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AYDIN’IN İLK TARIM FUARI AÇILDI

AYDIN İLİ MÜŞTEREK
HİZMET AÇILIŞLARI

HİSARCIKLIOĞLU, “Aydın’daki Oda ve Borsalar 5 yıldızlı
hizmet veriyor”»

156 Firmanın katıldığı fuara vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.»

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNE
İCRAATLARINI ANLATTI

KONUŞAN EKONOMİ

» Aydın Ticaret Borsası meclisi 2009 Ocak ayında göreve gelmelerinden bu 
yana  4 yıllık görev süresinde, gerçekleştirdikleri faaliyetleri hakkında 
üyelerini bilgilendirmek amacıyla tüm meclis üyelerinin katılımıyla, Aydın 
Merkez ve Kuyucak’ta  yemekli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. 

» Aydın, yatırımcılara büyük fırsat sunuyor.
Kanal 24’te yayınlanan programa, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
BOSNALI, Aydın Sanayi Odası Başkanı Ercan ÇERÇİOĞLU ve Aydın Ticaret 
Odası Başkanı İsmail Hakkı DOKUZLU konuk oldular.

Bu sayımızda Borsamızın 2009 yılından bu 
yana gerçekleştirdiği etkinlikleri hakkında, 

hazırlamış olduğumuz 4 yıllık faaliyetlerimizi 
Cd ortamında sizlere sunduk.

Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No: 18 Borsa sarayı 09010 - Aydın
Tel Santral : 0256 211 50 00 - 211 61 45-46-47

Fax: 0256 211 63 15 • Genel Sekreter : 0256 211 63 16
Borsa Kantar : 0256 231 11 54 • e-mail : info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN TİCARET BORSASI

www.aydinticaretborsasi.org.tr



“Tüccar; milletin emeğini ve 
üretimini kıymetlendirmek 
için, eline ve zekasına 
emniyet edilen ve bu 
emniyete liyakat göstermesi 
gereken adamdır.”
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Aydın Ticaret Borsası Dergisi
Aydın Ticaret Borsası’nın ücretsiz yayınıdır. Dört (4) ayda bir 

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

Başkan’dan / A.Aydın AKYÜZLÜ

Başkan’dan / Adnan BOSNALI

Türkiye ve Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi İşaretler ve
Yerel Gıda Değer Zincirlerinin Yönetişimi"

Aydın Kadın Girişimciler Derneğinden Aydın Ticaret
Borsasına Ziyaret

Aydın’ın İlk Tarım Fuarı’nın Tanıtımı Borsamız’da Yapıldı.

Aydın Güç Birliği, Fuar Alanının
Tescillenmesi İçin Vali’ye Çıktı

İl Kadın Girişimciler ve İl Genç Girişimciler
Kurulu İcra Komitesi Üyeliği Seçimleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı
Cafer KIVANÇ ve Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan TÜRKTEMEL’den
Aydın Ticaret Borsası’na Ziyaret

TKDK Aydın İl Koordinatörlüğünden
Aydın Ticaret Borsası’na Ziyaret

TOBB Aydın’da
Tarım Meslek Lisesi Açacak

YÜCİTA Yöresel Ürünler ve
Çoğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı

Genel Sekreterler Eğitim Semineri Gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası’ndan Aydın Özel
Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüğü’ne Destek

Aydın Ticaret Borsası’ndan
Satış Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

Kırmızı Et Üreticileri Örgütlendi

Vergi Dairesi’nden Aydın Ticaret Borsası’na Ziyaret

Aydın İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinden
Aydın Ticaret Borsası’na ziyaret

Aydın’da Proje Fikri Gelişecek

Basında Borsa
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EDİTÖRDEN
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Editörden...

Duygu ÖDENİR TÜKEL

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi

Değerli okuyucularımız;

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 duyuyoruz. 

Borsamızın etkinliklerinin ağırlıkta olduğu dergimiz, bu sayımızda da yine 

dopdolu bir içeriğe sahip. 

Borsamızın gerçekleştirdiği etkinliklerin detayları,  ilerleyen sayfalarda sizlerle 

birlikte olacak. 

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü Kalite bölümünden 

Sayın Tevfik Bıyıklı’nın “Her Müşteri Özeldir” başlıklı yazısını sunarken,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hakkında soru cevap şeklinde 

tanıtım yazısı ile siz üyelerimizi,  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu hakkında bilgilendireceğiz.

