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e d i t ö r d e n
Sizlerin karşısına yine dolu bir dergi ile çıkmaktan mutluluk duyarken,  

her zaman üyelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket eden borsamızın, 
bu yönde yapmış olduğu çalışmalarını sizlere aktarmaktan, her sayımızda 
birbirinden değerli konuklarımızın görüşlerini sizlere sunmaktan gurur duyu-
yoruz. 

Dergimizin bu sayında sizlere;

Adnan Menderes Üniversitemizde yeni görevine başlayan Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu Aydın hakkındaki görüşlerini sunacaklar. 

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma konusunda Sayın 
Vergi Dairesi Başkanımız Mesut Yılmaz üyelerimizi bilgilendirirken, 

İlimizde yetişen ancak Aydınımızın ürünü olarak adını duyuramadığı-
mız Kestane ürünümüzün ayrıntılı bilgilerini, değerli Adnan Menderes Üni-
versitesi öğretim görevlimiz Yrd. Doç. Dr. Engin Ertan ve  Tarım İl Müdür-
lüğü sizlerle paylaşacaklar.

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezinden Dr. Serdal Temel Kobi’ler İçin Ar – 
Ge ve İnovasyon  konusunda bilgilerini bizlerle paylaşacaklar.

Ayrıca her sayımızda olduğu gibi ilimizin güzel ilçelerinin tanıtımına 
da devam ediyoruz. Bu sayımızda Çine ilimizi tanıtacağız siz değerli okuyu-
cularımıza.

Yukarıda saydığımız değerleri konuklarımızın yanı sıra Aydın ili olarak 
57 yıl  önce Türkiye’nin 7. havaalanı olarak açılan ve daha sonra yolcu taşı-
macılığına uygun olmadığından dolayı uçuşlara kapatılan, Çıldır Havaalanı-
mızın tekrar uçuşlara başlamasıyla ilgili olarak Borsamızın başlatmış olduğu 
çalışmaların hepsini ayrıntılı bir şekilde dergimizde okuyabilirsiniz.

Siz değerli okuyucularımıza layık olması yönünde çalışmalarımızı 
hazırlarken aldığımız keyfi umarız siz değerli okuyucularımızda okurken 
almalarını dileyerek, yeni sayımızda haberlerimiz ve konuklarımız ile bulu-
şuncaya dek hoşçakalın.

Keyifli okumalar...

Değerli Okuyucularımız
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YERYÜZÜ İLE GÖKKUBBE 
ARASINDAKİ CENNETİMİZE

HAVAALANI 
ŞARTTIR

A. Aydın AKYÜZLÜ 
Meclis Başkanı

Kıymetli üyelerimiz ve değer-
li okuyucularımız; 

Başta tarımı,  coğrafi konumu 
ve iklimi gibi özellikleri olmak 
üzere, doğuştan şanslı olarak doğ-
duğumuz topraklar üzerinde yaşa-
maktayız. Ancak bu şansımızı en 
iyi şekilde değerlendirmek için ek-
sik kalan ihtiyaçlarımızı tamamla-
mamız gerekmektedir. En öncelikli 
yapılması gerekenlerin arasında da 
Havaalanımızın, ilk olarak hava 
taşımacılığına daha sonra da kargo 
taşımacılığına açılmasıdır. İlimizde 
Yaş Sebze meyve gümrük kapısı-
nın açılmasıyla beraber Kestane, 
Pamuk, Zeytin, İncir üretiminin 
yanında Zeytin, Çilek, Şeftali, Taze 
İncir, Üzüm, Domates ve Karpuz 
gibi birçok meyve ve sebze üretimi 
ayrıca kesme çiçek ciddi oranlarda 
artmıştır. 

Altyapısı hazır olan ancak 
yıllardır amacına uygun hizmeti 
gerçekleştiremeyen Çıldır Havaala-
nımız kargo taşımacılığına açılırsa 
Almanya, İngiltere ve Hollanda 
gibi birçok ülkeye günlük taze 
meyve ve kesme çiçek ihraç edebi-
liriz. Bu durum rekolteyi etkileye-
ceğinden kuru olan gıdalarımızın 
da fiyatını arttıracaktır. Kalkınma-
mız için yetiştirdiğimiz tarım ürün-
lerinin muhakkak kargo uçaklarıyla 
ihraç edilmesi gerekmektedir.
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Çıldır 
Havaalanı’nın 

yolcu 
taşımacılığına  

açılmasıyla 
Aydın’ın 
turizm 

potansiyeli 
daha da 

artacaktır.
Turizmde pazarlama ve rek-

lamın önemi büyüktür, ulaşım da 
bu sektörün ayrılmaz bir parçası-
dır. İlimizde on sekiz adet tarihi 
yer mevcuttur. Bu kadar çok 
tarihi yerimiz mevcut olmasına 
rağmen, eğer biz bu yerlerimizi 
insanlara tanıtamazsak hiçbir 
anlam ifade etmemektedir. Ha-
vaalanımızın açılmasıyla beraber 
binlerce turist ilimizi ziyaret ede-
cek ve bundan ilimiz ve ülkemiz 
kazanacaktır. 

Tepecik Mevkii de bulunan 
Çıldır Havaalanımız, ilk olarak 
1954 yılında Vakıflara verilerek 
5 yıl gibi bir süre için Türk Hava 
Kurumu tarafından kullanıla-
rak, Çıldır ailesi tarafından önce 
Vilayete tapulama tutanağı ile 
verilerek, vilayet tarafından da 
1957 yılında  DHMİ Umum (Ge-
nel)  Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
2002 yılından bu yana belli bir 
bölümü  Jandarma Filo Bölge 
Komutanlığı tarafından kullanıl-
maktadır.  Geçtiğimiz günlerde 
Sayın milletvekilimiz Mehmet 
Erdemi’in verdiği bilgilere göre 
DHMİ  tarafından başka bir yere 

taşınması amacıyla yazı gönde-
rildiğini THK Havacılık ve Uçuş 
Okulunun kurulmasıyla ilgili 
olarak çalışma başlatılması için 
düğmeye basıldığını  belirtti.

Mazisi 1936 yılına dayanan 
Çıldır Havaalanımız 1955 yılına 
gelindiğinde, Türkiye’de bulunan 
havaalanlarının yedincisi iken şu 
anda neredeyse tüm illerimizde 
olan havaalanının ilimizde olup 
da faal bir şekilde kullanılmama-
sı çok üzücü bir durumdur.  

İlimizde Organize Sanayi 
Bölgeleri faaliyete geçmiştir, Ad-
nan Menderes Üniversitemizde 
ülkenin çeşitli yerlerinden yak-
laşık otuz bin öğrencimiz bulun-
maktadır, bunun yanında Jandar-
ma Er Eğitim Taburunda her celp 
döneminde binlerce asker eğitim 
görmektedir. Ayrıca  Aydın’dan 
her gün Ankara ve İstanbul’a 
yüzlerce kişi gitmektedir. Bunla-
rın yaklaşık 200 ‘ü özel araçları 
veya uçuş firmalarının servisleri 
ile İzmir Adnan Menderes Hava-
alanına taşınmaktadır.

Bugün 
potansiyeli 
Aydın’dan 

düşük 
birçok ilden 

bile uçak 
kalkıyorsa 
Aydın’dan 

niçin 
kalkmasın… 

Bu durumdan kurtulmak 
ve ilimizin kalkınması için çok 
önem arz eden havaalanımızın 
tekrar uçuşlara açılması amacı ile 
ilk olarak Borsamızca bir karar 
alınarak özel bir firma ile görü-
şülerek ardından,  Sayın Başba-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve Ulaştırma Bakanlığımıza 
heyetimizle beraber,  ilimiz için 
ne denli önemli bir yere sahip 
olan havaalanımızın tekrar açıl-
ması için gerekli görüşmelerde 
bulunduk. Gayet olumlu ve sıcak 
geçen görüşmeler sonucunda 
döndük ilimize… 

Sayın Valimiz Hüseyin Avni 
Çoş ile Borsamızda havaalanımız 
ile ilgili görüşme yapılarak, Bor-
samızın çalışmalarını destekle-
dikleri ve her konuda arkamızda 
olduğunu bildirdiler.

Sayın Belediye Başkanımız 
Özlem Çerçioğlu Aydınlının 
uçması için Belediye Başkanı 
olarak elinden gelen desteği ver-
meye hazır olduğunu söyledi.

İlimizde bulunan tüm oda-
lar ve borsalarca da desteklenen 
havaalanımızın tekrar faaliyete 
geçmesi için üzerimize düşen her 
görevi yapmaya hazırız.

Aydın Ticaret Borsası 
meclis üyelerimiz 
adına, bugüne dek 
olduğu gibi bundan 

sonra da, sorumluluk 
duygumuzun bilincinde 

ve ilimizin gelişmesi 
amacıyla çabalarımızı 

sürdüreceğimizi 
belirterek, sevgi 
ve saygılarımı 
sunuyorum…
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Değerli üyelerimiz ve okuyu-
cularımız; 

Ege Bölgesinin incisi sayılan 
Aydın, verimli topraklarıyla tarımsal 
ürünlerde geniş bir yelpazeye sahip-
tir. Bu yelpazenin içinde yer alan 
kestane üretimi, Türkiye’de ki top-
lam rekoltenin yaklaşık yüzde 31’ini 
karşılamaktadır. Aydın’ın bu oranda 
kestane ürettiği çoğunluk tarafından 
maalesef bilinmemektedir.

  Ekonomisinin neredeyse ta-
mamı tarıma dayalı olan şehrimizde 
başlıca yetişen ürünler; zeytin, pa-
muk, incir ve kestanedir. Tarımsal 
açıdan Ülke ekonomisi için de hayli 
önemli bir yere sahip olan şehrimiz, 
üretimini yaptığı mahsulleri çevre 
illere göndererek bu illerin etiket-
leriyle pazarda yer aldığı için pek 
tanınmamaktadır. 

Sayıca en fazla kestane ağacına 
ve üretimine sahip olan Aydın’da 
2008 yılı verilerine göre yaklaşık 
17 bin ton kestane üretilmiştir. 
Türkiye’de kestane üretimi yapan 
başlıca bölgeler Ege, Karadeniz ve 
Marmara Bölgeleridir. Karadeniz 
Bölgesinde kestane ağacının mey-
vesinden ziyade, kerestesi ön plana 
çıkmıştır. Marmara Bölgesinde Bur-
sa ilinde ise kestane ağaçları hastalık 
yüzünden kurumuşlar ve sayısı çok 
azalmış durumdadır.  

Üretimin yaklaşık 1,300 

tonu İsrail, İtalya, Almanya ve 
İngiltere’ye ihraç edilmektedir.

Kestane denilince akla ilk 
gelen ilin Bursa olduğunu fakat 
Bursa’nın kestaneyi şehrimizden 
temin ettiğini duyurmak amacıyla, 
aslında bilinen bir yanlışı düzeltmek 
adına çıktığımız bu yolda yapaca-
ğımız tüm çalışmalar, güzel Aydı-
nımızın daha da tanınması yolunda 
alınan bir karardır.

Aydın için önemli bir yere sa-
hip olan ürünümüze bundan sonra 
sahip çıkmak için Aydın Ticaret 
Borsası olarak, Adnan Menderes 
Üniversitemizin Sınai Haklar Birimi 
desteği ile AYDIN KESTANESİ  
coğrafi işaret alınması amacıyla 
başvurusu yapılarak,  çalışmalarına 
başlamış bulunmaktayız. 

Borsa olarak amacımız, yaptı-
ğımız çalışmalar sonucunda Şehri-
mizin daha çok tanınmasını, üreti-
min ve ihracatımızın artmasını bir 
nebze olsun sağlamaktır.

Aydının kalkınması için gerekli 
olan her türlü fedakarlığa hazır oldu-
ğumuzu bildirerek, çalışmalarımız 
tüm hızı ile devam edecektir. 

Saygılarımla… 

BİLİNMEYEN 
DEĞERİMİZ

KEST    NE

Adnan BOSNALI 
Aydın Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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TOPRAĞIN SESİ
TRT Gap’dan Canlı yayın ile 

Yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” 
Programında Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Sayın Adnan BOSNALI 
zeytin – zeytinyağı konusunda gö-
rüşlerini aktardı. Umut ÖZDİL’in 
sunumunda gerçekleşen programın 
diğer konukları ise Cenk ATAY, 
Gürkan RENKLİDAĞ ve Hasan 
KÖŞK’lü oldular.

Başka bir günde  TRT Gap’dan 
Canlı yayın ile Yayınlanan “Bu 
Toprağın Sesi” Programında Meclis 
Başkanımız Sayın A. Aydın Akyüz-
lü, Meclis Üyemiz aynı zamanda 
Tariş İncir Birliği Başkanı Hasan 
Hüseyin Karazor İncir Konusunda 
görüşlerini aktardılar. Umut Özdil’in 
sunumunda gerçekleşen programın 
diğer konuğu ise Aydın Ziraat Odası 
Başkanı ve Umurlu Belediye Başka-
nı Rıza Posacı oldu.

Aydın Ticaret 
Borsası Meclis 

Başkanımız A. Aydın 
Akyüzlü, Yönetim 

Kurulu Başkanımız 
Adnan Bosnalı ve 
Meclis Üyemiz H. 
Hüseyin Karazor 

“Bu Toprağın Sesi” 
Programında.

BU TOPRAĞIN SESİ
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Yaklaşık 4 ay önce devraldığı 
Adnan Menderes Üniversitesi Rek-
törlüğü görevini yürüten Prof. Dr. 
Mustafa BİRİNCİOĞLU, Bölge-
mizin, İlimizin ve Üniversitemizin 
gelişimi için öncelikli hedef ve pro-
jelerini açıkladı.

Bölgemizin kalkınmasına nasıl 
özel sektör, sermayesiyle, işgücüyle, 
emeğini ortaya koyarak, risk alarak 
yatırım yapıyorsa; bunun alt yapısını 
oluşturacak olan insan gücünü yetiş-
tirmenin de Üniversitenin görev ve 
misyonları arasında olduğunu belir-
ten BİRİNCİOĞLU, önümüzdeki 
30-35 yıllık perspektifte, bölgede 4 
sektörün önemli rol oynayacağını 
tespit ettiklerini, birkaç yıl sonra 
Adnan Menderes Üniversitesi’nden 
bahsederken bu dört başlığın akla 
gelmesini arzuladıklarını söyledi. 
İlimizdeki tek Üniversite olan Ad-
nan Menderes Üniversitesi, eğitimde 
lider, turizm de gelişmiş, yenilene-
bilir enerji kaynakları ile tarihi de-
ğerleri işlemede en iyi teknisyenleri, 
en iyi kilit elemanları yetiştiren bir 
üniversite olarak marka olmayı he-
defliyor. 

BELİRLENEN BİRİNCİ SEKTÖR

TARIM,
İKİNCİ SEKTÖR İSE

TURİZM

Adnan Menderes 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa 
BİRİNCİOĞLU’nun

İlimiz ve 
Üniversite-

miz İçin 
Öncelikli 
Hedef ve 
Projeleri
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Belirlenen birinci sektör Tarım, 
ikinci sektör ise Turizm. Turizm 
derken klasik güneş, deniz, kum 
turizmden ziyade çeşitlendirerek; 
kongre turizmi, artı jeotermal turiz-
minden bahsediliyor. Rektör BİRİN-
CİOĞLU, tarım, turizmden sonra 
üçüncü sektör olarak Enerji sektö-
rünü kilit sektör olarak benimsedik-
lerini, enerji sektöründe de önce-
likli olarak Jeotermal, ikinci olarak 
Rüzgâr, üçüncü olarak da Güneş 
üstünde durduklarını ifade etti. Jeo-
termalde Avrupa’da birinci, dünyada 
yedinci konumda olduğumuzun 
altını çizerek,  eğer tamamı işlene-
bilecek durumda olunursa, yurt içi 
katma değeri net yirmi milyar dolar-
lık enerji üretiminin söz konusu ola-
bileceğini belirtti. Dördüncü sektör 
olarak da Antik Kentleri belirleyen 
BİRİNCİOĞLU, bünyesinde 20’nin 
üstünde antik kent bulunan bir baş-
ka şehrin sadece Türkiye’de değil, 
Dünya’da var olmadığının farkında 
olduklarını söyleyerek, bu zenginli-
ğin, bölge zenginliğine dönüştürül-
mesi gerekliliğinin üzerinde durdu. 
Bütün bu sektörlerin verimli bir 
şekilde hayata geçirilmesi için insan 
kaynakları kalitesinin artırılmasına 
yönelik projelerin geliştirilmesi ve 
uygulanmasına öncelik verdiklerini 
belirterek, bölgenin değişen şartları 
nedeniyle gelir kaybına uğrayan 
üreticilerin katma değeri yüksek 

yeni ürün ve üretim çalışmaları için 
eğitim çalışmalarının gerçekleştiril-
mesini de önemsediklerini sözlerine 
ekledi.

Adnan Menderes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa BİRİN-
CİOĞLU, Üniversite içindeki proje-
lerinden bahsederken, Üniversitenin 
kendisine yakışır bir görünüme ka-
vuşabilmesi için bütün birimlerdeki 
kampüslerde planlama, gelişme, 
düzenleme ve peyzaj çalışmaları-
nın yapılmasına önem verdiklerini 
vurgulayarak, Üniversite personeli 
ve öğrencilerinin sosyal ve sportif 
aktiviteleri için mevcut tesislerin 
fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, 
yeni sosyal ve sportif tesislerin plan-
lanması, açılması ve tüm tesislerin 
hizmet kalitelerinin artırılmasını 
hedeflediklerini söyledi. 

Tıp Fakültesi çevresinde gerek-
sinim duyulan ek binalar ve eğitim 
kompleksinin tamamlanması, Adnan 
Menderes Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesinin hizmet 
kalitesinin arttırılması, Adnan Men-
deres Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi Çarşı Projesinin 
gerçekleştirilmesi, Üniversitemizin 
tüm kampüslerinde var olan altya-
pı problemlerinin giderilmesi ve 
kampüslere ulaşımın kolaylaştırıl-
ması, bir enstitüsü binası yapılarak, 
enstitülerin bir araya getirilmesi, 
Mühendislik Fakültesi binasının 

yapılarak fakültenin eğitim-öğretime 
başlatılması, Üniversite personelinin 
sağlık hizmetlerinden faydalanması-
nın kolaylaştırılması, konser, tiyatro, 
sinema gibi sosyal faaliyetlerin ar-
tırılması, Üniversite kampüsüne bir 
botanik bahçesinin kazandırılması, 
öğrencilere sağlanan burs ve konak-
lama hizmetlerinin geliştirilmesi, 
enstitüler bünyesinde lisansüstü dü-
zeyde verilen eğitim-öğretimin daha 
cazip hale getirilmesi için öğrenci-
lere burs sağlamak üzere kapsamlı 
bir çalışmanın yapılması, Üniversite 
bünyesinde bir ilköğretim okulu-
nun açılması sağlanarak Eğitim 
Fakültesi’ndeki ilköğretim bölümü-
nün hem laboratuarı, hem de öğre-
tim üyelerinin akademik katkılarını 
verebilecekleri kaliteli bir eğitim-
öğretim ortamının sağlanması, 
öğrencilerin kolay erişim sağlayabi-
leceği elektronik kütüphanenin hiz-
mete açılması gibi projeler, Prof. Dr. 
Mustafa BİRİNCİOĞLU’nun, üni-
versite içinde gerçekleştirmeyi plan-
ladığı hedefler arasında yer alıyor. 
Halka yönelik eğitim programlarının 
oluşturulması ve Üniversite halk 
kaynaşmasının gerçekleştirilmesi de 
Üniversitenin stratejik planlarında 
önemli bir yer teşkil etmektedir.
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Aydın Ticaret Borsası, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül tarafın-
dan Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi (ADÜ) Rektörlüğü’ne 
atan Prof. Dr. Mustafa 
Birincioğlu’nu makamında ziya-
ret etti. Ziyaretçilerini çok sıcak 
karşılayan ADÜ Rektörü Mustafa 
Birincioğlu, Aydın’ın gelişmesi 
ve kalkınması için tüm kurum ve 
kuruluşlarla el birliği içinde çalış-
maya hazır olduklarını söyledi.

