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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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A. Bahri ERDEL
Meclis Başkanı 

BEYAZ 
ALTIN

pamukpamukpamuk

ünyadaki hammaddeler Darasında çok önemli rolü 

olan pamuğun, insan 

yaşamının her döneminde yer aldığı, 

insanlık için vazgeçilmez bir rolü 

olduğu aşikardır. Pamuk insan 

hayatında giyimden beslenmeye, ev 

eşyasından sanayiye kadar her alanda 

ve her yönden büyük faydalar 

sağlanan bir üründür.

Bir yandan dünya nüfusunun hızla 

artması, diğer yandan sanayileşen ve 

kalkınan toplumlarda yaşam 

düzeyinin ve doğaya zarar vermeyen 

ürünlerin kullanım bilincinin 

yükselmesi pamuk ve pamuğa dayalı 

ürün tüketimini artırmakta ve 

dolayısıyla pamuğa olan ihtiyaçta 

giderek artmaktadır.

2013 yılı verilerine göre 287 bin ton 

pamuk üretimi ile ilimiz Türkiye 

üretiminde 2. sırada yer almaktadır. 

Türkiye kütlü pamuk üretiminin 

%10'u ilimizde gerçekleşmektedir. 

İhtiyacın tamamını karşılayabilecek 

pamuk üretim kapasitesine sahip 

olmamıza rağmen, fiyat istikrarının 

olmaması nedeniyle, üreticiler 

alternatif ürünlere yönelmekte ve 

giderek ithalata bağımlılığımız 

artmaktadır. Pamuğa göre; üretim 

maliyetinin düşük olması, işgücüne 

bağımlılığın az olması, hayvancılığın 

yaygınlaşması gibi nedenlerle  mısır 

ve yonca ekimine ağırlık verilmiştir. 

Alternatif ürünler ile rekabet 

gücümüz azalarak, pamuk üretim 

alanlarına alternatif ürünler 

ekilmiştir. 

2011/2012 sezonunda ilimizden 65 

bin ton pamuk ihracatı yapılarak, 144 

milyon dolar döviz geliri 

sağlanmıştır. Ülkemizde pamuk ekim 

alanları oldukça sınırlıdır. İlimiz 

pamuk üretimi için hem üretici 

bilinci, hem de çevresel faktörler 

nedeniyle en uygun yerlerden biri 

olması karşın, pamuk üreticisinin 

pamuk üretiminden vazgeçmemesi 

için; prim artışının girdi artış 

oranlarına göre arttırılması, ikinci 

ürün pamukta prime esas miktarın 

birinci ürün ile eşdeğer olması, iplik 

sanayinin ithal pamuk kullanımı 

yerine, yerli pamuk kullanımı 

konusunda teşvik edilmesi, iplik 

sanayisinin kullandığı yerli pamuk 

miktarlarına göre ithalat belgesi 

verilmesi, Pamuk çırçır fabrikalarının 

TARSİM kapsamına alınması ve 

mahlıç pamuk satışında Kdv oranının 

%8'den % 1 e düşürülmesi 

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…

pamukpamukpamuk
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Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı 

eğerli Üyemiz ve Dokuyucularımız; Coğrafi işaret 
en özet haliyle, belirli yasalar 

çerçevesinde bir ürünün koruma altına 
alınmasıdır. Belirli kriterlere göre ele 
alınan değerleri gelecek nesillere en az 
bozulmayla aktarıp, değerlerimizin 
yurtdışı piyasalarında tanıtılmasında 
önemli bir uygulamadır. 
Tespit edilen değerlerin en az bir 
özelliği ile, sınırları belli bir 
coğrafyadan kaynağını alması, 
uygulamanın temelini oluşturmaktadır. 
Bu şekliyle ülkelerin milli değerleri 
koruma altına alınmış olduğu gibi, 
hem iktisadi hayata hem de kültür 
hayatına ciddi kazanımlar 
sağlanmaktadır. Dünyada birçok 
ülkede coğrafi işaretli ürünler çok 
eskiden önem kazanmışken, ülkemizde 
son yıllarda farkındalık kazanmıştır. 
Bu fırsat iyi değerlendirilerek, coğrafi 
işaretli ürünlerimizin ihracat 
içerisindeki payı arttırılarak, iyi 
kazanımlar sağlanmalıdır.  Bu amaçla 
coğrafi işaretli ürün sayımızın 
arttırılması, kültürel mirasımız olan 
ürünlerin işlenmesi için de, modern 
tesislerimizde üretiminin 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde tescili yanı sıra Avrupa 
Birliği Komisyonuna da tescil 
ettirilmelidir.

Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi 
işaretlere verdiğimiz büyük önem 
nedeniyle; Aydın Zeytinyağı, Aydın 
Künarı (Fıstık Çamı), Aydın Memecik 
Zeytini için Türk Patent Enstitüsüne 
gerekli başvuralar yapılarak 
değerlendirme süreci devam 
etmektedir. Aralık 2010 'da Türk Patent 
Enstitüsüne yapılan “Aydın Kestanesi” 
coğrafi işaret başvurusu, coğrafi işaret 
tesciline uygun görülmüştür. 
Ülkemizin en fazla Fıstık Çamı üretimi 
ilimizde yapılmaktadır, Aydın ili 
sınırları içerisinde 28.515 Hektar  alan 
Fıstık Çamı bulunmakta yıllık ortalama 
181,582 kg. Künar üretimi 
yapılmaktadır.  Özellikle Koçarlı  / 
Mazon Bölgesinde 13.828 hektar alan 
fıstık çamı ormanı bulunmakta, bu 
bölgede Tarımsal işletme gelirlerin % 
67'si fıstık çamından sağlanmaktadır. 
Üretici gelirleri içerisinde oldukça 
önemli bir paya sahip olan Künar'ın 
büyük bir çoğunluğu ihraç ürünü olup, 
(yaklaşık %85) Almanya Fransa 
İspanya 'ya ihraç edilmektedir. 
İhracatta Çin ve Pakistan'ın düşük fiyat 
uygulaması dünya ölçeğinde rekabet 
gücümüzü azaltmaktadır. 
Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 
Fıstık çamı ormanlarının çoğaltılması 
ve yeni dikimlerin köylere yakın 
bölgelerde gerçekleşmesi önemlidir.

Aydın Ticaret Borsası olarak Adnan 
Menderes Üniversitesi öncülüğünde 
“Değerini Tescil Et Aydın'ı İlerlet” 
sloganı ile İl genelinde başlatılan Yerel 
Ürün Koruma Kampanyası 
kapsamında,İlimizin değerlerine sahip 
çıkmak ve korumak amacıyla İlimiz 
tarımı ve ekonomisinde giderek daha 

fazla önem kazanan Aydın 
Künarı (fıstık çamı) 
Coğrafi şaretn almak 
üzere 2012 yılında Türk 
Patent Ensttüsü 
Markalar Dares 
Başkanlığına 
başvurarak, yola çıktık.  
Bu yolda bizlere yardımlarını ve 
desteklerini esirgemeyen Adnan 
Menderes Üniversitemiz Rektörü 
Mustafa Birincioğlu'na, ADÜ Ziraat 
Fakültesine,Sinai Haklar Birimine 
teşekkürlerimi sunarım. 

AYDIN KÜNARI
(FISTIK ÇAMI)
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AYDIN – MUĞLA TİCARET BORSALARI 

“ORTAK AKIL TOPLANTISI’NDA” 
BİR ARAYA GELDİ.

Bölge ürünleri ticareti ve pazarlaması  konusunda, ortak sorunların ele alınıp bölgesel düzeyde çözüm önerilerinin 
değerlendirilebilmesi,  koordinasyon ve ilişkilerinin geliştirilebilmesi amacıyla Muğla Ticaret borsası ev sahipliğinde 

gerçekleşen ortak akıl toplantısına Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Meclis Başkan Yardımcısı Cihan Can, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyelerinden; Cengiz 
Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız Meclis Üyelerinden; Ali Çevik, Mustafa Akdam, Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan ve 

Genel Sekreter Çimen Mutlu katıldı. Muğla Ticaret Borsası'ndan Meclis Başkanı Mehmet Merpez Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gökmen, Meclis Başkan Yardımcıları Uğur Özen ve Mehmet Türköz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Turgut Tokmak ve 

Erkan İlhan, Yönetim Kurulu Üyelerinden  Doğan Rados ve Kamil Gül Meclis Üyelerinden Hurşit Öztürk, M. Emin Benzer, Halil 
Yaylalı, Ergün Cengiz, Bekir Pehlivan, Cem Çimen ve Genel Sekreter Sadettin Özer hazır bulundular. 

apılan toplantıda; Kovan ve Ykoloni varlığının yanı sıra 
dünya bal üretiminde önemli 

bir yere sahip olan ülkemizde bal ile 
ilgili başta bölgemiz için büyük bir 
gelir kapısı olan balın ticaret hacminin 
ve ihraç potansiyelinin 
değerlendirilebilmesi için, yaşanan, 
güven bunalımı, olmak üzere üretimsel 
hatalar ve  tağşiş sorunları  
görüşülerek, kurulacak ortak bir 
komisyon ile;  
Yanıltıcı reklamlarla satılan tağşiş' li 
ürünlerin tespit edilip, ilgili mercilere 
bildirilip önlenerek tüketicinin sağlıklı 
ürüne ulaşabilmesi 

Dürüst üretici tüccarın, yanıltıcı 
reklamlarla oluşturulan bu haksız 
rekabet koşullarından korunması
Yapılacak bu ortak önleyici çalışmanın 
safhaları ve sonuçları basın yayın 
yoluyla tüketicilere duyurularak, 
sektörü sekteye uğratan güven 
bunalımının aşılması, prensip olarak 
kararlaştırılmıştır. 

Gündemde yer alan bir diğer madde 
ise; 2013 yılı TUİK verilerine göre 
ülkemizde  83.924.959 adet meyve 
veren ağaç ve  27.406.319 adet  meyve 
vermeyen zeytin ağacı varlığı ile, 
öteden beri uygulanan teşviklerle 
sürekli artış gösteren zeytin ağacı ve 
zeytinlik alanlarının, ilerleyen yıllar 
içinde büyük miktarda zeytin ve 
zeytinyağı arz edeceği bilinmektedir. 
Bu duruma bağlı olarak  hali hazırda 
tüketim miktarlarının zeytinciliği çokça 
yaygın olduğu diğer Akdeniz 
ülkelerine göre çok düşük kaldığı 
ülkemizde tüketimin arttırılarak, her yıl 
milyar dolar seviyelerinde gerçekleşen  
sıvı yağ ithalatının kısmen önüne 
geçilerek milli ekonomiye katkı 
sağlaması üretici kesimin refah 
seviyesinin yükseltilebilmesi 
gerekliliği konuları üzerinde durulmuş 
ve aşağıdaki maddeler üzerinde 
mutabık kalınmıştır.

Yapılacak ortak çalışma ile zeytinyağı 
tüketiminin özendirilmesine yönelik 
kamu spotu hazırlanması yönünde 
gerek UZZK, gerekse TOBB'ne teklif 
götürülmesi, 
Tüketimin az olduğu bölgelerde, bölge 
Ticaret Borsaları  ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla beraber yürütülecek 
çalışmalar ile tadım ve tanıtım 
kampanyaları yapılması,
Mevcut prim sisteminin yağ kalitesi, 
sofralık ve çeşit bazında   tekrar 
gözden geçirilerek, tüketicilerin  
beklentilerine karşılık verebilecek ve  
üretimde kaliteyi gözetecek şekilde 
yeniden düzenlenmesi için ilgili 
bakanlıklara teklif götürülmesi,
Bölgesel ürünlerin, üretimine, 
ticaretine yönelik her çalışmanın daha 
güçlü ve etkili olabilmesi bakımından 
bölgesel toplantıların 
yaygınlaştırılarak, bir takvime 
bağlanması kararları alınmıştır.
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apılan ziyaretlere; Aydın YTicaret Borsası Meclis 

Başkanı A. Bahri Erdel, 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 

Cihan Can, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 

Kurulu Üyeleri; Cengiz Ülgen, 

erçekleşen ziyarete Aydın 

GTicaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı, Yönetim Kurulu üyesi 

Abdülkadir Yıldız, Meclis 

Üyelerinden; Mustafa Akdam Ahmet  

Şenel ve Erkan Aslan katıldılar. 

Ziyarette, Makine Mühendisleri 

Odası Aydın İl Temsilciliği Başkanı 

Erol Küçüker, Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Mustafa Karul, 

Yönetim Kurulu Üyesi  Pınar 

Demircioğlu ve Genel Sekreter 

Mehmet Tunç Erlaçin hazır bulundu. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 

ATB'DEN MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ ODASI 
AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİNE 
ZİYARET

Aydın Ticaret Borsası'ndan 
İl Emniyet Müdürü 
Adnan Taşdan'a Ziyaret
Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeleri,  
İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan'a 
ziyarette  bulundu. 

Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, 

Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, 

Ali Çevik, Ahmet Şenel, Rıza Uyar, 

Erkan Aslan ve Genel Sekreter 

Çimen Mutlu katıldılar. 

İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan'a 

yapılan ziyarette; Meclis Başkanı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Bosnalı ve Meclis 

Üyeleri yeni görev yerinde başarılar 

dileyerek, Aydın Ticaret Borsası 

çalışmaları hakkında bilgiler verildi. 

Yapılan tebrik ziyareti için Emniyet 

Müdürü Adnan Taşdan Borsa Meclis 

Üyelerine teşekkürlerini iletti. 

Başkan Erol Küçüker ve Yönetimine 

yeni görevlerinde başarılar dileyerek, 

Borsanın çalışmaları hakkında 

bilgiler verdi. Ziyarette  Çıldır 

Havaalanının sivil havacılığa 

açılması yönünde görüşlerini belirten 

Makine Mühendisleri Odası Aydın İl 

Temsilciliği Başkanı Erol Küçüker 'e 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 

“Havaalanımız yolcu taşımacılığına 

açıldığı takdirde, zamanla yarışır hale 

geldiğimiz günümüzde 

öğrencisinden, ihracatçısına, yeni 

girişimcisinden, sivil halkına kadar 

tüm kesimler zaman tasarrufu 

sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, 

ihracatçı sayımız dolayısıyla, 

ihracatımız ve turizm gelirlerimiz de 

artacaktır. 21 ören yerine sahip 

ilimizi, yurtiçi ve yurtdışından gelen 

ziyaretçiler daha fazla tanıma fırsatı 

bulacaktır.

İlimizde yetişen incir, zeytin, 

zeytinyağı,  pamuk, kestane ve  künar 

(çam fıstığı)  gibi önemli tarımsal 

ürünlerimizin haricinde, iklimiyle 

mükemmel bir yeryüzü cenneti olan 

ilimiz sadece Aydınlılar tarafından 

bilinir olmaktan çıkacaktır.” 

İfadelerine yer vererek ziyaret 

sonlandırıldı.

Aydın Ticaret Borsası, 
Makine Mühendisleri Odası 
Aydın İl Temsilciliğine 
tebrik ziyaretinde bulundu. 
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EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ AYDIN HEYETİNE 

“AYDIN EKONOMİ ZİRVESİ” 
YAPILMASI TALİMATI VERDİ.

ydın Ticaret Borsası ve AAydın Sanayi Odası 
heyetleri  Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekçi' yi  62. T.C. 
Hükümetinde tekrar ekonomi Bakanı 
olarak görev almış olmasından dolayı 
hem de ilimiz sanayi ve üretim 
sektöründe öncelikli konularda 
yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerilerini sunmak için  ziyaret etti. 

Ziyarette Oda ve Borsa Heyetinde, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, AYSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yunus Şahin,  AYSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Salih 
Fahlioğulları, Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyelerinden  Cengiz 
Ülgen, Abdülkadir Yıldız Meclis 
Üyelerinden, Ali Çevik, Mustafa 
Akdam, Rıza Uyar, Erkan Aslan  
katıldılar. 