Bu sayımızda ilimiz için önemli bir yere sahip olan, İncirliova ilçemizi tanıtacağız 

siz değerli okuyucularımıza. 

2010 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz aracılığıyla, gerek tarım 

ürünlerimizin katma değer kazanması, gerekse ilimizin kalkınmasını bir nebze de olsa 

artırabilmek adına Borsamız tarafından gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi sizlere 

ulaşmasını sağladık, 

Dergimiz ekinde Borsamızın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği etkinlikleri 

hakkında, hazırlamış olduğumuz 4 yıllık faaliyetlerimizi sunduk.

Siz değerli okuyucularımıza layık olması amacıyla çalışmalarımızı hazırlarken aldığımız 

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

haberlerimiz ve konuklarımız ile buluşuncaya dek  

Keyifli okumalar diliyorum. 



BAŞKAN’DAN BAŞKAN’DAN
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Yaptığımız işe
inançla sarılmalıyız.
Başarımızın 
büyüklüğü
inancımızın
büyüklüğüyle
doğru orantılıdır.

Hep birlikte
Aydınımız için
büyük düşünelim. 

sektöründe sanayileşme 
potansiyelinin ve Aydın 
ili tarımsal ürünlerinde 
katma değerin 
arttırılması, ortaklık ve 
birlikte iş yapma 
kültürü ile doğaya 
saygılı, yenilebilir 
enerjinin tüm bölgeye 
örnek teşkil etmesi 
amaçlanmaktadır. 

Ayrıca ilimizde tarım 
ürünlerinin işlenmesi 
ve tarımsal sanayide 
nitelikli eleman sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Bu 
sorunu çözmek amacıyla meslek 
lisesinin açılması amacıyla, ilimiz 
odaları ile işbirliği içerisinde çalışarak, 
TOBB Başkanımız M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan destek için  söz 
alınmıştır. İlgili protokol imzalanarak 
yakın zamanda bu isteğimizi de hayata 
geçireceğiz.

Yaptığımız işe inançla sarılmalıyız. 
Başarımızın büyüklüğü inancımızın 
büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Hep 
birlikte Aydınımız için büyük 
düşünelim. 
Borsa olarak 2009 yılından bu yana 
amacımız, yaptığımız çalışmalar 
sonucunda ilimiz tarım ürünlerinin hak 
ettiği yere ulaşmasını sağlamak, 
üyelerimizin  kalkınmasını, üretimin ve 
ihracatımızın artmasını bir nebze olsun 
sağlamaktır.

Saygılarımla...

Aydın Ticaret Borsası Nisan 2013»

D
A. Aydın AKYÜZLÜ
Meclis Başkanı

Adnan BOSNALI
Yönetim Kurulu Başkanı

eğerli üyelerimiz;

2001 yılında o dönem 
yönetim kurulunun verdiği 

kararla bir laboratuvar kurma fikri 
ortaya çıktığında bir komisyon 
oluşturularak, Aflatoksin laboratuvarı 
kurmaya karar verdik. 2002 yılında 
Borsamız  bünyesinde,  Kuru İncir 
İhracatçısı üyelerimize hizmet sunmak 
amacıyla kurulan Laboratuvarımız 3 
personel ve tek birimle hizmet verirken, 
bugün 8 birimi ve 33 personeliyle bütün 
gıda analizlerini yapabilen, Avrupa 
standartlarında bir laboratuvar haline 
gelmiştir. 

Bugün geldiğimiz nokta TOBB Başkanı 
Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
tarafından iftihar edilmiş ve diğer tüm 
Borsalara da örnek gösterilmiştir. 
Vermiş olduğumuz anahtar teslim 
akredite laboratuvar kurmaya yönelik 
danışmanlıklarla da bunu kanıtlamış 
bulunmaktayız.
Son 4 yılda birçok proje gerçekleştirdik 
ve gerçekleştirmek istediğimiz de daha 
birçok proje bulunmaktadır.

Bunların başında 2011 yılında Çıldır 
Havaalanının yolcu ve kargo 
taşımacılığına açılması için başlatılan 
çalışmalar yer almaktadır. 

