”

Boston Flarmoni Orkestrası Şefi Benjamin ZANDER, 
“Tepede uçan kartallar için, tarlaları çevreleyen çitler ve 

duvarlar hiçbir şey ifade etmez. Çitler ve duvarlar 
sadece inekler ve koyunlar içindir” diyerek, vizyonu 
tanımlamıştır.

Sosyal nedenler
Değişim amaçları ile grup normları 

ve hedefleri arasındaki farklar
Değişimi öneren veya 

uygulayanlara karşı olumsuz 

tutum ve güvensizlik
Değişimin sadece belli bir grubun 

çıkarı şeklinde algılanması
Yakın çevresinin, grubunun 

değişime karşı olumsuz tutumu

"DEĞİŞİM OLUMLU YÖNDE 

BİLE OLSA İNSANI ÜRKÜTÜR 

VE ÇABA GEREKTİRİR." 

Değişime Kapalı Kurumlarda 

İnsan  Davranış, Tutum ve 

Değerleri;

Daha önce denedik olmadı,

Çok zaman alır,

Çok masraflı olur,

Yeni sistemler gerekir,

Bunu burada yapamazsın, bizim 

tarzımız değil

Doğru olabilir ama...

O konuda bir yazı yaz,

Belki sonra,

Bütçemiz buna imkan vermiyor,

Şu anda zamanımız yok, çok işimiz 

var,

Eski köye yeni adet mi 

getireceksiniz?

Biz böyle iyiyiz.

DEĞİŞİM KARŞISINDA 

DAVRANIŞSAL DURUMLAR

1 - Değişim Şaşkınları : Koşullar ve 

ortamdaki hızlı değişim, ilk 

aşamada herkesi şaşkına çevirir, 

hatta sersemletir. Bazıları, bu   

şaşkınlıktan hiç kurtulamaz ve 

kurtuluşu anılarına ve nostaljiye 

sığınmakta bulur.

2 - Değişim Tacirleri : Hiçbir proje 

önermeden, sabah akşam 

değişimin gerekliliğinden söz 

eder. Başkalarını değişmeye 

çağırır ama kendi tutku ve 

davranışları hep aynıdır.

3 - Tepeden İnmeciler : Bu kesim, 

değişimin, yönetim kurulu kararı 

ve genelgelerle, yapılacağına 

inanır ve demokratik ikna, ve 

eğitim çalışmalarını ihmal eder. 

Bunların yaptığını, bir sonraki 

yönetici bozar ve başlangıç 

noktasına dönülür.

5 - İnkârcılar : Bu gruptakiler, 
değişimi fark edecek kadar 
akıllıdır. Ancak kendi işleri, 
düzenleri bozulmasın diye 
koşulların değişmediğini iddia 
eder ve değişime gerek 
olmadığını ileri sürerler.

5 - Aceleciler : “Hemen, şimdi” 
diyerek işe başlayan bu iyi 
niyetli grup, mevcut durumu 
analiz etmeden ve belirli bir 
strateji  belirlemeden işe koyulur, 
sonuç çoğu kez hüsrandır.

6 - Değişim Yorgunları : En ateşli 
değişim savunucularında istikrar 
ve huzur alışkanlığı epey 
güçlüdür. 

4 - Ruh Çağırıcıları : Yeni koşullara 

uyum sağlamanın yol ve 

yöntemlerini arayacaklarına, 

geçmişin iyi örneklerinden 

medet umanlar, bu gruba girer. 
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Değişim süreci
ilerledikçe,
mücadeleyi yarı yolda 

bırakanlar olur. Morali 

bozulan bu yorgun 

savaşçılar, değişim 

sürecine, yeminli 

muhaliflerden daha çok 

zarar verir.

Değişime direnci azaltma yolları

Yöneticiler, değişimin niteliği, 

nedenleri, zamanlaması ve 

çalışanlar üzerindeki olası etkilerine 

ilişkin bilgileri çalışanlarla 

paylaşmalı

Sosyal gruplarla ve oluşumlarla 

karşılıklı anlayış ve işbirliği 

sağlanarak  ilişkiler sürdürülmeli

Yöneticiler, çalışanlarda güven 

duygusu yaratmalı

Çalışanlara değişimden kayıpları 

olmayacağı hususunda güvence 

verilmeli

Gerekli olan değişiklikler 

kararlılıkla yapılmalı

Hiçbir şey değişime, önemli bireylerin kendi 
sözleriyle çelişen davranışlarından daha çok
zarar vermez.

John P.KOTTER  

Toplumsal Gelişmenin de, Toplumsal Çürümenin de 
Temelinde Yöneticilerin Tavrı Vardır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK  

Başka düşünceler var mı?

Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,

Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?

Eğer olmazsa,

Nasıl geliştirebiliriz?

Başka kim katkıda bulunabilir?

Neden hep böyle yapıyoruz?

Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?

Daha başka nasıl yapalım?

... Konuda yardıma ihtiyacım var.

Teşekkür ederim, güzel kir...

Değişime Açık Kurumlarda 
İnsan Davranış, Tutum ve Değerleri;

Geçmişte yaptıklarınızın çok büyük görünmesi, 
bugün fazla bir şey yapmadığınızın göstergesidir.

Elbert HUBBARD
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DEĞİŞİM YÖNETİMİ
İşletmelerdeki radikal değişim ihtiyacı yeni yaklaşımları ortaya çıkarmıştır.                    

Bu yaklaşımlardan biri “Reengineering” yani değişim mühendisliği ya da “iş süreçlerinin
yeniden tasarlanması” olarak adlandırılan “Business Process Reengineering(BPR)”dir

Değişim mühendisliği şu soruyla başlar: “Elimdeki bilgi ve teknolojiyle bu şirketi yeniden
yaratıyor olsaydım nasıl bir şey yapardım?”  Bir şirkette değişim mühendisliğini
uygulamak eski sistemleri çöpe atıp en baştan başlamak anlamına gelir.  

Değişim mühendisliğini 
karakterize eden  : 4 anahtar sözcük

    “Temel, radikal, çarpıcı, süreç” 
sözcükleridir.

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat çalışmanın yollarını itiyat haline getiren milletler; önce 
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklallerini kaybederler.”   

                                                                                                         K. ATATÜRK

“Öğrenmeyi bırakan kişi, yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa, yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden kişi 
gençtir. Yaşamdaki en muhteşem şey, zihninizi genç tutmaktır.”

                                                                                       Henry FORD

“Çevrenize alıştığınız anda ihtiyarlamışsınızdır, çünkü artık düşünmeye ihtiyacınız kalmamıştır.”
                                                      Paul Burget

DÜŞÜNCELERİNİZİN DEĞİŞİMİ,
DAVRANIŞLARINIZI DEĞİŞTİRİR.

DAVRANIŞLARINIZIN DEĞİŞİMİ,
ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİR.

ALIŞKANLIKLARINIZIN DEĞİŞİMİ,
YAŞAM BİÇİMİNİZİ DEĞİŞTİRİR.

DEĞİŞİM
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ÇILDIR 
ARTIK ZİRVEDE
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ikili görüşme imkanı bulan Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Delegesi Cengiz Ülgen; 1955 yılından bu 
yana atıl durumda bulunan Çıldır havaalanından tekrar uçuşların başlaması taleplerini 
arz ederek, 2011 yılından itibaren Çıldır havaalanının tekrar uçuşlara açılması 
yönünde atılan adımları içeren dosya sundu.
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ydın Ticaret Borsası 

AYönetim Kurulu Üyesi 

aynı zamanda TOBB 

delegesi Cengiz Ülgen 28 – 31 

Ocak 2014 tarihleri arasında, 

programın düzenlemesi  

TOBB/DEİK tarafından yapılan, 

Cumhurbaşkanımız Sayın  Abdullah 

Gül'ün İtalya'ya yaptığı resmi 

ziyaret kapsamında gerçekleşen 

Türkiye- İtalya İş forumuna katıldı.

Resmi ziyaret esnasında 

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 

Gül ile ikili görüşme imkanı bulan 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi ve TOBB Delegesi 

Cengiz Ülgen; 1955 yılından bu 

yana atıl durumda bulunan Çıldır 

havaalanından tekrar uçuşların 

başlaması taleplerini arz ederek, 

2011 yılından itibaren Çıldır 

havaalanının tekrar uçuşlara 

açılması yönünde atılan adımları 

içeren dosya sundu. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Üyesi ve TOBB Delegesi 

Cengiz Ülgen Türkiye- İtalya İş 

Formu sonrasında yaptığı 

açıklamada 

“2011 yılından bu yana 
Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Ulaştırma Bakanlığı ve 
Milletvekillerimiz 
nezdinde yapılan 
görüşmelerde dile 
getirilen Aydın'ın yarım 
asırlık hayali Çıldır 
Havalanının tekrar 
uçuşlara açılması 
yönündeki taleplerini 
bu kez de,  
Cumhurbaşkanı Sayın 
Abdullah Gül'e ilettik. 

Bugün potansiyeli ilimizden düşük 

pek çok ilden bile uçak kalkıyorsa , 

01.04.2014 tarihinden itibaren 

büyükşehir olacak olan 1 milyonu 

geçen nüfusumuzla ilimizde 

havaalanı şarttır. Çıldır havaalanı 

İlimizin gelişmesi tarım ve turizm 

potansiyelimizin artmasına imkan 

sağlayacak, ekonomimiz 

canlanacaktır. Cumhurbaşkanımız 

Sayın Abdullah Gül'e şu anda 

devletten beklediğimiz en öncelikli 

talebin Çıldır havaalanının aktif 

hale getirilmesi olduğunu ifade 

ettik” diyerek sözlerine son verdi. 

AYDIN
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“MARKANIZ 
 OLMALI”

Aydın Ticaret Borsası 
Üyelerine 

konulu seminer verdi.
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AYDIN TİCARET 
BORSASI'NDAN ÜYELERİNE  

“BİR MARKANIZ 
 OLMALI” SEMİNERİ 

ydın Ticaret Borsası 

AÜyelerine “Bir markanız 

olmalı “konulu seminer 

verdi. Seminer;VEGO Danışmanlık 

şirket ortağı aynı zamanda 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 

Örgütü'nün İzmir'deki Teknik 

Danışmanı Vedat KURT 

eğitmenliğinde gerçekleşti. 

Seminere katılan firmalar 

memnuniyet anketleri beğenilerini 

bildirip, benzer eğitim ve 

seminerlerin devamının yapılması 

isteklerini belirttiler.