Heyette AYSO Başkanı Mehmet 
Yunus ŞAHİN ve Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel,  
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi' yi  
62. T.C. Hükümetinde tekrar 
ekonomi Bakanı olarak görev almış 
olmasından duydukları mutluluğu 
dile  getirerek, Sayın Bakanın, Egeli 
olması, sanayici tarafının olması hem 
de ekonomik yapıları birbiri içerisine 
girmiş Aydın ve Denizli' yi çok iyi 
bilmesinin Aydın için çok önemli 
olduğunu, Aydın Heyetini bu 
duygularla karşılayıp kabul ettikleri 
için  Ekonomi Bakanı Sayın Nihat 
Zeybekçi'ye teşekkürlerini sundular. 

Söz alan AYSO Başkanı ŞAHİN, 
Aydın'ın yıllar itibariyle artan ihracatı 
ile bölgemizde yatırımcılar için 
cazibe merkezi olamaya aday 
olduğunu,  ilimizin ekonomik yapısı, 
tarım ürünlerinin çeşitliliği ve ilimize 

has ürünlerin (zeytin, zeytinyağı, 
incir, kestane, çilek vb) katma değeri 
yüksek ürünler olarak işlenmesi 
hususunda üreticilerimiz ve  
sanayicimizin bilinçlendiğini, üretim 
miktarlarında önemli artışlar 
olduğunu, Aydın'da ihracatın-İthalatı 
karşılama oranı bakımından 
değerlendirildiğinde, bölge illeri 
arasında en yüksek değeri 
yakaladığını, (2014 yılı ilk 7 aylık 
ihracatın,  İthalat oranı  ise 3,1 dir) 
ifade ederek sözlerine şu şekilde 
devam etti.  “Aydınlı ihracatçı 
sanayicilerimizin yerli hammaddeyi 
kullanmalarını ve yerli hammaddeyi 
işlerken daha fazla AR-GE çalışması 
yaparak daha fazla yenilikçi üretimle 
katma değeri daha yüksek  ürünleri 
ihraç ettiklerini göstermektedir.”  
Ancak mevcut durumda gerek ihracat 
rakamları gerekse Katma değeri 
yüksek ürünlerin üretilmesi Aydın'ın 

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası tarafından Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi'ye yapılan ziyarette, Aydın Milletvelkilleri Mehmet Erdem ve 

Semiha Öğüş Aydın Heyetiyle beraberdi.
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potansiyelini tam olarak 
yansıtmamaktadır.  Bunun yanında, 
faal 6 adet organize sanayi bölgesinin 
olması, Aydın jeotermal enerji 
kaynakları bakımında Türkiye'de 
1.sırada yer alması, Aydın'da faal 
durumda jeotermal enerjiden elektrik 
üreten 10'un üzerinde firma 
bulunduğunu, Jeotermal enerjiden 
yararlanılarak açılabilecek organize 
ihtisas sera bölgeleri ile İlimiz 
mevcut ekonomik gücünü 
katlayacağını  belirten ŞAHİN,  
“Aydın sahip olduğu ilkim, bitki 

bölgemizde Yatırım Teşviği  
konusunda 3. Bölgede  bulunan 
illeri değerlendirmeleri  Aydın için 
büyük kayıp olmaktadır. Tüm bu 
gerekçeler göz önünde 
bulundurulduğunda Aydın'ın da 3. 
Bölgede bulunması veya ilimize has 
ürünlerin işlenmesi  ve ekonomik 
kaynakların kullanımı için sektörel 
teşviklere ağırlık verilmesini talep 
etti. 

Ayso Başkanı ardından söz alan 
Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel Zeytinyağı 
sıkım tesislerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi ve 
cezai yaptırımlarla 
karşılaşmamaları amacıyla teşvik 
sisteminin tekrar gözden 
geçirilmesi talebinde bulunarak, 
zeytin üretiminde dünyada beşinci 
sırada yer alan ülkemizin, fidan 
dikimi, zeytinyağı ihracatı ve organik 
zeytin üretimine verilen desteklerle 
ilk üçe gireceği düşünülmektedir. 
Ülkemizde hala bitkisel yağ açığı 
devam etmekte olup, Ayçiçek yağı  
başta olmak üzere bazı bitkisel 

örtüsü, zengin ürün çeşitliliği, 
yerüstü ve yeraltı maden kaynakları 
ile teşvik edildiğinde ekonomik 
sıçrama yaparak 2023 milli 
hedeflerimizi gerçekleştirmede 
başarılı olacağına inandığımız illerin 
başında gelmektedir. 

Aydın'ın tüm bu önemli özellikleri  
biliniyorken ilimizin yatırım 
teşvikleri konusunda 2. Bölgede 
yer alması sebebi  yerli ve yabancı 
yatırımcıların ilimizde yatırım 
planlarken, bu yatırımcıların  
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yağların %70 ithalat yoluyla dışarıdan 
temin edilmektedir.
Zeytinyağı hiçbir kimyasal 
kullanılmadan naturel olarak 
üretilmekte olup tek girdisi zeytin ve 
sudur. Zeytinyağı dışındaki diğer 
bitkisel yağların hepsi kimyasallar ile 
rafine edildikten sonra ancak 
tüketilmektedir. Bu insan sağlığı ve 
çevre sağlığı anlamında temelde 
zeytinyağı adına büyük bir avantajdır.

Zeytin ve zeytinyağı 
üretimi arttıkça aynı 
zamanda zeytin karasuyu 
artmakta, kapasiteye 
uygun buharlaştırma 
lagünleri zeytin üretimine 
paralel olarak büyütülmez 
ise zeytin karasuyu çevre 
kirliği yaratan bir unsur 
olmaya devam edecektir. 
Zeytinyağı fabrikaları ister 
2 faz ister 3 faz çalışsın 
kendi yerleşim alanları ve 
imkanlarına göre karasu 
lagünlerini mevcut 
yönetmeliğe uygun çözmek 
ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde 
yapılandırmak zorundadır.

Ülkemiz yine bugün itibariyle 
hayvan yemi açığı olan ve 
yurtdışından ithal yolla hayvan yem 
girdisi satın alan ülke konumundadır. 
Zeytin ve zeytinyağı üretimi arttıkça 
aynı zamanda zeytin küspesi (prina 
çıktısı) da artmaktadır. Zeytin 
küspesinin hayvan yemi ve gübre 
olarak kullanılması ile ilgili 
bölgemizde ar-ge çalışmaları yapan 
örnek firmalar bulunmaktadır. Yakın 
zamanda zeytin küspesinin hayvan 
yemi ve gübre olarak kullanılmasında 
önemli bir artık sağlanacaktır.
Bu gibi gerekçelerle devletimize 
katma değer yaratan zeytin ve 
zeytinyağı sektörünün temel 
problemi olan ve firmaların cezai 
yaptırımlarla karşı karşıya bırakan 
karasu probleminin çözümü için 
karasuyun bekletildiği lagünlerin 
yönetmeliklere uygun olarak inşa 
edilmesi gerekmektedir. Lagünlerin 
yönetmelik şartlarını karşılayacak 
şekilde modernizasyonu ve inşası 
için verilecek teşvik, zeytin ve 
zeytinyağı firmalarının kurulması ve 
makine modernizasyonu için verilen 
teşvik kadar önemlidir. Tesislerin 
kendi imkanları ile karasu problemini 
çözmeye yetecek maddi olanakları 
olmaması sebebiyle ya tesislerin 
kapanmasına ya da kapasitenin 

altında çalışmaya zorlamaktadır. 
İfadelerine yer verdi. 
Çıldır havalanın uçuşlara açılmasını 
her platformda dile getiren Aydın 
Heyeti Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi'ye  ıslarını dile getirdi. 
Aydın – İzmir – Afyon demiryolu 
hattının yük taşımacılığında yeterli 
olmadığını hattın daha da 
geliştirilerek,  konteynır taşımacılık 
sektöründe faaliyet gösteren özel 
sektörün, teşvik edilmesi gerektiği 
üzerinde duruldu. 

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi Aydın heyetinin 
görüşlerinin tekrar 
değerlendirmeye alınması 
amacıyla, kendi katılımıyla 
Ekim  ayının ilk yarısına 
kadar Aydın'da bir araya 
gelip, Aydın'da Ekonomi 
zirvesi yapılması talimatı 
vererek, Aydınlılardan 
gerekli hazırlıkların 
yapılmasını istedi.  
Aydın Heyeti aynı gün içerisinde 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
İbrahim Şenel  ve ithalat  Genel 
Müdürü Kadir Balı makamında 
ziyaret ederek, görüş alış verişinde 
bulunuldu. 
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ürkiye Odalar ve Borsalar TBirliği'nin (TOBB) 70. Mali Genel 
Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında 
TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, 
oda/borsa Başkanları, Delegeler ve Genel 
Sekreterler 21 Mayıs 2014 tarihinde, 
Genel Kurul öncesi Anıtkabir'i ziyaret 
ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda 
bulundular.

22 Mayıs tarihinde TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB/ETÜ) 
gerçekleşen TOBB 70. Mali Genel 
Kuruluna Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Bakanlar, 
Delegeler, Genel Sekreterler ve çok sayıda 
basın mensubu katıldı.

Aydın Ticaret Borsasından; Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Yönetim  
Kurulu Üyesi/TOBB Delegesi Cengiz 
Ülgen ve Yakup Er,  Meclis Üyesi/TOBB 
Delegesi Ali Çevik,  Meclis Üyelerinden 
Caner Işlak, Rıza Uyar, Ahmet Şenel, 
Erkan Aslan ve Genel Sekreter Çimen 
Mutlu katıldılar. 

AYDIN TİCARET BORSASI 
TOBB GENEL KURULUNA KATILDI

Soma 'da yaşanan felaket için yapılan 
saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul'da 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; 
sözlerine Soma'da yaşanan felaket 
nedeniyle duyduğu acıyı ifade ederek 
başladı. Soma'da hayatını kaybeden 
işçilerin aileleri için başlattıkları yardım 
kampanyasını vurgulayarak, bütün iş 
dünyasını bir kez daha destek olmaya 
çağırdı. 

Hisarcıklıoğlu, özel sektörün gelecekten 
umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir 
büyüme modeli ve yeni yapısal reformlara 

ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geride bıraktığımız 2013 yılına 
bakıldığında özel sektör olarak, gelecek 
için umut veren bir tablo gördüklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu,”Hayalleri hep 
birlikte gerçek yapacağız” diyerek birlik 
ve beraberlik mesajı verdi.

Hisarcıklıoğlu; ihtiyaç duyulan öncelikli 
yapısal reformları “Vergi reformu, cari 
açığı azaltacak sanayi stratejisi, 
istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin 
azaltılması ve reel sektörün bankalarla 
çalışma ortamının iyileştirilmesi” olarak 
sıraladı.
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ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İÇİN 
“UZZK VE EİB” 

ELE ELE ÇALIŞACAK

ydın Ticaret Borsası AYönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı'nın Yönetim 

Kurulu Üyeliği görevini yürüttüğü 
UZZK'nın Yönetim Kurulu 
Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 
Toplantı öncesinde bir araya gelen 
Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan 
Tibet, Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Mehmet Cavlı ve Adnan Bosnalı,  
Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan 
Renklidağ ve  Ege Zeytin ve 
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 
Zeytin Zeytinyağı Tanıtım Komitesi 
Başkanı Kadri Gündeş Aydın Valisi 
Erol Ayyıldız ve Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. 
Vali Erol Ayyıldız ve Büyükşehir 
Belediye Başkanlarına yapılan 
ziyaretlerde,  UZZK Başkanı 
Ümmühan Tibet, 160 milyon olan 
Zeytin ağacı varlığı ile önümüzdeki 
yıllarda zeytinyağı üretiminin 
yaklaşık olarak 400-450 bin ton 
civarında olacağını bu nedenle iç 
tüketimin arttırılması amacıyla 
zeytinyağı tanıtımlarının 
sıklaştırılması, zeytinyağına verilen 
primin arttırılması ve zeytine prim 
verilmesi konusunda ısrarlı olunması 
gerektiği  konusunda UZZK, TOBB 
ve EİB olarak ortak çalışmalar 
yürüttüklerini ifade ederek, 
zeytinyağında kayıt dışı tüketimin 
önlenmesi ve markalı üretimin 

Bosnalı, Aydın Büyükşehir 
Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri  
UZZK  olarak zeytin ve zeytinyağı 
tüketiminin arttırılmasına yönelik 
ortak projelerde yer almak 
istediklerini belirterek, söz konusu 
ziyaretlerin  son derece başarılı 
geçtiğini ifade etti. 

arttırılması konusunda önemli 
adımlar atılması gerektiğini söyledi. 
Vali Erol Ayyıldız ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu'nun  Zeytin ve 
Zeytinyağına önem verdiğini 
vurgulayan Borsa Başkanı ve UZZK 
Yönetim Kurulu Üyesi Adnan 

ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KONSEYİNDEN 
VALİ EROL AYYILDIZ, 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET 
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ULUSAL ZEYTİN VE 
ZEYTİNYAĞI KONSEYİ 
TOPLANTISI AYDIN TİCARET 
BORSASINDA GERÇEKLEŞTİ. 

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 
toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümmühan Tibet, İcra Direktörü 
Mustafa Tan, Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Ercan Türktemel, 
Mehmet Cavlı, Hüsmen Solmaz ve 
Adnan Bosnalı'nın katılım ile 
gerçekleşti. 

Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları 
Birliği Başkanı Gürkan Renklidağ ve 
Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Salih Köksal'ın davet edildiği 
toplantıda; zeytinyağının sorunları ve 
çözüm yolları konusunda görüş 
alışverişinde bulunularak, UZZK 
çatısı altında birleşerek güç birliği 
yapılmasının önemi üzerinde duruldu. 
“İhracatçı Birlikleri ve  UZZK 
“Zeytin ve Zeytinyağı” için ele ele 
vererek birlikte çalışmalarını 
yürütmektedir “ ifadelerine yer 
verildi. 

UZZK Yönetim Kurulu Üyeleri 
Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarını 
da ziyaret ederek Borsa Başkanı 
Adnan Bosnalı ve Teknik Müdür 
Burcu Keser'den Laboratuvar 
faaliyetleri konusunda bilgi aldılar.
UZZK Yönetim Kurulu Başkanı 

Ümmühan Tibet, Aydın Ticaret 
Borsası Laboratuvarının ülkemiz 
zeytincilik sektörü için son derece 
önemli olduğunu vurgulayarak 
başarılı çalışmalarından dolayı Borsa 
ve Laboratuvar Yönetimini tebrik 
etti. 

Zeytinyağının, objektif laboratuvar 
koşullarında hem kimyasal ve hem 
de  duyusal analizi yapılarak 
kalitesinin  belirlendiği Analiz 
Raporu ile tescil edilmesi ve satışa 
sunulması ile zeytinyağı ticaretindeki 
güven unsuru ile birlikte kalitenin 
öneminin de daha iyi anlaşılacağını 
da ifade eden Ümmühan Tibet, bu 
anlamda Aydın'ın çok önemli bir 
misyon olan duyusal analizlerin 
yaygınlaştırılmasında kilit rol 
alabileceğini söyledi.