Bir diğer projemiz ise Aydın için büyük 
önem taşıyan Sayın Valimiz Kerem AL’ 
ın önderliğini yürüttüğü, GEKA 
Güdümlü Proje desteği ile “Yenilebilir 
Enerjili  Soğuk Hava Deposu” 
projesidir. Yenilebilir Enerjili Soğuk 
Hava Deposu projesi ile tarım 

Birlik ve beraberlik ile gücümüze güç katarak, kararlılıkla yürümeliyiz. Tüm 
meclis ve yönetim kurulu üyelerince güç birliğine, birlikte çalışmanın önemine 
inanan kişiler olarak, çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecektir.

AYDIN İÇİN
YAPACAK
DAHA ÇOK
İŞİMİZ VAR!

2009 yılından bu yana 
başlıca faaliyetlerimiz 
arasında Rusya’ya 
Gümrüğümüzün Yaş Sebze 
ve Meyve İhracatında 
yetkilendirilmesi, Kuru İncir 
yurtiçi ve yurtdışı 
tüketiminin arttırılması ve 
yöresel ürünlerimizin coğrafi 
işaret çalışmaları, Çıldır 
Havaalanımızın yolcu ve 
kargo taşımacılığında tekrar 
faaliyete geçmesi amacıyla 
Borsamızca başlatılmış 
çalışmalar, ilimiz tarım ürünlerinin 
tanıtımı amacıyla üyelerimizin de 
katılımlarıyla yurtiçi ve yurtdışı 
fuarlara katılım sağlanması, ilimizde ilk 
Tarım fuarının gerçekleşmesi, Kırmızı 
Et Üreticileri Birliği’nin kurulması, 
bütçe imkanlarımız çerçevesinde  
ilimizdeki hastanelere yapılan 
yardımlar, eğitim ve gıda yardımları, 
Van, Afrika ve Pakistan’da yaşanan 
felaketlere ayni ve maddi yardımda 
bulunma, Üstün zekalı çocuklarımız 
için Bilim ve Sanat Merkezi için gerekli 
protokol imzalanarak Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz tarafından ihalesi 
gerçekleşmiştir. Ayrıca Borsamız, 
Ticaret Odamız ve Sanayi Odamız 

girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğimiz tarafından ilimize 16 derslikli 
bir Meslek Lisesi, Yurt ve Kapalı Spor 
Salonundan oluşan bir eğitim kompleksi 
yaptırılacaktır. Meslek Lisesinde Gıda 
Teknolojisi Bölümünde 
Fabrikalarımızda çalışacak nitelikli 
elemanlar yetiştirilecektir. 

Üyelerimiz, İlimiz ve Bölgemize hizmet 
etmeyi hedeflemiş gönüllü kişiler olarak 
Aydın’ın kalkınması için gerekli olan her 
türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu 
bildirerek, çalışmalarımız tüm hızı ile 
devam edecektir. 

Saygılarımla...

D eğerli Üyelerimiz ve 
kıymetli okuyucularımız; 

Kaliteli hizmet sunan, bu 
hizmetleri sürdürürken üyelerinin 
beklentilerine önem veren, hizmet 
geliştirerek, güçlü bir Borsa olmayı 
kendine hedef edinen Aydın Ticaret 
Borsası yöneticileri olarak göreve 
başladığımız ilk günden itibaren 4 yıllık 
süreci en etkin, en verimli şekilde 
yürütebilmek ve elde ettiğimiz pozitif 
değerleri sürdürülebilmek amaç ve 
hedefleri ile yaptığımız işe inançla 
sarılarak bayrağı elimize aldık. 

Öncelikle Üyelerimize, sonra İlimiz ve 
Bölgemiz  için neler yapabiliriz, hangi 
konularda eksikliklerimiz var diye  
sürekli araştırmalarımızı sürdürdük. 
Kamu Tüzel kişiliğine haiz bir kurum 
olarak kanunun verdiği görevler 
dışında, bizlere büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Bunun için birlik ve 
beraberlik ile gücümüze güç katarak, 
kararlılıkla yürümeliyiz. Tüm meclis ve 
yönetim kurulu üyelerince güç 
birliğine, birlikte çalışmanın önemine 
inanan kişiler olarak,

AYDIN İÇİN
BÜYÜK
DÜŞÜNELİM



"TÜRKİYE VE DİĞER AKDENİZ
ÜLKELERİNDE COĞRAFİ İŞARETLER VE
YEREL GIDA DEĞER ZİNCİRLERİNİN
YÖNETİŞİMİ"

ETKİNLİK HABER
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"Türkiye ve Diğer 
Akdeniz Ülkelerinde 
Coğrafi İşaretler ve 
Yerel Gıda Değer 
Zincirlerinin 
Yönetişimi" konulu 
seminer 10-14 Ekim 
2012 tarihleri arasında 
Antalya'da 
gerçekleştirilmiştir. 