Seminerde firmaların pazarlamayı 

kavramsal olarak daha iyi 

anlayabilmeleri, değişen pazar 

eğilimleri ve müşteri tercihlerini 

takip edebilmeleri ve daha da 

önemlisi yönetebilmeleri, gibi 

konulara değinen Vedat KURT 

marka yaratabilmek, operasyonel 

karlılık ve değer yaratma 

konularının ne kadar önem 

taşıdığını vurguladı.

Hangi sektörde olursa olsun tüm 

işletmeler için müşteri odaklı 

olmak, ihtiyaçları ve değişimi 

anlamak; değişen ihtiyaç ve 

eğilimlere uygun ürün ve hizmetler 

geliştirmek ve bunları en uygun 

fiyatta ve yerde taleple 

buluşturabilenin hayati bir konu 

olduğu, hayatın artık ürettiğimiz her 

şeyi satabileceğimiz kadar kolay 

olmadığını, farklı düşünmek, daha 

iyi ve derin araştırmak, veri ve 

bilgiyi yönetebilmek, değişimi ve 

eğilimleri iyi algılamak, hızlı cevap 

verebilmek, konuları anlatıldı.

Seminer sonrasında Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 

“Üye ve personel eğitimlerinin 

önemini belirterek, 

'Akredite bir Borsa olarak 

amacımız, üyelerimize 5 

yıldızlı hizmet sunmaktır 

hedefimiz doğrultusunda da  

gerçekleştirdiğimiz 

eğitimlerin memnuniyetinin 

en üst düzeyde olması çok 

önemlidir”dedi. 

Eğitimlerimizi daha çok üyemizin 

yararlanacağı şekilde ve sürekli hale 

getirerek, Kurumumuz eğitim ve 

seminerlerinden yararlanmayan 

üyemiz kalmasın istiyoruz. 

Eğitimlerimiz üyelerimizden gelen 

talepler doğrultusunda, en iyi 

eğitmenler tarafından ve pratikte  

yararlanabilecekleri içerikte 

gerçekleştirilmektedir.” diye 

konuştu.
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“Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA)” 
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. 

ürkiye'de ideal bir Coğrafi Tİşaretler sisteminin 

kurulabilmesi, yöresel 

ürünlere değer kazandırılarak 

sürdürülebilir kırsal kalkınmanın 

desteklenmesi ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması amacıyla 3. 

Uluslararası Coğrafi İşaretler 

Antalya Semineri sonucunda 15 

Ekim 2012 tarihinde kurulan 

“Yöresel Ürünler ve Coğrafi 

İşaretler Türkiye Araştırma Ağı 

(YÜCİTA)” 6 aylık çalıştaylarından 

üçüncüsünü 24-27 Nisan 2014 

tarihleri arasında Erzincan Ticaret 

ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 

Erzincan'da gerçekleştirmiştir. 

YÜCİTA'nın kurucuları Prof. Dr. 

Yavuz Tekelioğlu ve Prof. Dr. Selim 

Çağatay'ın, Coğrafi İşaretlerle ilgili 

gelişmeleri ve YÜCİTA'nın 

etkinliklerini sundukları Çalıştay 

oturumlarında Coğrafi İşaretlerin 

ürün bazında yönetişim ve denetimi 

ön plana çıkarılmış ve konu 

İtalya'dan özel olarak davet edilen 

Sayın Carlo Canale tarafından 

verilen konferansta sunulmuştur. 

Sayın Canale temsilcisi olduğu 

Grana Padano Konsorsiyumu'nca 

Grana Padano Coğrafi İşaret'inin 

yönetişim ve denetiminin nasıl 

gerçekleştirildiğini katılımcılara 

aktarmıştır. 
 
Otantiklik ve özgünlük gibi ikili bir 

karakter sunan yöresel ürünler 

tüketicilerin sağlığı, biyoçeşitliliğin 

ve kültürel özvarlığın korunması ve 

bölgelerin sürdürülebilir kalkınması 

bakımından Türkiye için çok 

önemli bir fırsat oluşturmaktadır. 

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ise 

etkin bir Coğrafi İşaret sisteminin 

kurulmasına bağlıdır. 

Çalıştay'da Metro Toptancı Market 

Taze Ürünler Satınalma Grup 

Müdürü Sayın Ayşin Işıkgece 

Coğrafi İşaret almış olan Taşköprü 

sarımsağı ve Finike portakalının 

korunması ve tüketiciye 

ulaştırılması konusundaki firma 

projelerini tanıtmış, Bayburt 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla 

Arslaner de “Erzincan Tulum 

Peyniri Yönetişim ve Denetiminde 

Sorunlar, Öneriler” konulu bir 

tebliğ sunmuştur. 



H A B E R

23

Olağanüstü bir yöresel ürün 

potansiyeline sahip olan Türkiye'de 

Coğrafi İşaretlerle ilgili uygulama 

1995 yılında başlamış, kabul edilen 

555 sayılı "Coğrafi İşaretlerin 

Korunmasına dair Kanun Hükmünde 

Kararname" ile bugüne kadar 

sorumlu kuruluş Türk Patent 

Enstitüsü'nce 178 ürünün Coğrafi 

İşaret tescili gerçekleştirilmiştir. 

Tescillerin 127'sini tarım ve gıda 

ürünleri oluşturmakta olup halen 

başvurusu yapılmış 222 ürün 

bulunmaktadır.

Ancak bu hızlı gelişmeye rağmen 

konuyla ilgili temel yasa 1995 

yılından bu yana çıkarılamamış, 

Coğrafi İşaret uygulaması tescil 

verme düzeyinde kalmıştır. Nitekim 

sistemin temel unsurlarını oluşturan 

köken adının korunması ve yönetimi 

konusunda ne ulusal ne de ürünler 

düzeyinde etkin bir kurumsal 

yapılanma gerçekleştirilememiş, 

Coğrafi İşaretli ürünlerin tescil 

belgelerinde öngörülen kurallara 

göre üretildiğini denetleyecek 

Avrupa Birliği 45011 normlarına 

göre akredite olmuş bağımsız ve 

tarafsız denetim kuruluşları da 

yaşama geçirilememiştir. Tescilli 

ürünlerin inandırıcılığını 

vurgulamak amacıyla satılan ürünler 

üzerinde Coğrafi İşaret logolarının 

konulması uygulaması da yasanın 

çıkmayışı nedeniyle 

gerçekleştirilememiştir. Bu durum 

piyasalarda yoğun haksız rekabetin 

yaşanmasına ve gıda 

piyasalarımızda Coğrafi İşaret tescili 

almış yöresel ürünlerimizin sahte ve 

taklitlerine sıklıkla rastlanılmasına 

neden olmaktadır. Özvarlığımızı 

oluşturan yöresel ürünlerimizin 

uluslararası düzeyde 

korunabilmeleri de özellikle son 

yıllarda komşu ülkelerin 

ürünlerimize sahip çıkma 

girişimleri sonunda önem 

kazanmıştır. Son olarak Kayseri 

Pastırması ile ilgili Bulgaristan'ın ve 

Ege Sultani Üzümü konusunda 

Yunanistan'ın Avrupa Birliği tescil 

başvurularının kabul edilip itiraz 

sürelerinin başlamış olması, ilgili 

kurumlarımızın ivedilikle harekete 

geçmesini zorunlu kılmaktadır.  

Diğer taraftan tescil edilmiş onca 

ürünümüze rağmen şu ana kadar 

Avrupa Birliği'ne tescil talebinde 

bulunmuş sadece 4 ürünümüzün 

bulunması üzüntü vericidir. 

Bunlardan Antep Baklavası 4 yıllık 

bekleme sonucu 21 Aralık 2013 

tarihinde Avrupa Birliği Coğrafi 

İşaretini almış olup, Aydın İnciri, 

Afyon Pastırması ve Sucuğu'nun da 

tescil değerlendirme süreçleri 

devam etmektedir. Bu bürokratik 

hantal sürecin hızlandırılabilmesi 

için devletin Avrupa Birliği ile 

acilen ikili görüşmelere geçmesi 

gerekmektedir. Nitekim Gürcistan 

ve Moldovya Avrupa Birliği ile 

Coğrafi İşaretleri'nin karşılıklı 

korunması konusunda başlattıkları 

müzakereleri başarıyla 

tamamlamışlar bunu Magrep 

ülkelerinin girişimleri takip etmiştir. 

Özvarlığımızı oluşturan 
yöresel ürünlerimizin 
tüm bu gelişmeler 
karşısında korunup 
geliştirilmeleri 
parlamentoya sunulan 
ancak 1999 seçimleri 
nedeniyle kadük olan 
“Coğrafi İşaretler ve 
Geleneksel Ürün Adı 
korunmasına dair kanun 
tasarısı”'nın Avrupa 
Birliği 1151/2012 sayılı 
tüzüğüne göre revize 
edilip ivedilikle 
yasalaştırılmasıyla 
sağlanabilecektir. 
Kamuoyumuza saygıyla 
duyurulur. 
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VERGİ DAİRESİN'DEN 
AYDIN TİCARET BORSASI'NA 

ZİYARET 

25. Vergi Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde Vergi Dairesi 
Başkanı Mesut Yılmaz, Grup 
Müdürleri Mehmet Taşkın ve 
S. Okan Metin  Aydın Ticaret 
Borsası'nı ziyarette 
bulundular. 

Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Bosnalı, Meclis 

Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim 

Kurulu Üyelerinden Abdülkadir 

Yıldız, Meclis Üyelerinden Rıza 

Uyar ve Erkan Arslan  bulundular. 

Ziyarette Vergi Dairesi Müdürü 

Mesut Yılmaz yaptığı açıklamada, 

her yıl kutlanan Vergi haftası 

dolayısıyla yapmış olduğumuz 

ziyaretleri devam ettirdiklerini, 

uygulamalarında mükellef haklarını 

gözetmeyi kendine ilke edinmiş, 

çalışmalarında mükelleflerin 

eğitilmesi, mükelleflerin 

sorumluluk ve hakları konusunda 

bilinçlendirilmesi konularına önem 

vermek olduğunu, klasik yönetim 

anlayışının dışına çıkarak, 

ortaklarını dinleyerek, çözüm 

arayan bir kurum olduklarını ifade 

ederek Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı'yı yürüttükleri 

görevlerindeki başarılarından dolayı 

tebrik ederek, Aydın Ticaret 

Borsası'nın önemli bir yeri 

olduğunu belirterek sözlerine son 

verdi. 