Toplantı sonunda başta Ümmühan 
Tibet ve İcra Direktörü Mustafa Tan 
olmak üzere tüm Yönetim Kurulu 
üyeleri, Aydın'da yapılan bu başarılı 
organizasyon  için Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı'ya 
teşekkürlerini ilettiler. 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İÇİN 
“UZZK VE EİB” ELE ELE 
ÇALIŞACAK

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
Borsamız ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya katılım 
sağlayan Yönetim Kurulu üyelerine 
teşekkür ederek, önümüzdeki yıllarda 
zeytin ağacı varlığımızla, zeytinyağı 
üretimimizin 400-450 bin ton 
civarına yükseleceği tahmin 
edilmektedir Bu rakamlara 
baktığımızda iç tüketimin arttırılması 
çalışmalarının yanında, zeytinyağının 
depolanması için uygun bir sistem 
oluşturmak, zeytinyağı ticaretini 
kolaylaştırmak, ürün sahiplerinin 
mallarının emniyetini sağlamak ve 
kalitesini korumak için Lisanlı 
depoculuk bilincini  arttırmak 
öncelikle yapmamız gerekenler 
arasındadır. Ürünlerin objektif 
laboratuvar koşullarında standardını 
belirleme ve kalite unsurlarına göre 
fiyat talep etme ve pazarlama 
olanağı, kaliteli ürüne teşvik etme 
yanında bu sistem üreticiye, tacir ve 
sanayicilerimize birçok yenilik, 
imkan ve fayda sunacaktır. İleride 
sistemli bir zeytinyağı üretimi ve 
tüketimi   ve depolanması için  
Borsamız, Ege İhracatçı Birlikleri ve  
UZZK “Zeytin ve Zeytinyağı” için 
ele ele vererek birlikte çalışmalarını 
yürütmektedir ifadelerine yer verdi



H A B E R

08 Aydın Ticaret Borsası / Ekim 2014

AYDIN 
1.EKONOMi

ZiRVESi
• 11 EKiM 2014 •

  1.AYDIN 
 EKONOMİ ZİRVESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

ydın Valiliği, Aydın Ticaret ABorsası, Aydın Ticaret 
Odası, Aydın Sanayi Odası, 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği ile Efeler Ziraat 
Odası'nın katkılarıyla düzenlenen 
Aydın 1. Ekonomi Zirvesine zirvede 
konuşan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi,  Gümrük Birliği 
Antlaşması'nın yenilenmesi 
gerektiğini belirterek “Tarlada 
beraber isek sofrada da beraber 
olmalıyız. ABD ile pek çok konuda 

BAKAN ZEYBEKÇİ, 
AYDIN 1. EKONOMİ ZİRVESİNE BAŞKANLIK ETTİ

beraberiz ama ticari konuda beraber 
değiliz. Gümrük Birliği anlaşması 
artık revize edilerek yenilenmelidir” 
dedi.  

Aydın Ticaret Borsası Salonu'nda 
öğlen saatlerinde başlayan Aydın 1. 
Ekonomi Zirvesi akşam saatlerine 
kadar devam etti. Zirvenin sonunda 
yaklaşık bir saat on dakika konuşan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Aydın, Denizli ve İzmir ilinin 
mutlaka birlikte hareket etmesi 

gerektiğini belirterek “Hiçbir 
planlamayı Aydın kendi başına 
yapamaz. Otoyol, hızlı tren vs. 
talepler İzmir, Aydın, Denizli birlikte 
olursa bu talepler ancak o zaman bir 
anlam ifade eder. Zeybek tek başına 
oynar ama ritim tutturulup hareketler 
birlikte yapılırsa dünyanın en güzel 
oyunu meydana çıkar. Ege'nin 
zeybekleri olarak ayrı ayrı oynasak da 
birlikte oynarsak bu oyunumuz anlam 
kazanır” dedi.
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onuşmasında uzun uzun Kekonomik 
değerlendirmelerde bulunan 

Bakan Zeybekçi, anlaşmalardan 
doğan bazı sıkıntıları da değinerek 
“Gümrük birliği anlaşması artık 
yenilenmelidir. ABD ile her şey olduk 
hiç ticaret ortaklığımız olamadı. Artık 
tarlada birlikte olduklarımız ile 
sofrada da birlikte olmak isteriz” diye 
konuştu.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI 
YENİLENMELİDİR”

Zirveye Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Adnan Yıldırım, Teşvik 
Uygulama Yabancı Sermaye Genel 
Müdürü İbrahim Uslu, İhracat Genel 
Müdürü Veysel Parlak, Serbest 
Bölgeler ve Yurtdışı Yatırım 
Hizmetleri Genel Müdürü Uğur 
Öztürk ile birlikte katıldı.

Aydın Valisi Erol Ayyıldız ile Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu'nun açılış konuşması 

“AYDIN SUUDİ 
ARABİSTAN'DAN 
DAHA ZENGİN”

irvenin açılışında ilk Zkonuşmayı yapan Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisi, 
yer altı ve yer üstü zenginliklerinden 
söz ederek özellikle ilin sahip olduğu 
jeotermal kaynak zenginliğine dikkat 
çekti. Çerçioğlu, “Aydın ilinin 
ekonomisinin yüzde 55'i tarıma 
dayalıdır. 395 bin hektar tarım 
arazisinin 173 bin hektarında sulu 
tarım yapılabilmekte 65 milyon incir 
ağacı varlığı ile incir ihracatının yüzde 
65'ini gerçekleştirmektedir. 21 milyon 
verim yapan zeytin ağacı varlığı ile de 
Türkiye'de ilk sıradadır. Ancak örtü 
altı üreticiliğinde Aydın istenilen 
seviyede değildir. En önemli 
zenginliklerimizden biri jeotermal 
enerjidir. Bunun yanında Aydın yılın 
365 gününün 300 günü güneşli havaya 
sahiptir. Bana göre jeotermal enerji ve 
güneş enerjisi kullanılırsa Aydın, 
dünyanın en önemli petrol rezervine 
sahip Suudi Arabistan'dan daha 
zengindir. Bazı kanun ve yönetmelik 
ve mevzuatta düzenleme yapılmasını 
talep

yaptığı Aydın 1. Ekonomi Zirvesi'nde 
Aydın'ın Tarım Odaklı Beklentileri ile  
ilgili Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza 
Posacı, Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Aydın'ın Sanayi Odaklı beklentileri ile 
ilgili ise Aydın Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 
Aydın'ın Ticaret Odaklı beklentileri ile 
ilgili ise Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve 
Zeytin ve Ege İhracatçılar Birliği  
Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan 
Renklidağ konuştu.

 ediyoruz” dedi.
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ürkiye'nin 2023 hedefi Tdoğrultusunda Aydın'ın emin 
adımlarla yoluna devam 

ettiğini ve kalkınmasını 
sürdürdüğünü belirten Vali Erol 
Ayyıldız ise, birlikteliği öneminden 
söz ederek bu yıl ilki yapılan 
ekonomi zirvesinin hayırlı olmasını 
diledi. Vali Ayyıldız, Aydın'da yatırım 
yapan herkese gerekli desteği 
vermeye hazır olduklarını belirterek 
“Aydın ilimiz Türkiye'nin 2023 

hedefleri doğrultusunda emin 
adımlarla kalkınmasını 
sürdürmektedir. Gerek üniversite 
gerekse sivil toplum kuruluşları oda 
ve borsalarla ilin kalkınması için iş 
birliği içerisinde hedeflere ulaşmak 
için çabalarımız devam ediyor” 
diyerek zirvenin Aydın'a hayırlı 
olmasını dileyip katkı sağlayanlara 
teşekkür etti.

Beklentilerle ilgili ilk konuşmayı 
yapan Aydın Efeler Ziraat Odası 

“AYDIN TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİNE EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYOR”

Başkanı Rıza Posacı, Aydın ilinin 
tarım odaklı beklentilerinden söz 
ederek incir, zeytin, pamuk ve 
Aydın'da yetişen sebze ve meyvelerle 
ilgili ilin beklentilerini dile getirdi. 
Önemli bir istihdam kaynağı ve 
stratejik ürün olan pamuk üreticisinin 
desteklenmesini isteyen Posacı,  
özellikle çiftçinin ürünlerini satışta 
hakkının korunması için tarımda 
müdahale kurumlarının olması şart 
olduğunu belirtti.

  “AB'NİN VERDİĞİ DESTEĞİN 
   BARİ YARISINI VERİN”

ydın Ticaret Borsası AYönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı ise, Aydın'ın 

en önemli geçim kaynaklarından biri 
olan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili 
sorun ve talepleri dile getirdi. Zeytin 
ve zeytinyağı üretiminde yaşanan 
gerek rekolte gerekse fiyat 
dalgalanmaları ile rakip ülkelerdeki 

üreticilere verilen desteklerden söz 
eden Bosnalı, “AB üyesi ülkelerde 
zeytin ve zeytinyağı üreticisine 
zeytinyağında kilogramda 4 TL, 
sofralık zeytinde ise 50 kuruş destek 
veriliyor. Biz bunun yarısını teklif 
ediyoruz. Üreticiye bunun yarısı bile 
verilse çiftçimiz ciddi ölçüde rahatlar. 
Bunun yanında zeytin karasuyu ile 

ilgili de desteğe ihtiyacımız var” 
diyerek Aydın'ın beklentilerini Bakan 
Zeybekçi'ye aktardı.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Yunus Şahin ise sanayide jeotermal 
enerji ile maliyetin düşürülmesi için 
girişimlerde bulunulmasını talep etti.
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“YATIRIMCIYA ARTIK 
23 AYRI KAPI DOLAŞTIRILMASIN”

ydın Ticaret Odası Başkanı AHakan Ülken ise zirvede 
Aydın'ın Ticaret Odaklı 

beklentilerini dile getirdi. Ülkenin 
değişen şartlarının göz önünde 
bulundurularak teşvik sıralamasında 
değişiklik yapılacağına umut 
ettiklerini belirten AYTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken, 
“Bugün Aydın'da yatırım yapmak 
isteyen bir kişi 23 ayrı kurum ve 
kuruluşu kapı kapı dolaşarak ruhsat 
ya da izin almak durumunda kalıyor. 
Kurumlar arası bilgi eksikliğini yok 
etmeliyiz. Aydın'da Valiliğin 

nezaretinde de olabilir bir 'Yatırım 
destek ofisi veya merkezi gibi bir 
oluşum sağlayıp bu sıkıntının 
çözülmesi yönünde bir adım 
atılmasını, Aydın'ın bu konuda pilot il 
seçilerek Türkiye'ye model olmasını 
talep  ediyorum” dedi.  

Ülken ayrıca Aydın'ın bir eğitim kenti 
olduğunu belirterek Aydın, Nazilli ve 
Söke ekseninde üç ayrı üniversite 
açılmasını, ayrıca Aydın'da Vakıf 
üniversitesi kurulması için AYTO 
olarak bu göreve talip olduklarını, 
İzmir-Aydın-Denizli hızlı tren 
hattının gündeme alınmasını, Denizli, 

Aydın, İzmir Serbest Sağlık 
Bölgesi'nin kurulmasını talep ederek 
“Artık Türk turizminin İstanbul, 
Antalya ekseninden çıkarılarak 
Turizm Bakanlığı fonları ile 
bölgemizin desteklenmesini  
istiyorum. Ayrıca Kuşadası Kongre 
Merkezi (KOMER)'in 
işlevlendirilmesi konusunda TOBB 
Başkanlığı nezdinde çalışmalarımız 
devam etmektedir. Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği nezdinde 
çalışmalarımızı yapıyoruz ama bu el 
birliği olur" ifadelerine yer verdi.  

  

ZİRVEYE KATILANLAR

Aydın 1. Ekonomi zirvesine  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aydın Valisi Erol Ayyıldız, 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin Kılınç, 

Metin Lütfi Baydar, Osman Aydın, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Şahin, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Ege Zeytin 
ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Renklidağ, Borsa Meclis Üyeleri İlçe Kaymakamları, 

ADÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Birincioğlu, sanayiciler, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
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ANKARA'da AYDIN 
KONUŞULDU

nkara'da Aydınlılar Atarafından Büyük Menderes 
Havzasını ilgilendiren, 

ekonomik, sosyal ve çevresel tüm 
sorunlarda tartışma ve fikir 
alışverişini sağlamak ve çözüm 
önerilerini geliştirmek amacıyla 
kurulmuş olan Büyük Menderes 
Platformu ve Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Üyeleri,  Aydın tarım ve 
ticaretinde yaşanan sorunları 
görüşmek üzere bir araya geldi. 

Yapılan Toplantıda Ankara'da 
bulunan Aydınlı  Platform Başkanı ve 
SPK Başkan Danışmanı Dr. Selim 
Soydemir,  Ankara Vali Yardımcısı 
Hayrettin Balcıoğlu, Hava Trafik 
Kontrolörü İbrahim Ayvazoğlu, T.C. 
Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı 
Mehmet Ekizoğlu, T.C. Ziraat 
Bankası Şube Müdürü H. Kamil 
Palaz, Rekabet Başuzmanı Hilmi 
Bolatoğlu yer aldılar. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis 
Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Abdülkadir Yıldız, Meclis 
Üyelerinden Ali Çevik, Mustafa 
Akdam, Erkan Aslan, Ahmet Şenel 
ve Rıza Uyar'ın bulunduğu 

"Aydın İçn Yen 
Açılımlar" konulu 
toplantıda açılış 
konuşmalarının 
ardından 
"Şrketleşme ve 
kaynak yaratma" le 
"Yatırım teşvkler ve 
hracatta devlet 
yardımları" 

konulu sunumlar yer aldı.

Sunumlardan sonra yapılan tartışma 
bölümünde, şirketlerde 
kurumsallaşma, tarımsal arazilerin 
miras yoluyla bölünmesinin önüne 
geçilmesi, Aydın'ın fuar alanı 
ihtiyacının karşılanması, Aydın 
üretim ve ticaretinin ihracata 
yönlendirilmesinin teşviki, Aydın'ın 
devlet desteklerinden daha fazla 
yararlanmasının temini ve gıda tahlil 
ve analiz destekleri konuları öne 
çıkan hususlar arasında yer aldı.

İbrahim Ayvazoğlu, Büyük Menderes 
Platformunu temsilen yaptığı toplantı 
açılış konuşmasında; "Büyük 
Menderes Platformunun Büyük 
Menderes Havzasını ilgilendiren, 
ekonomik, sosyal ve çevresel tüm 
sorunlarda tartışma ve fikir 
alışverişini sağlamak ve çözüm 
önerilerini geliştirmek amacıyla 
kurulduğunu" belirtti. Ayvazoğlu, bu 
amaçla Aydın Ticaret Borsası ile bir 
araya gelmekten son derece memnun 
olduklarını ve bu toplantılarını gerek 
Ankara'da gerekse Aydın'da devam 
ettirme arzusunda olduklarını ifade 
ederek, Aydın Ticaret Borsası 

üyelerine  katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.

 Aydın Ticaret Borsası  Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel de 
konuşmasında, "Ticaret Borsası 
Meclis üyeleri olarak büyük 
Menderes Platformu Üyeleri ile bir 
arada olmaktan son derece mutluluk 
duyduklarını ve Aydınlıların 
Ankara'da Aydın'ın sorunlarına çare 
üretmek üzere kurmuş olduğu Büyük 
Menderes Platformuna 
çalışmalarında başarılar dilediklerini 
ve bu oluşumun Aydın için hayırlara 
vesile olmasını dilediklerini" ifade 
etti.

Samimi bir havada geçen toplantıya, 
Aydın Ticaret Borsası  ve Büyük 
Menderes Platformu üyelerinin yanı 
sıra, kendisi de Aydınlı olan Ankara 
Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu 
da katılarak hemşehrileri ile bir araya 
gelme imkanı buldu.

 

Aydın Ticaret Borsası, 
Büyük Menderes Platformu Üyeleri ile Bir Araya Geldi. 
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“ZEYTİNYAĞI” İÇİN 
TOBB BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET

ydın Ticaret Borsası Meclis 

ABaşkanı A. Bahri Erdel, 

Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 

Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu 

Üyelerinden Cengiz Ülgen ve 

Abdülkadir Yıldız, Meclis 

Üyelerinden Ali Çevik, Mustafa 

Akdam, Erkan Aslan, Ahmet Şenel, 

Rıza Uyar ve Genel Sekreter  Çimen 

Mutlu Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı Sayın M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret 

etti.  

Eylül Ayı içerisinde açılışı yapılacak 

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat 

Merkezi Açılış Törenine Milli Eğitim 

Bakanı ile birlikte katılım için söz 

alan Aydın Ticaret Borsası heyeti eş 

zamanlı olarak Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği tarafından Aydın İline 

kazandırılacak Meslek Okulunun 

protokolünün de imzalanması 

isteklerini bildirdi.