Aydın Ticaret Borsası Mec-
lis BaşkanYardımcısı A. Bahri 
Erdel, yönetim kurulu üyeleri 
Cengiz Ülgen, Ali Marmara, 
Genel Sekreter Çimen Mutlu ve 
Aydın Ticaret Borsası Labaratuarı 
Müdürü Ülkü Ülgen’den oluşan 
Aydın Ticaret Borsası heyeti Rek-
tör Birincioğlu’na ‘hayırlı olsun’ 
diyerek yeni görevinde başarı di-
leklerini sundular.

Heyet adına konuşan Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkan 
Yardımcısı A. Bahri Erdel, Aydın 
Ticaret Borsası’nın çalışmaların-
dan söz ederek “İlimiz bir tarım 
şehri. Başta incir olmak üzere, 
kestane, zeytin pamuk, bir çok 
sebze ve meyvede Türkiye ve 
dünyada söz sahibiyiz. Ancak, 
bize göre üretim bilgi ile birle-
şemediği sürece çok fazla anlam 

ifade etmiyor. Her şeyin başının 
bilgi olduğunun farkındayız. Bu 
nedenle Aydın Ticaret Borsası 
olarak, ilimizin bilim yuvası Ad-
nan Menderes Üniversitesi ile iş 
birliğine hazırız. Bu hem ilimizin 
hem de ülkemizin kalkınmasına 
öncülük edecektir” dedi.

Üniversitelerin aynı zaman-
da bulundukları yerde topluma 
bilgiyi yayma ve bilinçli toplum 
oluşturma gibi vazifelerinin de 
bulunduğunu kaydeden ADÜ 
Rektörü Mustafa Birincioğlu, en 
büyük hedeflerinden birinin de bu 
olduğunu söyledi.

İyi dileklerin sunulduğu zi-
yarette, Rektör Birincioğlu, “Ay-
dınımızın yararına olan her şey de 
varız. Aydın sahip olduğu nimet-
leri bilgi ile birleştirip avantaja 
dönüştürmelidir” dedi.

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN

ADÜ REKTÖRÜ BİRİNCİOĞLU’NA 
TEBRİK ZİYARETİ

İki Kurum
Aydın İçin

Birlikte Mesai
Yapacak
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Aydın Ticaret Borsası Akredi-
tasyon Belgesini verdi.

Oda Borsa Akreditasyon proje-
si kapsamında yapılan akreditasyon, 
TOBB tarafından oda ve borsaların 
hizmet kalitesinin mükemmele ulaş-
ması ve kurumsal kapasitelerinin 
arttırılması için geliştirilmiştir.

2007 yılında Aydın Ticaret 
Borsası ISO 9001: 2008 belgesini 
alarak hizmet kalitesini belgelen-
dirme yolunda ilk adımını atmıştır. 
Üyelerinin memnuniyetini arttırmak 
için üye odaklı faaliyetlerine önem 
vermiştir. Aydın Ticaret Borsası’nın 
hedefleri içerisinde yer alan Akredi-
te Borsa olmak için, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile İngiltere Oda-
lar Birliği işbirliği çerçevesinde sür-
dürülen Oda / Borsa Akreditasyon 
Sistemine başvurarak, 2008 yılından 
bu yana çalışmalarını sürdüren Ay-
dın Ticaret Borsası Temmuz 2010 
tarihinde gerçekleşen denetim son-
rasında başarılı bulunmuş ve bugün 
TOBB Başkanı Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan çalışmalarının 
sonucunda Akreditasyon Belgesini 

almaya hak kazanmıştır. 

Belgelerini almak üzere 
Ankara’ya davet edilen Aydın Tica-
ret Borsası Meclis Başkanı A. Aydın 
Akyüzlü yaptığı açıklamada; Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği Oda / 
Borsa Akreditasyon Sistemine baş-
vurarak,  6.ncı Dönem Akreditasyon 
Sisteminde 10 (on) Borsa arasına 
girdi.

Bu sistemin amacı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin tama-
mını kapsayacak şekilde iş hayatının 
gelişmesini ve büyümesini sağlamak 
için yerel, bölgesel ve ulusal düzey-
lerde en yüksek temsil, hizmet ve 
destek sunmaktır.

Aydın Ticaret  Borsasının ak-
reditasyon projesine dahil edilme-
sinden duyduğu mutluluğu dile geti-
rirken, Aydın Ticaret Borsası olarak 
kuruluşumuzdan itibaren kaliteli 
hizmet sunma anlayışını görev bilip, 
bu doğrultuda gerekli çalışmaları 
günümüz şartları paralelinde devam 
ettiren Borsamızın Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği  tarafından da 
tescillenmesi anlamında olan akredi-
tasyon belgesini almaya hak kazan-

dığını gururla sizlerle paylaşıyoruz.    
Aydın Ticaret Borsası olarak bundan 
sonra hizmetlerimizi sürdürmeye 
devam ederek başarılarımız sınırlı 
kalmayacak, bu doğrultuda hızla 
çalışmalarımız devam edecektir. 

AYDIN TİCARET BORSASI
KALİTESİNİ BELGELEDİ

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Aydın 
Akyüzlü Akreditasyon Belgesini TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Elinden Aldı.
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Bu Kanun ile mükellefle-
rimize kaçırılmaması gereken 
pek çok imkan sağlanmıştır. 
Bunlardan en önemlisi borç-
lu mükelleflere getirilen ve 
borçların yeniden yapılandırıl-
masına imkan veren düzenle-
medir.

Buna göre, ilgili vergi 
dairelerine yazılı olarak baş-
vuran mükelleflerin 31 Aralık 
2010 tarihi öncesi borçları 
yeniden yapılandırılacaktır. 
İstenilmesi halinde yapılan-
dırılmış borçlar 36 ayda 18 
taksitte ödenebilecektir. Yapı-
landırmaya müracaat edilmesi 
ve taksitlerin düzenli ödenme-
si halinde herhangi bir haciz 
işlemi ile karşılaşılmayacaktır. 
Böylece iş ve işlemler ver-
gi borcu problemi olmadan 
yürütebilecektir. Mükellefler 
Yapılandırma Kanunundan 
yararlanması halinde borçla-
rından dolayı ihalelerde sorun 
yaşamayacaktır. Ayrıca, yapı-
landırma sırasında herhangi 
bir teminat istenilmeyecektir. 
Ancak bu durumdaki mükel-
leflerin cari dönem vergi borç-
larını zamanında ödemeleri 
gerekmektedir.

Bilindiği 
üzere,6111 
sayılı Bazı 
Alacakla-

rın Yeniden 
Yapılan-
dırılma-

sı ile ilgili 
Kanun, 25 
Şubat 2011 

tarihinde 
yürürlüğe 
girmiştir.

AYDIN VERGİ 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi

31 Mayıs 2011

Mesut YILMAZ
Vergi Dairesi Başkanı
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Ceza ve Yüksek 
Faiz Yükünden 

Kurtulma Fırsatı
Yapılandırmadan yararla-

nılması halinde varsa vergi ziyaı 
cezaları silinecek, hesaplanan 
gecikme faizi ve zamları yerine 
ilgili dönemlerde geçerli olan 
TEFE/TÜFE aylık değişim oran-
ları uygulanacaktır. Bu şekilde 
hesaplanan borcun peşin öden-
mesi mümkün olduğu gibi ikişer 
aylık dönemler itibariyle 6, 9, 12 
ve 18 eşit taksit halinde de öde-
yebilecektir.

Taksit ödeme seçeneği ter-
cih edildiğinde borca ayrıca 6 
eşit taksit (12 ay) için yüzde 5, 
9 eşit taksit (18 ay) için yüzde 7, 
12 eşit taksit (24 ay) için yüzde 
10, 18 eşit taksit (36 ay) için 
yüzde 15 ilave edilecektir. Yapı-
landırılan borçların peşin veya 
taksitli olarak kredi kartıyla da 
ödenmesi mümkündür.

6111 sayılı Kanundan yarar-
lanmak üzere başvuruda bulun-
mayan mükelleflerimizin borçları 
6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsil 
edilecektir.

Birikmiş borçların tasfiye-
sine yönelik büyük bir imkan 
sunan ve mükellef lehine pek 
çok uygulama getiren söz konu-
su düzenlemeden faydalanması 
mükelleflerimizin menfaatine 
olacaktır.

Vergi İncelemesi 
Riskine Son

Kanunla getirilen bir diğer 
imkan ise, 2006-2009 dönem-
lerine ilişkin olarak yıllık gelir, 
kurumlar, stopaj ve katma değer 
vergileri için matrah ve vergi ar-

tırımı düzenlemesidir. Buna göre 
söz konusu dönemlerin tamamın-
da veya istenilen herhangi bir 
dönemde Kanunda yer alan oran 
ve tutarlarda matrah ve vergi 
artırımı yapılması mümkündür. 
Matrah ve vergi artırımı yapılan 
vergi türleri için artırım dönem-
leri vergi incelemesine tabi tutul-
mayacaktır. Ayrıca halen devam 
eden incelemelerle ilgili olarak 
da matrah ve vergi artırımından 
faydalanılması belli şartlar dahi-
linde mümkün olacaktır.

İhtilafından Fiili 
Duruma Uygun 
Hale Getirme 

Şansı
Bir diğer imkan ise, defter 

kayıtları ile işletmenin gerçek 
durumunun uyumlu hale getiril-
mesine izin verilmesidir. Buna 
göre işletmede mevcut olduğu 
halde kayıtlarda yer almayan 
emtia, makine, teçhizat ve demir-
başlar, Kanunda belirtilen şartlar 
yerine getirilerek kayıt altına 
alınabilecektir. Ayrıca işletme 
kayıtlarında yer aldığı halde 
işletmede bulunmayan emtia, 
kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacaklar gerekli şartlar yerine 
getirilmek koşuluyla kayıtlardan 
çıkartılabilecektir.

İhtilafından 
Vazgeçenlere 

Büyük İndirim 
İmkanı

İhtilaf (Dava) aşamasında 
bulunan veya dava açma süresi 
henüz geçmemiş bulunan tarhi-
yatlar da mükelle flerce ihti-
lafın sonlandırılması veya dava 

açılmaması şartı ile bulunduğu 
aşamaya göre vergi aslında belli 
tutara kadar indirim sağlanmak-
ta; vergi aslına bağlı cezalar ile 
gecikme faizinden ise tümüyle 
vazgeçilmektedir.

Son Başvuru 
Tarihi 31 Mayıs 

2011
Bu Kanunun geniş mükellef 

kitlesini ilgilendirdiği göz önün-
de bulundurularak Vergi Dairesi 
Başkanlığımızca Kanun’un 
müracaat süresi sonu olan 31 
Mayıs 2011 tarihi sonuna kadar 
çeşitli etkinlik ve programlarla 
mükelleflerimiz bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çabası içinde 
olunacaktır. Bu konuda en büyük 
desteği basın ve medya mensup-
ları ile serbest muhasebeci ve 
mali müşavirlerden beklemekte-
yiz.

Mükelleflerimiz, konu 
hakkında başta, Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.
tr adresindeki 6111 sayılı Ka-
nun başlıklı rehberden, ücretsiz 
hizmet sağlayan 444 0 189 Vİ-
MER olmak üzere Vergi Dairesi 
Başkanlığımıza bağlı vergi da-
irelerinde oluşturulan danışma 
birimlerinden gerekli bilgiyi 
temin edebilirler. Başvuru için 
gerekli olan dilekçe ve formlar 
matbu olarak vergi dairelerimiz-
de mükelleflerimizin hizmetine 
sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.
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28 Ocak 2011 Cuma günü Ay-
dın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
A. Aydın Akyüzlü ve Meclis Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir Yıldız Bo-
rajet Havacılık Taşımacılık Uçak 
Bakım Onarım ve Ticaret A.Ş. Ge-
nel Müdürü Kadir Peker ve Ticaret 
Başkanı Recep Küçüğe, Aydın Çıl-
dır Havaalanının Yolcu taşımacılığı 
ve kargo taşımacılığına uzun yıllar 
sonrasında tekrar açılması işçin ön 
görüşmede bulundular. Yapılan gö-
rüşmede A. Aydın Akyüzlü Çıldır 
Havaalanının tekrar açılmasının 
Aydın için ne denli önemli olduğunu 
belirten raporunu sundu.

Genel Müdür Kadir Peker ve 
Ticaret Başkanı Recep Küçük’ün 
yaptığı açıklama ise şöyle olmuştur.

İlk olarak bu tür uçuşların 
gerçekleştirilmesi için ilk temel so-
runun ekonomik kısımda olduğunu 
belirten Kadir Peker, herhangi bir 
yere uçuş koymanın kolay olduğu-
nu, ancak maliyetten dolayı hiç kim-
senin bu işe yaklaşmadığını belirtir-
ken, maliyetlerin karşılandığı sürece 
firmaları açısından herhangi bir 

sorun olmayacağını Ege’nin özel-
likle Aydın’ın onlar için çok önemli 
bir il olduğunu belirtti.  Bir ilde 
firmaları tarafından uçuşlar başlat-
tıklarını ancak maliyeti karşılamakta 
zorlandıklarından dolayı,  yakın bir 
zamanda bu uçuşların kaldırılaca-
ğını belirtti. Bu gibi durumlarla da 
karşılaşmamak için muhakkak Yerel 
yönetiminde bu işin içinde olması 
gerektiğini vurguladı.

İlk aşamada ekonomik sorun-
ların aşılması gerektiğini belirten 
Kadir Peker, Borsa Meclis Başkanı 
A. Aydın Akyüzlü ve Meclis Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir Yıldız   kar-
şılıklı bilgi paylaşımında bulunarak,  
Aydın’ın ne kadar kapasitesi olduğu 
hakkında bilgi verirken Aydın’dan 
yapılacak olan uçuşlar hakkında 
karşılıklı görüş bildirdiler.

Borajet Genel Müdürü Kadir 
Peker biz sadece yapılan tüm işlerin 
uzun ömürlü olmasını istiyoruz. 
Eğer havaalanı olacak bölge istekli 
ve istikrarlı olduğu sürece ve ekono-
mik kısım da halledildiğinde gayet 
basit olacağını belirterek, uçuşların 

maliyetinde fatura edildiğinde, uça-
ğın maliyeti çıkarıldıktan sonra geri 
kalan kısmı önder olan kesim tara-
fından karşılanacaktır. Ama haftalık 
olarak Aydın için yapılması düşünü-
len seferlerde eğer ki  %70 doluluk 
oranını sağlandığı takdirde maliyeti 
karşılayacağını, bu işi üstlenenler 
açısından herhangi bir maliyette 
kalmayacağını belirtti.

Son olarak Aydın Ticaret Bor-
sası Meclis Başkanı A. Aydın Ak-
yüzlü ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Yıldız Aydın’da kendi 
Meclis üyeleri ile aralarında bu gö-
rüşmeleri tartışacaklarını ve daha 
sonra ekonomik boyutu için Vali 
Bey’e ileteceklerini ve gerekirse 
tüm sivil toplum kuruluşları ile bir-
likte bu işe gireceklerini, Aydın için 
havaalanının çok önemli olduğunu, 
havaalanın tekrar işlemeye başlama-
sıyla Aydın’ın her yönden daha da 
ilerleyeceğini belirttiler. Önümüz-
deki günlerde Borajet genel Müdürü 
Kadir Peker ve Ticaret Başkanı 
Recep Küçük Aydın’a davet edilerek  
toplantı sona erdirilmiştir. 

ÇILDIR HAVAALANININ TEKRAR 
UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN

AYDIN TİCARET BORSASI

BORAJET FİRMASINA ZİYARETTE 
BULUNDU
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Laboratuarımız Tarım 
Bakanlığı’ndan yetki alarak 2002 
yılında kuru incirde aflatoksin anali-
zi yapmak üzere kurulmuştur. Ancak 
çok kısa zaman içerisinde, gelen ta-
lepler doğrultusunda laboratuarımız 
tüm gıdaların analizini yapabilen 
komple bir laboratuar haline gelmiş-
tir.Şu anda laboratuarımızda miko-
toksin, kimyasal, fiziksel, ağır metal, 
mikrobiyoloji ve atık su analiz labo-
ratuarı olmak üzere toplam 6 birim 
bulunmaktadır. Laboratuarımızda 
yılda yaklaşık 10.000’i ihracat ol-
mak üzere toplamda ortalama15.000 
analiz yapılmaktadır.

Laboratuarımız da toksin ve 
zeytinyağı analizleri başta olmak 
üzere pek çok konuda akredite bir 
laboratuardır. İlk akreditasyonunu 
Alman Akreditasyon Kurumu DAR/
DAP tan alan laboratuarımız ülke-
mizdeki ilk akredite laboratuardır.

Ayrıca bu yıl laboratuarımız 
zeytinyağı analizlerinde tüm dün-
yada kabul edilen tek akreditasyon 
kurumu olan ve merkezi İspanya 
‘da bulunan IOC (Uluslar arası 
Zeytinyağı Konseyi) laboratuarları 

arasına girmeyi başarmıştır. Tüm 
dünya ülkelerinde yer alan binlerce  
laboratuvardan sadece 28 tanesi IOC 
akreditsyonuna hak kazanarak IOC 
laboratuvarı olabilmiştir.Laboratu-
varımız da bu 28 laboratuvardan biri 
olmanın gururunu yaşamaktadır.

Kuru incir ihracatının %85 inin 
Aydın’dan yapılması ve ihracat aşa-
masında aflatoksin analiz zorunlu-
luğunun olması ihracatçılarımızı zor 
durumda bırakmakta ve analiz için 
komşu illere gidilmesi gerekmektey-
di. Numunenin alınmasından sonu-
cun çıkmasına kadar geçen sürecin 
uzun olması, yol ve zaman kaybı, 
ihracatımıza yük getirmekte idi. Bu 
nedenle Aydın Ticaret Borsası kuru 
incir de aflatoksin analizi yapmak 
üzere bu laboratuarı kurmuştur. 
Laboratuarın kurulması 2002 yılın-
da 8 olan ihracatçı sayısını 86’ ya 
çıkarmış, pek çok büyük ihracat-
çıların fabrikalarını hammaddenin 
anavatanı olan Aydın’a taşımasına 

neden olmuştur. Bu şekilde binlerce 
işsiz vatandaşımıza da istihdam sağ-
lanmıştır. Böylece incir sektöründe 
istihdam edilen işçi sayısı beşbinler-
den otuzbinlere ulaşmıştır.

İlk kurulum aşamasında zey-
tinyağı ile iştigal eden firmaları-
mızdan gelen taleplerin yoğunluğu 
nedeniyle aynı yıl zeytinyağı analiz 
laboratuarı faaliyete geçmiştir. 
Zeytinyağı analiz laboratuarımızın 
kuruluşundan önce çok daha yoğun 
yaşanan zeytinyağında tağşiş olayı 
gün geçtikçe azalmaktadır. İlk yıl-
larda laboratuarımızda analiz edilen 
zeytinyağlarında karışım içereren 
numune sayısı %50’ler de iken son 
yıllarda bu oran %5’lere kadar düş-
müştür. Bunun temelinde tüccarın 
bilinçlenmesi ve yağı satın almadan 
önce analiz talep etmesi yatmakta-
dır. Böylece hem tağşişin önüne ge-
çilmiş hem de ihracatçının ve tücca-
rın aldığı ürünün kalite özelliklerini 
bilerek almaları sağlanarak son aşa-
mada zarar minimuma indirilmiştir.

Laboratuarımız Kuşadası, 
Didim, Bodrum ve Marmaris gibi 
turizm bölgelerimizde faaliyet gös-
teren otellere de önemli derecede 
hizmet vermektedir. Pek çok otel 
ve restaurantların mutfak, personel, 
gıda hijyen kontrolleri laboratua-
rımız tarafından yapılmaktadır. İlk 

AYTB 
LABORATUAR HİZMETLERİ A.Ş.

Türkiye’nin ilk
Akredite Gıda 
Laboratuarı

Gıda
Laboratuarının

Kuruluş Amacı ve 
Aydın’a
Katkıları



18 www.aydintb.gov.tr Mayıs 2011 / Sayı 5

çalışmaya başladığımız yıllarda yük-
sek mikrobiyal yük barındıran otel 
mutfaklarımız, kalite kontrol prog-
ramımız sayesinde zaman geçtikçe 
sorunlarının kaynağını çözmüş ve 
sağlığa uygun yemek hizmeti ver-
meye başlamışlardır. Hedefimiz aynı 
kalite kontrol çalışmalarını Aydın 
da bulunan tüm restaurant ve toplu 
tüketim firmalarımızla da yaparak 
hemşerilerimizin de güven duygusu 
içinde sağlıklı tüketime ulaşmasını 
sağlamaktır.