Aydın Ticaret Borsası Başkanı 

Adnan Bosnalı ise yaptığı 

açıklamada, “Vergi haftası 

dolayısıyla değerli Başkanımız ve 

Grup Müdürleri Mehmet Taşkın ve 

S. Okan Metin'in Borsaya yaptıkları 

ziyaretten dolayı, çok memnun 

olduklarını, ifade etti.
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Kredi Garanti 
Fonu A.Ş.

“ K O B İ ’ L E R İ N    K E F İ L İ ”

Başarı vadeden genç ve 
yaratıcı girişimcilerle, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
büyüme ve gelişmelerine 
destek veren KGF, iyi iş 
fikirlerinin önündeki teminat 
yetersizliği engelini ortadan 
kaldırmaktadır.

KİMLER 
YARARLANABİLİR?

Banka kredisi olanaklarına büyük 

işletmeler kadar kolay ulaşamayan 

küçük işletmelerin bu teminat 

problemi, KGF kefaleti ile 

giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin 

de banka kredileri kullanma imkanı 

doğmaktadır. Çalışan sayısı 250'den 

az olan işletmeler KOBİ olarak 

kabul edilmekte olup, imalat sanayi 

yanında hizmetler ve madencilik 

sektöründeki girişimcilerin de 

talepleri karşılanmaktadır. 

Türkiye'nin bütün yörelerindeki 

KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar, 

tarımsal işletmeler ve çiftçiler, 

kadın ve genç girişimciler KGF 

kefaleti için başvurabilirler.

NASIL 
BAŞVURULUR?
1-Banka Kanalı ile yapılacak olan 

başvurular 
KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, 

KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz 

ve dosyanızın KGF' na gönderilmesine muvafakat 

etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz 

uygun bulunduğu takdirde bize iletilen kefalet talebiniz 

yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Müracaatların yapılma şekli;

Söz konusu Banka aracılığı ile yapılacak başvurularda;
• Kobi kredi talebi ile bankaya başvurur.

• Bankanın talep ettiği belgeler hazırlanır 

• Banka kredi talebinin uygun olup olmadığını inceler; kredi talebi uygun bulunup teminat eksikliğinin olması halinde ilgili 
dosyanın   bir örneği firmanın muvafakati ile KGF ye gönderilir.

• KGF uzmanları firma ile görüşme yaparak mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenler.

• Firmanın kefalet talebi tutarına göre KGF  Genel Müdürlüğü'nün önerisi ile Kredi Onay Komisyonuna sunulur.

• Olumlu değerlendirme sonrasında , karar yazılı olarak ilgili bankaya bildirilir.

• Firmalardan kefalet taahhütnamesi alınarak firma ve kefillerine imzalatılır. Karardaki koşulların yerine getirilmesi sağlanır ve  
Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu düzenlenerek bankaya gönderilir.

• Banka tarafından firmaya kredi kullandırılır. Kredinin verilip verilmeyeceği tamamen bankanın inisiyatifindedir.
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Başvuru esnasında  Banka ve diğer 

finans kuruluşları ;

*kredi dosyalarında bulunan evrak 

ve belgeleri ,

*düzenlenmiş ise istihbarat 

raporunu

*kredi talep eden KOBİ'leri tanıtıcı 

bilgi formunu ,

*hesap durum belgesini

*Şirketin ve /veya ortaklarının 

hissedar olduğu şirketler ile ilgili 

banka ve diğer finans kuruluşları 

nezdinde başka krediler için 

kefaletinin bulunup bulunmadığı 

bilgilerini KGF 'ye iletecektir.

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 

1.000.000.- TL, bu KOBİ'nin 

doğrudan ya da dolaylı olarak risk 

grubu oluşturduğu işletmeler için 

( grup firmaları için ) ise kefalet 

üst limiti 1.500.000.-TL'dir.

Kefaletin talebinin onaylanması 

halinde, Kobi'ler azami 6 ay 

içerisinde Kredi Kefalet Mektubunu 

krediye dönüştürebileceklerdir.

2-Doğrudan Kefalet  

Başvurusu  
(Türkiye genelinde Aydın 

Şubesinin de dahil olduğu 10 

şubesinde pilot bir uygulama )

 Kobi 'ler 150.000,00 TL ye kadar 

olan kredi talepleri için banka 

aracılığı olmaksızın doğrudan  

Aydın KGF Şubesine başvurarak, 

120.000.00 TL lık Kefalet 

kullanabileceklerdir.

 

Başvuru talebi, Şube tarafından 

yapılan incelemenin ardından KGF 

Genel Müdürlük onayına 

sunulacaktır.

 

Kefalet talebinin onaylanması 

halinde, Kobi'ler azami 3 ay 

içerisinde kendi belirleyecekleri bir 

banka aracılığı ile Kefalet 

Mektubunu krediye 

dönüştürebileceklerdir.

Söz konusu doğrudan KGF 

Şubesine yapılacak KEFALET 

başvurularında;

• Kobi kefalet talebi ile KGF'ye başvurur.

• KGF'nin  talep ettiği belgeler hazırlanır. 

• KGF uzmanları firma ile görüşme 

yaparak mevcut durumu ve projesi 

hakkında inceleme raporu düzenler.

• Firmanın kefalet talebi tutarına göre 

KGF  Genel Müdürlüğü'nün önerisi ile 

Kredi Onay Komisyonuna sunulur.

• Olumlu değerlendirme sonrasında, 

karar yazılı olarak ilgili firmaya bildirilir.

• Firma, 3 ay içerisinde almış olduğu 

kefalet ile kredi kullanabileceği banka 

şubesini bulur.

• Firmalardan kefalet taahhütnamesi 

alınarak firma ve kefillerine imzalatılır. 

Karardaki koşulların yerine getirilmesi 

sağlanır ve Kredi Geri Ödeme Kefalet 

Mektubu düzenlenerek bankaya 

gönderilir.

• Banka tarafından firmaya kredi 

kullandırılır. Kredinin verilip 

verilmeyeceği tamamen bankanın 

inisiyatifindedir.

KEFALETİN 
MALİYETİ 
NEDİR?
Kefalet talebinde bulunan 

firmaların değerlendirmeye 

alınabilmesi için, maktu bir 

inceleme ücreti alınır. 

Talebin uygun bulunması ve 

kredinin KGF'nin kefaleti ile 

kullanılması durumunda da, kredi 

vadesi boyunca her yıl peşin olarak, 

kefalet bakiyesi üzerinden, 

kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya 

diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile 

%2 arasında değişen oranlarda 

komisyon alınır.
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Aşağıda bulunan şube adresimize başvurunuzu getirebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.
Aydın Şubesi

Aydın Ticaret Borsası Binası – Kat : 5 AYDIN

KGF RİSKİN NE 
KADARINI ÜSTLENİR?

HANGİ TÜR KREDİLERE 
KEFALET VERİLİR?
İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet 

verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi 

olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi 

ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir 

kredi de olabilir.

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi 

Garanti Fonu, kredinin en çok % 80'ine kadar 

kefalet vermektedir. Bu koşul Türk Eximbank 

kredileri için geçerli değildir.

Diğer bir deyişle KGF;
finansal kiralama işlemleri dahil, KOBİ 'lerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü nakdi ve 

gayri nakdi kredilerine ve kurulu bir işletmenin olması kaydı ile tarımsal krediler kapsamında olan 
organik tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçülük, peynircilik, tarımsal 

teknoloji vb. alanlarında da kefalet vermektedir.  

K re d i  G a ra n t i  Fo n u  A . Ş .
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Mehmet ÖZÇAKIR
İnşaat Mühendisi
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi

mehmetozcakir@hotmail.com

BİR ZAMANLAR 
AZ MI EKMEĞİNİ YEDİK?

 “AYDIN’IN TARİHİ SU ve YEL DEĞİRMENLERİ”          

Akarsuyun  var olduğu her yerde, ve özellikle ülkemizde  Karadeniz de yaygın olarak  
kullanılan değirmenlerin  Aydın'da su kenarlarında izlerini hala görmek mümkün.
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İlk çağın ünlü 

coğrafyacısı Strabon'un 

bildirdiğine göre Roma 

ve Yunanlılardan önce 
tarihte bilenen ilk su 
değirmeni M.Ö. 1. yy.'ın 

sonlarında Anadolu'nun 

kuzey kesimindeki 
(Karadeniz Bölgesi) 

Kabeira'da (Niksar-Tokat 

yakınları) Lycus (Kelkit) 

nehri üzerinde 

Mithridates (Pontus) 
Krallığınca inşaa 
edilmiştir. Bu şehir M.Ö. 

63 yılında Romalılarca 

alınmış ve bu ilginç 

yapıya Roma askerleri 

oldukça ilgi 

göstermişlerdir. Su 

değirmenleri hakkındaki 

ilk teknik bilgiler, ünlü 
Romalı askeri mühendis 
(fabri) Vitruvius (M.Ö. 1. 

yy sonları) tarafından 

latince yazılan De 

Architectura adıl eserin 

10. bölümünde 

verilmiştir.

Su değirmenleri  elektriğin  

yaygınlaşmasından önce, sıkça kullanılan 

üretim araçlarıydı.

Akarsuyun  var olduğu her yerde , ve 

özellikle ülkemizde  Karadeniz de yaygın 

olarak  kullanılan değirmenlerin  Aydın'da 

su kenarlarında izlerini hala görmek 

mümkün.

Tahıl öğütmek için su gücünden 

yararlanılan  değirmenler ilimizde  

merkezde  Tabakhane deresinde Karpuzlu 

ilçesinde  geyik barajını dolduran nehir 

gerisinde, Koçarlı Sarıçay  Karacasu 

Dandalaz  ile Bozdoğan  Akçay  ve Köşk 

yan derelerinin üzerinde  su değirmenleri  

20. Yüzyılın  ortalarına dek kullanılmıştır.

Aydın kent merkezi içinden akan ve antik 

çağlarda “Eudon” adıyla bilinen 

Tabakhane deresinin kuzeylerinde  

Danışment  köyü yakınlarında  zamana 

direnen yapısıyla duvarları  hala ayakta 

duruyor.