Ülke tarımına zarar veren, 
Suriye'den yasal olmayan 
yollarla girişi yapılan 
zeytinyağlarının ülkeye 
girişinin engellenmesi 
yada yasallaştırılarak 
rekabeti bozmasının 
önüne geçilmesi gerektiği, 
konunun önemi hakkında 
bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 

Bosnalı, zeytinyağının tüketimin 

arttırılması konusuna önem veren 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 

yakın zamanda konu ile ilgili 

yapılacak çalışmalar hakkında bilgi 

aldı. Zeytinyağı üretiminde önemli 

bir ülke olmamıza rağmen 

tüketimimizin çok düşük kaldığı ve 

gereken tüm çalışmalarda yer almak 

için Aydın Ticaret Borsası olarak 

hazır olduklarını bildirdi ve projenin 

hız kazanmasını talep etti.

Borsa çalışmaları hakkında bilgi 

aktaran Aydın Ticaret Borsası heyeti 

başarılı çalışmaları ve gösterdiği 

destek sebebiyle TOBB Başkanına 

teşekkürlerini iletti.
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AYDIN TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAKUP ER'E 

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'DEN  PLAKET 

ürkiye Odalar ve Borsalar TBirliği 10 ve 20 yıl süreyle 
görev yapan delegelerine 

hizmet şeref belgesi ve  plaketleri 
TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde,  
dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı'nın katıldığı törenle verdi. 

Törene Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı TOBB 
Delegesi / Borsa Yönetim Kurulu 
Üyesi Yakup Er ve diğer  
Oda/Borsaların Yönetim Kurulu ve 
Meclis Başkanları, plaket ve hizmet 
şeref belgesi almayı hak eden delegeler 
katıldı. 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, törenin açılışında 
yaptığı konuşmada dönem 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Bakan Hayati  Yazıcı'ya Türk iş 
dünyasına yaptıkları katkılar için 
teşekkür etti.
 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu; TOBB camiası 
olarak ailede birlik-beraberliğe, 
kadirşinaslığa, vefaya büyük önem 
verdiklerini  bu kapsamda, delege 
olarak belirli bir dönemi 
tamamlayanlara Hizmet Şeref 
Belgeleri'ni takdim ettiklerini belirtti. 

Konuşmasının devamında camiamızın 
geleneği olarak ödül  törenini  her yıl 
Mayıs ayındaki genel kurulumuzdan 
bir gün önce yapıyoruz. Ancak 
Soma'da meydana gelen maden 
faciasından dolayı, bu yıl 22 Mayıs 
tarihinde yaptığımız 70. Genel 
Kurulumuzda, bu töreni yapmadık. 
Törenimizi erteleyip, Soma için yardım 
kampanyası başlattık. Yardım 
kampanyamıza büyük destek oldu. Bu 
kapsamda toplanan 16 milyon 800 bin 
lirayı aşan bağışı, Sayın 
Başbakanımızın huzurunda ilgili kamu 
kurumuna ilettik. Bu vesileyle; Maden 
şehitlerimizin geride bıraktığı 
emanetlerine sahip çıkan ve bağışta 
bulunan Oda-Borsalarımıza, iş 
dünyamıza ve vatandaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum.”ifadelerine 
yer verdi. 

Hizmet Şeref Belgesi alanlara 
teşekkür
 
Hizmet Şeref Belgesi alan iş dünyası 
temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür 
eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu 
ülkede daha üretimin, ticaretin adı 
yokken onlar üretiyordu, ticaret 
yapıyordu. Bu ülkede tüccarın itibarı 
yokken, memur olmayana kız bile 
verilmediği yıllarda onlar bu işe baş 
koydular. Kazanırken kazandırmanın, 
insanlara iş ve aş sağlamanın 

mutluluğunu öğrettiler, herkese örnek 
oldular. Dürüst tüccarın ne olduğunu 
gösterdiler. Hem bu işin cefasını 
çektiler. Hem de, TOBB camiası içinde 
farklı kademelerde görev alarak Türk 
özel sektörünün yükünü üstlendiler. 
Özel sektörün önünü açmak için, bu 
camiadaki herkes gibi para pul 
almadan çalıştılar. Bu gayretler 
sayesinde Türkiye'de girişimci sayısı 
arttı. İş adamlarımızın, iş 
kadınlarımızın sayısı arttıkça biz 
zenginleştik, ülkemiz zenginleşti. İşte 
bu başarı hikâyesi böyle yazıldı” dedi. 
Bu camianın kendisine hizmet edenleri, 
ülkesine hizmet edenleri asla 
unutmayacağını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, bugün verilen 
plaketlerin bu emeğin ve vefanın 
buluşması olduğunu söyledi.

Plaket ve Hizmet Töreni sonrasında 
açıklamada bulunan TOBB delegesi ve 
Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Yakup 
Er; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na;  
TOBB Delegelik görevimde 10. yılımı 
doldurmam nedeniyle, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği olarak şahsımı 
onurlandırarak Hizmet Şerefi Belgesi 
ve plaket verme nezaketlerinden dolayı 
teşekkürlerini sundu. 



27 Haziran 2014 Cuma günü Aydın 
Ticaret Borsası Konferans Salonunda 
Aydın İlkyardım Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi Eğitim ve 
Danışmanlık Ltd. Şti. Sorumlu 
Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı olan 
Kemal AYDIN ve İşyeri Hekimi 
Vedat DEMİR eğitmenliğinde Borsa 
üyeleri ve üyelerin çalışanlarının 
geniş katılımı ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Temel Eğitimi 
gerçekleştirdi.

Eğitimde  6331 sayılı yasa gereği 
işyerlerinde personel çalıştıran 
işletmelerde İş Güvenliği konularında 
eğitim verilmesi ve bunun 
belgelendirilmesinin yasal zorunluluk 
olduğunu belirten Kemal AYDIN, 
çalışanların yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya 
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bulundukları tehlike ve risklerin 
belirlenmesi ayrıca alınması gerekli 
tedbirler konusunda iş sağlığı ve 
güvenliği eğitim programlarına 
çalışanların katılım sağlanması son 
derece önemli ve yasal zorunluluk 
olduğunu vurguladı.

Ardından İşyeri Hekimi Vedat 
DEMİR' in ilkyardım konularını 
içeren sunumu ile eğitim devam 
etmiştir. Eğitim sonunda ölçme ve 
değerlendirme sınavı yapılmış olup, 
kişilerin özlük dosyalarında 
saklanmak üzere eğitim katılım 
belgesi verilmiştir.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
üyelerin talepleri doğrultusunda % 
100 memnuniyet garanti eğitimlerin 
devam edeceğini söyledi.

AYDIN TİCARET BORSASI, 
ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARI İÇİN 

“İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ” 

GERÇEKLEŞTİRDİ.
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ydın Ticaret Borsası'nın, AÖzel Yıldız Hizmet İçi 
Eğitim Merkezi tarafından 

üyelerine ve üye firmaların 
çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği 
“Hijyen Eğitimi” yoğun ilgi gördü 

Yaklaşık 350'ye yakın katılımcı ile 
gerçekleşen eğitimde; Özel Yıldız 
Hizmet İçi Eğitim Merkezi Kurucusu 
Cenan Yıldız; ilk kez bu kadar yoğun 
katılımcıya eğitim verdiklerini, bu 
hizmetin Borsa tarafından üyelerine 
ücretsiz olarak verilmesinden dolayı 
Aydın Ticaret Borsası Yöneticilerine 
teşekkür ederek, bu duyarlılığı tüm 
Sivil Toplum Kuruluşlarının da 
göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Eğitimin gerekliliği konusunda 
bilgiler veren Cenan Yıldız “5 
Temmuz 2013  Tarih ve 28698 Sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanan Hijyen 
eğitimi Yönetmeliğinin amacının 
gıda üretim ve perakende iş 
yerlerinde, insani tüketim amaçlı 
sular ile doğal mineralli suları üreten 
iş yerlerinde ve insan bedenine 
temasın söz konusu olduğu temizlik 
hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde 
çalışanlara yönelik hijyen eğitimi 
programlarının planlanmasına, 

AYDIN TİCARET BORSASI HİJYEN EĞİTİMİNE, 
ÜYELERİNDEN YOĞUN İLGİ 

eğitimlerin verilmesine, iş yeri 
sahibinin, işletenlerin ve çalışanların 
bu konudaki sorumluluklarına, bu iş 
yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı 
hastalıkların ve cilt hastalıklarının 
belirlenmesine ve bu hastalıkların 
iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir. 
Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, 
Genel Müdürlük tarafından verilen 
belgeye sahip olmayan kişiler 
çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve 
işletenleri, çalışanlarının hijyen 
eğitimi almasından ve belgeli olarak 
çalıştırılmasından birinci derecede 
sorumludur. Bizzat çalışmaları 
durumunda iş yeri sahipleri ve 
işletenleri de bu eğitimi almaya 
mecbur olduklarını” ifade etti. 

Yönetmelik 
Kapsamı hakkında 
bilgilendirmesinin 
ardından Uzman 
Biyolog Salih 
Arıbaş personel 
hijyeninin nasıl 
sağlandığı, 
mikroorganizmalar
ın nasıl bulaştığı, 
bulaşma yolları, 

sık görülen hastalıklar ana başlıkları 
altında ayrıntılı bilgiler vererek 
eğitim programı sınav ile 
sonlandırıldı.

Eğitim sonrasında gerçekleşen 
değerlendirme sınavında başarılı olan 
üyeler Hijyen Eğitimi belgesini 
almaya hak kazanacaklardır.

Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Bahri Erdel, üyelerinin 
talepleri doğrultusunda, onların 
ihtiyaçlarına göre eğitimlerin devam 
edeceğini belirterek, Özel Yıldız 
Hizmet İçi Eğitim Merkezi'ne ve 
eğitime yoğun ilgi gösteren üyelerine 
teşekkür etti. 
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ydın Jandarma Bölge ve AGarnizon Komutanı  
Tuğgeneral Salih Karataş 

Aydın Ticaret Borsası'na veda 
ziyaretinde bulundu. 

Aydın Jandarma Bölge ve Garnizon 
Komutanı  Tuğgeneral Salih Karataş'ı 
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, 
Rıza Uyar ve Erkan Aslan karşıladı. 

Aydın Jandarma Bölge ve Garnizon 
Komutanı  Tuğgeneral Salih Karataş; 
göreve geldiğinden bu yana Aydın 
Ticaret Borsası ile iyi ilişkiler 
içerisinde olduğunu belirterek, 
nezaketlerinden dolayı Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 

GARNİZON KOMUTANI SALİH KARATAŞ'DAN 

AYDIN TİCARET BORSASI'NA VEDA ZİYARETİ 

Erdel,  Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı ve Meclis Üyelerine 
teşekkürlerini iletti. 

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

Aydın Jandarma Bölge ve Garnizon 
Komutanı  Tuğgeneral Salih Karataş 
'a ziyaret için memnuniyetleri ifade 
ederek, başarılarının devam etmesi 
temennisinde bulundular.

ydın Emniyet Müdürü Adnan ATaşdan'nın  Borsa'ya yaptıkları 
ziyarette  Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, hazır 
bulundu. 

Aydın  Emniyet Müdürü Adnan Taşdan'a 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı yapılan çalışmalar ve 
ilerleyen süreçte planlanan çalışmalar 
hakkında bilgiler vererek, her zaman olduğu 
gibi üye memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
sürdüreceklerini belirterek, Aydın ili tüm 
kurumları ile uyumlu bir şekilde iş birliği 
içerisinde çalışılması gerektiğini 
vurgulayarak, Aydın Ticaret Borsası 
Laboratuvarı hakkında bilgiler verdi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, ve 
Cengiz Ülgen Aydın Emniyet Müdürü Adnan 
Taşdan'a ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, teşekkürlerini sundular.

AYDIN EMNİYET MÜDÜRÜ ADNAN TAŞDAN'DAN  
AYDIN TİCARET BORSASINA İADE-İ  ZİYARET.



SÖKE TİCARET ODASINDAN
AYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET 
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öke Ticaret Odası Meclis 

SBaşkanı Behlül Er, Yönetim 
Kurulu Başkanı Reşat Anya, 

Yönetim Kurulu Üyelerinden Oktay 
Karabıyık ve Ali Baş Aydın Ticaret 
Borsası'na ziyarette bulundu. 

Söke Ticaret Odası heyetini 
karşılayan Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, Meclis Başkan 
Yardımcısı Kazım Günaydın, Meclis 
Üyelerinden Mustafa Akdam,  Rıza 
Uyar ve Ahmet Şenel ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifade 
ederek, yeni dönemde başarılı 
çalışmalarda bulunmaları amacıyla 
iyi dileklerini ifade ettiler.

Söke Ticaret Odası olarak 
yeni dönemde yapacakları 
çalışmalar hakkında bilgi 
vererek, Söke'ye 
yapılması düşünülen yurt  
için, birlik ve beraberlik 
içerisinde Aydın Ticaret 
Borsasının da destekçileri 
olmasını isteyen Meclis 

Başkanı Behlül Er ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Reşat Anya, Aydın Ticaret 
Borsasının çalışmalarında 
başarılar dilediler.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı; 
İlimiz oda/borsalarının birlik ve 

beraberlik içerisinde hareket 
ettiğinde, Aydın'ın daha ileriye 
gideceğini ve İlin tanıtımı için 
yürütülecek müşterek projelerde yer 
alınması gerektiğini vurgulayarak, 
yurt kazandırılması konusunda da 
destekçileri olacaklarını ifade etti. 

akine Mühendisleri Odası Aydın İl MTemsilciliği Başkanı Erol Küçüker, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Mustafa Karul ve Genel Sekreter Mehmet 
Tunç Erlaçin aydın ticaret Borsasına iade-i 
ziyarette bulundu

Ziyarette Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur, Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Yakup Er, Meclis Üyelerinden 
Mustafa Akdam, Ahmet Şenel ve Erkan Aslan 
hazır bulundu. 

Yapılan ziyaret iki kurum arasında  iyi niyet 
temennileri ile son buldu. 

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİNDEN
 AYDIN TİCARET BORSASINA İADE-İ ZİYARET 
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İFTARINIZI CENNET MEYVESİ 
İNCİR İLE AÇIN

ydın Ticaret Borsası Başkanı AAdnan Bosnalı, özellikle 
Ramazan ayında Kur'an-ı 

Kerim'de adına sure bulunan ve kutsal 
kitaplarda sözü edilen incir meyvesinin 
tüketilmesini önerdi. Hem kutsal, hem 
de besin deposu olan incirin, aynı 
zamanda kolesterol ve kan şekeri 
düzenleyici özelliği de olduğunu 
kaydeden Bosnalı “Nedense adet 
olmuş, herkes orucunu hurma ile 
açıyor. Oysa incir de Kur'an-ı Kerim'de 
adından övgü ile söz edilen kutsal bir 
meyvedir. Özellikle Müslüman 
kardeşlerimiz başta olmak üzere 
Türklerin iftarlarını kutsal meyvemiz 
Aydın inciri ile açmasını tavsiye 
diyoruz” dedi. 