Aydın Ticaret Borsası bünye-
sinde kurularak Eylül 2005 tarihinde 
şirketleşen laboratuarımız anahtar 
teslim laboratuar kurulumu ve ISO 
17025 Laboratuar Akreditasyonu 
konusunda danışmanlık hizmeti de 
vermektedir. Şu ana dek Adapazarı, 
Düzce, Kahraman Maraş gibi ille-
rimizdeki borsalarımıza danışman-
lıklar vererek uluslar arası düzeyde 
akredite olmaları ve akredite labora-
tuarlar kurmaları sağlanmıştır.

Üniversitelerimizle işbirliği 
içerisinde lisans ve doktora tezlerine 
destek vermekte ve birlikte projeler 
gerçekleştirmekteyiz.

Firmalarımıza ürün geliştirme 
ve AR-GE ,hijyen denetimi v.b ko-
nularda hizmet vermekteyiz.3. Taraf 
gıda güvenliği ve hijyen denetimi 
gerçekleştirmekteyiz

Gerek üniversitemiz gerek 
kamu kurumlarımızın gerekse tü-
keticilerimizin talepleri de labora-
tuarımızca değerlendirilmekte olup 
ücretsiz olarak analizler yapılmak-
tadır. Laboratuarımız Aydın Valiliği 
Başkanlığında başlatılan “Gıda 
Güvenliği Eylem Kurulu”nda ve 
“Riskli Ürünler Çalışma Grubunda 
yer almakta olup gıda güvenliği için 

gerekli tüm desteği vermektedir. 
Ayrıca yine Tarım İl Müdürlüğü ve 
Aydın Valiliği ile yapmış olduğu bir 
protokol ile milli ürünümüz zeytin-
yağı konusunda yapılan tüm tağşiş 
şikayetlerinde ücretsiz analiz hizme-
ti vermektedir. Hedefimiz tarımda 
ilimizi en refah düzeye ulaştırmak 
ve sağlıklı bir toplum için gıda gü-
venliğini sağlamaktır.

Çevre Vakfına bağlı olan Çevre 
analiz laboratuarının kapanması, 
ilimizi su ve atık su analizlerinde 
zor durumda bırakmıştır. Bu neden-
le dönem valimiz Sayın Mustafa 
Malay’ın da yönlendirilmesi doğrul-
tusunda Ticaret Borsamız bünyesine 
Çevre Bakanlığı yetkisinde çalışan 
Su ve Atık Su analiz laboratuarı 
eklenmiştir. Atık Su analiz laboratu-
arımız Çevre Bakanlığı adına analiz 
yapmakta olup, Çevre İl Müdürlü-
ğü tarafından gönderilen denetim 
numunelerinin yanı sıra firma ve 
kurumlarımız tarafından gönderilen 
numunelerde de çevre yönetmelikle-
rine göre analiz yapmaktadır. labora-
tuarımız Aydın merkez ve ilçelerinin 
belediyeleri başta olmak üzere otel-
ler, yazlık siteler, fabrikalar, orga-
nize sanayi siteleri,  hastaneler v.b 
işletmelere hizmet vermektedir.

Laboratuarımızın son yıllar-
daki en önemli çalışmalarından biri 
de zeytinyağı tadım paneli kurması 
olmuştur. Zeytinyağı ve Prina yağı 
Tebliği’nde yapılan değişiklik ve 02 
Temmuz ve 04 Temmuz 2008 tari-
hinde de Avrupa Birliği Zeytinyağı 
Mevzuatında yapılan değişiklikle 
yeni uygulamaya geçecek olan Av-
rupa Birliği zeytinyağı pazarlama 
standartları kuralları çerçevesinde 
etiketlerde natürel zeytinyağlarının 
organoleptik niteliklerine ilişkin 

tanımlamalara, ancak bunların bir 
tadım paneli tarafından onaylanması 
durumunda yer verilmesi mümkün 
kılındı. 

Tüm bu gelişmeler hala daha 
bir tane bile tadım paneline sahip 
olmayan ülkemizde zeytinyağı sek-
törümüzü ne kadar zor günlerin bek-
lediğinin habercisidir. Bu süreci en 
kısa zamanda aşmak için faaliyete 
geçen tadım panelimiz bakanlıktan 
yetkilendirme beklemektedir.

Aydın’da çilek başta olmak 
üzere domates, narenciye, şeftali, 
kiraz gibi yaş meyve sebze de yoğun 
şekilde yetişmekte ve ihracatı yapıl-
maktadır.Ancak pestisit analizinde 
kullanılan ve maliyeti yüksek olan 
LC/MS-MS cihazının olmaması ne-
deniyle pestisit analizleri laboratua-
rımızda yapılamamaktaydı.Üretici-
lerimizin bu yönde yoğun talebinin 
olması ve ihracatın Aydın’dan yapıl-
ması sonucunda tarım sanayimizin 
ve ekonomimizin daha da gelişecek 
olması ve geçtiğimiz aylarda yayın-
lanan yeni hal yasası ile iç piyasa-
daki yaş meyve sebzenin de kontrol 
analizlerinin zorunlu hale gelmesi 
sonucu acilen pestisit laboratuarı-
nı gündemimize almamıza neden 
olmuştur. Bu nedenle GEKA’ya 
proje hazırlanarak sunulmuştur. 
Projemizin onaylanmasını takiben 
yıl sonuna kadar pestisit, hormon, 
antibiyotik gibi analizler de labora-
tuarımızda yapılacaktır.

Kısa zaman içerisinde sonuç-
landıracağımız bir anlaşma ile Tes-
co Kipa’da yer alan tüm gıdaların 
kontrol analizlerini de yaparak tüke-
ticimize sağlıklı ve kaliteli ürünleri 
yedirmeyi hedefliyoruz. İnşallah 
önümüzdeki aylarda tüketicileri-
miz Aydın laboratuar güvencesiyle 
marketlerde yer alan ürünleri gönül 
rahatlığıyla tüketeceklerdir.

Su-Atık Su
Analiz

Laboratuarımız

Resmi Ulusal
Zeytinyağı
Tadım Paneli

Üreticilerimizin

 Pestisit
Analiz Laboratuarı

Talebi

Borsalara
Laboratuar Kurulum 
Danışmanlığı

ve Kurumsal
İşbirliklerimiz
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1.si geçen yıl gerçekleşen Yö-
rex Yöresel ürünler Fuarının 2.si 
için Ege Bölge hazırlık toplantısı 
geçtiğimiz günlerde Aydın Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde gerçekleşti.

28 Nisan – 01 Mayıs Tarihle-
rinde gerçekleşecek olan 2. Yöresel 
ürünler Fuarı için  Aydın Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen 
tanıtım toplantısına Aydın Ticaret 
Borsası Yönetimi  Aydın ili ve il-
çeleri  Oda ve Borsa temsilcileri, 
Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın 
Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi,  
ADÜ Sınai Haklar Birimi Temsilci-
si, Alaşehir, Salihli Gediz, Kütahya, 
İzmir, Manisa oda ve borsa temsilci-
leri katıldılar.

YÖREX bölgesel tanıtım 
toplantılarının Aydın etabı, Aydın 
Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, bu yıl YÖREX’ e çok iyi 
hazırlanarak katılacaklarını ve fuara 
bazı sürprizler getireceklerini söyle-

di. Geçen yıl düzenlenen 1. Yöresel 
Ürünler Fuarı tecrübelerinden isti-
fade ederek daha hazırlıklı katıla-
caklarını  kaydeden Adnan Bosnalı 
şöyle konuştu, “Birinci YÖREX 
Fuarı çok başarılıydı. Aydın ili ola-
rak yeterince hazırlık yapacak vak-
timiz olmamıştı bu seneki fuara çok 
iddialı şekilde hazırlanıyoruz. Başta 
incirimiz olmak üzere ilimizin tüm 
yöresel ürünlerini fuara taşıyacağız. 
Ziyaretçilere incirimizi tattıracağız, 
Aydın Ticaret Borsası olarak bu yıl 

coğrafi işaret başvurusunda bulun-
duğumuz  Zeytinyağı, Memecik 
Zeytini, Kestane ve Künarımızı da 
fuarda göreceksiniz.” Şeklinde ko-
nuştu. 

Meclis Başkanımız A. Aydın Akyüzlü
ve Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Bosnalı
Mercek programına katıldılar.

Aydın ilinde yerel bir kanalda 
Musa İlhan sunumunda yayınlanan 
Mercek Programına katılan Başkan-
larımız Aydın Çıldır Havaalanının 
tekrar uçuşlara açılmasıyla ilgili 
olarak yaşanan süreçleri aktardılar.

İlgi ile izlenen Programa te-
lefon ile bağlanan Aydın Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu hava-
alanı konusunda Aydın Ticaret 
Borsasının destekçisi olacaklarını 
belirttiler. 

AYDIN TİCARET BORSASI YÖREX’TE

YÖREX
2. Yöresel Ürünler Fuarı,

Bir Kültür Şenliğine 
Dönüşecek!

YÖREX 2011
2. Yöresel Ürünler Fuarı Bölge 

Tanıtım Toplantıları Bütün 
Hızıyla Devam Ediyor.
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Aydın’ın yarım asırlık hayali 
olan ve ilin kalkınmasında önemli 
rol oynayacak Çıldır Havaalanı için 
seferberlik ilan edildi. Aydın Ticaret 
Borsası tarafından hazırlanan proje 
ile konunun önemi Başta Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Ulaştırma Bakanlığı’na anlatıldı. 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başka-
nı A. Aydın Akyüzlü ve beraberinde-
ki heyet ile görüşen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Aydın’ın bu haklı 
talebini anlatan dosyayı ve gazete 
küpürlerini incelemek üzere aldı.  
Şubat ayının ilk haftasında adeta 
Ankara’ya çıkarma yapan Aydın 
Ticaret Borsası, ilin kalkınmasın-
da büyük önem sağlayacak Çıldır 
Havaalanı’nın aktif hale getirilmesi 
için Aydın Milletvekilleri ile birlikte 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile görüştü. Aydın heyetini oldukça 
sıcak karşılayan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, dosyaları ve 39 
yıl önce Aydın Ses Gazetesi’nin 
13 Temmuz 1972 günü yayınlanan 
‘Çıldır Havaalanı Aydınımıza Ka-
zandırılmalı’ başlıklı haberi bizzat 
inceledi. Aydın Ticaret Borsası 
Meclisi Başkanı Aydın Akyüzlü 
ve Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bahri Erdel, Abdülkadir Yıldız, 
Yakup Er, Cengiz Ülgen, Kazım 
Günaydın ve Rıza Uyar’ın yanı sıra 
köy muhtarlarından oluşan heyetle 
hatıra fotoğrafı da çektiren Başba-
kan Erdoğan’ın Merhum Başbakan 
Adnan Menderes’in hemşerilerinin 
bu talebinin Haziran ayından sonra 
bizzat takip edeceğini ifade etti.  
Aydın’ın en önemli turizm merkez-

AYDIN TİCARET BORSASI

TİCARET BORSASI MECLİS BAŞKANI
AYDIN AKYÜZLÜ, ÇILDIR HAVAALANI’NIN 
AÇILMASI İÇİN BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Aydın Ticaret Borsası, ilin kal-
kınmasında büyük önem sağ-
layacak Çıldır Havaalanı’nın 
aktif hale getirilmesi için Ay-
dın Milletvekilleri ile birlikte 
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan ile görüştü
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lerinden biri olduğunu ve Gümrük 
Kapısı’nın da açılması ile birlikte 
tarım ürünlerine yönelik ihracatın 
da arttığını kaydeden Aydın Tica-
ret Borsası Meclis Başkanı Aydın 
Akyüzlü, Aydın’ın şu an itibariyle 
devletten beklediği  öncelikli taleb-
lerden birinin Çıldır Havaalanı’nın 
aktif hale getirilmesi olduğunu söy-
ledi. Başta Ticaret Borsası olmak 
üzere diğer odaların da bu konuda 
her türlü fedakarlığa hazır olduğu-
nu kaydeden Akyüzlü, Aydın’ın bu 
hizmetten mahrum bırakılmamasını 
istedi.

“AYDIN’DAN HER GÜN 
200 KİŞİ UÇAK BİLETİ 

ALIYOR”
‘Herkes uçağa binecek, Uç-

mayan kimse kalmayacak’ söylem 
ve sloganlarını çok yerinde bulduk-
larını ve Aydınlının havaalanlarını 
kullanamaması nedeniyle hem eko-
nomik hem de zaman kaybının çok 
fazla olduğunu ifade eden A. Aydın 
Akyüzlü, “Aydın’da OSB’ler faali-

yete geçti. Üniversitemizde ülkenin 
çeşitli illerinden yaklaşık 30 bin öğ-
rencimiz var. Bunun yanında Jandar-
ma Er Eğitim Taburu’nda her celp 
döneminde binlerce asker eğitim 
görüyor. Jandarma ve Üniversite’yi 
dikkate almadan yaptığımız araş-
tırmada Aydın’dan her gün İstanbul 
ve Ankara’ya yüzlerce kişi gidiyor. 
Bunların yaklaşık 200’ü özel araç-
ları veya çeşitli uçuş firmalarına ait 
servislerle İzmir Adnan Menderes 
Havaalanı’na taşınıyor. Bugün po-
tansiyeli Aydın’dan düşük pek çok 
ilden bile uçak kalkıyorsa Aydın’dan 
niçin kalkmasın. Aydın’dan günlük 
alınan uçak biletleri incelenirse Çıl-
dır Havaalanı’nın ne kadar elzem 
olduğu anlaşılacaktır. Bu hizmet 
aynı zamanda çok karlı bir yatırım 
olacağı gibi ileriki yıllarda kargo 
taşımacılığını tetikleyecektir” dedi.  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
yapılan sunumun ardından Ulaş-
tırma Bakanlığı’na geçen Aydın 
Ticaret Borsası Heyeti Müsteşar 
Habip Soluk’a Çıldır Havaalanı 
ve Aydın’dan günlük Ankara ve 
İstanbul’a alınan uçak biletleri ile il-

gili bilgi sundular. Gün boyu Aydınlı 
hemşerileri ile birlikte olan Aydın 
Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın 
milletvekilleri olarak bu konunun 
üzerinde duracaklarını söyledi.

“ARAZİ ÇILDIR AİLESİ 
TARAFINDAN ŞARTLI 

BAĞIŞLANMIŞ”
500 dönümün üzerindeki Çıldır 

Havaalanı arazisinin yarım asır önce 
Merhum Mustafa Çıldır tarafından 
‘Havaalanı yapılması’ kaydı ile 
şartlı bağış yapıldığını da kayde-
den Akyüzlü, Merhum Vali Recep 
Yazıcıoğlu döneminde başlanan 
havaalanına zaman zaman sortilerin 
gerçekleştiğini de kaydetti. Çıldır 
Havaalanı’nın küçük bir düzenleme 
ile 50-60 kişilik uçaklarla hizmet 
verebileceğini kaydeden Akyüzlü, 
şartlı bağış nedeniyle bağışı yapan 
Mustafa Çıldır’ın varislerinin arazi-
nin amacına uygun kullanılmaması 
nedeniyle durumdan rahatsızlık duy-
duklarını da dile getirdi.

ÇILDIR HAVAALANI İÇİN
SEFERBER OLDU
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Ekonomik olarak güçlü bir ülke 
olmanın yollarından birisi de müm-
kün olduğu kadar karlılığı yüksek 
olan mal ve hizmetleri üretmek ve 
onları uluslararası pazarlara satabil-
mek, yani ihraç edebilmektir. Dün-
yanın ekonomik olarak güçlü ülke-
lerine baktığımızda bu ülkelerin bu 
konuda başarılı oldukları görülmek-
tedir. Örneğin dünyanın ekonomik 
olarak en güçlü ülkelerinden birisi 
olan ABD, katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilip bir çok ülkeye de 
ihracının yapıldığı yerdir. Aynı şekil-
de, Avrupa Birliği ülkelerinden İngil-
tere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler 
de ekonomik yönden güçlü ülkeler 
arasında yer almaktadır. Bu ülkeler 
ile birlikte uzak doğu ülkelerinden 

Japonya ve Ortadoğu ülkelerinden 
İsrail de ekonomik olarak güçlü ül-
keler liginde yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen ülkelerin 
en büyük özelliği, katma değeri yük-
sek alanlarda üretim yaparak, elde 
ettikleri bu ürünleri yurt dışı pazar-
lara satmak ve bunun sonucu olarak 
ülke olarak büyük ekonomik getiriler 
elde etmektir. Dolayısı ile bu ülke-
lerin ekonomik gücünün arkasında 
çok az sayıda ülkenin üretebildiği 
mal ve hizmetleri üretmek ve bunları 
dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ede-
bilme gücü gelmektedir. Bu üretme 
gücünün temelinde ise Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon 
yatmaktadır.

KOBİ’LER İÇİN
AR-GE VE 

İNOVASYON
Dr. Serdal TEMEL
serdal.temel@ege.edu.tr

Dünya’daki
tüm ülkelerin 
birincil amacı 

ekonomik 
olarak en 
üst düzeye 
çıkmaktır. 

Ar-Ge, genel tanımı itibari ile 
daha önce yapılmamış bir ürünün 

ortaya konulmasıdır. İnovasyon 
ise var olan bir ürün veya hizmet 

üzerinde değişiklikler yapılarak o 
ürünü bir ticari değere sokmaktır.  

Örneğin, bir cep telefonunun 
üretilebilmesi bir Ar-Ge’dir,

ancak bu cep telefonuna
fotoğraf çekebilmek için
bir kamera uygulaması

yapılması bir inovasyondur.

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EBİLTEM)
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Ar-Ge ve 
inovasyon 

yapabilmek 
için en önemli 
unsur bilgidir.

Ar-Ge ve inovasyon yapabil-
mek için en önemli unsur bilgidir. 
Çünkü, Ar-Ge ve inovasyon süre-
cinde yapacağınız çalışmalar bilgi 
olmaksızın gerçekleştirilmesi im-
kansızdır. Bu bilgiler ise üniversite 
ve araştırma merkezlerinde bilim 
adamlarının ve araştırmacıların 
ürettikleri bilgilerdir. Bu bilgilerin 
kullanılarak yeni bir ürün ve sisteme 
dönüştürülmesi genel olarak Ar-Ge 
ve  inovasyon süreçleri ile mümkün-
dür. Dolayısı ile yukarıda adı geçen 
ülkelerin ekonomik başarısında bu 
iki unsurun, yani Ar-Ge ve inovas-
yonun katkısı çok büyüktür. 

Türkiye, Ar-Ge ve inovasyon 
göstergelerine bakıldığında maalesef 
AB ülkeleri arasında sonuncu sırada 
yer almaktadır. Tüm dünya klasma-
nında ise genelde alt sıralarda yer 
almaktadır. Bu durum, Türkiye’de 
başta KOBİ’lerimizin olmak üzere 
tüm işletmelerimizin katma değeri, 
yani karlılığı yüksek mal ve hizmet-
ler yerine, daha geleneksel karlılığı 
düşük mal ve hizmetler ürettiğini 
göstermektedir. Karlılığı düşük mal 
ve hizmetlerin üretilmesinin maale-

sef ülkemizin büyümesine, dolayısı 
ile toplumsal ekonomik ve sosyal 
kalkınmamıza katkısı çok sınırlıdır. 
Bu nedenle ülke olarak bir an önce 
Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma 
değeri yüksek, ihracat potansiyeli 
fazla ve kimsenin üretemediği mal 
ve hizmetleri üretmeye başlama-
mız gereklidir. Bunun tek yolu ise 
toplumun tüm birimlerinin (Devlet-
Üniversite-Sanayi) Ar-Ge ve inovas-
yon sürecinde sorumluklarını yerine 
getirmesi ile mümkündür. 

KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve ve 
inovasyon çalışmalarını destekle-
meye yönelik çok değişik teşvikler 
ve destekler mevcuttur. Bu destek-
lerin başında, TÜBİTAK-TEYDEB 
tarafından sağlanan hibe destekleri 
gelmektedir. TÜBİTAK, daha önce 
Ar-Ge desteği almamış KOBİ’lere 
toplam maliyetinin %75’ine kadar 
400.000TL’yi aşmayacak düzeyde 
hibe desteği sağlamaktadır. Sanayi 
Bakanlığı, 2007 yılında başlattığı 
Sanayi Tezleri (San-Tez) proje des-
tekleri ile toplam projenin %75’ini 
yine karşılıksız olarak desteklemek-
tedir. Bunlara ek olarak KOSGEB’in 

son düzenlemeleri ile Ar-Ge ve 
inovasyona yönelik destekleri 
KOBİ’lerimizi için önemli bir kay-
nağı oluşturmaktadır.