Yörede Danışmentli  İsmail Efe'nin bir 

zamanlar işlettiği  belirtilen 

değirmenlerden biri , Tabakhane deresinin  

doğusunda  kalın taş duvarları ve içinde 

metal aksamı ile tarihin izlerini taşıyor.
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Nazırlar değirmeni olarak bilinen 

çatısının zamana direnemediği  su 

değirmeni tabakhane  deresinin  

yukarılarından ve  daha 

yükseklerinden  demir  sac 

kıvırma borular  içinde  alınarak 

eğimle hidrolik enerjisi 

hızlandırılarak, çarklara çarpan 

suyun potansiyel enerjisinden  

yararlanarak değirmen taşlarını 

döndürür ve  bir zamanlar buğday, 

darı ve diğer hububatın 

öğütülmesi için en temiz ve ucuz 

enerji olarak kullanılırdı.

Günümüzde un'un fabrikalarda 

üretilmesi sebebiyle değirmenlere 

eskisi kadar rağbet  

kalmadığından, değirmencilik 

mesleği de unutulmaya yüz 

tutmuş meslekler arasına girdi.

Sadece Su 
değirmenleri mi..?
Aydın’da pek 
bilinmeyen Yel 

değirmenleri de, Su 
değirmenlerinden 
farksız ben de 
buradayım dercesine 
haykırıyor.
Rüzgar enerjisi  tarihte Milattan 

önce 3500 yılında Mısırlıların  ilk 

yelkenli gemileri  hareket ettirerek 

kullandığı bilinmektedir. Bu 

gücün bir enerji olduğunu anlayan  

insanoğlu, enerji üretmek için 

rüzgâr gücünden faydalanarak 

çalışan büyük pervaneli çarklı Yel 

değirmenlerini kullanmışlardır. 
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yolu üzerinde  
Çine-Koçarlı yol 
kavşağının Çakırbeyli 
yolu kenarında  bir 
tepenin zirvesinde yer 
alan iki yel değirmeni, 
yılların sessizliğine 
direniyor.

Çok eski zamanlardan beri  su 

değirmenlerini kullanan 

insanoğlu, rüzgarın gücünü 

keşfedince, yeldeğirmenlerini 

kullanarak, buğday öğütmek ve su 

pompalamak gibi işler için 

mekanik güç elde etmekte 

kullanılmıştır.

Elektrik enerjisi kaynağı olarak 

kullanılan ilk yel değirmeni 1890 

yılında Danimarka'da yapılmıştı. 

Bu tarihten sonra rüzgârla çalışan 

değirmenler küçük ev ve 

çiftliklere elektrik sağlamak için 

kullanılmıştır.

Ege bölgesinde Ayvalıktan , 

Bodrum ve Datçaya  uzanan 

kıyıda denizin sert esintilerini 

enerjiye dönüştürmüş ve bugün 

RES olarak ta bilinen rüzgar 

enerjisinin atası sayılmaktadır.

Aydın kentinde de pek bilinmeyen 

yel değirmenleri, uzun yıllar 

rüzgar tutan yüksek tepelerde 

değirmen olarak kullanılmıştır.

Bunlardan biri, 
hemşehrimiz merhum 
başbakan  
Adnan Menderes'in 
köyü olan Çakırbeyli  
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Çakırbeyli köyü sınırları içinde 

merada  yer alan tepenin 

mevkide.

Çakırbeyli Muhtarlığı ve İl Özel 

İdaresi'nin bu alanda mutlaka bir 

tesis yapılması düşünülebilecek 

olan yel değirmenlerinin  

eteklerinde hatıra ormanı 

oluşturulmuş tepenin, Aydın-

Muğla Karayoluna yakınlığı 

nedeniylede güzel bir  mesire 

alanı  ve dinlenme tesisi 

olabilecektir.

Efeler ilçemizde bir örneği hala 

günümüze ulaşan Tabakhane 

deresi kenarında nostalji  Nazırlar 

değirmeni   ve Çakırbeyli 

köyündeki Yel değirmenleri, eski  

günlerindeki gibi çalışmak için bir 

piknik alanı ve lokanta  yapılmak 

üzere, Efeler İlçesinin yeni 

Kaymakamı İzzettin Sevgili ve 

Efeler Belediye Başkanı Mesut 

Özakçam  ile Milli Aydın 

bankasını  Aydın'a kazandıran 

Özlem Çerçioğlu ve  Tarihi 

yapılara ilgisini bildiğimiz Vali 

Erol Ayyıldız'ın el atmasını 

bekliyor yıllardır.
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EGE BÖLGESİ
AKREDİTE ODA VE BORSALAR 

AYDIN'DA TOPLANDI

ydın Ticaret Borsası, Ege ABölgesi'ndeki akredite oda ve 

borsaların katılımıyla 

gerçekleşen Akreditasyon İş Geliştirme 

Toplantısına ev sahipliği yaptı. 

Toplantıya oda ve borsaların genel 

sekreterleri ve akreditasyon sorumluları 

katılırken, oda ve borsaların hizmet 

kalitesinin geliştirilmesi, stratejik plan 

hazırlama ve uygulamasının incelikleri 

ve ISO 9001 sistem tasarımı gibi 

konulara yer verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Çimen Mutlu, “Oda ve borsa 

akreditasyon sisteminin temel 

prensiplerinden birisi olan iyi 

uygulamaların paylaşılması ve bölgesel 

işbirliklerine zemin hazırlanmasının en 

etkili yöntemlerinden birisi 

gerçekleştirdiğimiz bölgesel 

toplantımızdır. Üyelerimizin, iş 

dünyasının gelişmesi ve büyümesine 

yardımcı olacak en yüksek kalitelide 

temsil, hizmet ve destek sağlamak 

amaçlarına hizmet eden akreditasyon 

standardı ile tüm oda ve borsalar 

illerinin en etkin kurumları olmak 

gayreti içerisine girmiştir. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğimiz de 

üyelerimize vereceğimiz hizmetlerin 

kalitesinin yükseltilmesini kolaylaştırıcı 

bir rol üstlenmiştir. Personellerimizin 

mesleki gelişmelerine katkı sağlamak 

akreditasyon sistemi gereği bizlere 

sunulan önemli faydalardan birisidir” 

dedi.
Toplantıda Dr. Yüksel Vardar'ın sunum 

yapacağını belirten Mutlu, “Borsamızda 

gerçekleştireceğimiz toplantıdan daha 

fazla verim alabilmek adına, Dr. 

Yüksek Vardar tarafından etkileşimli 

seminer ile programımıza başlamak 

istedik. Programımız ideal bir sistem 

tasarımı, akreditasyonun felsefesi, 

hazırlamaya alışkın olduğumuz ancak 

uygulama ve raporlamada sorunlar 

yaşadığımız stratejik planlama ile tüm 

gün devam edecektir” diye konuştu. 
Gün boyu Dr. Yüksel Vardar'ın 

sunumuyla süren eğitimin ardından bir 

önceki toplantıda alınan kararlar gözden 

geçirilerek, katılımcıların önerileri 

doğrultusunda yeni kararlar alınmıştır. 

Aydın Ticaret Borsası tarafından 

Facebook sosyal paylaşım sitesinde Ege 

Bölgesi Akredite 

Oda ve Borsalar 

için grup 

oluşturulmasına, 

grup sayfasında 

iyi uygulamaların 

paylaşılmasına, 

yazılım 

konusunda 

İllerde oda ve 

borsaların yapısını bilen, konusunda 

uzman kişilerin tespit edilmesine, bir 

sonraki toplantıdan itibaren toplantı 

sonucunda alınan kararlar neticesinde 

TOBB Akreditasyon Kuruluna görüş ve 

değerlendirmelerin iletilmesine, bu 

tarihten itibaren gerçekleşecek 

toplantılarda Aydın Ticaret Borsasında 

gerçekleştiği gibi eğitimlere yer 

verilmesine, toplantıya katılan yeni 

katılımcıların da Ortak Akıl Platformu 

mail grubuna dahil edilmesine, İyi 

uygulamaların paylaşılması amacıyla 

TOBB kurumsal web sitesinde iyi 

uygulamalar için bir link açılmasının 

talep edilmesine, bir sonraki toplantının 

Tire Ticaret Odası'nda 

gerçekleştirilmesine karar verildi.
Gün boyu süren toplantı Aydın Ticaret 

Borsası binası önünde toplu fotoğraf 

çekilerek tamamlandı.



H A B E R

34 Aydın Ticaret Borsası / Nisan 2014

“BAŞARININ BİR OLDUĞU YERDEYİZ. 
KADIN GİRİŞİMCİLERİZ” 

KONULU ÇALIŞTAYDA AYDINLI KADINLARA GİRİŞİMCİLİK RUHU ANLATILDI. 

Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten 
İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 
“Başarının bir olduğu yerdeyiz. Kadın Girişimcileriz” 
konulu çalıştayda Aydınlı kadınlara girişimcilik ruhu anlatıldı. 

ydın Ticaret Borsası Toplantı 

ASalonu'nda gerçekleşen 

çalıştaya; Vali Erol 

Ayyıldız'ın eşi Dr. Dilek Didem 

Ayyıldız, TBMM İdare Amiri ve 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan 

Adayı Ali Uzunırmak, Aydın 

Belediye Başkan Yardımcısı Şefika 

Çoban, Efeler Belediye Başkan 

Adayları Yalçın Pekgüzel ve Mesut 

Özakcan, Aydın Ticaret Borsası 

Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Ticaret 

Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Merve Alpargun Altıntaş, 

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi Başkanı Emine Denizhan 

Sandıklı, İl Kadın Girişimciler Kurulu 

Üyeleri, daire amirleri, oda 

başkanları, ADÜ öğretim elemanları, 

girişimci kadın dernek başkanları, iş 

kadınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aydın Girişimciler Kurulu tanıtım 

filmi ile başlayan programda, günün 

anlam ve önemine dair konuşmayı ilk 

olarak Aydın Kadın Girişimciler 

Kurulu İcra Komitesi Başkanı Emine 

Denizhan yaptı.

Son birkaç yıldır girişimciliğin bir 

moda olarak gösterilmeye çalıştığını 

ifade ederek konuşmasına başlayan 

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra 

Komitesi Başkanı Emine Denizhan 

Sandıklı, “Girişimciliğin tam kelime 

karşılığı varlık ve bolluk yaratma 

sürecidir. Bu süreçte kadınlarımıza 

daha çok yer verirsek yoksullukla 

daha nitelikli mücadele eder ve 

ekonomik verimliliğimizi yükseltmiş 

oluruz. O halde girişimcilik moda 

değil bir zorunluluktur. Girişimciliğin 

altın kuralı ileriye bakmak ve 

vizyonunu iyi belirlemek ise kadın 

girişimcilerinde özgüven ve 

morallerinin yüksek olması gereklidir. 