“İNCİR ADINDA SURE VAR”
Alışkanlık olduğu için incirin anavatanı 
Aydın ve çevresinde bile Ramazan 
ayının hurma ile özdeşleşir hale 
geldiğini belirten Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı, “İncir 
gerçekten çok faydalı bir meyve. Tıbbı 
faydalarının yanında incirin 
kutsaliyetini de araştırdık. Kur'an-ı 
Kerim'in 596. sayfasında yer alan incir 

ismindeki Tin Suresi Mekke'de nazil 
olmuş. İncir adındaki 8 ayetten oluşan 
Kur'an-ı Kerim'deki bu sure, nüzul 
sırasına göre 28. sure sayısına göre de 
95. suredir. Bu surede İncir'den 
övgüyle söz edildiği tüm 
Müslümanlarca malumdur. Bu nedenle 
Müslümanların iftarlarını incir ile 
açmasını tavsiye ediyoruz” dedi.
Bu konuda daha önceki yıllarda 
diyanet ile görüşme yaptıklarını ve 
incirli iftar programları 
düzenlediklerini belirten Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı 
“Sadece ramazan ayında, oruç tutan 
Müslümanların orucunu incirle açması 
halinde, Türkiye'deki incir üretiminin 
hiçbir sorunu kalmaz. İncirimiz Kur'an-
ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplarda 
bahsi geçen bir meyve. Nedense adet 
olmuş, herkes iftarını hurma ile açıyor. 
Eğer kendi ürünümüz olan incirle iftar 
açarsak ülke ekonomisine ve Aydın 
ekonomisine ciddi katkı sağlamış 
oluruz. Bu nedenle Diyanet İşleri 
Başkanlığımıza bağlı görevlilerden de 
Milli ürünümüz incirin tanıtımı 
konusunda destek bekliyoruz” dedi.

“İNCİR HER DERDE DEVA”
İncirin besin değerinin yanı sıra her 
derde deva adeta ilaç gibi bir meyve 
olduğunu belirten Aydın Ticaret 
Borsası Başkanı Adnan Bosnalı 
“Yapılan araştırmalara göre; Yüksek 
kalori değerine sahip gıda maddeleri 
içinde çok özel bir yeri olan incir, 
yüksek oranda kalsiyum içermesi 
nedeniyle kemik hastalıklarında 
gelişim bozukluklarında 
önerilmektedir. Pektik maddelerce 
zengin bir kaynak olmasından dolayı, 
toksin maddelerin bağırsaklardan 
atılması, kandaki kolesterol düzeyinin 
düşürülmesi, şeker hastalarında kan 
şekerinin hızla yükselmesinin 
önlenmesi gibi yararlar sağlamaktadır. 
Mineral madde, özellikle demir 
içeriğinin fazla olması nedeniyle küçük 
çocuklarda ve hamilelerde ortaya çıkan 
vitamin eksikliğinin neden olduğu 
hastalıklarla kansızlığa iyi geldiği 
bilinmektedir” diyerek bu kadar 
özelliğe ve kutsal değere sahip 
meyvenin ramazan ayında da 
tüketilmesini önerdi. 



VALİ EROL AYYILDIZ'DAN 
AYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET 

ydın Valisi Erol Ayyıldız'ı  AAydın Ticaret Borsası'na 
yaptığı ziyarette, Meclis 

Başkanı A. Bahri Erdel Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Meclis Başkan Yardımcıları Kazım 
Günaydın, Cihan Can Yönetim 
Kurulu Üyelerinden; Cengiz Ülgen, 
Abdülkadir Yıldız, Meclis  
Üyelerinden Ali Çevik,  Rıza Uyar, 
Erkan Aslan ve Ahmet Şenel 
karşıladı. 

Aydın Ticaret Borsasının 
çalışmaları, plan-projeleri 
ve  ilin ekonomisi hakkında 
Borsa Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri ile istişarede 
bulunan Vali Erol Ayyıldız 
görüşmenin ardından, 
Borsa binasını gezerek 
teras bölümünden Aydın 
Tekstil ve Sanayi bölgesini 
incelediler. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı; Borsanın asli görevlerinin 
yanında sosyal sorumluluk 
çerçevesinde gerçekleştirdiği 
projelerin devam edeceğini, 
gerçekleşen başarılı projeler ile 
Aydın'a katkılarının devam edeceğini 
belirterek,  İlin kalkınması için tüm 
kurumların  uyumlu bir şekilde iş 
birliği içerisinde çalışması 

gerektiğini vurguladı.

Borsa Meclis Başkanı A. Bahri Erdel 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı ziyaret için Vali Erol 
Ayyıldız'a teşekkürleri ileterek, iyi 
dilek temennilerini ile ziyaret sona 
erdi.
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AYDIN'DA 
BELEDİYE SEÇİMLERİ VE 
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ 
Seçimler demokrasinin sınavları.
Beş yıllık vizelerin ardından  siyasetçilere halkın verdiği karnelerdir..

Kurulduğu 1881 yılından buyana adı AYDIN kentiyle bilinen Merkez ilçe, 
Efeler adını seçti.

Milletvekili, Muhtar, Belediye Başkanı ve Belediye meclisi, derken sonunda  
geçtiğimiz Ağustos ayında, 12. Cumhurbaşkanını da seçti.

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

mehmetozcakir@hotmail.com
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Türkiye'nin çok partili siyasal 
yaşama geçtiği 1950 
Seçimlerinden günümüze 
kadar, 15 Milletvekili Genel 
Seçimi, 8 Milletvekili Ara 
Seçimi, 13 Yerel Yönetimler 
Seçimleri, 8 Cumhuriyet 
Senatosu Kısmi Seçimi olmak 
üzere 44 seçim  ve  3 
referandum ve bir ilk olarak 
ta Cumhurbaşkanlığı seçimi  
yaşandı.

Aydın Türk siyasi tarihinde 
bir çok  ilklere imza atmış ve 
Demokrasinin beşiği olarak 
bilinen  bir ilimizdir. 
Türkiye'de siyasetin  geleceği 
ilimizdeki gelişmeler ve 
seçim sonuçları analiz 
edilerek belirlenir. Hatta 
Demirel'in seçimlerde 
“Aydın'ın sonuçlarına bakın, 
ülkenin siyasi aynasıdır” 
dediği İlimiz bir başbakan, 
bakanlar ve ilk bayan muhtar 
ve vekili ile Türk siyasi 
hayatına damgasını 
vurmuştur.

Aydındaki  ilk yerel seçimlerde  1933 
yılında köy statüsündeki Karpuzluda 
bir bayan Muhtar seçerek Gül Esin 'i  
köy muhtarlığına getirmişti.  1930 
yılında, 1580 sayılı yasa ile Türk 
kadınına ilk kez belediye 
seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı 
tanınarak, 26 Ekim 1933'te 2349 
sayılı kanunla kadınların köy ihtiyar 
heyetlerine ve muhtarlığa seçme ve 
seçilme hakkını kazandığı seçimlerde 
32 yaşında muhtar seçilen Gül Esin, 
yaklaşık 500 oy alarak bu görevi 
üstlenmiş ve Karpuzlu köyünden 
Cumhuriyet'in ilk kadın muhtarını 
Aydın'dan çıkmıştır. 11 Aralık 
1933'te Halkevi Gazetesi'nde çıkan 

haber 'Büyük inkılabın il kadın 
muhtarı, vazifen kutlu ve mutlu 
olsun' manşetiyle verilmişti.�

Aydın belediyesinin tarihi 
incelenmeye değer  yüz otuz yıl 
öncesinin izlerini taşımaktadır. 
Aydınoğlu Beyliğinin ortadan 
kaldırılmasından sonra Osmanlı İdari 
Teşkilâtlanmasında özellikle Batı 
Anadolu' da yeni bir süreç 
başlamıştır. 1426 tarihinde ortaya 
konan Aydın Sancağının Sancak 
Merkezi Tire'dir. 1811 yılında 
yapılan ilk değişiklikle yeni kurulan 
Aydın Eyaleti yapılanmasında Aydın 
kenti merkez seçilmiş Tire-Muğla-



Manisa, Denizli, İzmir, Selçuk 
sancak illeri Aydın'a bağlanmıştır. 
1850 yılında yapılan yeniden 
düzenleme ile bu defa merkez İzmir 
olmuştur.

Batılı anlamda Belediye örgütlerinin 
işleyişi 1864 yılında başlamıştır. 
Osmanlı döneminde önce "İhtisap 
Nazırlığı" sonra  "Şehir Eminliği" 
gibi kurumsallaşma dönemi geçiren 

Yerel hizmet anlayışı 1869 yılında 
kabul edilen "İdare-i Belediye 
Nizamnamesi" ile örgütlü bir yapıya 
kavuşmuştur.

Belediyemizin kuruluş tarihi 1881 
olarak bilinmekte olup, uzun yıllar 
önce  kent içindeki  Ticaret Odasının 
yanında  bugünkü Otopark alanında 
hizmet veren Belediye sonra kent 
meydanındaki iki katlı yerine 

taşınmış ve 19803 yılına dek burada 
hizmet vermiştir. Daha sonra 1993 
yılında kiracı olarak ESKO iş 
hanında  hizmet verdiği 20 yılın 
sonunda  bugünkü kent merkezinde 
sarışın kuleye taşınmıştır.

H A B E R
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Hüseyin Tevfik Efendi (1881-1882)

Nuri Bey (1883-1890) 

Raşit Sait Efendi (1891-1896) 

Hüdai Efendi (1897-1900) 

Miralay İzzetlü Hüseyin Bey (1901-1903) 

Mehmet Efendi (1904-1914)

Hacı Ömer Efendizade (1914-1918)

İzzet Apaydın- Çakmarlı Emin bey 
Peştemealcızade Reşat Bey (1919 ve işgal sonrası yılları )
 
Fuat Şahin Erlaçin (1925-1928)  

Ahmet Emin Erkayın (1928) 
  
Raif Aydoğdu (1931-1933) 

Hüseyin Nafiz Karabudak (1933-1938)

Ethem Menderes (1938-1945) 

Raif Aydoğdu (1945-1946) 

Orhan Çiftçi (1946-1948)

İrfan Saylam (1948-1950) 

Cevat Ülkü (1950-1951)

Reşat Esenkal (1951-1952) 

Selim Yatağan (1952-1955

İsmet Sezgin (1955-1960)

Ali Nahit Danışman (1960) 

M.Doğan Uluergüven (1960-1963) (ihtilal döneminde  atandı) 
 
Orhan Esin (1963-1973) 

Cevat Aldemir (1973-1977) 

Muhterem Ağababaoğlu (1977-1980)

Nevzat Biçer (1980-1989)  (ilk dönemi ihtilalde atandı)

Cevat Aldemir (1989-1994) 

Hüseyin Aksu (1994-2002)

İlhami Ortekin (2002-2009) 

Özlem Çerçioğlu (2009-2014)

Mesut  Özakcan ( 2014 -)

Kurulduğu yıldan bu yana 
Aydın Merkez Belediyesi Başkanları 
sırasıyla;
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Yine  Aydın'ın tarihinde İlk 

Kadın Milletvekili olarak Piraye  

Levent, 1957 yılında Demokrat 

Parti'den seçilerek Parlementoya 

girmişti. 1915 yılında doğan 

Piraye Hanım eşi Mitat 

Levent'in 1952 yılında ani vefatı 

üzerine, yaşama tek başına 

tutunarak eski adıyla istasyon 

caddesi, bugünkü Sevgi Yolu 

üzerindeki eczanesinde, uzun 

yıllar eczacı olarak çalıştıktan 

sonra, Demokrat Parti'den 

11.dönem milletvekili olarak 

seçilmiş ve 1957 yılıyla, 1960 

ihtilali arasında 3 yıl süren 

Milletvekilliğinden sonra 

Yassıada duruşmalarında 

yargılanan milletvekilleri 

arasında bir eski fotoğrafında 

görüntülenmiş ve çok daha sonra 

1992 yılında vefat etmiştir.

Daha önce 1931  
yılında Atatürk'ün 
isteği ile Meclise  
CHP milletvekili 
olarak giren  ve  
ardından, Çok 
partili  seçim 
sistemiyle birlikte  
1950 de ilk kez DP  
şemsiyesi altında  
iktidara gelen  
hemşehrimiz, Ali 
Adnan Menderes 
on yılına damgasını 
vurmuştur.  
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Halen Aydın Tellidede 
mezarlığında eşi Mitat 
Bey ile yan yana 
sessizce uyuyan 
Aydının ilk kadın 
milletvekilinin, Aydına 
hizmeti geçenlerin 
anısına ve özellikle 
bayan başkanımız 
Özlem Çerçioğlu'nun 
bayanlara gösterdiği 
"Pozitif Ayrımcılığı" ile 
bir  parka  adının  
verilmesi Aydınlının ve 
T.C. Efeler Belediyesi 
Mesut Özakcan ile  ilk 
bayan T.C. Aydın  
Büyükşehir Belediye 
Başkanı  Özlem  
Çerçioğlu'nun 
hemşehrilerine bir 
ahde vefasıdır.
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AYDIN TİCARET BORSASI'NIN 

“GELENEKSEL İFTAR”I 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 

Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar yemeği 
protokol ile borsa üyelerini buluşturdu.
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atılımın oldukça yoğun Kolduğu iftarda bu yıl incir 

ve zeytinyağı teması 

işlendi. İftarın incirle açıldığı etkinlik 

sonunda basın mensuplarına Aydın'ın 

en önemli ürünü olan zeytinyağının 

tanıtımı yapıldı. 

Aydın Vali Vekili Hayrettin Çiftçi, 

Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, 

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih 

Karataş ve daire müdürlerinin yoğun 

ilgi gösterdiği iftar programında 

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 

Bosnalı ve Meclis üyeleri misafirleri 

ile yakından ilgilendi. Bir iftar 

yemeğinin yanı sıra kaynaşmanın da 

sağlandığı etkinliğe Yönetim Kurulu 

ve Meclis üyeleri eksiksiz katılırken 

Meclis Başkanı Bahri Erdel, 

Borsanın çalışmaları hakkında kısa 

bir değerlendirme yaptı.

Aydın Ticaret Borsası 
olarak rutin 
faaliyetlerin yanında 
sosyal sorumluluk 
projelerine büyük 
önem verdiklerini 
kaydeden Meclis 
Başkanı Bahri Erdel, 
geçtiğimiz yıl temeli 
atılan Bilim ve Sanat 
Merkezinin 
tamamlandığını ve bu 
yıl hizmet 
verebileceğini söyledi. 

AYDIN TİCARET BORSASI, 

ZEYTİNLİKLERİN 
KORUNMASINI İSTEDİ



Aydın Ticaret Borsası'nın 

çalışmalarına destek veren herkese 

teşekkür eden Meclis Başkanı Erdel, 

“Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğimizin desteği ve ilimiz 

oda/borsalarının işbirliği ile hayata 

geçecek olan ikinci okulumuzun da 

protokolünü önümüzdeki aylar 

içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanımız ve Milli Eğitim 

Bakanımızın teşrifleriyle 

imzalayacağız. Borsamız tarafından 

yürütülen Yenilenebilir Enerjili 

Soğuk Hava Deposu tesisi projemiz, 

Borsamız dışında yer tahsisi ile ilgili 

yaşanan gecikmeler sebebiyle 

uzamıştır. Yer tahsisi ile ilgili 

aksaklıklar aşılmış olup, İncirliova 

Erbeyli'de Güney Ege Kalkınma 

Ajansı güdümlü proje desteği 

kapsamında yürütülen proje 

çalışmalarımız hız kazanarak 

sürmektedir” dedi.

“ZEYTİNLİKLER 
KORUNMALI”
Konuşmasında genel konulara da 

değinen Aydın Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Bahri Erdel, “Türkiye'de 25 

dönümün altındaki zeytinlik 

alanlarda enerji yatırımlarının önünü 

açan yasa tasarısının geri çekilmesi 

amacıyla vekillerimiz ve diğer 

kurumlarımızla görüşmeler yaparak 

Torba Yasadan çıkartılması 

gerektiğini ifade ettik. İspanya'da 1 

dönümün üzerindeki zeytin alanları 

korunurken ülkemizde 25 dönümün 

altındaki alanlar gözden 

çıkartılabiliyor. Türkiye'de zeytin 

alanlarının büyük bir çoğunluğu 10 

dönüm civarındadır. Zeytincilik 

alanlarımız çoğaltılsın diye 

çabalanırken, bu yasa tasarısı 

zeytinciliğimize büyük zarar 

verecektir. Bu konunun da takipçisi 

olduğumuzu bilmenizi isteriz. Son 

yıllarda kuru incir için yaptığımız 

çalışmalar ile kuru inciri elbirliği ile 

önemli bir yere taşıdık. Yeni 

dönemde çalışmalarımızda öncelikle 

zeytin ve zeytinyağına ağırlık 

vereceğiz. Zeytinyağının iç piyasada 

tüketimin arttırılması için yeni 

projeler başlatacağız. 