Tarım Makinaları ve Hayvancılık Fuar 
davetiyeleri katılımcılara dağıtıldı. 

Seminer programı,  "Türkiye Yöresel 
Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma 
Ağı"nın kurulması ile sonuçlandı. Bu 
ağı oluşturan gönüllü çalışma grubu 
Türkiye'de ideal bir coğrafi işaretler 
sisteminin kurulabilmesi, yöresel 
ürünlere değer kazandırılarak 
sürdürülebilir kırsal kalkınmanın 
desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması için çalışmalar yapacaktır.  
Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Çimen Mutlu İletişim komitesi ve 
Kurumsal İlişkiler Komitesinde görev 
adı.  Mutlu; Adnan Menderes 
Üniversitesi ile Yerel Ürün Koruma 
Kampanyası çerçevesinde yürütülen 
Kurumlar arası işbirliğinin Coğrafi 
İşaretlerin bilinirliğinin İl düzeyinde 
arttırılması amacıyla Türkiye’de örnek 
bir çalışma olduğunu belirterek  Nisan 
2013’de gerçekleştirilecek  Türkiye 
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler 
Araştırma Ağı toplantısının Aydın’da 
yapılmasına karar verildi.

Aydın Ticaret Borsası Nisan 2013»

A

ıllık 43 Milyon 323 Bin TL gelir elde 
edilen kestanenin 2012 yılının ilk hasadı 
Aydın Merkez Eğrikavak Köyünde 
yapıldı. İlk hasat edilen 15 kilo kestaneyi 

sembolik olarak kilosu  15 TL’den Aydın Ticaret 
Borsası satın aldı. 

Türkiye’deki kestane üretiminin yüzde 45’lik 
kısmının karşılandığı Aydın’da sezonun ilk kestanesi 
Aydın Ticaret Borsası’na teslim edildi. Sezonun ilk 
kestanesini Aydın Ticaret Borsası’na satan  
Sabahattin Metin, geçtiğimiz yıllara göre rekoltenin 
düşük olduğunu buna karşılık ürün kalitesinin çok 
iyi olduğunu söyledi. Kestanenin ağaçta beklemediği 
için üreticiye zora soktuğunu ifade eden Sabahattin 
Metin, tek temennilerinin fiyatların iyi olması 
olduğunu belirtti.

Aydın’da 6 bin 446 hektar alanda üretimi yapılan 
kestanelerin hasadı başladı. Aydın’da birçok ailenin 
geçim kaynağı olan kestane ilin yüksek kesimlerinde 
üretiliyor. Yıllık 19 bin 52 tonluk kestane üretimi 
gerçekleşen Aydın’da ağırlıklı olarak Sultanhisar, 
Köşk  ve Nazilli ilçelerinde kestane üretimi yapılıyor.

kdeniz Üniversitesi Akdeniz 
Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi'nin ev 
sahipliğinde, Monpellier 

Akdeniz Tarım Enstitüsü, Türk Patent 
Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve Antalya Ticaret Borsası'nın 
katkıları ile düzenlenen "Türkiye ve 
Diğer Akdeniz Ülkelerinde Coğrafi 
İşaretler ve Yerel Gıda Değer 
Zincirlerinin Yönetişimi" konulu 
seminer 10-14 Ekim 2012 tarihleri 
arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. 

13 ülkeden üretici dernekleri, bilim 
dünyası ve uluslararası kurumlardan 50 
ve ulusal kurumlardan yaklaşık 150 
kişinin katıldığı seminere Aydın İlini 
temsilen ,Aydın Ticaret Borsası’ndan 
Meclis Başkan Yardımcıları A. Bahri 
Erdel ve Abdülkadir Yıldız, Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis 
Üyesi Ali Marmara, Genel Sekreter  
Çimen Mutlu, Muamelat Memuru 
Emine Taşkıran, Arge, Proje ve Kalite 
Sorumlusu Cansu Karabulut katıldılar. 
Seminer süresince katılımcılara tanıtım 
amacıyla kurulan Aydın standında, 
Kuru İncir, Kestane,  Zeytinyağı  gibi 
yöresel ürünler tanıtılıp, tattırılırken  
Aydın tanıtım Cd si, İncirli Tatlı 
Tarifleri Kitabı, Aydın 1.Gıda Tarım, 

Y

SEZONUN
İLK KESTANESİ
BORSA’YA
TESLİM EDİLDİ. 