Bizler hiçbir zaman kadın 

olduğumuzu unutmamalı ancak işin 

cinsiyetinin olmadığını bilerek 

çalışmalıyız. Mükemmelliyetçi 

olmadan takım çalışmasını 

önemsemeliyiz. Yol alabilmek ancak 

birlikte hareket etmekle mümkün 

olabilecektir” dedi.
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“KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN HER ZAMAN 

YANINDAYIZ”
Türkiye ekonomisinin daha da gelişmesi için girişimciliğin de 

gelişmesinin ve yaygınlaştırılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Aydın 

Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı; 

“2008 yılından bu yana, 
Borsamızın 
koordinatörlüğünü 
yürütmekte olduğu, İl 
Kadın Girişimciler Kurulu; 
kişisel gelişim yollarını 
geliştirmeyi, kariyer 
gelişimlerine yardımcı 
olmayı, eğitim programları 
düzenlemeyi ve kadın 

“REKABET VE FIRSAT 

EŞİTLİKLERİ KADIN VE 

GENÇLERE DE 

TANINMALIDIR”

Girişimciliğin önemine değinen, 

kadın ve gençlere de fırsat eşitliği ile 

rekabet ortamının oluşturulması 

gerektiğine dikkat çeken Aydın 

Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken; 

“Girişimcilik yoksa ekonomi yok 

istihdam yok. Kadın ve genç olmak 

toplumda bir pozitif ayrımcılığa yol 

açmalı ve böyle bakılmalı gibi yanlış 

bir algıya hakimiz. Kadın ve genç 

olmak önemli değil nitelikli birey 

olmak önemlidir. Ama nitelikli birey 

olmak önemliyken nitelikli kadın ve 

gençler yeterince rekabet koşulları 

içerisinde aksi pozisyonlarla negatif 

durumda kalıyorlarsa ve rekabette eşit 

şartlarda değil iseler çoğu zaman bir 

ayağımız eksiktir. Aynı rekabet 

ortamlarını ve fırsat eşitliklerini 

kadınlara ve gençlerde tanımak 

gerekir. Biz de buna dair olarak 

Ticaret Odası olarak bünyemizde 

kadınlara ve gençlere yönelik 

çalışmalarımız devam ediyor ve 

bünyemizde önemli pozisyonlarda 

birçok kadın ile genç 

bulunduruyoruz” şeklinde konuştu.

“AYDINLILAR KADINA DEĞER 

VERİYOR”

Aydınlı kadınların başarılı ve 

özgüvenlerinin yüksek olduğunun 

altını çizen Aydın Sanayi Odası 

Başkan Yardımcısı Merve Alpargun 

Altıntaş, “Aydın Belediye Başkanı'nın 

kadın olması Aydınlı kadınların ne 

kadar başarılı olduğunu ve 

Aydınlıların kadına ne kadar değer 

verdiğini göstermektedir. İş 

yerlerimizde ne kadar kadın 

çalıştırırsak başarımızın o kadar da 

artacağına inanıyorum. Kadınların da 

erkeklerin yanında yer alarak çaba 

göstermesi ve katma değer sağlaması 

gerekir. Öncelikle mesleki eğitim 

sevdirilerek birçok alanda destek 

sağlayarak gençlerin ve kadınların 

proje oluşturmalarına destek 

sağlanmalıdır” dedi.

Çalıştay Can Çirişoğlu'nun 

moderatörlüğünde; Kadın 

Girişimciler Kurulu Ege Bölge 

Başkanı Aynur Tartan, Akça Holding 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Semra Akça, Seferihisar Hıdırlık 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

Başkanı  Neptün Soyer  ve Sosyal 

Girişimci Serra Titiz  Kadının iş 

hayatında yeri konularına değinildi. 
Kosgeb Aydın Hizmet Merkezi 

Müdürü Turgut Gözen katılımcıları 

girişimcilik destekleri  hakkında 

bilgilendirerek, Uzman Yönetim 

Danışmanı ve Eğitmen Can Çirişoğlu 

tarafından katılımcılara girişimcilik 

konusunda eğitim verilerek program 

sonlandırıldı. 

girişimcileri çeşitli 
organizasyonlar ile bir 
araya getirmeyi, 
hedeflemişlerdir. 
Hedeflerini 
gerçekleştirmelerinde 
Borsamız ve diğer 
Odalarımızla Kadın 
Girişimcilerimizin her 
zaman yanındayız” 
diye konuştu.
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Aydın Ticaret Borsası; hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyeler, 
kooperatifler, ilgili Kurum müdürleri/temsilcileri ve Üretici Birlikleri Başkanlarını 

bir araya getirerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.
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Süt toplama sektöründe bakıcı 

sorunu, yem maliyetleri, mazot 

girdi fiyatları, küçük üreticilerin işi 

bırakması gibi sorunların olduğu ve 

üreticiyi ayakta tutmak gerektiği 

konuşuldu. Köylere koyulan süt 

toplama tanklarının elektrik 

problemleri nedeniyle 

çalışmamasının ve TEDAŞ, 

AYDEM gibi kurumlar ile irtibata 

geçilerek çözüme kavuşturulması 

gerektiği rapor edildi.

retimin %90'nın 

Üküçük üreticiler 
tarafından 

gerçekleştiği hayvancılık 
sektöründe, küçük 
üreticilerin 
korunmamasının onları 
sektörün dışına 
iteceğinden, öncelikli 
olarak küçük üreticilerin 
korunması gerektiği 
üzerinde duruldu. 

2010 yılında başlayan canlı 
hayvan ithalatının sektörü 
olumsuz etkilediği ve piyasayı 
bozduğu için ithalatın 
kaldırılması için gerekli lobi 
faaliyetlerinin tüm kurumlar 
tarafından yapılması gerektiği 
fikir birliğine varılan konuların 
başındaydı.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yrd. Cihan Can, 

Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdür Vekili Hasan Ünal,Efeler 

İlçe Tarım Hayvancılık Müdürü Ahmet Ökdem,Aydın İli Kırmızı Et 

Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen,Aydın İli Süt Üreticileri 

Birliği Başkanı Servet Başkaya,  Çine Ziraat Odası Başkanı Osman 

Eşiyok ve sektörde söz sahibi işletme sahipleri ve kooperatif 

başkanları katıldı.

AVM yasasının tüm üreticiler için 

büyük sorun olduğunun biran önce 

yasalaşması için gerekli girişimlerin 

başlatılması gerektiği konuşulan 

diğer konular arasındaydı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda 

sektörle ilgili pek çok sorun kayıt 

altına alınırken, Aydın Ticaret 

Borsası tarafından toplantı raporu 

oluşturulması ve tüm katılımcı 

kurumların üst mercilerine gerekli 

raporu sunmaları karara bağlandı.

Aydın Ticaret Borsası
Meclis Başkan Yrd.

Cihan CAN

İl Gıda Tarım Hayvancılık 
Müdür V. 

Hasan ÜNAL

Arif GÜRDAL
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EB L I EL DR İYA EÇ SO İK KOÇARLI
Coğrafi Konum

Koçarlı, belki de gün batımını daha güzel 
seyretmek için, denize dik olarak uzanan 
Beşparmak Dağları'na sırtını yaslamış, Çine 
Çayı'ndan Sarıçay'a kadar uzanan ve 
jeolojik zamanlarda çöküntü sonucu 
oluşmuş, Türkiye'nin  en verimli ovalarından 
biri olan Büyük Menderes Ovası'nın 
güneyinde kurulmuş şirin bir ilçedir.

ydın İli'ne bağlı Koçarlı 

Aİlçesi, yine aynı ile bağlı 

Aydın-İzmir Karayolu 

üzerinde bulunan İncirliova 

İlçesi'nden ayrılan bir yolla, öncelikle 

Büyük Menderes Nehri'nin ihtişamı 

ile karşılar sizleri. Sonra, yeşil ile 

masmavi bir gökyüzünün uyumu, sizi 

her yanı tarih kokan bu binlerce yıllık 

kentte ağırlamak üzere güleryüzünü 

sunar. Yürek kıpırtılarının kenti 

Koçarlı'nın sokakları tarih, köyleri 

tarih, dağları tarih... Tarih, doğayla iç 

içe geçmiş, sımsıcak bir cenneti, efe 

tadında bir misafirperverlikle sunar 

sizlere...Tertemiz ve tatlı...İçtikçe 

doyulmayan berrak suyu gibi...Doğası 

bâkir...Ayak basılmamış, saf ve temiz 

toprakları, gelinlik kız edasında 

süzülür günün her vakti...
Batısında Söke, doğusunda Çine, 

kuzeyde Aydın, İncirliova ve 

Germencik, güneyinde ise Muğla 

İli'nin Milas İlçesi ile çevrilidir. 

Denizden yüksekliği 61 metre olan 

ilçemiz 534 kilometrekare alana 

sahiptir. Koçarlı, Büyük Menderes 

nehrinden kot bakımından 6 metre 

daha alçaktadır.

Bu sebeple özellikle yağışın bol 

olduğu mevsimlerde nehrin 

taşmasından oldukça fazla 

etkilenmektedir. Menderes, taştığı 

zaman taşkın suları yerleşim alanları 

sınırına kadar gelmektedir. Bu durum, 

arazinin hemen ekilememesi 

yönünden olumsuz, getirdiği 

alüvyonlu topraklar bakımından 

verimi artırıcı bir rol oynamaktadır.

    Günümüzde demiryolu ve karayolu 

güzergahından içeride bulunmasına 

rağmen başka yerleşim birimlerine 
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bağlantı yolları ile önemini korumuş, 

içlerde kalmış olması, bölgedeki 

kültür mozaiğinin zedelenmesini 

engellemiş, Koçarlı, tipik bir Ege 

ilçesi görünümünü hep muhafaza 

etmiştir.

İlçenin ovaları, Büyük Menderes 

Ovaları olarak anılır. Bu ovalar 

bulundukları kasaba ve köylerin 

adları ile isimlendirilmişlerdir. 

Bunlar; doğuda Halilbeyli, Çakmar, 

Cincin, Boydere, Çakırbeyli, 

Boğaziçi, Orhaniye Ovaları, batıda 

Büyükdere, Şahinciler, Sobuca 

Dedeköy, Tekeli, Güdüşlü, Yeniköy, 

Bıyıklı, Kasaplar, Yağhanlı, Haydarlı 

Ovaları olarak adlandırılır. Dağlık 

kısımlarda ise Beşparmak Dağları 

arasında genişçe düzlüklere 

rastlanmaktadır. Astune Yaylası, 

Çulhalar Yaylası ve Mersinbelen 

Yaylası, bölgenin önemli yaylaları 

olmakla birlikte başkaca küçük 

yaylalar da bulunmaktadır.