Aydın Ticaret Borsası 
olarak her zaman en iyiyi 
yapma gayreti içerisinde, 
önce siz değerli 
üyelerimize, sonra ilimize 
ve bölgemize katma 
değer yaratacak 
faaliyetler içerisinde 
olmaya devam edeceğiz. 
Sizlerin öncelikleri her 
zaman bizler için birinci 
vazifedir. Bu yüzden her 
ay Borsamızdan neler 
talep ettiğinizi telefonla 
sizleri arayarak 
öğrenmeye çalışıyoruz. 
Meclis toplantılarımızla 
bildirdiğiniz taleplerinizi 
gündemimizde büyük bir 
önem ve ciddiyetle 
değerlendirip sizleri 
memnun etme gayreti 
gösteriyoruz” diyerek 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ülkemize 
hayırlı olmasını temenni 
etti.
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uyucak Belediye Başkanı KMetin ERTÜRK;  2014 yılı 
Yerel seçimlerinde  Adalet ve 

Kalkınma Partisinden adaylığını 
koymuş ve seçimleri büyük farkla 
kazanmıştır. 1957 Yılında 
Pamukören'de doğan Metin ERTÜRK 
ilk ve Orta öğrenimini Pamukörende 
tamamladı.Daha sonra çiftçilik 
mesleğini seçti.1989-1993 yılları 
arasında Pamukören Spor Kulübünde 
Başkanlık yaptı.1994-1999 yerel 
seçimlerinde Pamukören'de bağımsız 
olarak Belediye Başkanı seçilen Metin 
ERTÜRK ,2004-2009 Yerel seçimlerine 
Adalet ve Kalkınma Partisi adayı olarak 
girip seçimleri 
kazanmıştır.Pamukören'e 20 yıl 
Belediye Başkanı olarak hizmet 
vermiştir.

Kuyucak ,Ege bölgesinin en önemli 
şehirlerinden olan Aydın İlinin 
ilçesidir.Aydın dağları ile Menteşe 
dağlık yöresi arasında Büyük Menderes 
nehrinin doğusunda yer alır.İzmir'i 
Denizli'ye bağlayan demiryolu ve kara 
yolu ilçe sınırları içinden 
geçer.Doğusunda Buldan ve Sarayköy 
ilçeleri,Batısında ;Nazilli ,Kuzeyinde; 
Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesi, 
Güneyinde ;Karacasu İlçesi ile 
çevrilidir.İlçemiz 28 km2 yüzölçümlü 
olup, nüfusu TÜİK  verilerine göre 
27.755 kişidir..İlçemiz de belediye 
teşkilatının kurulması 1876 yılına kadar 
dayanmaktadır.1860 'larda bucak 
merkezi olan Kuyucak,1953 yılında ilçe 
olmuştur. 6360 Sayılı yasa ile Kuyucak 

KUYUCAK BELEDİYESİ
ilçemize 5 belde ve 23 
köy bağlanmış, mahalle 
sayımız 36 ya 
ulaşmıştır.

Büyük Menderes 
Ovası'nda, Aydın-
Denizli Karayolu 
üzerinde yer alan 
Kuyucak ,kuzeyinde 
dağlık ve engebeli 
araziler ,güneyinde ise 
Büyük Menderes Ovası 
düzlükleri ile 
çevrelenmiş bir 
ilçedir.Yerleşimin dağlık kesimlerinde 
zeytin;ovalık kesimlerinde sulama 
alanlarında ise mısır,hububat ve yem 
bitkileri yetiştirilmekte ve bağ-bahçe 
tarımı yapılmaktadır.Tarımsal üretim 
kapasitesi yüksek olan Kuyucak İlçesi 
tarım sektörünün destekleneceği 
yerleşmeler arasında bulunmaktadır.

Akdeniz İklimi hüküm süren 
Kuyucak'ta mevsimler ne çok sıcak 
nede çok soğuktur. Ilıman kuşağın 
güney tarafındadır.Kuyucakta yazlar 
35-40 derecelik sıcaklıklar 
gösterir.Bazı yıllar 41-42 dereceye 
kadar ulaşmıştır.Yaz ayları kurak 
geçer.Kış mevsimi de genellikle ılık ve 
yağışlı geçer.Yağışlar  bahar ve 
sonbahar aylarında yoğun şekilde 
görülür.Kısmen Akdeniz ikliminin 
hakim olduğu ilçemizdeki  ormanlık 
alanlarda 
çalılar,meşeler,kocayemiş,pırnar 
meşesi,zakkum,hayıt,şimşir,defne,delic

e zeytinler,yabani meyveler,mersin gibi  
bitkiler bolca bulunmakta ; Güneyde 
bulunan  Karıncalı dağları ve 
kuzeydeki Aydın Dağları gür çam 
ormanları ile kaplıdır.

Akdeniz ikliminin görülmesi bölgede 
tarım ürünlerinde çeşitlilik getirmiştir. 
Ova tabanında pamuk ve diğer tarım 
ürünleri yetiştirilirken, birikinti konisi 
yamaçlarında meyvecilik (narenciye, 
erik, kayısı), sulanmayan yamaçlarda 
ise incir, zeytin yetiştirilir. Biraz daha 
yüksekliklere çıkıldığında, yaz 
sebzeleri, domates, fasulye, barbunya, 
patates gibi ürünlerle endüstri 
bitkilerden tütün ve elmacılıktır. Büyük 
Menderes, Kuyucak ovasının can 
damarıdır. Verimli ova Menderes'in 
sularıyla sulanır. Ovayı sulamak için 
kuzey ve güney sahilinde sulama 
kanalı açılmıştır. Kuyucak ve 
çevresinde küçük dereler de vardır. 
Kışın akarak Büyük Menderes Nehri'ne 
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ulaşanlar, Kestel Çayı, Horsunlu Çayı, 
Feslek Çayı, Kayran Çayı, Şarabet 
Çayı, Gireniz Çayı, Kuyucak Deresi ve 
Gencelli Deresi'dir.

Ticaret: Kuyucak ilçesinde haftanın her 
cumartesi günü açık halk pazarı 
kurulmaktadır. Bu pazara komşu 
ilçelerden de katılım olmakla birlikte, 
Kuyucak'ta önemli bir ticaret sahası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari 
değeri olan ürünler; zeytin, pamuk, 
narenciye bölge içindeki tüccarlar ve 
Tariş tarafından alınmaktadır. 
Hayvansal ürünler ise Mandıralar 
tarafından toplandığı gibi süt, yoğurt, 
yağ olarak çeşitli pazarlarda 
satılmaktadır. Kuyucak'ta ayrıca anayol 
üzerinde yoldan geçenlere Kuyucak 
meyvelerini tanıtmak ve satımını 
gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş yol 
manavları bulunmaktadır. Böylece 
farklı şehirlerden kişilere Kuyucak 
doğallığında yetişmiş meyvelerle 
hizmet sağlanmaktadır. Aynı zamanda 
Kuyucak ticaretine de olumlu katkıda 
bulunmaktadır. Endüstri: İlçede 
endüstri daha çok tarıma dayanmakla 
birlikte küçük kapasiteli çırçır ve 
zeytin yağı fabrikaları bulunmaktadır. 
tarım ürünlerinin korunması için de 
Kuyucak Belediyesi'ne ait soğuk hava 
deposu bulunmaktadır. İlçemizde 
ayrıca dünya çapında iş yapan ticari 
kuruluşlar da endüstriyel anlamda 
Kuyucak'ın kalkınmasına hizmet 
etmektedir.

Kuyucak İlçemiz zengin Jeotermal 
kaynaklarına sahip olup, MTA 
tarafından ihale edilen sahalar 3 
değişik firma tarafından alınmıştır. 
Saha ihalelerini alan firmalar 
tarafından ilçemiz Pamukören 
Mahallesinde mevcut 34 sondaj kuyusu 
kazılmış, halende  kazılmaya devam 
etmektedir.Şu ana kadar kazılan 

kuyulardan 1 adet 45 
MW kapasiteli elektrik 
santrali üretime 
başlamıştır.  Kuyucak 
İlçemizde Organize 
Jeotermal Bölgesi  için 
çalışmalar devam 
etmektedir. Jeotermal 
tarım alanları 
oluşturularak seracılığın 
geliştirilmesi sağlanacak 
bu sayede Kuyucak 
ilçemizin ekonomisine 
bir canlılık getireceği 
düşünülmektedir.

Kuyucak'ta daha önceki dönemlerde 
kapatılan Adnan Menderes 
Üniversitesine bağlı Kuyucak Meslek 
Yüksekokulunun tekrar ilçemizde 
açılması ile ilgili olarak 2014 Yerel 
Seçimleri sonrasında başlatılan Meslek 
Yüksekokulu İnşaatı hızla devam 
etmektedir. Kaba inşaatı bitme 
aşamasındadır. Daha önce 4 bölümle 
hizmet veren Kuyucak Meslek 
Yüksekokulunun yeni yapılan hizmet 
binasında bölüm sayısı arttırılarak 
İlçemize daha fazla öğrencinin gelmesi 
sağlanacaktır.
İlçemizde Pamukören  Mahallesinde 
bulunan Spor Kompleksinde  yedi 
yıldır Yaz Spor Kursları kapsamında 
Yüzme,Tenis,Voleybol,Basketbol,Futb
ol kursları  düzenlenmektedir. Her yıl 
okulların tatile girmesi ile başlayan yaz 
sezonunda bu kurslar ile öğrencilere ve 
yetişkinlere hizmet verilmektedir. 
Açılan kurslar içinde en çok ilgi gören 
kursumuz yüzme kursudur. Her yıl 
yaklaşık 350 öğrencinin kurs gördüğü 
yüzme havuzunda ilçemizdeki 
öğrencilerin sağlıklı ve eğlenceli bir 
yaz mevsimi geçirmesi sağlanmaktadır. 
Böylece çocuklarımız zararlı 
alışkanlıklardan uzak tutulmakta 
sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine katkı 

sağlanmaktadır. Yüzme havuzumuz, 
Kuyucak halkımızın yanı sıra Karacasu 
,Buharkent ve Nazilli İlçelerinden 
gelen vatandaşlarımıza da hizmet 
vermektedir. Bu sayede yedi yılda 
yaklaşık  3500 kişi yüzme öğrenmiştir.

İlçemizde haftada en az beşbin kişinin 
alış-veriş yaptığı mevcut pazaryeri için 
;hijyenik ortamda alış-veriş 
yapılabilecek ,dükkanları,tuvaleti 
içinde olan engellilerin hiçbir engel ile 
karşılaşmadan rahatlıkla dolaşabileceği 
çok katlı modern bir pazaryeri yapımı 
ile ilgili proje çalışmalarına 
başlanmıştır. Yapımı düşünülen 
pazaryeri içinde kafeterya ,dinlenme 
alanları, çocuk parkları,otopark ve 
sağlık merkezi de bulunacaktır.

Kuyucak içinden geçen Kargılı Deresi 
ve çevresinin güzel bir sosyal yaşam 
alanı haline getirilmesi ile ilgili 
hazırlanan projemizde yürüme 
parkurları,dinlenme alanları,çocuk 
parkları ,süs havuzları,su oyunları 
parkları,kafeteryalar,jimnastik alanları 
ile modern bir sosyal yaşam alanı 
oluşturulacaktır.
Evlidağ mesire alanı tüm Kuyucak 
halkının ailecek gelip iyi vakit 
geçirebileceği sosyal yaşam alanı 
haline getirilecektir.



Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyeleri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ve 

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'a ziyarette bulundu. 
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AYDIN TİCARET BORSASINDAN 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE 

EFELER BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET 

apılan ziyaretlere; Aydın YTicaret Borsası Meclis 

Başkanı A. Bahri Erdel, 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 

Cihan Can, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 

Kurulu Üyeleri; Cengiz Ülgen, 

Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, 

Meclis Üyelerinden Mustafa Akdam, 

Ali Çevik, Ahmet Şenel, Rıza Uyar, 

Erkan Aslan ve Genel Sekreter 

Çimen Mutlu katıldılar. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem 

Çerçioğlu'na yapılan tebrik 

ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Bosnalı “Tarımsal açıdan ülke 

ekonomisi içinde önemli bir yere 
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Ticaret Borsası tarafından 

gerçekleştirilen projeler hakkında 

bilgilere verilerek, Borsamızın asli 

görevlerinin yanında sosyal 

sorumluluk çerçevesinde 

gerçekleştirdiğimiz projelerin devam 

edeceğini, gerçekleşen başarılı 

projeler ile ilimize katkılarının 

devam edeceğini belirtti. Aydın 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Bosnalı ve Meclis 

Üyeleri,  yeni kurulan Efeler 

Belediyesi Başkanı Mesut Özakcan'a 

görevinde başarılar diledi. Efeler 

Belediye Başkanı Mesut Özakcan 

yapılan ziyaret için teşekkürleri iletti.

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, 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.  Borsamız ile ortak 

yapılabilecek bu projenin, ilimiz 

ekonomimize canlılık getireceğini 

düşünmekteyiz” ifadelerine yer verdi. 
Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu; 
yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Aydın 
Ticaret Borsası ile her zaman  uyum 
içerisinde çalıştıklarını belirterek, 
Aydınımızın yöresel ürünlerinin 
tanıtımına katkı sağlamak adına 
gerekli çalışmaların yapılabilineceğini 
belirtti. 

Efeler Belediyesi Başkanı Mesut 

Özakcan'a yapılan tebrik ziyaretinde  

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel Aydın 
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EGE BÖLGESİ ODA/BORSALARI 
TEFTİŞ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aydın Ticaret Borsası, Ege Bölgesi 

Oda/Borsalarına yönelik  

uygulamalar, sorunlar ve  çözümler 

konulu eğitim düzenledi. Eğitim 

Gümrük ve Ticaret müfettişleri 

mesleki dayanışma derneğinin  

anlatımlarıyla tüm gün devam etti.

Eğitime; Ege Bölgesinden Aliağa 

Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, 

Uşak Ticaret Borsası, Uşak Ticaret ve 

Sanayi Odası, Söke Ticaret Borsası,  

Muğla Ticaret Borsası, Tavşanlı 

Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir 

Ticaret Borsası, Denizli Sanayi 

Odası, Salihli Ticaret Borsası,  

Manisa Ticaret Borsası, Turgutlu 

Ticaret Borsası, Kütahya Ticaret ve 

Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, 

Alaşehir Ticaret Borsası, Söke 

Ticaret Odası'ndan olmak üzere 

toplam 27 Genel Sekreter ve 

Muhasebe personeli katıldı.

Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde 

gerçekleşen eğitimin açılış 

konuşmasında Genel Sekreter Çimen 

Mutlu  “Milletimizce yasta 

olduğumuz bir günde eğitim 

gerçekleştirmek durumunda kaldık. 

Gönül isterdi ki güzel bir günde bir 

araya gelelim. Buradan Soma'da  

şehit olan kardeşlerimize Allahtan 

rahmet aileleri, yakınlarına ve 

milletimize sabırlar diliyorum” 

ifadelerine yer vererek, Son iki ay 

içerisinde, Ege bölgesi Oda/Borsaları 

olarak sizleri ikinci kez Borsamızda 

misafir etme şansına sahip olduk. 

Hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 

Bu bir araya gelmelerimizi çok 

büyük bir fırsat olarak görüyorum. 

Bizler Türkiye'nin 365 yerinde, çok 

güçlü iletişim ağına sahip bir 

camiayız. bu camiada çalışmak ve 

böylesine güçlü bağlarla birbirimize 

bağlı olmamız parayla 

ölçülemeyecek bir zenginliktir. Bizler 

Ege Bölgesi olarak bulunduğumuz 

coğrafyanın yakınlığı dolayısıyla 

daha çok bir araya gelme fırsatı 

yaratmalıyız.