KOBİ’lerimiz, 
rekabette başarılı 

olabilmek için, Ar-
Ge ve inovasyona 

çalışmalarına acilen 
başlamalı ve bu 
çalışmalarında 

mevcut devlet hibe 
desteklerinden 

yararlanmalıdır. Bu 
konuda destek ve 
bilgi almak amacı 

ile, ilgili kurumlara 
başvurabilirler. Ayrıca, 
Ege Üniversitesi Bilim 

Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) bu 
konuda elinden

geldiği kadar firmalara 
bilgilendirme ve

yönlendirme 
desteklerini ücretsiz 

olarak vermektedirler.
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Daha önce Borajet firması ile 
görüşmelerini yapan Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı A. Aydın Ak-
yüzlü ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Yıldız, daha sonra Borsa 
Yönetiminden oluşan bir heyet ile 
Çıldır Havaalanı Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı 
Müsteşarı Habib Soluğ’a iletmişlerdi.

 Bu görüşmelerin ardından, 
Bora jet Ticaret başkanı Recep Küçük 
Aydın Ticaret Borsasını ziyaret ede-
rek Meclis ve yönetim kurulu üyeleri 
ile görüşmeler yaptıktan sonra borsa 
heyeti ile birlikte  Aydın Valisi Hüse-
yin Avni Coş’u ziyaret etti. 

Yapılan ziyarette Borajet Genel 
Müdürü Recep Küçük Vali Hüseyin 
Avni Çoş’a Aydın Çıldır havaalanının 
tekrar hizmete girmesi için yapılması 
gerekenler hakkında bilgilerini sundu. 
Borajet ticaret başkanı Recep Küçük 
C tipi havaalanları arasında olan 
Çıldır havaalanına mevcut hali ile 
uçak seferlerinin başlaması için hiç 
bir engel olmadığını, gerekli izinler 
alındıktan sonra uçuşlara başlamak 
istediklerinin Vali Coş’a bildirdi.

Vali Hüseyin Avni Çoş ise zi-
yaret sırasında havaalanının açılması 
için her türlü yardıma hazır olduğunu 

Jandarma helikopter filosunun bu 
gelişmelerden rahatsız değil üstelik 
memnun olduğunu ifade ederek, 
Aydın’da en kısa sürede uçan kentler 
arasına girecektir dedi. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Aydın Akyüzlü ise ‘Her-
kes uçağa binecek, Uçmayan kimse 
kalmayacak’ söylem ve sloganlarını 
çok yerinde bulduklarını ve Aydın-
lının havaalanlarını kullanamaması 
nedeniyle hem ekonomik hem de 
zaman kaybının çok fazla olduğunu 
ifade eden Aydın Akyüzlü,Aydın’da 
Gümrük Kapısının açılması, jeoter-
mal enerjinin kullanımı, seracılığın 
ve üniversitenin gelişmesi ile birlikte 
havaalanı ve uçağın çok elzem hale 
geldiğini belirterek, “Çıldır havaa-
lanında yaptığımız incelemeler ve 
aldığımız uzman görüşleri sonucu 
Aydınlının uçması için tek sorun izin. 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan bu iznin 
çıkması halinde Aydın yarım asırlık 
hayaline kavuşacaktır” dedi. 

Görüşme sonrasında Aydın Ti-
caret Borsası Meclis Başkanı Valimiz 
Sayın Hüseyin Avni Çoş’a Borsamız 

olarak her konuda ilettiğimiz çalış-
maların arkasında olduğundan dolayı 
teşekkürlerini sunarak günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirerek görüşmele-
ri sona erdi.

Görüşmeler sırasında toplan-
tının yapıldığı yere gelen Aydın 
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 
da Aydınlının uçması için Belediye 
Başkanı olarak elinden gelen desteği 
vermeye hazır olduğunu söyledi.

Borajet
Ticaret Başkanı Recep 

Küçük, Aydın Çıldır 
Havaalanı İçin Aydın 

Ticaret Borsası’na 
Geldi. 

Belediye Başkanı
Özlem Çerçioğlu’da 

Destek Verdi.

Aydın
Ticaret Borsası ve 

Borajet Ticaret Başkanı 
Recep Küçük

Vali Hüseyin Avni Çoş’a
Ziyarette

Bulundular.

AYDINLILAR UÇMA HAYALİNE 
YAVAŞ YAVAŞ YAKLAŞIYOR
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ORTAK KURUMLAR
ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen vergi rekortmenleri ödül 
törenine Aydın Valisi Hüseyin Avni 
Coş, Kültür ve Turizm Eski Bakanı 
Atilla Koç, AK Parti Aydın Millet-
vekili Ahmet Ertürk, Aydın Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuri-
yet Başsavcısı Ahmet Er, Aydın Vergi 
Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Aydın Akyüzlü, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Bosnalı ve Ticaret Borsası 
Yöneticileri, Sanayi Odası Başkanı 
Ercan Çerçioğlu, Ticaret Odası Baş-
kanı İsmail Hakkı Dokuzlu, Esnaf ve 
Sanatkar Odaları Birliği BaşkanıHuli-

Borsamıza
en fazla tescil yaptıran 

ilk beş ve
Aydın’dan en fazla 

ihracat yapan
ilk beş firma 

ödüllendirildi.

BORSAMIZA EN FAZLA TESCİL YAPTIRAN İLK ON
FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Elmas Dış Ticaret A.Ş. / Boran Gıda Hayvancılık İth. İhr. San. ve Tar. Ür. 
Tic. Paz. Ltd. Şti. / Tünay Tarım Hay. Ür. Otom. Taşım. İth. İhr. Tic. Ltd. 
Şti. / An Gıda Ürünleri Üretim Pazarlama A.Ş. / Erorhan Gıda Ltd. Şti. / 
Çondur Tekstil San. Ltd. Şti. / Altındamla Z.Yağı Gıda Tarım Hayv. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. / Yücel Eşiyok / Ege Et Mam. A.Ş. / Eker Gıda San. Tic. 

Ltd. Şti. 

BORSAMIZA EN FAZLA İHRACAT YAPTIRAN İLK 
BEŞ FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Elmas Dış Ticaret A.Ş. / Gabay Dış Ticaret ve Gıda A.Ş. / Ak – İmpex Tar. 
San. Ür. İhr. İth. Ür. Paz. ve Taah. Ltd. Şti. / Saha Tar. Ür. İth. İhr. Ltd. Şti. 
/ Orhanoğlu Gıda San. Tic. Koll. Şti.
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si Akşit, SMMO Başkanı Fettah Açan, 
vergi rekortmenleri ve davetliler ka-
tıldı.

Meclis Başkanımız A. Aydın 
Akyüzlü Ödül Töreninde yaptığı ko-
nuşmada “Af Yasası Çıkarmak Yerine 
Vergi Bilinci Kazandırılmalı” konusu-
na değinerek şunları ifade etti.

Torba yasayla mükelleflere ko-
laylık sağlanmasının amaçlandığını 
dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Aydın Akyüzlü, 
“Fakat vergisini ödeyen kesimlerde bu 
durum bir burukluğa neden olmuştur. 
Zaman zaman çıkarılan vergi ve sos-
yal güvenlik af yasalarının bazı kesim-
lerce yanlış değerlendirilip suistimal 
edildiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle 
bundan sonra af yasalarının çıkarıl-
ması yerine vergi bilincinin topluma 
kazandırılmasının gerekliliğine inan-
maktayız” şeklinde konuştu.

Vergi ödemenin vatandaşlık gö-
revlerinin en başında geldiğinin be-

lirten Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, 
“Vergi ödemek en önemli vatandaşlık 
görevimizdir. Toplumumuzun zengin-
leşmesi ve yatırımlarımızın artması 
vergi mükelleflerimizin çabaları sonu-
cunda gerçekleşmektedir” dedi. Her 
sene olduğu gibi en başarılı iş adam-
larının ödüllendirildiğini hatırlatan 
Vali Coş, “En başarılı iş adamlarımızı 
ödüllendiriyoruz. Bu başarı trendimiz 
devam ettikçe çağdaş uygarlık sevi-
yesinin üstüne çıkmamız çok yakın-
dır. Aydın ekonomik ve sosyalleşme 
bakımından daha ileriye gidecektir. 
Atatürk’ün vergilendirilmiş kazanç 
kutsaldır özdeyişiyle ifade ettiği ol-
guyu özümsememiz lazım. Ödenen 
vergiler memleketimize yatırım olarak 
geri dönüyor. Bu yatırımların gerçek-
leşmesini sağlayan kişiler vergi mü-
kellefleridir. Bütün mükelleflerimizi 
kutluyorum” dedi.

Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu 

ise vergi kavramının insanoğlunun 
toplumsal yaşama geçiş sürecinde 
doğduğunu söyledi. Toplumsal yaşa-
ma geçmeden önce güçlü olan zayıf 
olanı her zaman ezdiğini dikkat çeken 
Dokuzlu, “Vatandaşlarımızın güçleri 
oranında verdikleri vergiler, tüm yurt 
sathında doğru yatırımlara gitmeli ve 
adaletli dağıtılmalıdır. Bu ortamda 
vergi üretmek, istihdam sağlamak, 
üretim gerçekleştirmek, ürün satmak, 
ihracat yapmak, uzun süre ayakta kal-
mak çok önemli. Her ne şekilde ka-
zanırsak kazanalım vergimizi tam ve 
eksiksiz ödeyelim” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından 
2009 yılı gelirleriyle kurumlar ve ge-
lirler vergisi sıralamasında Aydın’da 
ilk 10 sırayı alan, 50 yıl ve üzeri Ti-
caret Odası üyesi olan, Türkiye’de ilk 
bin sanayici arasına giren ve Ticaret 
Borsası’na en fazla tescil yaptıran ilk 
on ve Aydın’dan en fazla ihracat ya-
pan ilk beş  firma ödüllendirildi.

Tören sonrası ödül alanlar,
günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.



27www.aydintb.gov.trMayıs 2011 / Sayı 5



28 www.aydintb.gov.tr Mayıs 2011 / Sayı 5

“AYDIN KESTANESİ”
Yolunda Adım Adım...
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Kestane ağacı uzun ömürlü bir 
ağaçtır. Dünyada bilinen en yaşlı 
ve meşhur kestane ağacı, Etna da-
ğında, Acireale şehri yakınlarındaki 
ağaçtır. “100 beygirin çekebileceği 
kestane ağacı” diye anılan ve yak-
laşık 4000 yaşında olduğu tahmin 
edilen bu ağacın çevresi 50 m’den 
fazladır. Kestane eskiden beri de-
ğerli bir ağaç olarak bilinmektedir. 
Kabukları, odunu, yaprağı ve kö-
mürü değişik amaçlarla endüstride 
kullanılmaktadır. Ekonomik açıdan 
en önemli ürünü ise meyveleridir. 
A.B.D.’de kestanenin 34 değerlen-
dirme şeklinin bulunduğu kayde-
dilmektedir (Soylu, 1984). Bunlar 
arasında kestane pastası, kestane 
pudingi, çikolatalı kestane tatlısı, 
kestane böreği sayılabilir. Ülke-
mizde kestanenin taze tüketimi çok 
yaygındır ve bir kısmı da şekerleme 
sanayiinde kullanılmaktadır. Ülke-
mizde kestane ile hindi dolmasının 
içi hazırlanır. Bazı et yemeklerinde 
garnitür olarak kullanılır Avrupa ül-
kelerinde bunlara ek olarak, kestane 
hamuru gıda sanayiinin çok çeşitli 
dallarında değerlendirilmektedir 
(Soylu ve Ufuk, 1994).

Ülkemizde kestanenin, tekno-
lojik olarak kullanımının en tipik 
olanı ve en bilineni “kestane şeker-
ciliği” dir. Şekercilikte meyveler, 
şeker şurubu içerisinde saklanmakta 
veya çevresi şeker veya çikolata ile 
kaplanmaktadır. Kestane şekerci-
liği dışında, kestanenin konserve 
olarak değerlendirilmesi özellikle 
Fransa’da yaygındır. Bu değerlen-
dirme şeklinde meyveler doğal şekil 
ve niteliklerini korurlar. Fransa’da 
bu işleme şeklinde Marrone gru-
bu kestaneler kullanılır. Yine, 
Fransa’da uygulanan kestane kremi 
veya püresi olarak bir değerlendir-
me şekli daha vardır. Daha çok reçel 
sanayi adı verilen bu değerlendirme 
şeklinde de, Marrone grubu ve diğer 
kestanelerin pazar dışı çıkma mal-
larından yararlanılmaktadır (Soylu, 
1984). Bunun yanı sıra İtalya’da 
kestane unu üretimi de yapılmakta-
dır. Ayrıca ülkemizde özellikle son 
yıllarda yaygınlaşan hazır dondurma 
sanayiinde, kestaneli dondurmalar 
da üretilmeye başlanmıştır. 

Kestane diğer sert kabuklu 
meyve türlerine göre daha az yağ 

Ülkemizin genetik 
zenginlikleri arasında 

bulunan ve meyve türleri 
içerisinde sahip oldukları çok 
yönlü kullanım alanlarıyla, 

ön sıralarda yer alan 
kestane, tarihler boyunca 

“kralların meyveleri” olarak 
tanımlanmışlar ve kendilerine 

sahip çıkan toplumlara 
zenginlikler sunmuşlardır.

Kestane ağacı odunu sert, bü-
külgen, dayanıklı ve esnektir. Çatı, 
parke ve özellikle fıçı yapımında 
çok elverişlidir. Genç dalları; alet 
sapı, çember, kafes veya herek 
olarak kullanılabilir. Yakıt olarak 
kestane ağacı uygun değildir. Çün-
kü patlar ve kıvılcım çıkarır. Kuru 
kestane ağacında, %7-10 tanen 
vardır. Dünya tanen üretiminde en 
önemli hammaddeyi meydana geti-
rir. Kestane ağacı mobilya sanayi-
inde en iyi, kaliteli ve sağlam ağaç 
olarak bilinir. Bu ağaçtan yapılan 
mobilyalar da, yüksek fiyattan satı-
labilmektedir. 
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içermekle beraber, insan vücudu için 
gerekli olan yağ asitlerinden özellik-
le linoleik asit bakımından ilginç ve 
önemli bir kaynaktır. Linoleik asit, 
kardiovasküler hastalıkların önlen-
mesinde önemli bir rol oynamakta 
ve çocukların beyin ile retina geli-
şimini teşvik etmektedir (Ferreira-
Cardoso et al. 1999).

İç kestanede %45 su, %6,2 
protein, %5,4 yağ, %42,1 karbon-
hidrat ve %1,3 kül bulunmaktadır. 
Kestanedeki karbonhidratların bü-
yük bir bölümü nişasta, bir bölümü 
de şekerler formundadır. Kestane 
mineraller ve vitaminlerce de zengin 
bir meyvedir. 100 g meyvede 50 
mg C vitamini, ayrıca A vitamini de 
bulunmaktadır. Kestane kanın pıhtı-
laşmasını sağlayan K vitamini bakı-
mından oldukça zengindir. Bağırsak 
iltihaplarına ve mide rahatsızlıkla-
rına karşı faydalıdır. Meyvesi kas-
ları kuvvetlendirir, kan dolaşımını 
düzenler. Kestanenin 100 mg’ı 200 
kalori vermektedir (Soylu, 1984). 

Anadolu, birçok meyve tü-
rünün olduğu gibi, kestanenin de 
anavatanı ve en eski kültür alanla-
rından biridir. Bazı yazarlara göre 
kestanenin ilk yayılış merkezinin 
Anadolu’da Kastanis (Kastamonu) 
şehri dolayı olduğu, adını da bu-
radan aldığı kanısındadırlar. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar, kes-
tanenin Macaristan gibi ülkelerde 
de yerli bir tür olduğunu ve eskiden 
beri kültürünün yapıldığını gös-
termektedir. Şurası bir gerçek ki, 
kestane çağlar boyunca insan eliyle 
birçok yerlere taşınarak bugünkü 
yayılış alanına ulaşmıştır (Soylu, 
1984). Kestane Anadolu’da Doğu 
Karadenizden başlayarak tüm Kara-
deniz boyunca yayılmakta, Marmara 
çevresi ve Batı Anadolu’dan Antalya 
kıyılarına kadar ulaşmaktadır (Soy-
lu, 1984).

Kestane üretim miktarımızın 
fazla olması ekonomik açıdan yarar 
sağladığı gibi, kestanenin sosyal 
yapımızda da büyük önemi vardır. 
Çünkü kestanelikler çoğunlukla 
yüksek rakımlı, dik, orman karakter-
li alanlar olduğu için bu bölgelerde 
yaşayan halkın başlıca geçim kayna-
ğını oluşturur (Delen, 1992). Kesta-
ne üreticiye küçümsenemeyecek bir 
gelir sağlar. Yurt içi fiyatlar, diğer 
meyve türleriyle kıyaslandığı zaman 
oldukça yüksek ve sonbahardan ilk-
bahara kadar kararlı bir seyir takip 
etmektedir. 

Fagales takımı içerisinde yer 
alan kestaneler (Castanea sp.), meşe 
(Quercus sp.) ve kayın  (Fagus 

sp.)’larla birlikte Fagaceae (Ka-
yıngiller) familyasına girmektedir 
(Soylu, 2004). Dünya üzerinde 
kestanenin bilinen 13 türü vardır 
ve genellikle kuzey yarımkürede; 
Asya, Güney Avrupa ve Kuzey 
Amerika’nın ılıman iklim türleri 
arasında yer alır (Soylu, 2004). 
Ülkemizde yayılış gösteren tür “Av-
rupa kestaneleridir (Castanea sativa 
Mill.)”.

Dünyada başlıca kestane üre-
ticisi ülkeler ile üretim alan (ha) ve 
miktarları (ton) dikkate alındığında; 
Çin, Kore, Türkiye, İtalya, Bolivya, 
Portekiz ve Japonya’nın en önemli 
üretici ülkeler olduğu görülmektedir 
(Çizelge 1, Çizelge 2). 2009 yılı 
verilerine göre, Dünyada kestane 
360 255 ha alanda yetiştirilmekte ve 
1 milyon 418 bin 280 ton ürün elde 
edilmektedir. Çizelge 1’de son beş 
yılda önemli kestane üreticisi ülke-
lerin üretim alanları görülmektedir. 
Üretim alanı büyüklüğü bakımından 
Türkiye; Çin ve Bolivya’dan sonra 
gelmektedir. Yıllara göre değişmek-
le beraber, Kore ile Türkiye’nin 
kestane üretim alanları birbirine 
yakın görülmektedir. Son 5 yılda 
Türkiye’nin üretim alanında yakla-
şık 1200 ha’lık bir artış olması dik-
kat çekicidir (Çizelge 1).

Üretim Alanları (ha)
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009
Çin 150 000 126 000 130 000 130 000 132 000
Kore 35 000 40 000 40 000 38 600 veri yok
İtalya 24 000 24 000 24 000 25 000 veri yok
Türkiye 37 800 37 260 38 960 38 980 39 040
Bolivya 42 000 40 000 40 000 40 000 veri yok
Portekiz 30 276 30 265 30 300 30 398 30 456
Japonya 23 800 23 300 23 000 22 500 22 100
TOPLAM 373 143 350 424 359 550 360 245 360 255

Çizelge 1. Dünyada Kestane Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Önemli 
Ülkeler ve Üretim Alanları (ha) (Anonymous, 2010).