Bölgenin en önemli akarsuyu 

şüphesiz İncirliova ve Koçarlı 

arasında sınır durumundaki Büyük 

Menderes Nehri'dir. Bunun yanında 

küçük çay ve dereler de bölgenin su 

zenginliğine katkıda bulunurlar. 

Boyderesi, Cincin, Çakmar, Koçarlı, 

İlhanlı, Büyükdere, Güdüşlü dereleri 

dışında, Çine çayı, Sarıçay bölgenin 

önemli su kaynaklarıdır.

Koçarlı'nın bitki örtüsü, dağlarındaki 

zeytin ve fıstık çamları ile kaplı 

ormanlarıdır. Koçarlı için; 

dağlarından yağ ve çam fıstığı akar, 

ovasından pamuk fışkırır dense 

yeridir.

Ege'yi gezenler buranın pek çok 

medeniyete ev sahipliği yaptığını 

yakından bilirler. Denilebilir ki Ege; 

toprağı her karıştırdığınızda sizi farklı 

medeniyetlerin selâmıyla karşılar. 

Aydın iline bağlı Koçarlı ilçemiz de 

bir çok kavmin uğrak yeri ve 

medeniyet beşiği olmuştur.

Tarihî açıdan bakıldığında Koçarlı'nın 

tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar 

dayanmakta. Yörenin bilinen ilk 

sahipleri, M.Ö. 300 yıllarına kadar 

Tarihçe

yaşadığı sanılan ve tarihçilerin 

oldukça ilgisini çeken "Savaşçı 

Kadınlar Diyarı"olarak 

adlandıracağımız bugünkü 

Mersinbeleni Köyü'nün güneyindeki 

harabelerde yaşadığı tespit edilen 

Amyzonlar'dır. Bu dönemde bölge, 

Büyük İskender'in komutanlarından 

Antiyöküs idaresinde 150 yıl kadar 

kalmıştır. Daha sonra Roma 

İmparatorluğu'nun istila ettiği ve 

yönettiği bu güzelim topraklar 1260 

yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin 

egemenliğinde ebedî kimliğine 

kavuşarak Türkleşmiştir. Anadolu 

Selçuklu Devleti'nin dağılmasından 

sonra bir süre Menteşeoğulları 

Beyliği'nin yönetiminde kalan 

Koçarlı ve civarı, Sultan Çelebi 

Mehmet tarafından Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. Koçarlı adı 

işte bu noktadan sonra ortaya çıkar. 

Koçarlı adı; bir rivayete göre 

Koçarlı'ya yerleşen kişilerin eski 

yerleşim yeri olan Kaçkar, 

Kaçkarlı'dan, diğer bir rivayete göre 

ise; göçebe oluşlarından dolayı 

"Göçerler" kelimesinden gelmektedir. 

Kanunî Sultan Süleyman, 1522 

yılında Rodos Seferi'ne çıkarken 

ordusuyla Koçarlı dolaylarında 

konaklar. Bu sırada 250 çadırlık 

aşireti ile bölgede bulunan Türk 

Aşireti Reisi Mehmet Bey, 

Kanunî'nin ordusuna katılarak Rodos 

Seferi'ne gider. Sefer sırasında 

Mehmet Bey'e bir oğlu olduğu haberi 

gelir. Bu haber Kanunî Sultan 

Süleyman'a ulaştırılır. Padişah, bu 

haberin kendisine uğur getireceğine 

inanarak çocuğun adını Cihan koyar. 

Rodos alınır. Sefer dönüşü Sarıçay, 

Büyük Menderes ve Çine Çayı 

arasında kalan genişçe araziyi de 

Kanûnî, Mehmet Bey'e bağışlar. İlk 

tavsiye edilen ve yerleşilen yer, 

Koçarlı'ya 3 km. mesafedeki verimli 

ve sulak Sobuca'dır (eski adıyla Su 

Bucağı).1700'lü yıllarda 

Türkistan'dan gelen bir aşiret şimdiki 

Koçarlı'nın bulunduğu yere yerleşir. 

Bu göçten sonra Cihanoğulları da 

Koçarlı'ya yerleşerek 1763-1764 

yıllarında bugün bile tarihe meydan 

okurcasına ayakta kalan ilçe 

merkezindeki Kule'yi inşa ederler. 

Koçarlı'nın nüfusu bu tarihlerden 

sonra daha da artar. Yerli Rumlardan 

bir kısmı Koçarlı'ya yerleşir. 1837 

yılında Sobuca'da kurulan pazar, 

Koçarlı'ya nakledilerek burada 

kurulmaya başlar. Yunanlıların 27 

Mayıs 1919'da Aydın'ı işgali ile 

İtalyan denetiminde bulunan 

Koçarlı'ya Büyük Menderes nehrini 

aşarak göç edenlerin sayısı da 

oldukça fazladır. Türk Ordusu'nun 

zafer kazanmasından sonra İtalyanlar 

Koçarlı'yı terk ettiklerinde burası 

nüfusu oldukça fazlalaşmış bir yer 

olarak karşımıza çıkar. 

Koçarlı, II. Meşrutiyet'e kadar (1908) 

köy olarak yönetilmiştir. 

Meşrutiyetten sonra, konumu coğrafi 

konumu sebebi ile bucak haline 

getirilmiş, 1 Nisan1946 yılında ise 

ilçe olmuştur
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Kültür

Bugün Karpuzlu İlçesi'nde yer alan 

antik Alinda  kentinin kuzeyinde 

yüksek ve sarp kayalık bir yerde 

kurulmuş eski bir Karia kentidir 

Amyzon. Günümüzde ilçemizin 30 

km. güneyindeki Akmescit Mahallesi 

sınırları içindedir. Mazın Kalesi 

ismiyle anılır.

Eski yazarlar Amyzon'dan oldukça az 

söz ederler. Ünlü antik coğrafyacı 

Strabon, buradan diğer üç Karia kenti 

Herakleia, Euromos, Khalketor gibi 

kentlerin ileri karakolu olarak 

bahsederler. Başka tarihçi ve 

coğrafyacılar ise; Amyzon'un 

kuruluşu ve varlığı ile ilgili hiçbir 

şeye değinmemişlerdir. Kent 

hakkındaki bilgiler çoğunlukla burada 

bulunan yazıtlardan elde edilmiştir.Bu 

belgelere göre, M.Ö. III. yüzyılda 

Ptolenosların bağdaşığı olan Amyzon, 

aynı yüzyılın sonuna doğru bugün 

şartları bilinmeyen bir anlaşmayı 

Herakleia ile imzalamıştır. Roma 

devrinde de yaşamaya devam eden bu 

kent, daha sonra bir psipokosluk 

merkezi olmuştur.

Antik kentin kalıntıları günümüzde 

görülebilir durumdadır. Kentin 

etrafını izodomik regtogonal şekilde 

örülmüş çok güzel taş işçiliği 

gösteren bir sur kuşatır. M.Ö. 300 

yıllarına tarihlenen kent duvarları çok 

iyi korunmuş olarak zamanımıza 

kadar gelebilmiştir.

Kentin önemli ikinci kalıntısı 

yazıtların anlattığına göre Apollo ve 

Artemis'e ait olması gereken 

tapınaktır. Tapınak tamamen yıkıldığı 

için planı hakkında bir şey söylemek 

pek mümkün değildir. Bununla 

beraber, yıkıntılar arasındaki Dor ve 

İon düzeninde örnekler veren 

parçaların varlığı, her iki düzenden de 

yararlanıldığını anlatmaktadır. Bunun 

dışında, kentte ne olduğu 

anlaşılamayan birkaç yapı kalıntısı 

daha vardır. Güneydeki kent suruna 

paralel ve surun içinden uzanan on 

yedi oda bunlara örnektir. Toprak 

altındaki bu odalar, küçük taşlardan 

iyi ve sağlam olarak yapılmıştır. Oda 

duvarlarının üstü sıva ile kaplıdır. 

Birer sarnıçtan çok dükkan alarak 

kullanıldığı sanılmaktadır.

    Akropolün tiyatro, agora ve çeşme 

kalıntıları bulunan kentin antik 

devirde de günümüzdeki gibi fakir 

olduğu sanılmaktadır. Su getirmeye 

yarayan bir su kemerinin olmayışı, 

kent içinde sarnıçlara rastlanmayışı 

bu bölge halkının su ihtiyacını birkaç 

doğal kaynaktan sağladığını 

düşündürmektedir. Amyzon'da 

şimdiye kadar gezginlerin yaptıkları 

yüzey araştırmaları dışında bilimsel 

bir kazı yapılmamıştır.

Orman

Koçarlı Orman İşletme Şefliği görev alanındaki toplam 

alanın % 37,8'i ormandır. Ormanlık alanın % 53,6'sı verimli, 

% 46,3'ü verimsizdir. Koçarlı Orman İşletme Şefliği 

dahilinde kişi başına düşen verimli orman alanı 2,8 

dönümdür. Koçarlı Orman İşletme Şefliğinin Orman 19469 

ha'lık orman alanın 9995,1 ha'lık kısmı yani % 51,3'ü fıstık 

çamı ormanıdır.

Ulaşım
İlçe merkezinin Aydın İline uzaklığı 22 km' dir. Koçarlı-

İncirliova karayolu 11 km mesafede bulunup, çift şerit asfalt 

yoldur. Buradan E-24 İzmir-Aydın şehirlerarası karayoluna 

ulaşım sağlanmaktadır.

İlçe merkezinden Söke İlçesine yaklaşık 30 km ve Çine 

İlçesine yaklaşık 15 km mesafede ulaşımı sağlayan çift şeritli 

asfalt yol bulunmaktadır.
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Ekonomi

Koçarlı ilçesi, ilin en eski yerleşim yerlerinden biri olup, özellikle pamuk ve zeytin ilçe ekonomisinin temelini teşkil eder. 