Bu günkü seminerimiz Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı başmüfettişi 

tarafından, onun bilgi birikimi, 

tecrübelerini bizlere aktarması  ve 

bizlerin de interaktif katılımları ile 

sürecek.

Teftiş geçireceğimizde nelerle 

karşılaşacağımız hususunda bilgi 

sahibi olursak mevcut durumu daha 

kolay atlatabiliriz. Bu açıdan 

baktığımda bu eğitimin hepimiz için 

yararlı olacağına inancım büyük.” 

Diyerek katılımlarından dolayı oda 

ve borsalara teşekkür etti.

Eğitimde teftişlerde oda/borsaların 

karşılaşacağı kritik öneme sahip 

konular başta olmak üzere mevzuata 

ilişkin önemli maddeler anlatıldı. 

Katılımcıların interaktif katılımıyla 

gerçekleşen eğitime katılan Genel 

Sekreter ve personeller çok yararlı 

olduğunu ve bu eğitimlerin sıklıkla 

yapılmasını istediklerini belirttiler.



Çoğumuz günlük hayatımızda iletişim becerilerini belli bir başarı ile uygularız. 
Kendimizi iyi hissettiğimiz ve dinleyicileri kendimize yakın hissettiğimiz zamanlarda  

bizi kimse susturamaz. Yeter ki konuştuklarımız dinlensin  sınıfta, aile çevresinde, 
arkadaş toplantısında ya da büroda söylediklerimize değer verilsin isteriz. 

Ve kızların repliğinin geldiği 
büyük an… Kızlar sahneye 
çıktı ve rollerini oynayıp 
döndüler. Ama sahneden 
inmek istemediklerini ve çok 
sevdiklerini bir daha sahneye 
çıkmak istediklerini 
söylediler. Rolleri olmadığı 
halde yönetmenimiz ve 
sahne amiri olan ben bir 
sahnede daha geçişlerini 
sağladık. 

O günden sonra bütün 
oyunlarda hep rol aldılar. Ve 
bir tanesi devlet 
tiyatrolarında oynamaktadır. 
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ASLINDA 
HEPİMİZ
KONUŞUYORUZ

Ankara' da yaşadığım 
dönemlerde amatör bir 
tiyatro topluluğumuz vardı. 
Bu topluluğumuza on altı 
yaşlarında çok şirin ikiz 
kızlarımız katıldı. Bizim 
topluluğumuza katılmak için 
profesyonel olmak 
gerekmezdi. O yüzden de her 
gelen gruba dahil olabilirdi. 
Bu kızlarımız da gruba dahil 
oldular.

Çok sevimlilerdi ama…aynı 
zamanda da çok 
çekingenlerdi. Birebir 
sohbetlerde susturulamaz; 

Teyfik BIYIKLI
TSE Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı

oyun çalışmaları esnasında 
–“ben yapamayacağım ben 
yapamayacağım” diye 
hıçkıra hıçkıra ağlarlardı. 

Sahneye alışabilmeleri için 
biz de oyunumuzda birer 
replikli rol verdik. Amacımız 
onları sahneye alıştırmaktı. 
Oyun günü geldiğinde 
hepimiz heyecanlıydık ve ben 
en çok ikizlerimizi merak 
ediyordum. Kızlarımız 
oradaydı gelmişlerdi. 
Kalplerinin atışlarını ben bile 
duyabiliyordum. 
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nce kendimize güvenip 

Ökendi yapabilirliğimize 

inanmak sunum yaparken en 

doğru adımdır. Bu yolda kendimizi 

geliştirmek adına destek ve yardım 

alabiliriz. Ama her insan kendine 

inanmalı ve yapabileceğini 

bilmelidir. 

Ancak özellikle iş dünyasında yer 

alan kişilere “işinizde yapmanız 

gereken en zor şeylerden birisi 

nedir?” gibi bir soru sorduğunuzda, 

alacağınız muhtemel cevap 

“Kalabalık karşısında sunumlar ya 

da konuşmalar”  derler. Kişiler 

böyle durumlarda bir “özgüven 

krizi” yaşamaya başlar. Aramızdan 

bazıları ise, kalabalık karşısında 

konuşmaktan özel bir korku 

duymuyor olabilir; yine de 

görevlerini tam anlamıyla 

başarabilmek için işe koyulmaya 

hazır değildirler. Her iki grup için 

de sonuç aynıdır; düşük bir 

performans ve bunun sonucunda da 

özgüven kaybı...

Oysa sunuş becerisi herkesin 

içlerinde bir yerlerde –belki 

bazılarında daha yüzeyde, 

bazılarında daha derinlerde bir 

yerlerdedir, ama kesinlikle vardır! 

Tıpkı ikizlerimizdeki gibi.

Etkili bir sunuşla hem kendimiz, 

hem de dinleyicilerimiz üzerinde şu 

etkileri yaratırız:

• Hem siz, hem de 
dinleyicileriniz olayın 
amacı hakkında açık 
bilgiye sahip oldukları 
için sunuşun açıklayıcı 
özelliği çift yönlü işe 
yarar. 

• Dinleyicilerinizin 
ihtiyaçlarını artık 
biliyorsunuzdur ve 
bundan sonraki 
adımlarınızı bu 
doğrultuda güvenle 
atabilirsiniz. 

• Sunuşlar özellikle iş 
dünyasında size yeni 
imkanlar (daha fazla 
satış, terfi olanağı vb.) 
sağlayabilecek önemli 
bir beceridir.

• Konuşmacı olarak 
konunuza 
hakimsinizdir ve bu da 
siz de bir güven 
duygusu yaratır. Ayrıca 
sunuşlardaki asıl konu 
“siz” yani sizi 
oluşturan sesiniz, 
tipiniz, davranışlarınız  
yani beden diliniz ve 
kişiliğinizdir. 
Sunuşlarda ana amaç, 
kalabalık bir grup 
karşısında konuşurken 
“siz” olmaya devam 
edebilmektir.



unuş yapmak, bir başka 

Sdeyişle prezantasyon en 
temel şekli ile; önemli bir 

konuyu insanlara tanıtma ya da 
onların dikkatine sunma, ikna etme 
işi olarak tanımlanır. Kişiler, iş ya 
da sosyal ortamlarda ne kadar fazla 
sorumluluk ve uzmanlık gerektiren 
konumlara gelirlerse, aynı oranda 
daha fazla insanla beraber olmak ve 
daha fazla konuşmak durumunda 
kalırlar. Sunuş becerisine bu açıdan 
yaklaşıldığında, sunuş kişinin 
uzmanlığını gösterebileceği ve 
diğer insanları kendi düşünceleri 
doğrultusunda ikna etmeye 
yardımcı bir fırsat olarak 
görülebilir.
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Sunuşlar, sunuşu yapan 
konuşmacıyı, ulaşmak istediği 
dinleyicilere dolaysız götürebilme 
ve kısa bir zaman dilimi içerisinde 
iyi bir izlenim yaratılma gücüne de 
sahiptir. Bunun yanı sıra yapılan 
açık, anlaşılır bir sunuş, 
konuşmanın yapıldığı kitlenin iyi 
bilgilenmelerini sağlama ve 
kararların doğru yönde alınmasına 
yardımcı olma işlevlerini de yerine 
getirebilir. Bir başka deyişle, bir 
sunuşla, sunuşun üç tarafını 
oluşturan konuşmacı, dinleyiciler 
ve temsil edilen kuruluş arasında 
bir dengeye ulaşılabilir.

Başarılı bir sunumun bu üç taraf 
üzerinde birbirlerine bağlı ama 
farklı etkileri olur. Beğenilen bir 
konuşma sunumu yapan kişinin 
kendine olan güvenini artırır ve iş 
becerilerinin gelişmesine yardımcı 
olur. Başarılı bir sunum 
dinleyicilerin konuyu daha iyi 
kavramalarını sağlarken, sunumu 
yapan kişiye ve temsil ettiği 
kuruluşa olan saygıyı artırır. 
Kuruluşa da ünü açısından uzun 
vadeli bir yarar sağlayabilir; kısa 
vadede ise yeni bir sipariş ya da iş 
ortağı kazanabilir.

SUNUŞ NEDİR?
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Konuşmacı, dinleyiciler, 
amaç, zaman, yer ve konu 
gibi unsurlar tek tek ya da 

hepsi bir bütün olarak sunuşun 
etkililiği üzerinde söz sahibi olabilir. 
Bu yüzden sunuşu gerçekleştirecek 
olan kişinin iletişim sürecinin 
yapısının ve dinamiklerinin 
bilincinde olması, sunuşun başarısı 
açısından önem taşır.

İletişim sürecinin yapısı en temel 
şekli ile açıklandığında, ilk üzerinde 
durulması gereken nokta etkili 
iletişimin çift yönlü bir süreç 
olmasıdır. Kaynak ve alıcı arasındaki 
düşünce ve duygu alışverişi, 
iletişimin çıkış noktasıdır. Gerek 
kaynak, gerek alıcının bu sürece 
katılımı; geçmiş deneyimleri, sahip 
oldukları değerleri, ihtiyaçları ve 
duygularının temel oluşturduğu 
kişisel algılamalarına dayanır.

Bir sunuş sırasında kaynak 
konumunda olan konuşmacının 
görevi, dinleyicilerinin (alıcı/hedef), 
mesajı anladıklarından emin 
oluncaya kadar açıklamaya, 
konuşmaya devam etmektir. İletişim 
süreci boyunca konuşmacı ve 
dinleyici, aktarılan mesajı eş zamanlı 
olarak süzgeçten geçirir. Bu nedenle 
konuşmacı, sunumu esnasında 
dinleyicilerden bir geribildirim aldığı 
zaman, önce kendi gönderdiği 
mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı 
irdelemeli, ikinci aşamada 
dinleyicilerini ikna edecek bir 
karşılık verilinceye kadar iletişim 

BAŞARILI SUNUŞLARIN 
DİNAMİĞİ

süreci devam etmelidir.  Sonuçta 
sunuşlardaki iletişim süreci, sürece 
katılan bireylerin algılama düzeyleri 
tarafından da etkilenir. Bireysel 
algılar, tecrübeler, ihtiyaçlar, değerler 
ve duygular konuşmacının ve 
dinleyicilerin mesajı yorumlama 
aşamalarında etkili olur. Dolayısıyla, 
konuşmacı ve dinleyiciler eş zamanlı 
biçimde ortaya konan mesajları 
kişisel olarak değerlendirirler.

Kısaca sunuşlardaki 
iletişim dinamiklerini 
özetlersek:

1. Verici konumundaki konuşmacı, 
sunuşu alıcı konumundaki 
dinleyiciye sözel yollarla aktarır.

2. Konuşmacı, dinleyicilerin 
tepkilerini ve anlama düzeylerini 
ölçmek amacı ile sözsüz iletişim 
becerileri arasında yer alan 
dinleyicinin beden dilini 
yorumlar.

3. Dinleyiciler, 
konuşmacıyı 
dinler. Konuşmacının 
beden dili dışavurumlarını 
izler ve kendisine iletilmek 
istenen sözel ve sözsüz tüm 
mesajları toparlar.

4. Dinleyiciler aktarılan mesajı 
anladığını vericiye gerek 
sözsüz (başını sallayarak, 

dikkatle dinleme göstergesi olan 
eli çenede dinlendirmek 
hareketleri vb. beden dili 
dışavurumları ile), gerek sözel 
(sorular sorarak, açıklamalar 
isteyerek) yollarla  belirtir.

5. Konuşmacı aktarmak istediği 
mesajla ilgili her noktayı açıklar, 
dinleyicilerden mesajın 
anlaşıldığına ilişkin gelen 
geribildirimi değerlendirir ve 
orijinal mesajı aktarmaya devam 
eder.

Hepiniz iyi birer sunucusunuz. 
Kendinize inanın.

Unutmayalım ki dinlersek 
dinleniriz! Önemsersek 
önemseniriz.



Güney Ege Kalkınma Ajansı '2014 

Teknik Destek' kapsamında 

desteklenen 'AYSO Zeytinyağı 

Duyusal Eğitim Seferberliği' konulu 

proje bünyesinde açılan eğitimle 

AYSO üyeleri uygulamalı olarak 

kaliteli zeytinyağın nasıl olması 

yönündeki incelikleri öğrendi. 

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Güney 

Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 

işbirliğiyle '2014 Teknik Destek' 

kapsamında desteklenen "AYSO 

Zeytinyağı Duyusal Eğitim 

Seferberliği" konulu proje eğitimini 

AYSO Hizmet Binasında 

gerçekleştirdi. 1 gün boyunca devam 

eden eğitim programı sonunda 

katılımcılara sertifikaları verildi. 

Zeytinyağının Duyusal Eğitimi ve 

Zeytinyağı Tadımı Eğitimi alan 

katılımcılar günün sonunda 

düzenlenen sertifika töreniyle 

sertifikalarını da almaya hak kazandı. 

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin ve Aydın Ticaret Borsası 

Başkanı Adnan Bosnalı'nın da 

katıldığı toplantı gün 

boyunca devam etti.

Programın açılışında 

konuşan AYSO Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, 

Güney Ege Kalkınma 

Ajansı (GEKA) 2014 

Teknik Destek programı 

kapsamında desteklenen 

"AYSO Zeytinyağı 

Duyusal Eğitim 

Seferberliği" konulu 

projemiz bünyesinde açılan 

eğitime katılan tüm 

katılımcılara gösterdikleri 

hassasiyetten dolayı 

teşekkür etti. Şahin, projeyi 

yapmalarındaki 

amaçlarının 7 Ağustos 

AYSO ZEYTİNYAĞI 
DUYUSAL EĞİTİMİ VERDİ

2010 tarih ve 27665 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan Türk Gıda 

Kodeksi Zeytinyağı ve Prina Yağı 

Tebliği ile zeytinyağında duyusal 

analizlerin yapılması zorunlu hale 

getirilerek, 3 yıllık geçiş süresi 

tanınmış olmasını yerine getirmek, 

hem de Zeytinyağının Sağlık Üzerine 

etkileri, Depolama ve tat ile ilgili 

yanlış bilinenler, Tüketilebilir 

zeytinyağı ile tüketilmemesi gereken 

zeytinyağının karşılaştırılarak üretici 

ve satıcılara doğru bilgiyi vermek 

olduğunu söyledi.

ZEYTİNYAĞININ 
KALİTESİNİ 
UYGULAMALI 
ÖĞRENDİLER
Aydın Ticaret Borsası Laboratuar 

Hizmetleri bölümü sorumlusu 

Yüksek Kimyager Burcu Keser'in 

sunumuyla başlayan "Zeytinyağı 

Duyusal Eğitimi" bölümünde 

zeytinin toplanmasından yağ halini 

aldığı evreye kadar olan süreçte 

yapılması gerekenler hakkında 

bilgiler verildi. Doğru bilinen 

yanlışlar ve dikkat edilmesi gereken 

yöntemlerin de vurgulandığı eğitimde 

üreticinin dikkat etmesi gereken 

kuralların yanı sıra üretimde verimin 

artması için yapılacak küçük 

ayrıntılar da anlatıldı. Ayrıca 

uygulamalı olarak AYSO üyelerine 

natürel zeytinyağının nasıl olması 

yönünde de uygulamalı olarak 

anlatan Keser, katılımcılara bardak 

içinde numune olarak verdiği 

zeytinyağını koklatarak ve tattırarak 

zeytinyağını duyusal verilerle 

inceletti. Zeytinyağındaki duyusal 

verilerle edinimlerini rapor eden 

katılımcılar, zeytinyağının kokmuş-

çamurlu, küflü-rutubetli, şarabımsı-

sirkemsi, ıslak odun, çürük-bayat gibi 

konularında negatif kusurları, 

meyvamsı, acılık, yakıcılık gibi 

pozitif vasıfları da tespit ederek rapor 

etti.
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ydın Ticaret Borsası'nın ev Asahipliğinde, Ankara'da 
yaşayan Aydınlı 

Bürokratlardan oluşan Büyük 
Menderes Platformu Üyeleri, Aydın 
Sanayi Odası ve Aydınlı 
İşadamlarının katılımıyla yapılan 
toplantıda Aydın İçin Yeni Açılımlar 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı yaptığı açılış konuşmasında 
ilin sorunlarının üzerinde durularak, 
bir an önce rehavetlikten kurtulmak 
gerektiğini, Aydın İlinin tarımsal 
potansiyelinin bölgeye yön 
verebilecek nitelikte olduğunu 
belirterek,  değerli Bürokratlarımızın 
katılımıyla ilimizde sorun 
yaşadığımız birkaç konu üzerinde 
fikir alışverişinde bulunarak, çözüm 
üretmek üzere gerekli mercilere 
başvurulacağını, görüşülen konuların 
takipçisi olacaklarını ifade ederek, 
toplantıyı başlattı.  