Kestane çok eski zamanlardan 
beri, insan beslenmesinde önemli 
bir protein ve karbonhidrat kaynağı 
olmuştur. Bu nedenle hem tok tutu-
cu, besleyici, hem de iyi bir enerji 
kaynağıdır. Nitekim kıtlık yılların-
da İsviçre’de 6 aylık uzun kış döne-
mi boyunca halkın gıda ihtiyacının 
kişi başına 100-150 kg hesabıyla 
kestane ile karşılandığı bildirilmiş-
tir. Yine, Fransa’da ve Korsika’da 
II. Dünya Savaşı’nda fakir olan 
halkın, kestane ununu 2/3 oranında 
çavdar unu ile karıştırıp ekmek 
yapımında kullandığı bildirilmiştir 
(Duyar, 1998). 
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Çizelge 2. Dünyada başlıca kestane üreticisi ülkelerin yıllara göre üretim miktarları
(Anonymous, 2010)

Üretim Miktarları (ton)
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009
Çin 1 031 857 1 139 661 925 000 1 000 000 1 085 000
Kore 76 447 82 450 77 524 75 171 veri yok
İtalya 52 000 53 000 50 000 55 000 veri yok
Türkiye 50 000 53 814 55 100 55 395 61 697
Bolivya 55 000 55 000 55 000 55 000 veri yok
Portekiz 22 327 30 900 22 000 21 900 20 752
Japonya 21 800 23 100 22 400 25 300 21 700
TOPLAM 1 136 618 1 487 804 1 258 866 1 331 802 1 418 280

2005-2009 yılları arasında, 
ülkelere göre kestane üretim mik-
tarlarındaki değişimler Çizelge 2’de 
görülmektedir. 2009 yılı rakamla-
rına göre, Dünyada 1 milyon 418 
bin 280 tonluk kestane üretiminin 1 
milyon 85 bin tonu Çin tarafından 
karşılanmaktadır. Türkiye ise 61 bin 
697 ton kestane üretimi ile Dünya 

üretiminin %4,35’ini karşılamakta-
dır. Bu anlamda Türkiye’nin Dünya 
üretimindeki payı düşük gibi düşü-
nülse de, Türkiye’nin Dünya kestane 
üretimi içerisindeki yeri, yıllara göre 
değişmekle üçüncü veya dördüncü 
sırada olacak şekilde gerçekleşmek-
tedir. Kaldı ki, meyve özellikleri 
oldukça iyi olan Avrupa Kestaneleri 

(Castanea sativa Mill.) açısından 
konu değerlendirildiğinde; üretim 
miktarı açısından Türkiye, İtalya 
ve Portekiz’den daha fazla üretime 
sahiptir. Genel olarak değerlendiril-
diğinde, son beş yıl içinde Türkiye 
kestane üretiminin Dünya içindeki 
payının %3,61 ile %4,39 arasında 
değiştiği görülmektedir.

Türkiye’de kestane üretimi-
nin yapıldığı başlıca bölgeler; Ege, 
Karadeniz, ve Marmara bölgeleri-
dir. Ülkemizde, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2009 yılı verilerine 
göre, 1 milyon 952 bin adet meyve 
veren yaşta ve 442 bin adet meyve 
vermeyen yaşta olmak üzere toplam 
2 milyon 394 bin civarında kesta-
ne ağacı bulunmaktadır (Anonim, 
2010). Karadeniz Bölgesi’nde kes-
tane genellikle çok sık rastlanan bir 
orman ağacı konumunda bulunmak-
tadır. Bu bölgede, düşük rakımlarda 

bulunan kestane ağacının meyvesin-
den çok, dayanıklı olduğu için ke-
restesi ön plana çıkmıştır. Genellikle 
bölgede, denizcilikte balıkçılar için 
taka yapımında ve marangozlukta 
mobilya imalatında kullanılmaktadır 
(Duyar, 1998). Ege bölgesi’nde ise 
kestanenin meyvelerinin değerlendi-
rilmesi ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemiz için kestane üretimin-
den söz edildiğinde birçok kişinin 
aklına Bursa İli gelir. Oysa, en fazla 
kestane üretimi ve ağaç varlığı Ay-

dın İlinde mevcuttur. Bursa ilindeki 
kestanelikler, özellikle kestane 
kanseri ve kestane mürekkep hasta-
lığı adı verilen iki önemli hastalık 
nedeniyle maalesef kurumuşlar ve 
oldukça azalmışlardır. 

Türkiye kestane üretiminde 
ağırlıklı iller incelendiğinde Aydın 
İlinin ilk sırada yer aldığı, bunu 
sırasıyla İzmir, Sinop, Kastamonu, 
Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak 
Balıkesir ve Bursa İllerinin izlediği 
görülmektedir (Çizelge 3).

Çizelge 3. Türkiye’de iller itibariyle kestane ağaç sayıları ve üretim miktarları (Anonim, 2003)

İLLER Meyve Veren
Yaşta Ağaç Sayısı

(Adet)

Meyve Vermeyen
Yaşta Ağaç Sayısı

(Adet)

Toplam Ağaç 
Sayısı
(Adet)

Üretim Miktarı
(ton)

Aydın 543.632 71.656 615.288 13.409
İzmir 264.650 87.402 352.052 7.721
Sinop 165.500 95.600 261.100 4.500
Kastamonu 164.956 16.350 181.306 3.136
Bartın 84.235 15.850 100.085 2.393
Kütahya 60.175 83.951 144.126 3.068
Manisa 54.710 9.450 64.160 1.906
Zonguldak 54.110 3.458 57.368 1.439
Balıkesir 49.320 6.808 56.128 2.437
Bursa 41.700 2.900 447.600 1.171
Diğer 377.012 76.575 453.582 6.820
TOPLAM 1.860.000 470.000 2.330.000 48.000
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Çizelge 3’ de görüldüğü 
üzere Türkiye kestane üretiminin 
%27,93’ünü Aydın ili karşılamak-
tadır. İller bazında istatistiki veriler 
güncel olmamakla birlikte, 2003 
yılından sonraki verilerden de ben-
zer sıralama izlenmektedir. 

Aydın İlinin önemli tarımsal 
ürünlerinden biri kestanedir. Aydın, 
ülkemizde en fazla kestane üreti-

minin yapıldığı ilimizdir. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 
Aydın İlinde 2001 ve 2009 yılları 
arasında kestane yetiştiriciliği ya-
pılan alan ve üretim miktarlarına 
ilişkin veriler, Türkiye’nin genel 
verileri ile karşılaştırılarak Çizelge 
4’de sunulmuştur. 

Ülkemizde son 9 yılda kestane 
üretim alanları 35 bin 100 ha’ dan 

39 bin 40 ha’ a; üretim miktarı ise 
47 bin tondan, 61 bin 697 tona ulaş-
mıştır. Yıldan yıla üretim alanında 
ve miktarında meydana gelen deği-
şim ve üretimde ilk sırayı alan Aydın 
İlinin payı Çizelge 4’de görülmekte-
dir. Gerek üretim alanları ve gerekse 
de üretim miktarında, yıldan yıla 
değişkenlik görülmesi kestane üreti-
mi ile ilgili ülkemizde önemli geliş-
meler olduğunun bir göstergesidir. 

2009 yılı verilerinden Türkiye 
kestane üretiminin %30,9’unun Ay-
dın İlinden karşılandığı görülmekte-
dir. Bu değer aynı zamanda, Aydın 
İlinin Dünya kestane üretiminin 
%1,34’ünü sağladığının bir göster-
gesidir. 

Aydın ili ve ilçelerinde mevcut 
kestane ağacı varlığı ve üretim mik-
tarları dikkate alındığında, kestane 
yetiştiriciliği yapılan yörelere baktı-
ğımızda, Nazilli, Köşk ve Sultanhi-
sar ilçeleri hariç diğer tüm ilçelerde 
dağınık ağaç şeklinde kestane ye-
tiştiriciliği yapıldığı izlenmektedir. 
Üretimin en yaygın olduğu bu ilçe-
lerde ise kapama kestane bahçeleri 
mevcuttur. Aydın ilinde mevcut 515 
yerleşim biriminin 91’inde aşılı 
veya yabani formda kestane ağacı 

bulunmaktadır. Bu yerleşim birim-
lerinin 56 tanesi Büyük Menderes 
Nehri’nin kuzeyinde yer almakta 
olup, eski çağlardan beri kestane 
önemli bir gelir kaynağıdır. Nehrin 
güneyinde kalan 35 köyde ise ge-
nellikle ağaçlar aşısızdır. Nitekim 
bu 91 köyün 85’inde kestane çiftçi-
lerin geçimini sağlayan en önemli 
ürün iken, yine 6 köyde kestaneden 
önemli miktarda gelir elde edile-
memektedir. Söz konusu bu 6 köy, 
düşük rakımlı, denize yakın ilçeleri-
mizde ve topraklarımızda kestanenin 
yetişmesi için yeterli nemi olmayan 
yörelerde bulunmaktadır (Duyar, 
1998). Aydın ili gibi, Karadeniz 
Bölgesi’nden oldukça uzak bir yerde 
kestanenin yetişmesinin nedenle-
ri olarak; kestanenin bulunduğu 
dağlardaki toprakların Karadeniz 

Bölgesi’ne benzer şekilde volkanik 
yapıda olması, kirecin bulunmayıp, 
pH’sının düşük yani asit karakterde 
olması ve potasyum yönünden zen-
gin oluşu gibi faktörler sayılabilir 
(Duyar, 1998).

2009 yılı verilerine göre Aydın 
İlinde 6 bin 446 ha alandan elde 
edilen 19 bin 52 tonluk kestane üre-
timinin büyük bir kısmı Nazilli, Sul-
tanhisar ve Köşk ilçelerinden elde 
edilmektedir. Bu İlçelerde bulunan 
ağaç sayıları, kestane üretim alanları 
ve üretim miktarları Çizelge 5’de 
verilmiştir.

Çizelge 5’de görüldüğü üzere, 
Aydın İlinde yetiştirilen kestanelerin 
%44,83’ünü tek başına Nazilli İlçesi 
sağlamaktadır.

Kestanelerde hasat zamanı-
nın belirlenmesinde kolay ve göze 
çarpan belirti, dikenli yumakların 
(“kirpi”) hafifçe açılarak, içinde do-
ğal rengini almış meyvelerin görün-
meye başlamasıdır (Şekil 1). Ancak 
meyvelerin tümü aynı zamanda ol-
gunlaşmayıp, belirli bir süre içinde 
yavaş yavaş olgunlaşmaktadırlar 
(Soylu, 1984).

Çizelge 4. Son dokuz yıl içerinde ülkemizde ve Aydın ilinde kestane alanlarının ve üretim miktarının 
değişimi (Anonim, 2009)

Yıllar Türkiye Üretim 
Alanı (ha)

Aydın Üretim 
Alanı (ha)

Aydın-Türkiye 
Payı (%)

Türkiye 
üretim (ton)

Aydın Üretim 
(ton)

Aydın-Türkiye 
Payı (%)

2001 35 100 5 293 15,1 47 000 13 579 28,9
2002 36 300 5 472 15,1 47 000 13 922 29,6
2003 37 200 5 492 14,8 48 000 13 138 27,4
2004 38 000 5 502 14,5 49 000 15 906 32,5
2005 37 800 5 611 14,8 50 000 17 379 34,7
2006 37 260 5 707 15,2 53 814 19 849 36,9
2007 38 960 6 201 15,9 55 100 13 560 24,6
2008 38 980 6 345 16,3 55 395 16 631 30,0
2009 39 040 6 446 16,5 61 697 19 052 30,9

Çizelge 5. Aydın İlçelerinde kestane üretimine ilişkin veriler.

İlçeler Üretim Ala-
nı (ha)

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı

Kestane 
Üretimi 

(ton)

Aydın İli 
İçindeki 
Payı(%)

Nazilli 2 645 284 750 8 542 44,83
Sultanhisar 1 625 148 770 4 612 24,20

Köşk 1 600 89 500 2 685 14,09
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Şekil 1. Hasat olgunluğuna 
gelmiş kestane meyveleri.

Birçok yörelerde hasat, ağaç-
ların sırıklarla çırpılması şeklinde 
yapılmaktadır. Böyle bir uygula-
mada hasata, ağaçlarda olumun 
ortalamaya yaklaştığı bir zamanda 
başlanır. Ağaçlarda çırpma şeklinde 
yapılan hasadın dal kırılması, yap-
rak dökülmesi v.b. zararları bulun-
maktadır. Ülkemiz ekonomisi için 
oldukça önemli bir yer tutan kestane 
üretimi ve yetiştiriciliğinde en zor 
ve en fazla emek ve işgücü isteyen 
konu kestane hasadı yapılmasıdır. 
Doğada bulunan ve genellikle çok 
büyük habitüse sahip olan 20-25 
m.lik ağaçlardan sırıklar ile hasadın 
yapılması sırasında köylerimizde 
her yıl ağaçlardan düşerek hayatını 
kaybedenlerin de olduğunu unutma-
mak gerekir (Şekil 2). Bu ürüne hem 
üretici bazında layık olduğu değeri 
vermek, hem de tüketici olarak ülke-
miz için çok önemli olan bu ürünün 
değerini çok iyi bilmemiz, tanıma-
mız gerekir.

Şekil 2. Sırıkla kestane hasadı.

Ülkemizde halen birçok yöre-
lerde meyveli yumaklar, ağaçların 
altında yığın halinde toplanmakta 
ve üzerleri, eğrelti otu v.b. bitkilerle 
örtülerek saklanmaktadırlar. Bu şe-
kilde kestane meyvelerinin muhafa-
zasına yöresel olarak “Gömü” veya 
“Yığın” adı verilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Kestane bahçelerinde 
“gömü” yeri.

Yumaklar (kirpiler) içindeki 
meyvelerde nem, renk ve parlaklık 
v.b. kalite kayıpları kısmen az oldu-
ğundan, üreticiler meyvelerini kış 
ortalarına kadar veya pazarlanıncaya 
kadar saklayabilmektedir. Gele-
neksel muhafaza yöntemi olarak, 
kullanılan gömü yerleri genellikle 
kestaneliklerin içinde veya yakının-
da düz bir alanda oluşturulmakta ve 
gömü yerine dikenli dış kabukları ile 
yığılan kestane meyvelerinin üzeri 
etrafta bulunan organik artıklarla 
kapatılarak dikenli dış kabukların 
meyvelerden ayrılması sağlanınca-
ya kadar bekletilmektedir (Ufuk ve 
ark., 1993). Son yıllarda dikenli dış 
kabukları ayırmak için özel maki-
nalar bu amaçla kullanılmaktadır 
(Şekil 4). 

Şekil 4. Kestane meyvelerini 
kirpilerden ayırmak için kullanılan 
alet.

Kestanenin Anadolu’ da çok 
eski zamanlardan beri kültürünün 
yapılması sebebiyle, bu uzun zaman 
süreci içerisinde meyve kalitesi ve 
ağaç özellikleri yönünden pek çok 
kestane tipi oluşmuştur (Soylu ve 
Ufuk, 1994). Nitekim günümüzde 
pazarda satılan kestanelerin tat, 
renk, irilik ve soyulabilirlik açısın-
dan büyük farklılıklar göstermesi 
de bunun en belirgin kanıtıdır. 
Anadolu’da 2,5 milyon dolayında 
olan kestane ağacı varlığı içerisin-
de çok fazla varyabilite mevcuttur. 
Bu zengin kaynak içinde verimli, 
renkleri çekici ve parlak, iri tiplerin 
yanında; küçük meyveli, verimsiz 
ve düşük kaliteli tipler de bulun-
maktadır.

Doğada bulunan birbirinden 
farklı binlerce tip, ıslah açısından 
arzulanan bir durumdur. Çünkü me-
lezlemesi doğal olarak yapılmış ve 
farklı topraklara ve farklı iklimlere 
adapte olmuş hazır bir materyaldir. 
Bunların içerisinden üstün nitelikli 
olanları seçip vegetatif olarak ço-
ğaltmak ıslahçılara kalmaktadır. İşte 
buradan hareketle, dünyada ıslahçı-
lar bu doğal populasyondaki kesta-
neler üzerinde seleksiyon çalışmala-
rı yapmışlar ve bugün yaygın olarak 
kullanılan standart çeşitleri elde 
etmişlerdir. Oysa ülkemizde bu şe-
kilde kestane seleksiyon çalışmaları 
sınırlı kalmıştır denilebilir. Bunun 
yanı sıra standart çeşitler elde edi-
lememiş; çeşitler yerel çeşit olarak 
kalmaktan pek öteye gidememiştir. 

Ülkemizde ve dünyada kestane 
ile ilgili çalışmalar genellikle çeşit 
seleksiyonu çalışmaları ile başla-
mıştır. Ülkemizde kestane ıslahı 
konusunda ilk çalışmalar, Ayfer ve 
ark. (1977) tarafından 1975 yılında 
Marmara Bölgesinde başlatılmıştır. 
Araştırıcılar 24 çeşit veya tipi selek-
siyonun ikinci aşaması için selekte 
etmişler (Ayfer ve ark., 1977) ve bu 
çalışmalar sonucunda 13 çeşit veya 
tipi üreticilere tavsiye etmişlerdir 
(Ayfer ve Soylu, 1995). Çeşit seçi-
mine yönelik araştırmalar sonraki 

Aydın
Kestanesi
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yıllarda Ege Bölgesinde (Özkarakaş 
ve ark., 1995), Karadeniz Bölge-
sinde (Serdar ve Bilgener, 1995;  
Serdar, 1999;  Serdar ve Soylu, 
1999) yapılmış ve bazı bölgelerde 
lokal seleksiyonlar şeklinde devam 
etmektedir (Akça ve Yılmaz, 1999; 
Serdar, 2002; Ertan ve ark., 2007). 

Halen Türkiye’de Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından denemeleri 
tamamlanarak 1990 yılında tescil 
edilen 11 kestane çeşidi bulunmak-
tadır. Diğer taraftan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi tarafından Sinop ve 
Samsun’dan seçilen bazı kestane 
genotiplerinin çeşit tescil denemeleri 
devam etmektedir (Serdar ve Demir-
soy, 2006). 

Aydın İlinde ise en önemli 
ve kapsamlı kestane çeşit seleksi-
yon çalışması ise Adnan Menderes 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü tarafından, Aydın 

ili kestane üretiminin yaklaşık yarı-
sının karşılandığı Nazilli ilçesinde, 
Aydın Tarım İl Müdürlüğü’nün de 
yer aldığı, bir TÜBİTAK projesi 
kapsamında (“Aydın İli Nazilli İlçesi 
Kestanelerinin Seleksiyon Yolu ile 
Islahı Üzerinde Araştırmalar” isimli) 
yapılmıştır. Yürütülen bu seleksiyon 
çalışması ile standart bir üretim için 
en uygun bulunan kestane tip ve 
çeşitlerini saptamak; uzun vadede 
ise selekte edilen tip veya çeşitlerin 
adaptasyon çalışmalarının yapılması 
ve üretimlerinin yaygınlaştırılması 
için bir alt yapı oluşturulması amaç-
lanmıştır. 2001-2004 yılları arasında 
yürütülen ve kestane tip ve çeşitleri-
nin genel kalite, irilik, erkencilik ve 
kestane hamuru yapımına uygunluk 
bakımından değerlendirildiği bu 
seleksiyon çalışmasında, Nazilli 
ilçesine ait kestane örnekleri mor-
folojik, fenolojik ve biyokimyasal 
özellikler açısından değerlendiril-
miştir. Proje sonucunda, altı kestane 
genotipi, çeşit adayı olma amacıyla 

selekte edilmiştir. Selekte edilen 
kestane genotiplerinin meyve kali-
tesi, erkencilik ve verimlerinin daha 
iyi karşılaştırılabilmesi için bunların 
aynı anaç üzerinde, aynı toprak, 
iklim ve bakım koşullarında yetiş-
tirilip incelenmesi ve adaptasyon 
çalışmalarının yapılması ve “çeşit 
tescil” sürecinin başlatılması gerek-
lidir. Bu amaçla Adnan Menderes 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak, 
kestane ekolojisine uygun bir arazi-
ye ve bu arazide bakım işlemlerinin 
yapılabilmesi için gerekli her türlü 
desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. 
Aksi halde selekte edilen genotipler, 
Aydın için yerel bir çeşit olmaktan 
öteye gidemeyecektir. 

Özetle, Aydın İli kestane yetiş-
tiriciliği ile ilgili stratejik bir planla-
ma sürecini ortaya koyacak olursak; 
“güçlü ve zayıf yanları” ile “fırsatlar 
ve tehditler” için aşağıdaki hususları 
ifade edebiliriz:

- Önemli üretim potansi-
yelimiz var,

- Kestane üretimi için 
ekolojik faktörler uygun,

- Hammadde olarak 
kestaneyi değerlendire-
cek olan sanayi sektörü, 
gerekli olan teknolojiye 
sahip,

- Kestanenin çok fazla 
değerlendirilme şekli var  
(ürün yelpazesi geniş),

- Tüketim potansiyeli iyi.