Hayvancılık, incir, kestane ve sera çiçeği yetiştiriciliği de gelişmiştir. Ayrıca tarım alet ve makineleri, salamurhane, 

zeytinyağı fabrikaları ile ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Orman köylerindeki halkın geçim kaynağı 

çam fıstığıdır. Bunun yanında pamuk, buğday, arpa, mısır, sebze, zeytin ve çeşitli meyveler ilçenin ekonomisini 

oluşturmaktadır

Geleneksel Çam Fıstığı Festivali

Geleneksel olarak düzenlenen ÇAMFISITIĞI FESTİVALİnin  bu 

yıl 10.'su düzenleyecek olmamızın sevincini yaşamaktayız.festival 

kapsamında çeşitli etkinlikler,ünlü sanatcıların katılımı,panayır ve 

Pazar yerlerinin kurulumu,yerel sanatcıların katılımı,çeşitli amatör 

grupların gösterimi üç gün süren festivalimize renk katmaktadır. 

Bu yıl düzenlenecek olan 10. ÇAMFISTIĞI FESİTİVALİ tarihleri 

30-31 mayıs/1 haziran tarihlerinde olacak olup üç gün 

sürecektir.Bu festival kapsamında Çamfıstığı denildiğinde ilk akla 

gelen yer olarak koçarlı tüm Türkiyeye yaymış olduk.Tarımla 

uğraşan bir ekonomiye sahip olmamızdan dolayı Çamfıstığının 

tanıtım ve reklamını festival sayesinde yapabiliyoruz,böylece 

çiftçimizin ürününü daha iyi pazarlama ve tanıtım  şansı buluyor.

Koçarlımızda bulunan Beşparmak dağlarında bölgenin kendine 

özgü doğa yapısıyla insanı kendisine hayran bırakan başka bir kesit 

ve farklılık gösterebiliyor.. Karya yerleşim merkezlerinden olan 

Alinda, Alabanda ve Labrandayı zamanın liman kenti Herakleia ya 

bağlayan ve bazı bölümlerinin hala zamana direnen kral yolunda 

yürüyebilmenin   yanın da Japonya'ya ait ağaç süsleme sanat eseri 

gibi kayalar arasında ve üzerinde yükselmiş çam fıstık ağaçları, 

yine kayalar arasına ve üzerine kondurulmuş yayla evleri ile 

Beşparmak dağlarının en üst noktası olan Tekerlek kayadan 

ayaklarınızın altında gibi görünen Bafa Gölü nü seyredebilmenin 

ayrıcalığını "LATMOS"-"BEŞPARMAK" DAĞCILIK ŞENLİĞİ ile 

gelen vatandaşlarımız bu güzelliğe şahit oluyor.

"Latmos"-"Beşparmak" Dağcılık Şenliği

Paraşüt Şenliği

Çamfıstığı festivali kapsamında düzenlenen Koçarlı paraşüt şenliği 

koçarlımızda bulunan a Menderes Ormanı'nda bulunan dnan Kent 

yamaç paraşütü atlama pistinde olmaktadır.yapılan yamaç paraşütü 

gösterilerine vatandaşların ilgisi,yerli ve yabancı sporcuların 

katılımı yoğun olmaktadır. Şenliğe katılan sporcuların paraşütleri 

gökyüzünü rengarenk bir hal aldırmakla beraber heycan dolu bir 

şenlik sunmaktadır.

 Adrenalin dolu olan şenlik yerli ve yabancı bir çok sporcuyu  

Koçarlıda buluşturuyor.Ülkemizde ender bulunan  atmama  

pistlerinden birinin ilçemizde olması ilçemizin adının her yerde 

anılmasını sağlamaktadır.
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AYDIN 
TİCARET BORSASI 

ÜYELERİNE 
TÜRK STANDARTLARI 

ENSTİTÜSÜ 
HİZMETLERİNDE 

İNDİRİM  

Türk Standartları Enstitüsü Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı 

tarafından sunulan Muayene ve Deney, Kalibrasyon ve Kalibrasyon 

Eğitimi hizmetleri dahilinde,  Aydın Ticaret Borsası üyelerinin 

taleplerinin karşılanması amacıyla, İş Birliği Protokolü imzaladı.  
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 

“Borsa'nın, 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.” Bu kapsamda 

TSE Hizmetlerinden yararlacak olan üyelerimize indirim uygulanması 

yönünde bizlere yardımcı olan TSE İzmir Belgelendirme Müdürü 

Ömer Eyyüpoğlu 'na teşekkür ederek, imzalanan protokol ile ilgili 

bilgi verdi. 

Yapılan protokole göre; 

Türk Standartları Enstitüsünden belgesi olmayan Aydın Ticaret 

Borsası üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde % 30, Kalibrasyon Eğitim 

hizmetlerinde ise % 20,

Türk Standartları Enstitüsünden belgesi olan Aydın Ticaret Borsası 

üyelerine kalibrasyon hizmetlerinde % 40, Kalibrasyon Eğitim 

hizmetlerinde ise % 30,

Türk Standartları Enstitüsünden Özel Amaçlı Muayene ve Deney 

yaptıracak Aydın Ticaret Borsası üyelerine Muayene ve Deney 

hizmetlerinde % 20 indirim uygulanacaktır.(TSE'den Gözetim hizmeti 

de alan üye firmalara %30)

AYDIN TİCARET BORSASI İLE 
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Türk Standartları Enstitüsü Deney 
ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı 
tarafından sunulan Muayene ve 
Deney, Kalibrasyon ve Kalibrasyon 
Eğitimi hizmetleri dahilinde,  Aydın 
Ticaret Borsası üyelerinin 
taleplerinin karşılanması amacıyla, 
İş Birliği Protokolü imzaladı.
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Zeyt�n, Zeyt�nyağı ve Teknoloj�ler� Fuarı

Aydin Ticaret Borsasi Üyeleri 
4.Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarinda

10-13 Nisan tarihleri arasında 
Uluslar arası İzmir Fuar Alanında, 
ülkemizin Zeytin ve Zeytinyağı alanında 
tek fuarı olan  Olivtech 2014 
Zeytin Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarında 
Aydın Ticaret Borsası; Aydın'ın ürünlerini 
tanıtmak üzere yerini aldı. 



H A B E R

46 Aydın Ticaret Borsası / Nisan 2014

ydin Ticaret Borsasi  

Astantında; Borsa 

üyelerinden dünya çapında 

ödüllü zeytinyağları ile Gidatay 

Ltd. Şti, Aydiyar marka 

Zeytinyağları ile Haydar Vural, 

Önal markasıyla Orhanoğlu Koll. 

Şti, Yingari markasıyla zeytinyağlı 

incir, sürme incir ve  zeytinyağlı 

sabunlarıyla Balca Gıda Ltd. Şti, 

Zeytinyağlı sabunlarıyla Bosnalı 

Sabun ürünlerinin tanıtımı yapıldı.  

Yerli ve yabancı ziyaretçilere, Borsa 

standında Aydın Ticaret Borsası 

Özel Gıda Laboratuvarları tadım 

uzmanları tarafından zeytinyağı 

tadımı yaptırılarak, kaliteli 

zeytinyağında olması gereken 

özellikler hakkında bilgi verildi. 

Kuru İncirin Zeytinyağına 

bandırılarak ikram edilmesi 

ziyaretçiler tarafından  büyük ilgi 

gördü. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı,  

Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdülkadir Yıldız, Meclis 

Üyelerinden Ali Çevik ve Rıza 

Uyar, beraberindeki 64 Borsa 

üyesiyle birlikte İzmir Ekoloji ve 

Olivtech Fuarı'nı ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 

Yunanistan'da kişi başına 21 

kilogram zeytinyağı tüketilirken, 

Türkiye'de bu oranın 1 kilogram 

olduğunu belirterek, 

“Zeytinyağında ihracatın önünün 

açılması için iç tüketimin artırılması 

lazım. Öncelikle zeytinyağını 

halkımıza yedirmemiz gerekiyor. İç 

tüketimi artırmadan ihracatımızı 

artırma gibi bir şansımız yok” dedi.  

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında 

düşüşler yaşandığını ancak 

önümüzdeki dönemde ağaç 

sayısının artırılmasıyla birlikte 

zeytinyağı üretimimin artacağını 

kaydeden Bosnalı, şu anda 150 bin 

ton olan zeytinyağı üretimini 600 

bin tona çıkartacak kapasiteye 

ulaşıldığını belirtti.

Türkiye'de zeytincilik sektörüne 

devlet desteğinin mutlaka verilmesi 

gerektiğini ifade eden Bosnalı, 

“İhracatımızdaki düşüşte evet 

kuraklığın etkisi olmuştur ama esas 

konu dünyanın en pahalı zeytinyağı 

Türkiye'dedir. Çünkü yurtdışında 

AB ülkelerinde uygulanan 1.3 lira 

civarında desteklemeler var. 

Yaklaşık 4 liraya yakın destekleme 

alıyorlar. Ülkemizde uygulanan 70 

kuruş ile 4 liranın arasındaki fark 

ihracatımızın düşmesinin en başlı 

sebeplerindendir. Çünkü bizde 

zeytinyağı gerçekten pahalı, devlet 

desteğinin şart olduğu yıllardan beri 

söyleniyor. Zeytincilik eğer böyle 

giderse çok karamsar düşünmesem 

de kötü günler de gösterebilir. 

“DEVLET 
DESTEĞİ ŞART”
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“FUARLARI 
ZEYTİNYAĞI 
OLMAYAN 
BÖLGELERDE DE 
YAPALIM”
İhracatın önünün açılması için 

öncelikle iç tüketimin sağlanması 

gerektiğini savunan Bosnalı, şöyle 

devam etti:

“İç tüketim için de fuarlar ve 

tanıtım yapılmalı. Ben isterim ki bu 

fuarlarımız hep buralarda değil, 

zeytinyağının olmadığı yerlerde bir 

Çankırı'da, Maraş'ta, Yozgat'ta da 

düzenlensin. Çünkü Ege zeytinyağı 

tüketiliyor. Zeytinyağı adı altında 

yağ alan bölgelerdeki 

vatandaşlarımız da gerçek 

zeytinyağını tatsınlar. İç tüketimi 

artırmadan hiçbir şansımız yok. 

Önce ürettiğimiz malı kendimiz 

yememiz, artanı da dışarıya 

satmamız lazım. Biz öyle 

yapmıyoruz, yemeden satıyoruz. 

Ancak çok bilinçli bir yeni nesil 

geliyor. Çok karamsar da olmamak 

gerekiyor. Her nesil kendisinin 

üzerine düşen vazifesini yaparsa 

daha güzel günler gelir diye 

düşünüyorum.”