AYDIN KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNDEN,
AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 

Aralık 2012 tarihleri arasında 
Kurulacak  Elişi Çarşısında, evde 
üretim yapan bayanların hazırladığı 
elişlerinin satılarak girişimcilik 
konusunda heveslendirmek olduğunu 
ifade etti. Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı ise ilimizde 
Kadın  Girişimciliğin arttırılması için 
elimizden geldiğince sizlerin 
arkasındayız, ayrıca  Aydın Ticaret 
Borsası  koordinasyonluğunda  
yürütmekte olduğumuz Kadın 
Girişimciler Kurulu ile ortak 
yapacağınız çalışmalar olmasını arzu 
ederek, Aydın Valiliği himayesinde 01 – 
04.12.2012 tarihleri arasında  
gerçekleşecek olan Elişi çarşısında 
ziyaretçilere ikram edilmek üzere 1500 
adet kuru İncir hazırlatılacağını, Aydın 
Ticaret Borsası olarak Kadın 

girişimcilerimize katkı sağlamaktan 
mutluluk duyduklarını ifade ederek, 
Kadın Girişimciler Derneğinin 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Kadın girişimciler Kurulu Başkanı Esen 
Türker, Aydın Ticaret Borsası Başkanı 
Adnan Bosnalı ’ya teşekkürlerini 
sunarak “ziyaret esnasında bizlere 
verdiğiniz fikirlerinizin  çalışmalarımıza 
yeni bir boyut kazandırdı” diyerek  
ziyaretlerini sonlandırdılar. 

A ydın Kadın Girişimciler 
Derneği Başkanı Esen 
Türker, Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Seval  

Pekgüzel, Selda Atay ve Şirin Altıntaş 
Aydın Ticaret Borsası’nı ziyarette 
bulundular. Kadın Girişimciler 
Derneğini Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Yönetim kurulu Üyesi Yakup 
Er ve Meclis Üyesi Ali Marmara 
karşıladılar. 

Yeni kurulan Kadın Girişimciler 
Derneği hakkında bilgi veren Başkan 
Esen Türker derneklerinin kurulma 
amaçlarının, İlimizde kadın girişimci 
sayısının arttırılması ve  proje üretmek 
olduğunu ifade ederek ilk projeleri olan   
Aydın Valiliği himayesinde 01 – 04 



fuarımıza ziyaret etmesini bekliyoruz. 
Aydın’ında tüm köylerinden araçlar 
kalkacak” dedi.

ESKİ TÜTÜN DEPOLARI 
FUAR ALANINA 
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 
Çıldır Havaalanı yolu üzerinde Tekel'in 
20 yıl önce yaptırdığı 24000 m² kapalı 
alana sahip tütün depoları, Tekel'in 
özelleştirilmesi sürecinde boşaltılarak 
Aydın İl Özel İdaresi'ne devredilmişti. İl 
Özel İdare'nin depo olarak kullandığı 
tütün depoları, 2011 yılı Mayıs ayında 
Aydın'a gelen THY Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamdi Topçu'yu karşılamaya 

giden eski Aydın Valisi Hüseyin Avni 
Coş'un dikkatini çekmişti. Vali Coş, 
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı'dan depoların 
tadilat yapılarak kullanıma açılmasını 
istemişti. Aydın Ticaret Borsası'nın 
yürüttüğü çalışmalar sonucu 24000² 
kapalı alana sahip tütün depolarının 
12000 m² fuar alanına dönüştürüldü.