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler
-Kestane yetiştiriciliğin-
deki yapısal sorunlar hala 
çözümlenemedi (Tescil-
lenmiş ÇEŞİT!),

-Özellikle kestane kan-
seri hastalığının yay-
gınlaşması ve çaresinin 
olmayışı,

- “Girişimci sanayicimiz” 
ve “işleme sanayimiz” 
yetersiz,

- Üretici örgütlenmesi 
yok,

- Pazarlama etkin değil,

- Tüketim alışkanlığımız 
yetersiz.

- AB’ye tam üyelik süre-
cinde; üreticilerin kayıt 
altına alınması ve Gıda 
Güvenliği  Sistemlerinin 
uygulanması konusunda 
hala zamanımız var,

- Seleksiyon ile belirlen-
miş yöresel kestane  çe-
şitlerimizin tescili için de 
zamanımız var,

- Özellikle geçimini salt 
kestane ile sağlayan üre-
ticiler, üretim alanlarını 
ve verimlerini arttırmak 
istiyor.

- Çin,

-Üretim alanlarımızın ge-
lişmesi için gerekli, kes-
tane fidanı üretimi yok,

-Kestane kanseri hastalı-
ğı en temiz bölgelerimizi 
bile tehdit ediyor,

- Gıda güvenliği konu-
sunda sürekli yeni sis-
temler geliştirilmekte,

- Desteklemelerdeki 
yetersizlikler ve yüksek 
girdi maliyetleri nedeniy-
le rekabet gücümüz az.
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Adnan Menderes Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde çalışan 

bir akademisyen olarak gerek 
mensubu olduğum Bahçe Bit-
kileri Bölümü ve gerekse de 
Bitki Koruma Bölümü olarak 
farklı konularda Aydın kesta-
neciliği için yaklaşık 16 yıldır 
bilimsel çalışmalar yapmak-

tayız. Bu çalışmalardan, başta 
Valiliğimiz olmak üzere, tüm 
sivil toplum örgütlerinin, özel 
firmaların bilgilerinin ve des-
teklerinin olması “Aydın kes-
tanesi” ni bir adım daha ileri 

götürmek adına kaçınılmazdır. 
Ne yazık ki, kestane ile ça-
lıştığım 16 yıldır, Aydın’da 
katıldığım birçok toplantıda 
işadamlarımızdan, “Aydın İli 
kestanesini, Bursa İli kestane 
şekeri olarak işliyor” serze-

nişlerini işitmeme rağmen, bu 
konuda bir gelişme olmayışı 

oldukça üzücü…

Aydın Ticaret Borsasının giri-
şimi ve Üniversitemizin “Sı-
nai Haklar Birimi” desteği ile 
“javascript:gizlegoster(‘5’)” 
555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin 

Korunması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararname 

kapsamında, 2010 yılı içinde 
“AYDIN KESTANESİ” olarak 

coğrafi işaret alınması ama-
cıyla Türk Patent Enstitüsüne 
başvurulması sevindirici bir 

gelişmedir. Bu girişim için atı-
lan adımların, gelişerek büyü-

mesi dileğiyle….

Doç. Dr. Engin ERTAN
Adnan Menderes Üniversitesi

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim 
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22.02.2011 Çarşamba günü 
saat 14:°°’de Aydın Vergi Dairesi 
Başkanı Mesut Yılmaz, Mükellef 
Hizmetleri Grup Müdürü Mehmet 
Taşkın ve Denetim Grup Müdürü 
Okan Metin Vergi Haftası dolayısıy-
la Aydın Ticaret Borsasını ziyarette 
bulundular.

Yapılan ziyarette Vergi Dai-
resi heyetini Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Aydın Akyüzlü, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Yıldız, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ül-
gen karşıladılar.

Ziyarette Meclis Başkanı A. 
Aydın Akyüzlü şunları ifade etti;

Ülkemizde son dönemlerde 
Vergi konusunda önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Gelir idaresinin ye-
niden yapılandırılması, vergi barışı 
kanunu T.C. kimlik numarası ve 
vergi numarasının ortak kullanılması 
gibi sıralayabiliriz. Bu hizmetlerin 
artarak devam etmesini, vergi konu-
sunda mükellefleri rahatlatacak yeni 
uygulamaları bekliyoruz. Örneğin 
2010 yılında uygulanmaya başla-
nan KDV iade listelerinin internet 
ortamında gönderilmesinden sonra 

Vergi Daireleri sistemde bu verileri 
karşılıklı olarak kontrol etmekte ve 
sahte belge kullanan, hakkında ince-
leme başlatılan, KDV beyannamesi 
vermemiş olan, fatura bilgilerini 
düzgün bildirmemiş ve buna benzer 
eksiklikleri olan mükellefleri tespit 
etmekte, bu eksiklikleri gidermeden 
KDV iadesi işlemi yapmamaktadır.  
Bu durum özelikle mahsup yolu ile 
ödeyecek olan, mükellefler zama-
nında mahsup yaptırmamakta SGK 
pirimini nakit olarak ödememekte 
veya ödeyemediği için gecikme 
zammına maruz kalmaktadır. KDV 
iadesindeki bu sorunun en kısa za-
manda çözüme kavuşturulması ge-

rektiğini belirtti.
Vergi Haftası dolayısıyla yapı-

lan ziyaret sonunda, Vergi Dairesi 
Başkanı Mesut Yılmaz Aydın Ticaret 
Borsası’ndan her zaman destek gör-
düklerini ifade ederek, desteklerin-
den dolayı Meclis Başkanı A. Aydın 
Akyüzlü, Yönetim Kurulu Başkanı  
Adnan Bosnalı ve Yönetimine teşek-
kür etti. Vergi Dairesi Başkanı Me-
sut Yılmaz ve beraberindeki heyetin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Aydın Akyüzlü 
teşekkürlerini sunarak günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretle-
rini sonlandırdılar. 

22. VERGİ HAFTASI DOLAYISIYLA 
AYDIN VERGİ DAİRESİ AYDIN TİCARET 

BORSASINA ZİYARETTE BULUNDU 
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Ulusal Pamuk Konseyinin 1 
Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 dö-
nemini kapsayan 4. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 24 Şubat 2011 
Perşembe Günü T.C.Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığında gerçekleşti. 

Gerçekleşen Ulusal Pamuk 
Konseyi genel kurulunda 3 yıl sü-
reyle görev yapacak yönetim, de-
netleme ve danışma kurulları asil ve 
yedek üyeleri belirlendi. 

Aydın Ticaret Borsasını tem-
sil eden Meclis Başkan Yardımcısı 
A. Bahri Erdel; Tarım, Ticaret ve 
Sanayi Gruplarından Ulusal Pamuk 
Konseyi’nin Denetim Kurulu Baş-
kanlığını tekrar üstlendi. 2008 yı-
lından bu yana Başkanlık görevinde 
bulunan Erdel, bir kez daha güven-
leri tazeledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur ise üretici Tüccar ve Sana-
yici Gurubundan Yedek Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçildi. 

Ulusal Pamuk Konseyi Genel 
Kurulu’nu ve seçimi değerlendiren 
Barış Kocagöz, “Dünyanın en kali-
teli pamuklarından birisinin üretildi-
ği ülkemizde sektörün üreticisinden, 

ihracatçısına her kesimi bir araya 
getiren çatı kuruluş olan Ulusal Pa-
muk Konseyi olarak sektörümüzün 
ve pamuk üreticilerinin çıkarlarını 
korumaya yönelik çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” diye konuştu. Ko-

cagöz, “İçinde bulunduğumuz se-
zonda, pamuğa olan talebin artması 
ve stokların sınırlı olması fiyatların 
tarihin en yüksek seviyesine ulaşma-
sına neden olmuştur. Bu süreç, ülke-
mizin tükettiği kadar pamuğu üret-
mesi ve pamuğun stratejik ürün ilan 
edilmesi gerektiğini net bir biçimde 
ortaya koymuştur. Aynı zamanda 
sektörün tüm taraflarının işbirliği 
içinde olması gerektiğini hatırlatmış, 
Ulusal Pamuk Konseyi’nin ülkemiz 
pamukçuluğunun geleceği açısın-
dan üstlendiği kritik rolün önemini 
vurgulanmıştır.” dedi. Kocagöz 
ayrıca bu dönem oluşan yeni yöne-
timin; sektörün tüm paydaşlarını, 
yani “üreticiden hazır giyime kadar 
“ temsil ettiği için mutlu olduğunu 
dile getirdi.  

ULUSAL PAMUK KONSEYİ
SEÇİMLİ GENEL KURULUNDA

AYDIN TİCARET BORSASINA
İKİ ÖNEMLİ GÖREV DÜŞTÜ

Ulusal Pamuk
Konseyinde Denetleme 
Kurulu Başkanlığını 

Yürüten,
Aydın Ticaret Borsası 

Meclis Başkan Yardımcısı 
Bahri Erdel

Güven
Tazeledi. Aydın

Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı
Fevzi Çondur

Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeliğine 

Seçildi.
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Çine; kuzeyinde Köşk ve Mer-
kez İlçe, güneyinde Muğla ili, 
doğusunda Bozdoğan, kuzey-

doğusunda Yenipazar, batısında 
Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri 

ile çevrilidir. Büyük Menderes 
havzasının güneyinde Madran 
dağının güneybatı eteklerinde 

Aydın-Muğla yolu üzerinde yer 
alır. Merkez ilçeye 38 km. uzak-
lıktadır. İlçe verimli toprakları, 
doğal koşullarının elverişliliği 

ve ticaret yolları üzerinde olma-
sı nedeniyle tarihi çok eskilere 

dayanır.

Zamanla; İon, Karya, Lidya, 
Pers, Roma ve Bizansların 

egemenlikleri altında kalmıştır. 
Selçuklu hakimiyetinde Bizans 
topraklarına yapılan akınlarla 

büyük çatışmalar yaşayan Çine, 
daha sonraları Menteşoğulları 

Beyliğine katıldı.

İlçede ilk yerleşme 8 km. gü-
neyde, günümüzde Eski Çine 

olarak bilinen yerde oldu. Bura-
sı 1426 yılında II. Murat zama-
nında Osmanlıların eline geçti.

Osmanlı Devleti’nin kuru-
luş ve gelişme dönemlerinde 
Muğla livasına bağlı olan ilçe 
tanzimattan sonra Muğla’dan 

ayrılarak Aydın’a bağlanmıştır. 
Bu dönemlerde günümüzdeki 
ilçe merkezi olan Çine Kıroba 
adlı küçük bir köy iken, daha 

sonra bucak merkezi durumuna 
getirildi. 1877 de 2. Abdülhamit 

zamanında Filibe, Çırpan ve 
Zara yerlilerinden kalabalık bir 
göçmen gurubunun yerleşme-
siyle, 1880’de Kıroba Bucağı-
nın ilçe olmasına neden olmuş, 
Kıroba’nin adi Hamitabat ol-

muştur. Daha sonra ilçenin adı 
Çine olarak değiştirildi.

Çine
Çine ilçesi Aydın iline bağlıdır. 

Büyük Menderes Havzasının güne-
yinde Çine Çayının suladığı, yeşil 
alanlara bakan Madran Dağı’nın 
güneybatı eteklerinde kurulmuştur. 
Çine antik Kayra ve Ionya bölgeleri-
ni birbirine bağlayan geçit üzerinde 
olması nedeni ile Aydın’ın eski ve 
önemli yerleşim yerlerinden biridir. 
Günümüzde de ayni işleve sahiptir 

İlçenin kuzeyinde Köşk ve 
Merkez İlçe, güneyinde Muğla ili, 
doğusunda Bozdoğan, kuzeydoğu-
sunda Yenipazar, batısında Karpuzlu 
ve Koçarlı ilçeleri ile çevrilidir. 
Büyük Menderes havzasının güne-
yinde Madran dağının güneybatı 
eteklerinde Aydın-Muğla yolu üze-
rinde yer alır. Merkez ilçeye 38 km. 
uzaklıktadır. 

İlçenin toplam nüfusu 53.820 
olup, 20220’si ilçe merkezinde ya-
şamaktadır.8862 hane olduğu kabul 
edilmektedir.İlçedeki esnaf potansi-
yeli 1685’dir. 

Çine İlçesinin 6 adet mahallesi 
ve 65 adet köyü bulunmaktadır.İlçe-
ye bağlı bir belde (Akçaova)  bulun-
maktadır. 

İlçemizde toplam 54.000 adet 
büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Bunların 25.500’ü Kültür, 18.000’i 
Melez ve 7.500’ü Yerlidir.Toplam 
küçükbaş hayvan sayısı 18.000’dir.
bunların 12.500’ünü  koyun ve 
5.500’ünü keçiler oluşturmaktadır.
İlçemiz hayvan varlığının tamama 
yakını belli dönemlerde merada tabii 
olarak beslenmekte olup, yaklaşık 
6000 adet büyükbaş hayvanın ba-
kım ve beslenmesi meradan belli 
dönemlerde takviye ve su verilerek 
yapılmaktadır.Ayrıca 200 adet yerli 
hayvan merada tamamen yabani ola-
rak yetişmektedir.İlçemiz dahilinde 

halen faal olarak devam eden 8400 
adet ticari ve zati ihtiyaç amaçlı 
hayvancılık işletmesi mevcuttur.
Bu işletmelerden tamamına yakını 
hayvancılıkla ilgili süt destekleme 
priminden, yem bitkisi ekiminden 
yaklaşık 1000 adet işletme amaçlı 
anaç sığır desteklemesinden ve 25 
adet ve üzeri küçükbaş hayvana 
sahip 50 adet küçükbaş hayvan işlet-
mesi koyun-keçi desteklemesinden 
faydalanmaktadır. 

İlçemizde doğrudan gelir des-
teği alan 8800 adet zeytin üreticisi 
bulunmaktadır.4,5 – 5 milyon zeytin 
ağacı olup; %85’i deliceden meme-
ciğe dönüştürülmüş, geri kalanı kül-
tür zeytinciliğidir. 

İlçemiz özellikle dünyanın en 
kaliteli sodyum, feldspat ve kuvars 
maden rezervlerine sahiptir. İlçe-
mizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 
maden şirketi, bugün 2500 civarında 
isçiyi istihdam eder hale getirdi. Bu 
şirketler Çine ve Karpuzlu dağla-
rında çıkarttıkları, kırma ve öğütme 
tesislerinde isledikleri “Beyaz Ma-
denlerin” yüzde 80’i ihraç ederek, 
ülke ekonomisine artı katma değer 
sağlamaktadırlar.

 İlçemiz tarım alanlarında buğ-
day, mısır (tane-silajlık), pamuk, 
yer fıstığı, çavdar yetiştirilmek-
tedir. Yüksek seviyelerde yetişen 
elma,kestane,armut ve ceviz ile seb-
zecilik ve meyvacılık tarımda önem-
li yer tutmaktadır. İlçemiz tarımında 
sulama ihtiyacı Topçam Barajı ile 
Akçaova Çatak Sulama Göletlerin-
den ve ova içerisinde bulunan elekt-
rikli ve dizel motopomplar vasıtası 
ile sağlanmaktadır.Ayrıca Çine Ova-
sının tamamının sulanmasını sağla-
yacak olan Çine Barajı yapımı hızla 
devam etmekte olup su toplamaya 
başlamıştır.
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Alabanda

Gerga
Çine-Muğla yolunun 6. ki-

lometresinden doğuya, Madran 
dağlarına ayrılan yol, 15 km sonra 
Kırsakallar köyüne ulaşır. Buradan 
sağlanacak rehberle ulaşılabilen 
Gerga öreni, Türkiye’de bilinen 
en garip yerleşimlerinden birisidir. 
Örenin girişindeki tüm kayalarda 
yön bildiren yazıtlar bulunur. Ço-
ğunluğu Yunanca olan yazıtların 
yalnızca biri Latince’dir. Buna da-
yanarak Roma döneminin başlan-
gıcında, güvenli bir çağda kurucu 
Gerga’nın önderliğindeki bir köy 
halkının ortaya ana tanrıça heykeli 
dikmesi ve çevresine mezarlar, çeş-
meler kurması, kırsalında da tarım 
yapmasıyla belirmiş bir yerleşim-
dir. Gerga, kimi kayalarda Gerga 
köyü anlamına gelen Gergakome 

biçiminde de bildirilmiştir. Köyün 
Alabanda kentinin yönetimi altında 
olması gerekir. Gerga’ya Muğla 
karayolu üstündeki İncekemer’den 
de yürüyerek, kuzeye doğru gitmek 
koşuluyla ulaşılabilir.

Gerga adi kaynaklarda bir kent 
olarak belirtildiği gibi yerel bir tan-
rıya ait olabileceği de belirtilmek-
tedir. En önemli yapi, halen ayakta 
olan ve tapınak olarak adlandırıla-
bilecek özelliklere sahip yapidir. 
Büyük kesme taslardan yapılmış, 
yapının üçgen alınlığında yazı 
vardır. Yapının hemen altında yere 
düşmüş dev heykelin Kybele’ye ait 
olabileceği düşünülmektedir. Hey-
kelin zamanımızdan 20-30 yıl önce 
ayakta olduğu kaynaklardan ve 
çevre halkından öğrenilmiştir.

Çine İlçesi’ne 9 km. uzak-
lıktaki Araphisar Köyü üzerinde 
kurulu Karia kentlerinden biridir. 
Byzantion’lu Stephanos’un bildir-
diğine göre sedire bu ismi kral Kar, 
oğlu Alabandros’un at yarışı kazan-
ması üzerine vermiştir. Karia dilinde 
ala kelimesi at, banda kelimesi de 
zafer anlamına gelir Alabandalilarin 
büyük bir zenginliğe sahip oldu-
ğunu, lüks içinde yasadıklarını ve 
şehirdeki bütün kızların harp çaldık-
larını Strabon’dan öğreniyoruz. Halil 
Ethem Bey’in yaptığı kazılarda iki 
tapınağın temelleri ortaya çıkarıl-
mıştır. Kentteki önemli yapılardan 
biri bouleuteriondur. Bunun dışında 
doğuda yogun şekilde görülen lahit-
ler nekropolün burada yer aldığını 
göstermektedir. Bunun dışında su 
kemeri ve tiyatro görülebilen yapı-
lardandır.

Alabanda’ya özgü birkaç özel 
ürün vardır. Özellikle ağ yapımında 
kullanmak için çok uygun olan Ala-
banda Keneviri yetiştirdiklerini ve 
lâl gibi, fakat daha koyu ve pürüzlü 
olan bir çeşit tas çıkarttıklarını du-
yuyoruz. Ayrıca şehrin etrafındaki 
tepelerde mermer yatakları olduğu 
ve buradan çok koyu renkli, mor 
gibi, bir mermer elde edildiğini bili-
yoruz. Ateşte çözünebilme özelliğine 
sahip bu mermer, kadeh, bardak gibi 
eşyaların üretiminde kullanılıyordu. 
Bunun yanında gülleri ve kristalleri 
de bahsedilmeye degerse de fazla 
önemsenmiyordu ve çok ucuzdu.

Alabanda antik kentinde ilk ar-
keolojik kazılar 1904-1905 yılların-
da İmparatorluk Müzesi adına Halil 
Ethem Bey tarafından yapılmıştır. 
Ethem bey Alabanda’da Dor tapına-
ğı ve Apollon tapınaklarında kazılar 
yapmıştır.Kazılarda ele geçen bazı 
eserler İstanbul’a taşınmıştır.

Ethem beyden sonra, İngiliz 
arkeolog (ajan) Gertrude Bell 1907 
Yılında Alabanda’ya gelmiş,kentte 
fotoğraflar çekip envanter çalışması 
yapmıştır.
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Kuvayı Milliye Müze-
miz Aydın İli, Çine İlçesi, 
Şevketiye Mahallesi, pafta 
no:30-K-III-d, ada no: 252 
parsel no: 9 da bulunan 19. 
yüzyıl dönemi, karnıyarık 
( kapalı iç sofalı ) plan tipli 
resmi yapı; Osmanlı impa-
ratorluğu döneminde Sultan 
Abdülhamit’in emriyle 
Çine’nin yerli yapı ustaları 
tarafından 1906 – 1909 yıl-
ları arasında yapılmıştır. 

Bina 1910 – 1979 yıl-
ları arasında askerlik şubesi olarak 
kullanılır.Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulmasından önce yapılan bağım-
sızlık mücadelesi “ Şanlı Kurtuluş 
Savaşı” öncesi çok önemli bir yere 
sahiptir.