“ORGANİK VE ORGANİK 

OLMAYAN ÜRÜNDE FİYAT 

AYARLAMASI YAPILMALI”

Aydın Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı A. Bahri Erdel ise, organik 

olan ürün ile organik olmayan ürün 

arasında fiyat ayarlaması yapılması 

gerektiğini dile getirerek, “Organik 

ürün üretici için oldukça masraflı 

bir üretim. Çünkü organik olmayan 

bir üründe üretici tarlasında 

gübresini, ilacını kullanıp verimini 

artırabiliyor. Fakat organik ürün 

üreten üreticiye ise gübresinde, 

ilaçlamasında sınırlama getiriliyor. 

Bu nedenle verimliliği düşük 

oluyor. Bu düşüklüğü fiyat 

ayarlamasıyla da standartta 

tutmamız lazım organik ürün 

üretebilmek için. Organik olan ve 

organik olmayan ürünlerin 

fiyatlarının aynı olmaması 

gerekiyor” dedi.
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TKDK
Tarım Ve Jırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TKDK AYDIN 
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

12.ÇAĞRIDA İLİMİZE 
42 42 42 PROJE 

KAZANDIRDI

12. Çağrı döneminde TKDK Aydın İl 

Koordinatörlüğü'ne 42 proje 

başvurusu yapılmıştır. Projeleri İlçeler 

bazında değerlendirirsek 
Merkez ilçemizden 6 proje, 

Germencik ilçemizden 6 proje, 

Sultanhisar ilçemizden 4 proje, 

İncirliova ilçemizden 4 proje,  
Didim ilçemizden 3 proje, 
Çine ilçemizden 3 proje, 
Yenipazar ilçemizden 3 proje, 
Nazilli ilçemizden 3 proje, 
Koçarlı ilçemizden 2 proje,  

Karpuzlu ilçemizden 2 proje, 
Bozdoğan ilçemizden 2 proje, 
Söke ilçemizden 2 proje, 
Karacasu ilçemizden 1 proje, 
Köşk ilçemizden 1 proje başvurusu 

aldık; görüldüğü üzere ilimiz 

ilçelerinin neredeyse hepsinden 

projelerimiz mevcut. Bu projelerin 

incelenip sözleşmelerinin imzalanması 

halinde Aydın İlimizde yapılacak olan 

toplam yatırım tutarı 49.707.126,02 

TL olup, TKDK destek tutarı 

25.394.071,68 TL olacaktır.

Aydın'ımızı kalkındıracak olan 42 

projenin tedbirlere göre dağılımı ise şu 

şekildedir; süt üreten tarımsal 

işletmelerden 5 adet proje başvurusu, 

et üreten tarımsal işletmelerden 

büyükbaş olarak 1 adet proje 

başvurusu, yine et üreten tarımsal 

işletmelerden broyler olarak 4 adet 

proje başvurusu, süt ürünlerinin 

işlenmesi tedbirinden 3 adet proje 

başvurusu, süt toplama merkezi olarak 

1 adet proje başvurusu, et ürünlerinin 

işlenmesi tedbirinden 1 adet proje 

başvurusu, meyve-sebzelerin 

işlenmesi ve pazarlanması tedbirinden 

1 adet proje başvurusu, çiftlik 

faaliyetlerinin geliştirilmesi 

tedbirinden arıcılık adı altında 7 proje 

başvurusu, yerel ürünlerin 

geliştirilmesi tedbirinden 16 adet proje 

başvurusu, kırsal turizmden de 3 adet 

proje başvurusu alınmıştır. 

Aydın İl Koordinatörlüğü olarak, 

toplam yatırım tutarı 49.707.126,02TL 

olan projelerin, Aydın iline hayırlı 

olması için, potansiyel yatırımcıların 

projelerinin arkasında durarak 

hayallerini gerçekleştirmelerine ve 

Aydın'a değer katmalarına destek 

vermeye devam edeceğiz. 

Muhtemelen Haziran ayında 13. çağrı 

ilanına çıkılacak ve bu çağrı 

döneminde de 12.çağrı döneminde 

olduğu gibi Aydın'dan fazla sayıda 

proje bekliyoruz. İlimizin girişimci 

ruhunu her alanda olduğu gibi tarım, 

hayvancılık ve kırsal alanlara 

yapılacak her türlü yatırım noktasında 

da göstermeye devam edeceğine 

inanmaktayız. 13. Çağrı dönemi için 

hazırlıklara başlamış bulunmaktayız. 

Tüm yatırımların yurdumuza ve 

milletimize hayırlı olması temenni 

ederiz. 

arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl TKoordinatörü Erhan ÇİFTÇİ, 12. Çağrı döneminin bitişi ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. 15 Ocak'ta 12. Çağrı ilanını yayınlayarak, 10 

Şubat - 21 Mart tarihleri arasında yatırımcı vatandaşlardan hazırladıkları 

projelerini sunmalarını talep eden Kurumun Türkiye çapında 12. ve Aydın ili 

adına 4. Çağrı ilanının bittiğini, önce ilimize sonrada ülkemize hayırlı 

olmasını, bu ve benzeri yatırımların yeni girişimcilere de örnek olarak 

ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ederek sözlerine başlayan 

ÇİFTÇİ, çağrı ilanı süresince gelen projeler hakkında bilgi verdi:
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TKDK DESTEĞİ İLE 
DÜNYA PAZARINA AÇILACAK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl 

Koordinatörlüğü olarak, yaklaşan 12. 

Çağrı dönemi öncesinde Aydın ilimiz 

için yerel ürün listesi onaylanarak hibe 

desteği kapsamına alınmış ve IPARD 

programı başvuru kriterlerinde önemli 

değişiklikler yapılmıştır.

     

Yaklaşan 12. Başvuru Çağrı İlanı'nda 

Aydın adına önemli gelişmeler 

sağlanmış, yöresel el sanatları ve gıda 

ürünleri de destek kapsamına 

alınmıştır. Bu konuyu oldukça 

önemsediklerini ifade eden İl 

Koordinatörü Erhan Çiftçi, şunları 

söyledi: "Biz birçok kültürel 

varlığımızın değerini sonradan 

anlıyoruz. Anladığımızda da o kültürel 

değerin kaybolduğunu görüyoruz. Bu 

anlamda geleneksel el sanatları, 

dokumacılık, keçe yapımı, halı, 

kilimcilik yapımı, yorgancılık, 

çanak-çömlek yapımı, taş işleme, 

nakış işleme, hasır işi, sepet ve 

süpürge yapımı gibi el sanatlarına 

%50 oranında geri ödemesiz hibe 

desteği verilecek.

     

Öte yandan kentin marka değeri olan 

yöresel ürünlerinin de 

desteklenmesinin hem üreticileri hem 

de kent ekonomisi adına önemli bir 

gelişme olduğunu ifade eden Çiftçi, 

gerek pazarlama, gerekse üretim 

anlamında destekler verileceğini 

kaydetti. İlimizin simgesi olan incirin 

de artık destek kapsamında olduğunu 

belirten Çiftçi, "İncir, zeytin, 

zeytinyağı, kestane, bal kabağı, 

tahin, tahin helvası, çilek, şeftali, 

narenciye, nar, cin mısırı (patlak 

mısır), çam fıstığı, kabak tatlısı, 

yuvalama, paşa böreği, prina yağı, 

kuru prina, prina tozu ve suyu” gibi 

ürünler, yerel ürün bazında 

desteklenecektir. Yatırımcılarımız 

ciddi projelerle bizden alacakları 

destekler ile işletmelerini büyütüp 

ürünlerini dünya pazarlarına sunma 

imkanına kavuşabilir” diye konuştu.
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arım ve Kırsal Kalkınmayı TDestekleme Kurumu (TKDK) 

Aydın İl Koordinatörlüğü, kırsal 

alanlarda yapılacak turizme dönük 

yatırımlara geri ödemesiz hibe yoluyla 

destek veriyor. Kırsal turizm faaliyetleri 

kapsamındaki yatırımlarda girişimciler 

veya çiftçiler tarafından kurulacak en 

fazla 25 oda kapasiteli otel, motel, 

pansiyon, “yatak ve kahvaltı” 

konaklama ve restorant hizmetlerinin 

gelişiminin desteklenmesi, çiftlik turizmi 

tesislerinin kurulması, kıl çadırları, 

yeme-içme tesisleri, ekmek fırını, 

pastaneler, kafeteryalar gibi unlu 

mamül üretim tesislerinin kurulumu, 

rekreasyon alanları, 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 

KIRSAL TURİZM 
TKDK İLE CANLANIYOR

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 500.000 

Avroya kadar proje kabulü 

yapılabilecektir. Yatırımcılar ayrıca 

KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar 

vergisi ve gümrük vergisinden de muaf 

bulunmaktalar.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

ortak yardımlarıyla, Aydın'daki kırsal 

turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve 

bu potansiyelden maksimum seviyede 

Aydın halkını yararlandırmayı 

amaçlayan Kurum, bu amaç 

doğrultusunda AB hibe fonlarını kırsal 

kesimde yaşayan çiftçilere, üretici 

birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet 

gösteren firmalara projeler karşılığında 

ve sözleşmelerine uygun olarak 

kullandıracaktır. Aydın'daki mevcut 

turizm işletmelerinin modernizasyonu, 

gerekli makine ekipmanlarının alınması 

ve yeni yatırımcıların yapacağı turizm 

işletmeleri, TKDK bünyesinde hayat 

bulacaktır.

Yılın her döneminde turistlere hitap 

edecek spor çeşitlerinin olduğunu 

vurgulayan ve su sporları üzerinde de 

duran TKDK Aydın İl Koordinatörü 

Erhan Çiftçi, ”Aydının turizm açısından 

büyük bir potansiyeli mevcut, bunu iyi 

değerlendirmemiz gerekiyor. Ege 

kıyılarının ve Türkiye'nin en gözde 

turistik ilçelerinden biri olan Kuşadası 

gibi bir ilçeye sahibiz. Türkiye'de 

kurvaziyer turizmin önemli liman 

kentlerinden biri İstanbul ise, şüphesiz 

bir diğeri Kuşadası'dır. Kuşadası Limanı 

çok sayıda yerli ve yabancı turiste 

kapılarını açmaktadır. Aydın ilinin böyle 

bir ilçeye sahip olması, Aydını 

ayrıcalıklı bir il yapmaktadır. Bu 

ayrıcalık iyi değerlendirilerek Kırsal 

Turizm kapsamında geri ödemesiz hibe 

destekleriyle farklı alanlarda turizm 

sektörüne katkıda bulunup ülkemize 

döviz getirisi sağlayabiliriz” dedi.
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