ANKARA'DAKİ AYDINLI BÜROKRATLARDAN 
TİCARET BORSASINDA TOPLANTI 

Toplantının devamında Büyük 
Menderes Platformu üyelerinden, 
Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı 
Mehmet Ekizoğlu "Devlet Teşvikleri: 
Aydın için Yeni Fikirler Çıkabilir 
mi?", Rekabet Başuzmanı Hilmi 
Bolatoğlu "Rekabet Uygulamaları ve 
Aydın'a Yansımaları" Hava Trafik 
Kontrolörü İbrahim Ayvazoğlu ise 
"Aydın Çıldır Havaalanı ve Aydın 
İçin Geleceği" başlıklı sunumu 
yapıldı. 

Samimi bir havada geçen toplantıda, 
anlatılan konular ve yapılması 
gerekenler konusunda karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Bahri 
Erdel, Meclis ve Yönetim  Kurulu 
üyelerinin  soru ve yorumlarıyla 
iştirak ettiği değerlendirme bölümü 
sonunda ;
Aydın ekonomisinin geleceği 
yönünden kritik önem taşıyan 
hususların başında, yatırım 
teşviklerinde Aydın'ın ikinci bölge 

olması nedeniyle daha az avantajlı 
konumda olması ve yatırımcı çekme 
konusunda çevre illerden geri 
kalması konusunda yapılabilecekler,  
Aydın sanayi ve ticaret hayatının en 
önemli ihtiyaçlarından birisi olan 
fuar alanının devlet teşvikleri 
kapsamında yapılması ve Aydın 
ekonomisine kazandırılması konuları 
öne çıktı.

Toplantıda Çıldır Havaalanı konusu 
da çeşitli yönleriyle ele alındı. Halen 
THY tarafından işletilen ve uçuş 
eğitimlerinde kullanılan Çıldır 
Havaalanının havayolu taşımacılığına 
açılması ve Aydın'a direk seferlere 
imkan vermesi konusunda çalışma ve 
girişimlere devam edilmesi üzerinde 
mutabakata varıldı.

Aydın ticaret ve sanayi dünyasının 
yöneticileri ve iş adamları ile 
Ankara'daki Aydınlı bürokratların 
oluşturduğu Büyük Menderes 
Platformunu bir araya getiren 
toplantıların daha geniş katılımlı 
etkinlikler ile devam edileceği 
bildirilerek, toplantı sona erdi. 
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TKDK
Tarım Ve Jırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

AYDIN İLİMİZİN 
YATIRIMCILARINA MÜJDE

Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne 
% 50 hibe desteğinin önü açıldı…

ydın ilimiz için yerel ürün Alistesi kapsamı genişletilerek, 
“Yerel Ürünlerin ve Mikro 

İşletmelerin Geliştirilmesi” tedbiri 
kapsamında desteklenen ürünler 
artırılarak revize edilmiştir. 

Daha önce yerel ürünler kapsamında 
sadece "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 yer almaktaydı. AB 
Komisyonuna sunulan Aydın iline ait 
içerisinde birçok yerel ürünün yer 
aldığı liste komisyon tarafından 

onaylanmış ve destek kapsamına 
alınmıştır. Bu konuyu oldukça 
önemsediklerini ifade eden İl 
Koordinatörü Erhan Çiftçi, şunları 
söyledi: " AB komisyonuna sunulan 
yerel ürün listemizin onaylanmasıyla 
Aydın İline ait birçok ürün destek 
kapsamına alınmıştır. Yerel ürün 
listesinin genişletilmesi desteklenen 
ürünlerinin sayısının arttırılması, hem 
üreticilerimiz hem de ülke ekonomisi 
adına önemli bir gelişmedir. Yerel ürün 
listesindeki ürünler için bitkisel ve 
hayvansal üretimin destek kapsamı 
dışında olduğu unutulmamalıdır. Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu olarak yerel ürün listesi 
içerisinde yer alan ürünlerin işlenmesi 

ve paketlenmesi kapsamında yapılacak 
olan inşaat işlerine, işleme ve 
paketleme işlemlerinde kullanılacak 
olan makine ve ekipmanlara, projelerin 
hazırlanma aşamasında yapılacak olan 
hizmet alımlarına (mimari çizimler, 
danışmanlık hizmetleri vb) ve 
görünürlük harcamaları kapsamında 
tabela/pano alımına destek 
verilmektedir. Yatırımcılarımız, 
Kurumumuza sunacakları projeler ve 
bizden alacakları destekler ile yeni 
işletmeler kurarak veya işletmelerini 
büyüterek ürünlerini dünya pazarına 
sunma imkanına kavuşabilirler. 
Vatandaşlarımızı bu desteklerden 
faydalanmaları için kurumumuza 
bekliyoruz” dedi.



YEREL ÜRÜN LİSTEMİZ
Çilek, vişne, Şeftali, incir, üzüm, 
kayısı, elma, erik, dut, karadut; taze 
paketlenmiş ve işlenmiş ürünleri 
(kurusu, marmelatı, reçeli, pekmezi, 
meyve suyu, sucuk, pestil, konsantresi)

Domates, Kereviz, bezelye, bamya, 
enginar, fasulye, patlıcan, biber, kabak, 
salatalık, kornişon, kapari, börülce, 
bakla, mısır;  taze paketlenmiş ve 
işlenmiş ürünleri, (kurusu, konservesi, 
turşusu)

Toz biber, pul biber, karabiber ve 
benzeri kurutulmuş baharatlar ile kekik, 
nane, papatya, ıhlamur, adaçayı, defne 
yaprağı, zencefil, ardıç, biberiye, 
melisa ve benzeri aromatik bitkiler; 
işlenmiş paketlenmiş ürünleri, aromatik 
bitkisel yağları, bitki suları, bitki 
çayları ve şekerleri

Üzüm pekmezi, üzüm şırası, üzüm 
sirkesi, üzüm şarabı, koruk ekşisi, 
koruk suyu, üzüm çekirdeği tozu, kuru 
üzüm

Sade kuru incir, kuru incir dolması, 
çikolata kaplı kuru incir, incirden 
mamul şekerli ürünler (reçeli, 
marmelatı, döneri, ezmesi, cezeryesi)

Zeytin, Çizik siyah ve yeşil zeytin, 
çürütme siyah zeytin, kırma zeytin, 
kokteyl zeytin, salamura zeytin, zeytin 
ezmesi, zeytin tatlısı, zeytin reçeli

Tüketime hazır, paketlenmiş yerel 
yemek ve tatlılar (yuvarlama, keşkek, 
zeytinyağlı sarma ve dolma çeşitleri, su 
böreği, aşure)

Hazır çerezlik, paketlenmiş ürünler (yer 
fıstığı, ceviz, badem, fındık, patlamış 
mısır, kabak çekirdeği)

Süzme yoğurt, tulum peyniri, kesik, 
çökelek, tereyağı, köy peyniri, yayık 
ayran

Mantar ve çeşitleri; taze paketlenmiş, 
kurutulmuş ürünleri, turşusu, salatası 
ve konserveleri

Narenciye; taze paketlenmiş, işlenmiş 
ürünleri (reçeli, suyu, konsantresi, 
kurusu)

Tatlı maya ekmeği, tatlı maya simidi, 
bazlama, gözleme, çörek ekmeği

Prina Yağı, Kuru Prina, Prina Tozu ve 
suyu, pelet prina, çekirdek prina

Kestane, kestaneden mamul 
şekerlemeler, kestane unu

Çine köftesi, deve sucuğu, çöp şiş, 
kuyu tandır kebabı

Pide çeşitleri (kıymalı, kaşarlı, 
kuşbaşılı, tahinli vb.)

Tarhana, erişte, kuru yuvarlama, yufka

Nar, nar suyu, nar ekşisi, nar çekirdeği

Tahin, tahin helvası, susam helvası

Doğal kaynak suyu

Maden suyu

Köy yumurtası

Çam fıstığı (künar)

Şıra sucuğu

Bozdoğan tatlı sucuğu

Bal kabağı

Lokum çeşitleri, Sabuniye lokumu

Asma yaprağı salamurası

Pamuk, pamuk yağı

Cin mısır (patlak mısır)Kestane balı

Çam balı

Hayıt balı

Karabaş balı

Domates sosu ve salçası,

Biber sosu ve salçası

Çemen, Kahvaltılık sos

Paşa böreği

Kabak tatlısı

Zeytinyağı çeşitleri

Zeytinyağlı sabun

DESTEK ALANLARIMIZ
– Operasyonel binalar ve üretim 

tesislerinin inşası, modernizasyonu 

veya genişletilmesi,

– Yerel ürünlerin ve tarımsal 

ürünlerin üretim ve 

paketlenmesine özel ekipman satın 

alınması,

– Paketleme tesislerinde fiziksel 

yatırımlar ve ekipman alımı,

– Fabrika satış mağazası veya 

tanıtım stantları kurulması da 

dâhil, yöresel ürünlerin tanıtım ve 

pazarlamasına yönelik yatırımlar,

DESTEK MİKTARIMIZ

Her bir proje için uygun yatırımların 

toplam değerine yönelik alt ve üst 

limitler aşağıdaki şekildedir:

· En az       :   10.000 Avro

· En fazla   : 400.000 Avro

Toplam yatırımın %50'si 
hibe olarak verilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel 

kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca 

tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Faydalanıcılar;

• 50 kişiden az çalışanı istihdam eden 

veya yıllık cirosu veya bilançosu 8 

milyon TL'yi aşmayan mikro ve 

küçük ölçekli zanaatkârlar ve 

işletmelerdir.

• Ulusal vergi sistemine kayıtlı 

olmalıdır.

• Başvuru sunulduğunda faydalanıcılar 

65 yaş üzerinde olmamalıdır. 

(Tüzel kişilik olması durumunda 

bu tüzel kişiliği temsil etme ve 

ilzama yetkili kişiyi ilgilendirir.)

ÖNEMLİ HUSUSLAR

• Yerel ürün listesindeki ürünler için 

bitkisel ve hayvansal üretimin 

destek kapsamı dışında olduğu 

unutulmamalıdır.

• Listede yazan ürünler, tesislerde 

üretilecek/paketlenecek nihai ürün 

olmalıdır.
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• Listedeki gıda ürünlerinin 

üretimi/paketlenmesi söz konusu 

olduğunda yatırımın sonunda Gıda 

güvenliğiyle ilgili  onay/kayıt 

belgeleri almaları gerekeceği 

noktasında  bilgilendirmeler 

yapılmalıdır.

• Yatırım yeri kırsal alanda yer 

almalıdır.

• Perakende düzeyinde yapılan 

yatırımlar destek kapsamı 

dışındadır

SORU CEVAP

Bu tedbirin amacı nedir?

Yerel mikro işletmelere Türk Patent 

Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi 

İşaret Sertifikasına sahip ürünlere 

öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün 

yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) 

ürünleri ile geleneksel el sanatlarının 

değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi 

için destek sağlanmasıdır.

 

Bu yatırımlarda uygun 

harcamaların tutarı ne kadar 

olmalıdır?

10.000 avrodan az 400.000 avrodan 

fazla olamaz. Sözleşme tarihi 

itibariyle, toplam uygun harcama 

miktarı 400.000 avronun üstünde olan 

yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım 

desteklenmeyecek olup, bu miktar 

başvuru sahibi tarafından 

karşılanacaktır

 

Bu yatırımlar için hibe desteği 

miktarı ne kadardır?

Uygun harcamaların %50 nispetindeki 

kısım için geri ödemesiz hibe desteği 

sağlanmaktadır.

Bu yatırımlarda alınacak hibelerde 

taksit yapma imkanı var mıdır?

0-250.000 avro arasında ise tek ödeme 

250.001 - 400.000 avro arasında ise bir 

veya iki taksit şeklinde ödeme 

yapılmaktadır. (Çağrı dönemlerinde 

taksit sayısı ve tutarları değişiklik 

gösterebilir)

Yatırımlar her yerde yapılabilir mi?

Yatırımın Kırsal Alanda yapılması 

gerekmektedir. 

Yatırım yaparken vergi ödüyor 

muyuz?

Başvuru Sahibi aldığı hibelerde gelir 

vergisi, kurumlar vergisi ve KDV den 

muaftır. Tedarikçilerle yaptığı 

sözleşmelerde Damga Vergisinden 

muaf değildir.

Yatırımda hangi harcamaları 

yaparak hibe desteğinden 

faydalanabiliriz?

Yapım işleri, makine ekipman alımı, 

görünürlük ve danışmanlık hizmetleri 

için %50 geri ödemesiz hibe 

verilmektedir.

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin 

Geliştirilmesi Alt Tedbiri 

kapsamında bitkisel ürün 

üretilmesine yönelik destek 

verilmekte midir?

Bu tedbir kapsamında bahsedilen 

bitkisel ve hayvansal üretim destek 

kapsamı dışında olup, bu ürünlerin 

satış amaçlı işlenmesi, paketlenmesi ve 

pazarlanması ile ilgili yatırımlara 

destek verilmektedir.

 

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin 

Geliştirilmesi Alt Tedbiri 

kapsamında, aynı işletmede birden 

fazla yerel gıda ürünü için başvuru 

yapılabilir mi?

Aynı işletmede ilgili ilde yerel ürünler 

listesinde yer alan birden fazla yerel 

ürün için başvuru yapılabilir.

Yatırım Kapsamında Uygun 

Olmayan Harcamalar nelerdir?

Aşağıda belirtilen kalemler uygun 

olmayan harcamalar olarak kabul 

edilmekte olup, bu harcamalar için 

destek talebinde bulunulamaz.

• Arazi ve mevcut binaların satın 

alınması,

• İkinci el makine ve ekipman alımı,

• Canlı hayvan satın alınması,

• Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin 

ve onların ekimlerinin satın alınması,

• KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere 

vergiler ve harçlar,

• Gümrük resmi ve ithalat vergileri,

• İşletme giderleri,

• Bakım ve amortisman giderleri,

• Her türlü kira gideri,

• Kiralayanın marjı, faizin yeniden 

finansman maliyetleri, işletme giderleri 

ve sigorta

masrafları gibi kira-satın alma ile 

bağlantılı maliyetler,

• Banka ücretleri, teminat masrafları ve 

benzeri ücretler,

• Döviz-TL ile ilgili dönüşüm 

masrafları, ücretleri ve kambiyo 

kayıpları,

• Para cezaları, mali cezalar ve dava 

masrafları,

• Faydalanıcı tarafından yapılan ayni 

katkılar.

 

Yatırım yapmak için nereye ne 

zaman başvuru yapmalıyız?

Kurumumuza başvurular dönemsel 

olarak yapılmaktadır. Çağrı Dönemi 

kurumumuzun internet sitesinde ilan 

edilmektedir. Başvurular İl 

Koordinatörlüğümüze yapılmaktadır.

Yatırım hazırlıklarına başlamadan önce 

mutlaka İl Koordinatörlüğümüzden 

detaylı bilgi alınız.

Tel: 444 8535
        0 256 231 09 81
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