İzmir’den Aydın’a ilerleyen 
Yunan orduları 3 koldan işgale 
giderken, Ulusal Kurtuluş Sava-
şı ateşini yakacak karar bu Asker-
lik Şubesinde alınmıştır. Albay 
Şefik Aker ve Yörük Ali Efe ile 
vatansever direnişçiler, düşmanı 
geri püskürtmek ve vatan toprağını 
kanının son damlasına kadar koru-
mak amacıyla düşmana yapılacak 
baskın ve direniş kararlarını bu bi-
nada almışlardır. Yörük Ali Efe ve 
kızanlarının Sultanhisar’da Yunan 
kuvvetlerine karşı başarıyla kazandı-
ğı Malgaç Baskınını bu binada plan-
lanmış; Milli Mücadele boyunca bu 
karargahta Mustafa Kemal Atatürk 
ile yazışmalar yapılmıştır.

Kurtuluş Savaşında Çine sanıl-
dığından daha önemlidir. Yunan’ın 
İzmir’i işgalinden hemen sonra 
Çine’de gelişen olaylar hiçte kü-
çümsenecek boyutta değildir. 57. 
Tümenin Çine’ye çekilmesi yukarı-

da da belirttiğimiz gibi Kuvayı Mil-
liye oluşum çalışmaları Malgaç ve 
diğer bölgelere yapılan baskınların 
öncesinde yaşanan hummalı çalış-
malar düzenli ordu öncesi ve sonra-
sında çok önemli bir yere sahiptir.

16 Haziran 1919’da 
Sultanhisar’da Malgaç Baskınını 60 
kişilik ekibiyle gerçekleştirmiştir. 
O günlerde İstanbul’da yayın yapan 
“İstiklal Harbi Gazetesi” haberi 
manşetten duyurmuştur. Çine bu 
haberle tüm İstanbul ve Anadolu’da 
adını duyurmuştur.

Yukarıda yapımı sonrasında 
kullanış amaçlarını açıkladığımız 
bina, Kurtuluş Savaşı öncesi ve 
süresi boyunca Albay Şefik ve em-
rindekilerle Çine Heyeti Milliyesine 
ve bağlı olarak Kuvayı Milliyenin 
Çine’deki Milislerine yataklık ve 
karargâhlık etmiştir.

Tarihsel değeri büyük olan tes-

cilli Eski Askerlik Şubesi 
Binası, Kurtuluş Savaşımı-
zın ve Milli Mücadelemizin 
yaşayan bir sembolüdür. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasında büyük önemi 
olan “ Çine Kuvayı Milli-
ye Heyeti’nin” ne ölçüde 
değerli olduğunu anlamak, 
anlatmak için tarihine ve 
geçmişine sahip çıkan 
Belediyecilik anlayışımız 
ile geçmişimizi gelecek 
nesillere taşıyabilmek ama-
cıyla, döneminin değer ve 

anılarını gelecek nesillere aktarmak, 
atalarımızın ülke bağımsızlığı uğ-
runa yaptığı fedakarlıkları daha iyi 
anlamamızı sağlayacak bu tarihi 
kültürümüze sahip çıkarak halkın 
ziyaretine açmak için, Anıtlar Ku-
rulundan alınan izinle restorasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Müzenin 
restorasyonu Restoratör Yüksek 
Mimar Ertuğrul Aladağ tarafından 2 
yıllık bir süre içerisinde yapılmıştır. 
Restorasyon çalışmaları ile bu bina-
ların bulunduğu alanları kapsayan 
düzenleme çalışmaları tamamlanmış 
ve tahsis amacına uygun bir şekilde 
“ÇİNE KUVAYI MİLLİYE MÜZE-
Sİ” olarak 16.06.2008 tarihinde açı-
lışı yapılmıştır. Alan ; Eski Askerlik 
Şubesi Müzesi, Cephanelik Binası 
ve Çanakkale Şehitler Abidesi ile 
bütünlük içerisinde tarihimizin izle-
rini barındıran bir açık hava müzesi 
kimliği oluşturmuştur.

Müzenin içerisinde günümüz 
müzecilik anlayışına uygun, nitelikli 
bir müze oluşturulmuştur.

Çine Kuvayi Milliye Müzesi
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Eski Askerlik Şubesi ve Cep-
haneliğinin restore edilerek müze 
haline getirilmiş olan Kuvayi Mil-
liye Müzesi ziyaretçilerinin gezip 
dolaşabileceği ve dinlenebileceği, 
mevcut doğal yapısıyla uyumlu, 
koruma-kullanma dengesi göze-
tilerek ve de sürdürülebilir çevre 
anlayışı ile tasarlanmış bir parktır.
Yemyeşil görüntüsü ve sade bit-
kilendirmesi  ile Müze binası ve 
Cephaneliği vurgulayarak ön planda 
tutan, doğal göleti, şelalesi ve doğal 
taş döşemesiyle  çevresine  uyumlu 
ve   dinginlik sağlayan ve  hem Çine 
halkının hem de yakın çevresinin 
rekreasyon alanı olarak yararlandığı 
önemli bir tarihi çevresel proje olma 
özelliğindedir.Park çalışmalarına 
Ekim 2007’de başlanmış olup Hazi-
ran 2008’de bitirilerek halkın kulla-
nımına açılmıştır.

Park alanının büyüklüğü yakla-
şık 21.000 m2›dir.İçerisinde 2,5 dö-
nümlük ve derinliği ortalama  1,5 m 
olan doğal bir gölet bulunmaktadır.
Burası eskiden belli bir su yatağının 
bulunduğu, killi toprak yapısına haiz 
içerisinde çalı alanlarının bulundu-
ğu, hafriyatların atıldığı düzensiz ve 
bakımsız bir haldeydi.Bu mevcut 
doğal yapıdan yararlanarak gölet 
alanındaki çalı gurupları ve hafri-
yatlar alandan uzaklaştırılmış, alan 
temizliği yapılmış ve  elde edilen 
alanın ıslahı yapılmıştır.içinde ba-
lıkların  ve su bitkileri ile nilüfer 
çiçeklerinin  bulunduğu  ekolojik  
dengesi olan bir yaşam alanlı gölet  
oluşturarak bu tarihi mekanın tarih-
sel dokusuna,huzur ve dinginliğine 
ve gelen ziyaretçilerin keyifle ziya-
ret etmesine,gölet kenarında oturup 
dinlenmesine ve bu alanda daha faz-

la kalmasına olanak sağlamak hedef-
lenmiştir.Gölet kenarları,duvarları 
yerel doğal kayrak taştan yapılmış-
tır.Yine yağmur sularının izlediği 
yol baz alınarak gölete bağlanan bir 
adet dere ve kayrak şelale ile yine 
yağmur suyunun drenajı için kuru 
bir deremiz mevcuttur.Ve yine yerel 
malzeme olarak kayrak kullanılmış-
tır.Alanla uyumsuzluğu söz konusu 
değildir.Göletin içine doğru gelen 
doğal toprak yapısının blokajı yapı-
lıp betonu atıldıktan sonra 129 m2 
lik alanda fırınlanmış emprenyeli 
ahşaptan iskele ve 2.5 m uzunluklu 
aynı malzemeden ahşap köprü yapıl-
mıştır.İskele etrafı aynı malzemeden 
ahşap çapraz atkılı korkuluklarla 
çevrelenmiştir.Göletin içinde çan 
nozullar ile aydınlatma sistemi,uv 
dezenfeksiyon sistemi ile  devri dai-
mi sağlayacak 3 adet pompa bulun-
maktadır.Dereler üzerinde yine yerel 
kayrak malzemeden 2 adet taş köprü 
yapılmıştır. 

Alanın bitkilendirilmesinde to-
poğrafik durum, hakim rüzgar yönü, 
manzara, gürültü, görüntü kirliliği,  
Çine iklimine uygun bitki türleri, 
binaların dağılımı, su yüzeyleri gö-
let ve derelerin ilişkileri gibi birçok 
veri  göz önünde tutulmuştur. Alanın 
yaklaşık % 65 i çimle örtülerek hem 
görsel açıdan hem fonksiyonel açı-
dan etki yaratılarak ve  kurul karar-
larına sadık kalınarak yeşil alanlar 
geniş yeşil alanlar oluşturulmuştur.

Bitkilendirmede perdeleme, 
güneş ışığını absorbe etme, gölge 
verme, yönlendirme, rahat sirkülas-
yona olanak sağlama, doğal yapıyla 
yabancılaşmadan tarihi yapıya zarar 
vermeden estetik katacak faktörler 

önem kazanmıştır. Dolayısıyla, 
düzgün formlu, sık dokulu, iklimsel 
ve fiziksel değişikliklere dayanıklı, 
hızlı gelişme gösteren bitki türleri 
kullanılmıştır.Özellikle yapıların et-
rafında  ve gölet kıyısında, girişlerde 
ve gezinti alanlarında özel, renkli, 
kokulu ve düzgün formlu bitki türle-
ri kullanılmıştır.Mevsimlik çiçekler, 
su içi ve su kenarı bitkileri ile yer 
örtücüler kullanılmıştır. Yeşil alanlar 
üzerinde tarımsal geçmişimizi yan-
sıtan eski tarım araç ve gereçleride 
sergilenerek bir nevi açık hava mü-
zesi özelliğini de taşımaktadır.

Yeşil alanların sulama sistem-
leri 2 türlüdür.geniş alanlarda zaman 
sayaçlı otomatik pop-up sistemi dar 
alanlarda ise damlama sulama şek-
lindedir.

Kuzey ve güneyinde çim par-
keli otoparkı olan, çam ağaçları 
altında ve iskele ile gölet etrafında 
dinlenme mekanları bulunan, çay 
ocağıyla halkımıza hizmet veren,  
yıl boyu hareketli ve canlı bir park 
olma özelliğindedir.

Çine Kuvayi Milliye Parkı
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O yıllardan bu yıllara kadar hem Çine Halkına 
hem çevre il ve ilçelere hizmet vermiş.İlk başta cam 
şişede suyla başlamış ve Çine Gazozu  ile devam 
etmiş.1998-1999 yıllarında cam şişenin yanı sıra 19 
litrelik polikarbon damacana üretime katılmış, bu sa-
yede su  daha geniş kitlelere ulaştırılmış. 2002 yılında 
0,5 litrelik ve 1,5 litrelik pet makineleri yapan Topçam 
Madran su tesisleri 2004 yılında  5 litrelik , 10 litrelik, 
0,33 lük pet  su  üniteleri yapıldı. Çine Belediyesi Şişe-
leme tesislerinde ÇİPAŞ A.Ş üretim tesislerinde yatırım 
yaparken, yeni su pınarları kaynaklarına yatırım yaptı.
Firma olarak yeni kaynaklar alınırken eski kaynaklar 
ıslah edildi.İç piyasasının yanı sıra 2003 yılında ilk kez 
Almanya’ya ihracatımız olmuştur.Almanya’dan sonra 
ürettiğimiz suyu Dubai ve Romanya’ya da gönderdik.
Firma olarak yatırım yaparak büyüyen ender şirketler-
den biriyiz.En son 2009-2010 yıllarında daha büyük 
bir stok sahası ve yeni bir idari bina inşa edilerek yatı-
rımlara  devam edilmektedir.Belediye ye ait bir fabrika 
olduğu için bir yandan diğer su firmaları ile rekabet 
etmeye çalışırken, diğer yandan belediye hizmetlerine 
büyük katkı sağlamaktayız.Fabrikamızın amacı bundan 
önce olduğu gibi yıllardan beri süregelen yatırımları-
na yenilerini katarak büyümek, aynı zamanda bir çok 
kişiyi istihdam etmek.Ayrıca kalite ve prensiplerinden  
ödün vermeden rekabete devam etmektir.    

Şişeleme

Topçam Madran Su, 
Çine’nin Madran dağındaki 

tatlı suların 32 yıl önce
o günün şartlarında indirilip 

şu anki yerinde
küçük bir işletme olarak 

kurulmuş.
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Şevki Çıldır ve oğlu Mustafa 
Çıldır İlimizde bulunan Çıldır hava-
alanının tekrar faaliyete geçmesini 
gündeme getiren Aydın Ticaret Bor-
sasına teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Ayrıca ziyarette eski Türk Hava 
Yoları çalışanı Okan Ünlü de bulun-
dular.

Yapılan ziyarette Aydın Ticaret 
Borsasını Meclis Başkanı A. Aydın 
Akyüzlü ve Yönetim Kurulu Başka-
nı Adnan Bosnalı bulundular. 

İlimiz için önemli bir yere sa-
hip olan  Çıldır Havaalanında tekrar 
uçuşların başlaması için çalışma 
başlatan Aydın Ticaret Borsasına 
öncelikle teşekkürlerini ileten Şev-
ki Çıldır, yanında getirmiş olduğu 
Aydın – Muğla – Denizli Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre dü-

zeni planı  açıklama raporu,  Çıldır 
Havaalanı tapusuyla ilgili olarak 
1955 yılından bu yana yapılan yazış-
maları hakkında Borsa Meclis Baş-
kanı A. Aydın Akyüzlü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ile 
karşılıklı bilgi paylaşımında bulun-
dular. 

Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Aydın Akyüzlü ise şim-
diye kadar izlenen yol ve gelişmeler 
hakkında Şevki Çıldır’a bilgilerini 
aktardı.  

Akyüzlü, “Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğa’a  Aydın’ın şu 
an itibariyle devletten beklediği en 
öncelikli taleplerden birisinin Çıldır 
Havaalanı’nın aktif hale getirilme-
si olduğunu ve havaalanımız için 
Borsamız ve Aydında bulunan diğer  

ÇILDIR HAVAALANI İÇİN ŞEVKİ ÇILDIR
AYDIN TİCARET BORSASINI 

ZİYARETTE BULUNDU 
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odalarında destekçi olduklarını, ili-
mizin  ilermesi için havaalanının çok 
önemli bir çıkış noktası olduğunu 
ilettiğini, 

Ayrıca Sayın valimiz Hüseyin 
Avni Çoş’un  destekleyicimiz olma-
sının çok önemli olduğunu ifade etti. 

Ziyaret esnasında Şevki Çıl-
dır Tepecik Mevkii de bulunan 
Çıldır Havaalanının,  Çıldır ailesi 
tarafından önce Vilayete tapulama 
tutanağı ile verilerek, vilayet tara-
fından da DHMİ Umum (Genel)  
Müdürlüğü’ne verildiğini ifade etti. 

Meclis Başkanı A. Aydın Ak-
yüzlü ise 2002 yılında DHMİ Genel 
Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 
dönüm arazinin  Jandarma Filo 
Bölge Komutanlığı’na, kesin olarak 
bilinmemekle beraber intifa hakkı 
verildiğini ifade ederek, geçtiğimiz 
günlerde Sayın milletvekilimiz Meh-
met Erdemi’in verdiği bilgilere göre 
DHMİ  tarafından başka bir yere ta-
şınması amacıyla yazı gönderildiğini 
THK Havacılık ve Uçuş Okulunun 
kurulmasıyla ilgili olarak çalışma 
başlatılması için düğmeye basıldığı-
nı  belirttiğini ifade etti.

Ziyaret sonrasında Şevki Çıldır  
zamanında aile büyükleri 

tarafından havaalanı olması 
için bağışlanan bu yerin tekrar 

uçuşlara açılmasının ilimiz 
için her açıdan ne denli önemli 

bir yere sahip olduğunu ve 
aile büyüklerinin bağışladığı 
yerin sadece gerçek amacına 

uygun anlamda kullanılmasını 
istediklerini tekrar ifade ederek, 

Aydın Ticaret Borsasına 
girişimlerinden dolayı 

teşekkürlerini iletti.
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Türkiye’de en çok kestane 
üretimi Karadeniz, Marmara ve Ege 
Bölgelerinde, Ege bölgesinde ise 
Aydın ve İzmir illerindedir. Türkiye 
üretiminin yaklaşık  % 31’ini karşı-
layan Aydın ili ağaç varlığı ve üre-
tim miktarıyla 1. sırada yer almakta-
dır. İlimizdeki bahçeler  küçük-orta 
büyüklükte üretici bahçeleri şeklin-
dedir.

Sert kabuklu meyveler ara-
sında yer alan kestane; İlimizde 
genel olarak 800 m. ve daha yüksek 
rakımdaki dağların kuzey yamaçla-
rında yetiştirilmektedir. Üretim daha 
ziyade Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve 

Merkez ilçede yoğunlaşmıştır. Kışın 
-30ºC’ ye kadar dayanabilmekle 
beraber ilkbahar ve sonbahar don-
larına karşı hassastır. Yıllık yağışı 
600-1600 mm. olan yerlerde rahat 
yetişir. Kuraklığa hassas olup yetiş-
tiği yerlerde genellikle ortamın nem-
li olduğunu gösteren eğrelti otuyla 
birlikte bulunmaktadır. Kazık köklü 
olduğundan gevşek ve derin toprak-
ları sever. Ağır,killi topraklarda iyi 
gelişemez,hastalıklara kolay yaka-
lanır. Doğal olarak yetiştiği yerlerin 
çoğunda topraklar asitlidir.Toprak 
pH’sının 5.0-6.3 olması istenir. Vol-
kanik kökenli potasyumca zengin 
topraklarda iyi gelişme gösterir.

KESTANE 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

İKLİM VE 
TOPRAK 
İSTEKLERİ 

Türkiye 
üretiminin 

yaklaşık  % 
31’ini karşılayan 

Aydın ili ağaç 
varlığı ve üretim 

miktarıyla 
1. sırada yer 
almaktadır. 
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Kestane bahçe tesisi için top-
rak, iklim ve rakım yönünden uygun 
bir yer seçilir. Soğuğun toplandığı 
çukur vadiler riskli olabilir. Geniş 
taç yapan bir ağaç olduğundan di-
kim aralık mesafesi 10-12 m. hatta 
iyi topraklarda 15 metre olabilir. Bu 
hesapla da 1 dönüm için 7–8 adet 
fidan gerekir. Ekonomik anlamda 
verim alınabilmesi için fidan diki-
minden sonra ortalama 5 yıl geçmesi 
gerekir. Düz arazilerde genellikle 
kare dikim yapılır. Eğimli yerlerde 
dikim sıraları arazinin eğimine dik 
yönde ve tesviye eğrilerine paralel 
olmalıdır. Fidan dikilecek çukurlar 
yaklaşık 15-20 gün önceden 40-50 
cm. genişlikte ve derinlikte hazır-
lanmalıdır. Dikimde çukurun altına 
yanmış çiftlik gübresi, fosfor ve 
potaslı gübreyle karıştırılmış olan 
üstten çıkan toprak konulur. Üzerine 
5-10 cm. gübresiz toprak konularak 
fidan dikilir böylece fidanın gübre 
ile doğrudan  temas etmesi önlenmiş 
olur. Kök ve taç budaması yapılmış 
fidan dikilirken derin dikilmemesi-
ne dikkat edilir. Daha sonra yanına 
dikilen hereğe bağlanır. Fidan çana-
ğına can suyu verilir. Dikim zamanı 
ilkbaharda soğuk tehlikesi geçtikten 
sonra uyanma olmadan önceki dö-
nemdir. Bahçe kurulurken çeşidin 
kendine verimlilik durumu dikkate 
alınarak gerekirse aralara 1/9 oranın-
da tozlayıcı çeşit dikilmelidir. Aşılı 

fidan kullanılabileceği gibi aşısız 
dikilip yeterli gelişme sağlandıktan 
sonra yerinde aşılama da yapılabilir. 
Kestanelerde hem göz hem kalem 
aşıları uygulanır, ancak uygulama 
kolaylığı, kaynaşmanın daha kolay 
olması gibi nedenlerle özellikle genç 
sürgünlerde ilkbaharda yapılan sür-
gün yada yaz sonu yapılan durgun 
göz aşıları iyi sonuç vermektedir. 
Aşılamada kullanılacak kalemler 
hastalıksız, meyveleri kaliteli ve bol 
olan ağaçlardan alınmalıdır.

Eğimli arazilerde bulunan kes-
taneliklerde seki veya cep teras ya-
pılması yağışların ve toprağın akıp 
gitmesini önler. Seki teraslar boydan 
boya eğime dik yönde yapılabileceği 
gibi ağaç altlarına taç genişliği ka-
dar cep teras şeklinde de yapılabilir.
Toprak neminin muhafazası, yağmur 
sularından yararlanma ve organik 
madde miktarını arttırmak gibi 
amaçlarla; kestane meyveleri gömü-
den çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
dikenli yumakları ağaç altlarına 
açılan çukurlar içerisine gömülerek 
üzeri toprakla örtülür. 

İlimizde üretilen kestane çe-
şidi en fazla yerel olarak Sarı aşı 
(Işıklar) olarak adlandırılan çeşittir. 
Bunun yanında Karaaşı, Turuncu 
aşı, Tahta gibi yerel çeşitlere de rast-
lanılmaktadır.

Kestaneliklerde toprak işlemesi 
yabancı  otları yok etmek, toprağın 
havalanmasını ve yağış sularından 
daha iyi faydalanmasını sağlamak, 
gübreleri toprağa karıştırmak ama-
cıyla yapılır. Eğimli yerlerde eroz-
yona neden olmaması için sonbahar 
işlemesi yapılmaz. İlkbahar ve yazın 
birkaç defa ağaç dipleri çapalanır ya 
da eğime ters yönde sürüm yapılır. 
Yıllık yağışın yetersiz olduğu, yazın 
sıcak ve kurak geçtiği yıllarda im-
kan olan yerlerde sulama yapılması 
faydalıdır. Sulamada kök boğazının 
suyla temas etmemesine dikkat edil-
melidir. Verilecek su miktarı  ağacın 
yaşına, verimine, iklim ve toprak 
yapısına göre değişir.

BAHÇE 
TESİSİ

TOPRAK 
İŞLEME-
SULAMA

Aşılamada 
kullanılacak 
kalemler 
hastalıksız, 
meyveleri 
kaliteli ve bol 
olan ağaçlardan 
alınmalıdır.
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Kestane ağacı ilk yıllarda 
kuvvetli bir ana gövde çevresinde 
yan dallarından oluşan bir taç yapar. 
Genç ağaçlarda sekil budaması 
yapılarak çatıyı oluşturacak ana 
dallar ve onun üzerinde yardımcı 
dallar belirlenir. Bu amaçla en 
fazla ağaçların doğal büyümesine 
uygun bir terbiye  şekli uygulanır. 
Bu terbiye şeklinde; ağacın doğal 
büyümesiyle meydana gelen 
katlarda fazla dallar ayıklanarak 
her katta 3-4 dal kalacak şekilde 
bir seyreltme yapılır ve ana dallar 
belirlenir. Ana dal üzerinde de 
yine uygun aralık ve yönlerde 
ikinci derecedeki yardımcı dalların 
gelişmesi sağlanır. Bundan başka 
lider,doruk dallı terbiye sistemi de 
uygulanır.Verim çağındaki ağaçlarda 
da verilen şekli korumak, iyi 
ışıklanma ve havalanma sağlamak, 

ağacın yükünü azaltmak, hastalık 
zararlılarla mücadele etmek 
için budama yapılır. Bu amaçla 
kuruyan, ters ve sık gelişen dallar 
alınır. Yaşlanmış verimden düşmüş 
bahçelerde ise ana dallar kuvvetli bir 
şekilde motorlu testereyle kesilerek 
yeni sürgünlerin oluşması sağlanır. 
Daha sonra çıkan sürgünlere tekrar 
şekil verilir. Budamanın zamanı; 
soğuklar geçtikten sonra uyanma 
başlamadan önceki devredir. 
Budamada kalın dal kesimlerinde 
testere, ince dallar için makas 
kullanılmalı balta kullanılmamalı, 
takoz- tırnak bırakılmamalı, yara 
yerleri aşı macunu ile kapatılmalıdır. 
Yağışlı havalarda budama yapılmaz. 
Bir ağaçtan diğerine geçmeden önce 
hastalık bulaşmaması için budama 
aletleri dezenfekte edilmelidir.

Meyvelerin verim ve kali-
tesini arttırmak amacıyla yapılan 
gübreleme işleminde kestanenin 
ihtiyaç duyduğu eksik besin mad-
deleri toprağa ilave edilir. Ancak 
bilinçsiz,yanlış gübreleme faydadan 
çok zarar verir. Verilecek gübrelerin 
çeşidi, miktarı, zamanı ve uygulama 
şekli mutlaka toprak analizine göre 
belirlenmelidir.Yanmış çiftlik güb-
resinin en az iki yılda bir verilmesi 
çok faydalıdır. Fosfor ve potasyum-
lu gübreler ağaçların taç izdüşümü-
ne 15-20 cm. derinliğinde açılacak 
bantlara verilir ve toprakla örtülür. 
Azotlu gübreler taç izdüşümüne 
uygulanmaktadır. Gübrelemede kök 
boğazına gübre verilmemeli, eğimli 
yerlerde eğimin üst tarafına uygu-
lanmalıdır.

Bölgemizde hasat zamanı ge-
nel olarak Ekim-Kasım aylarıdır. 
Hasat zamanı dikenli yumakların 
hafifçe açılarak içinde doğal rengini 
almış meyvelerin görünmeye başla-
dığı zamandır. Yere düşen meyveler 
olursa bekletilmeden gün aşırı top-

lanılmalıdır. Çünkü fazla bekleyen 
meyveler doğal renk, parlaklık ve 
nemini çabuk kaybeder. Verime 
yatmış bir ağaçtan bakım şartlarına 
(budama, gübreleme, sulama vb.), 
sağlık durumuna göre değişmek ve 
yıllara göre artmakla beraber ağaç 
başına ortalama 30–50 Kg, dekara 
ise 250–500 Kg ürün alınabilir. 

Ağaç altlarından toplanan ve 
içinde meyve bulunan dikenli yu-
maklar ya gömü yerlerine konulur 
yada yığın yapılarak üzerleri nemi 
kaybetmemesi için eğreltiotu vb. ile 
örtülür. Nem azaldıkça da zaman za-
man sulanır. Bu şekilde Aralık-Ocak 
aylarına kadar saklanan meyveler 
sonra çıkarılarak dikenli yumakla-
rından ayrılır. Hemen satılmayacak-
sa işleme evlerine getirilerek burada 
tozları alınır, parlatılır, boylama 
yapılarak ambalajlanır. Ülkemizde 
fazla uygulanmamakla beraber de-
polamada en iyi yöntem kestanelerin 
0ºC ve %85-90 nem içeren soğuk 
hava depolarında saklanmasıdır. 

İlimizde üretilen kestaneler  iç 

pazara olduğu kadar dış pazara da 
satılmaktadır. Satış ya yerinden köy-
den yapılmakta yada Köşk ilçesinde 
olduğu gibi kestane alım satımı ya-
pılan bir  halden pazarlanmaktadır 
Yıllara göre 900–3.000 ton arasında 
değişen ihracatımız vardır. Nazilli 
ilçesine bağlı önemli kestane üretici-
si olan Aksu köyündeki kestanelerin 
çoğu organik olarak üretilmekte 
olup kestane şekeri işletmesi de 
bulunmaktadır. İlimizde kestaneler-
den sağlanan geliri ve katma değeri 
arttırmak için ham maddeyi mamül 
hale getiren bu tür işletmelerin sayı-
sının da arttırılması faydalı olacaktır.

Kestane; üretim masrafı az, 
satış fiyatı iyi olduğundan genelde 
iyi gelir getiren bir üründür. Ancak 
üreticilerimizin pazarlamada daha 
iyi söz sahibi olmaları için koope-
ratif, birlik gibi üretici örgütlerini 
kurmaları gerekmektedir. Hasattan 
sonra kestaneler klasik çiftçi tipi 
gömüler yerine soğuk hava depola-
rında konulabilirse muhafaza süresi 
uzatılmış olacaktır.

BUDAMA

GÜBRELEME-
HASAT

Fahire BABAREN - Ziraat Mühendisi - Tarım İl Müdürlüğü/Aydın
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül’ün onurlandırdığı,  
25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu (CACCI) 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ev sahipliğinde 06 – 08 Mart ta-
rihlerinde İstanbul Çırağan Otelde 
gerçekleşti. 

“Asya İş Dünyası: Dünya Eko-
nomik Dengesi Değişirken Öncelik-
lerin Yeniden Belirlenmesi” teması 
ile düzenlenen konferansın oturum-
larında, Dünya ekonomisinde güç 
dengesi Batıdan Doğuya doğru ka-
yarken, Kriz Sonrası Asya ekonomi-
sindeki toparlanma süreci, bölgenin 
önceliklerinin yeniden belirlenmesi, 
sınır ötesi üretim işbirliği, ticaretin 
önündeki engellerin kaldırılması, 
çevreye duyarlı sürdürülebilir büyü-
me, bölgesel işbirliği gibi konular 
liderler, uzmanlar ve iş dünyası tem-
silcileri tarafından ele alınmıştır. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Asya Pasifik Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konfederasyonunun 
(CACCI) Başkanı Benedicto Yuju-

ico, Konfederasyonun İstanbul’da 
yapılan 25. İş Zirvesini değerlendir-
di. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Asya Pasifik ülkelerinde önümüz-
deki dönemde maliyetlerin daha da 
yükseleceğini, bir süre sonra navlun 
maliyetlerinin göze batmaya baş-
layacağını belirterek, ‘’Bu noktada 
Asya Pasifik ülkeleri yurt dışında 
daha fazla yatırım yapmak zorunda 
kalacaklar. Bizim şimdiden buradaki 
varlığımızı güçlendirmemiz lazım’’ 
dedi.

CACCI Başkanı Benedicto 
Yujuico da, böyle bir toplantının 
İstanbul’da gerçekleştirilmesinin 
önemine işaret ederek, ‘’Bu önemli 
çünkü Türkiye dinamik ve yükse-
len bir ekonomi. Türkiye kendini 
güçlendiriyor ve ekonomik gücünü 
dünyaya gösteriyor’’ dedi. 

 Konferans için Türkiye’ye ge-
len üyelerinin üretim, teknoloji, ban-
kacılık, bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanlarında işbirlikleri oluşturmak 
üzere yerel işadamlarıyla bir araya 

gelmekten büyük memnuniyet duy-
duklarını söyleyen Yujuico, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Üyelerimizin büyük 
çoğunluğu toplantıdan 

ciddi sonuçlar bekliyorlar. 
Türkiye ile 100 milyonlarca 

dolarlık iş bağlantısı 
yapılacağını düşünüyorum. 

Daha önce Türkiye ile 
iş yapmayan işadamları 

özellikle daha mutlu 
olduklarını belirttiler. Çünkü 
Türkiye’deki işadamlarıyla 

bu kadar iş yapabileceklerini 
düşünmüyorlardı. 60 kadar 

ikili görüşme yapıldı. 
Konuştuğum insanlar, iş 

görüşmelerinin devamının 
geleceği ve karşılıklı ticaretin 

gerçekleşeceği konusunda 
oldukça iyimserler.’’

dedi.

25. ASYA PASİFİK 
TİCARET ve 

SANAYİ ODALARI 
KONFEDERASYONU

CACCI
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 25. 

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonuna 
(CACCI) katıldı. 
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Marka; benzerlerinden ayırt 
edici özellik olarak tanımlanmakta-
dır. Ürün ve hizmetlerde olduğu gibi 
kişisel marka da git gide önem ka-
zanan bir kavram olarak hayatımıza 
girmektedir. Bizi benzerlerimizden 
farklı kılan bir ayrıcalıktır. Kişisel 
marka kavramı içerisinde doğuştan 
gelen yeteneklerimiz, hayat boyu 
üzerine eklediklerimiz, geliştirdikle-
rimiz yer almaktadır.

Düşündüğümde aklıma gelen 
birkaç marka Pınar, Arçelik, vs. sa-
yabilirim. Bu markaların bana çağ-
rıştırdıkları kalite, güven gibi tercih 
etmeme sebep olan önemli ortak 
özellikleridir. Kişisel marka içinde 
aynı şeyler söz konusu. Bilinçli ya 
da bilinçsiz bir şekilde bir kişinin 
zihnimizde oluşturduğu onları özel 
kılan, anlamlar bütünüdür.

Kişisel marka sonradan geliş-
tirilebilir. Bunun için önce işe ne 
olduğumuzu analiz ederek başlama-
lıyız marka yaratma çabalarımıza. 
Ben şu an neredeyim, hangi konu-
larda güçlüyüm, zayıf taraflarım ne, 
nelerimi geliştirebilirim bu sorulara 
verdiğimiz yanıtlar ne kadar gerçek-
çi olursa temelimizi o kadar sağlam-
laştırırız. Kendini bilmek geliştir-
mek için ilk ve en önemli  adımdır.
Eğer biz sahip olduğumuz yada 
sahip olamadığımız değerleri fark 
edemezsek, kendimizi olduğumuz-
dan farklı algılıyorsak hiçbir zaman 
bir markamız olmaz. 

Kişisel marka yaratırken; 
Kendimizi gelecekte orta ve 

uzun vadede görmek istediğimiz 
yeri belirlemeliyiz.

Bizi farklı kılan, bize özgü olan 
yanlarımızı  ön plana çıkarmalıyız

Mümkün olduğunca az ya da 
çok her konuda fikir sahibi olmalı 
ancak en az bir konuda uzman olma-
lıyız.

Bizi biz yapan bir tarzımız, 
stilimiz olmalı

Özgüvenimiz güçlü, güvenilir 
bir duruşumuz olmalı

Prensiplerimiz olmalı ve bunla-
rı savunabilecek tutarlılıklarımız

Kısaca nasıl algılanmak istiyor-
sak aslında o olmalıyız.

Kişisel bir markaya sahip ol-
mamak, kendimizi olduğumuz değil 
de olmak istediğimiz şekilde ifade 
etmemize, ön plana çıkmaya çalış-
mamıza sebebiyet verir. Bu bizleri  
yorar, karşımızdaki kişilere karşı da  
bizi tutarsız gösterir. Kendimizi an-
latmak için sarf edeceğimiz çabayı, 
doğru işlerde sarf etmeliyiz.

 Başarı  yolunda aşılacak en-
gel ne kadar zor olursa başarı da o 
denli büyük o denli kıymetli olur. 
Bu yüzden önümüze çıkan güçlükler 
aslında bizi başarıya götüren fırsat-
lar olarak değerlendirilmeli,bizim 
şevkimizi, motivasyonumuz kö-
reltmemelidir. Gideceğimiz yolda 
daima kararlı ve ileriye bakarak yol 
almalıyız.

Duruşumuzdan, görünüşümü-
ze, hobilerimize hatta gönderdiğiniz 
e-postalara kadar komple bir duruş, 
özgüven yansıtmalı, kişisel mar-
kamızı doğru konumlandırmalı ve 
hayatta en büyük projenin aslında 
kendimiz olduğunu unutmamalıyız.

Saygılarımla...

DEĞİŞEN
DÜNYADA

M A R K A

Çimen MUTLU 
Genel Sekreter V.
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Vali Yardımcısı Sayın Ce-
lal Ulusoy Başkanlığında Aydın 
İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 
acilen bir toplantı gerçekleşti. Bu 
toplantıya İŞKUR İL Müdürü Zafer 
Alıcı ile UMEM projesi kurs yöne-
timinde görevli Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet Akçil, İŞKUR İl 
Müdür Yrd. Nazmi Yaman, Aydın 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Ke-
rem Öden, Aydın Teknik ve End. 
Meslek Lisesi Müdürü Sami Yavuz 
ile Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı A. Aydın Akyüzlü, Aydın 
Ticaret Borsası Genel Sekreter V. 
Çimen Mutlu, Aydın Ticaret Borsa-
sı Gıda Kontrol Lab.Müdürü Ülkü 
Ülken, iştirak ettiler.

 Vali Yrd. Sayın Celal Ulusoy 
İstihdam sorunun altında yatan en 
önemli nedenlerin başında meslek-
sizlik geldiğini ve bu projeye çok 
önem verdiklerini ifade etti.Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Aydın Akyüzlü UMEM Projesinin 
İlimize katma değer yaratan firma-
larımızca yeterince anlaşılamadı-

ğını, iyi tanıtılmadığını belirterek 
tanıtım toplantıları yapılmasını 
önerdi. Bu toplantılardan birincisi 
Aydın Ticaret Borsası Konferans 
Salonunda 15 Mart 2011 tarihinde 
15.°°’de gerçekleştirilmesine ardın-
dan diğer odalarda da devam etme-
sine karar verildi.

Akyüzlü bu projenin içerisine 
Borsaların dahil edilmediğine üzül-
düğünü, tarım sektörünün ağırlıklı 
olduğu illerde sektörün ihtiyacı 
olan nitelikli elemanın tarım sek-
töründe istihdam edileceğini bu 
sebeple Borsaların da bu proje 
dışında olamayacağını belirtti. AB 
Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Pro-
jesi için  2008 yılında 2.000 kadın 
istihdamına yönelik hazırladıkları 
projenin tekrar hayata geçirilmesi-
nin mümkün olduğunu belirtti. İŞ-
KUR Müdürü Sayın Zafer Alıcı’da  
BECERİ 10 projesi ile bu mümkün 
olmaması halinde İŞKUR’un aktif 
işgücü programları kapsamında iş 
gücü yetiştirme kurslarıyla bu pro-
jeyi hayata geçireceklerini belirtti.

UMEM
UZMANLAŞTIRILMIŞ

MESLEK EDİNDİRME PROJESİ
HIZ KAZANDI

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

Sayın Ömer Dinçer’in 
Aydın’da Sivil Toplum 

Kuruluşlarıyla bir araya 
gelerek gerçekleştirdiği 

toplantıda iki ay 
önce başlatılmış olan 
Uzmanlaştırılmış 

Meslek Edindirme 
Merkezi (UMEM) 
Projesi’ne İlimizden 

hiçbir talebin 
olmadığına üzüldüğünü 
belirten sözleri projenin 
hız kazanmasına vesile 

oldu.
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Türkiye’nin tek zeytin ve zey-
tinyağı fuarı olan OLIVTECH Fuarı 
03 – 06 Mart 2011 tarihleri arasında 
İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda 
gerçekleşti. 

Geçtiğimiz yıllarda Vinolive 
adı altında altı kez düzenlenen ve 
şarap ürün grubunu da içeren fuar bu 
yıldan itibaren OLIVTECH markası 
altında ve sadece zeytin ve zeytinya-
ğına adanmış bir fuar olarak organi-
ze edilen fuara Meclis Başkanımız 
A.Aydın Akyüzlü, Meclis Başkan 
Yardımcıları A. Bahri Erdel ve Ab-
dülkadir Yıldız ve Meclis Üyesi Ali 
Marmara ziyarette bulundular. 

NABSO ZİYARETİ

OLIVTECH

Ziyarette Aydın Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri V. Çimen Mutlu ile 
görüşmelerde bulunuldu. 10-16 Ni-
san 2011 tarihleri arasında bu yıl 
üçüncüsü düzenlenecek olan Hollan-
da Ticaret Heyeti Türkiye ziyareti-
nin bir gününü Aydın’da geçirmek 
istediklerini dile getiren Ofis Yetkili-
leri Borsa ile işbirliği yapmak iste-
diklerini bildirdiler. 15 Nisan 2011 
tarihinde Aydın Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirmeyi düşündükleri prog-
ramın seminerler ve firma eşleştir-
meleri ile bir tam gün sürdürülmesi 
öngörüldü. Amaç Türk ve Hollanda-
lı Firmaların yapacakları ortak çalış-
malar ile Aydın İlindeki sera faali-
yetlerinin daha da hızlanması ve iki 
ülke arası işbirliğinin geliştirilmesi-
dir.

Aydın Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri V. Çimen Mutlu gerçekle-
şecek seminer programlarında ilimi-
zin kesme çiçekçilik sektöründe faa-
liyete geçmesini istediklerini ve bu 
konu hakkında uzmanlar tarafından 
bilgilendirme yapılmasını, gelecekte 
Akdeniz Bölgesindeki kesme çiçek 
potansiyelinin İlimizde de gerçek-
leşmesini arzu ettiklerini belirtti.

NABSO – Hollanda Tarım Ticaret Destek Ofi-
si Genel Müdürü Jop KIPP ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Eren Kızılateş, Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi 
(EBIC-Ege) Proje Müdürü Dr. Serdal Temel Aydın 
Ticaret Borsası’na ziyarette bulundular.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan ve Yardımcıları 
il Meclis Üyesi  03 – 06 Mart Tarihleri Arasında Gerçekle-
şen OLIVTECH Fuarına Ziyarette Bulundular. 