EN AZ 55000 
ZİYARETÇİ 
BEKLENİYOR
fuar hakkında bilgiler veren Kobi 
Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa 
Manap, fuara Aydın’dan 17, yurt 
dışından iki toplam 156 firmanın 
katılacağını açıkladı. Türkiye’nin hiçbir 
yerinde tek holde 12000 m² kapalı fuar 
alanı bulunmadığını da dikkat çeken 
Mustafa Manap, “Fuar için bütün 
hazırlıklarımız tamamlandı. İlk 
fuarımızda 156 firmayı burada 
ağırlayacak olmamız gelecek için ümit 
verici bir durum. Fuara Ege ve Akdeniz 
Bölgesinin 13 ilinden otobüsler 
kaldıracağız. En az 55 Bin ziyaretçinin 
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Rıza Posacı, Aydın 
Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Mehmet Sedat 
Güngör, Kobi Fuarcılık Genel Müdürü 
Mustafa Manap ve Ticaret Borsası 
Meclis Başkan Yrd. A.Bahri Erdel, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Kazım Günaydın, Meclis 
Üyesi Ali Marmara katıldı.
Toplantıda ilk söz alan Aydın Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Salih 
Köksal, Aydın nüfusunun % 50’sinden 
fazlasının bir şekilde tarım, hayvancılık 
ile iç içe olduğunu dikkat çekerek 
Aydın’ın gıda, tarım ve hayvansal 
ürünlerinin daha iyi tanıtılabilmesi için 
fuarların büyük önem taşıdığını söyledi.
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Aydın Akyüzlü ise fuarların bir ülkenin, 
bölgenin ve illerin aynası olduğunu 
ifade ederek, fuarlar vasıtasıyla üretilen 
ürünlerin tanıtımı ve üreticilerin kendi 
alanlarındaki teknolojik gelişmeleri 
birebir görebilmesi açısından fuarların 
kendileri için çok önemli olduğunu 
belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Nisan 2013»

A ydın’ın ilk tarım hayvancılık 
ve gıda fuarı  açılıyor. 
Aydın’daki bir çok kurumun 
bir araya gelerek 

düzenlediği fuara 156 firmanın 
katılacağı duyurulurken, bu 
firmalardan ikisinin yurtdışından 
olduğu açıklandı. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bankalığı, 
Aydın Valiliği, Aydın Belediyesi, Aydın 
Ticaret Borsası, Aydın Ziraat Odası, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 
Adnan Menderes Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi ve Ziraat 
Mühendisleri Odasının katkılarıyla 
Aydın Ticaret Borsası ve Kobi Fuarcılık 
işbirliği ile Tekel tütün depolarında 
Aydın 1. Tarım, Havyacılık ve Gıda 
Fuarı yapılacak.
fuarın tanıtım toplantısı Aydın Ticaret 
Borsası Toplantı Salonunda yapılırken 
toplantıya Aydın Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Salih Köksal, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Aydın Akyüzlü, Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Ticaret 
Odası Eski Genel Sekreteri Alattin 
Arslan, Aydın Ziraat Odası Başkanı 

AYDIN’IN İLK TARIM
FUARI’NIN TANITIMI
BORSAMIZDA
YAPILDI.

Aydın’ın
İlk Tarım Fuarı Açılıyor.
156 Firmanın Katılacağı 
Fuarda Yurt Dışından
2 Firma Olacak

AYDIN’IN
İLK TARIM

FUARI
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A

AYDIN’IN İLK
TARIM FUARI AÇILDI
156 Firmanın Katıldığı Fuara 
Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

ydın’ın ilk tarım hayvancılık 
ve gıda fuarı tören ile açıldı. 
Aydın’daki bir çok kurumun 
bir araya gelerek 

düzenlediği fuara 156 firma katılırken, 
ziyaretçiler  fuara yoğun ilgi gösterdiler. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bankalığı, 
Aydın Valiliği, Aydın Belediyesi, Aydın 
Ticaret Borsası,  Aydın Ziraat Odası, 
Makine Mühendisleri Odası, Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği, Adnan 
Menderes Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri 
Odasının katkılarıyla Aydın Ticaret 
Borsası ve Kobi Fuarcılık işbirliği ile 
Tekel tütün depolarında kurulan Aydın 
1. Tarım, Havyacılık ve Gıda Fuarı 
açıldı.
Açılışa Aydın Vali Vekili Muhsin 
Çatmadım, Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu, AK Parti eski Aydın 
Milletvekili Ahmet Ertürk, ADÜ 
Rektörü Prof Dr. Mustafa Birincioğlu, 
Türkiye Ziraat Odaları Başkan Vekili 
Nuri Sorman ilçe kaymakamları, daire 
müdürleri, sivil toplum örgütü 
temsilcileri, çok sayıda davetli ve 
vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Kobi 

Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa 
Manap, fuar ile ilgili bilgiler verdi. 
Aydın’da düzenlenen ilk tarım fuarı 
olmasına rağmen 156 firmanın fuara 
katılmasının çok iyi bir durum 
olduğunu söyledi. fuara Aydın’dan 17, 
yurt dışından 2 toplamda 156 firmanın 
katıldığını dikkat çeken Mustafa 
Manap, gelecek yıllar için katılımın 

ümit verici olduğunu söyledi. 12 Bin 
m² kapalı olanda açılan fuar Aydın için 
fuar alanı olarak tahsis edilmesini 
öneren Mustafa Manap, fuar alanının 
Türkiye’de tek holde kapalı en büyük 
alan olduğunu belirtti.

Fuarın Aydın’a bir hareketlilik 
getirdiğini dile getiren Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Aydın Akyüzlü, “Fuar zamanında 
ilimizdeki, hatta birçok 
ilçelerimizdeki otellerin 
dolduğunun duyumunu almış 
bulunmaktayız. Basit görülen bir 
fuar Aydınımıza ne kadar önemli 
katkılar sağlamaktadır. Hayalimiz 
olan çıldır havaalanı da faaliyete 
geçtiğinde Aydınımız bambaşka bir 
şehir olacağını şimdiden görür 
gibiyiz. Aydın ilimiz iklim, toprak 
yapısı, ürün çeşitliliği, yer altı ve yer 
üstü kaynakları, gelişmiş kentlere ve 
turizm merkezlerine yakınlığı ile 
ülkemizin önde gelen illerinden 
birisidir. İlimizde, 817 bin 629 
hektar alanın yüzde 48’i tarım 
arazilerinden oluşmaktadır. Tarım 
arazileri içerisinde zeytin ve 
meyvelikler yüzde 52 gibi önemli 
bir paya sahiptir. Türkiye 
ihracatçılar Meclisi 2011 
rakamlarına göre Aydın kuru 

meyve ihracatında Türkiye’nin en 
başarılı 5. ilidir. Aydın Türkiye kuru 
incir üretiminin yüzde 64.62’sine, 
kestane üretiminin yüzde 33,81’ine, 
yağlık zeytin üretiminin yüzde 
16’sına sahiptir. Yaş meyve ve sebze, 
pamuk, mısır, çam fıstığı, çilek, 

domates, bal gibi pek çok ürün 
ilimizde üretilmektedir. Aydın 
olarak tarımda bu kadar önemli bir 
yere sahip olduğumuzu göz önüne 
alırsak Aydın tarım, hayvancılık ve 
gıda fuarını yapmakta geç bile 
kalınmıştır” dedi.

Aydın Belediye Başkanı
Özlem ÇERÇİOĞLU; 

“Aydınlıları Tarım
Alanındaki  Teknolojiyle
Buluşturmayı Hedefledik”

“Geç Bile Kalındı”

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı
A. Aydın AKYÜZLÜ;

Fuarın açılışında konuşan Aydın Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu’da fuar konusunda Aydın’ın geç kaldığını 
anımsatarak, açılan fuar ile üreticilerin ürünlerini tanıtmasını, 
Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı 
hedeflediklerini dile getirdi.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan BOSNALI;

“Aydın Ekonomisine Hareket Geldi”

Fuar Alanı Tescillenecek

Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 1. 
Aydın Tarım, Hayvancılık ve Gıda 
Fuarı’nın Aydın ekonomisine 
hareket getirdiğini belirtti. 
Aydın’da ilk düzenlenen ve 22-26 
Kasım 2012 tarihleri arasında 
binlerce kişinin ziyaret ettiği 1. 
Aydın Tarım, Hayvancılık ve Gıda 
Fuarı, kentte ekonomiyi 
canlandırdı. Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurul Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Ziraat Odası ile 
birlikte ortaklaşa düzenledikleri 1. 
Aydın Tarım, Hayvancılık ve Gıda 
Fuarı’nı değerlendirdi.

Adnan Bosnalı, fuar nedeniyle il 
merkezindeki bütün otellerin 
dolduğunu, fuara gelen 
ziyaretçilerin Kuşadası’nda 
konaklamak zorunda kaldığını 
söyledi. Fuara tarım ve diğer 
sektörlerden 156 firmanın stant 
açtığını belirten Bosnalı, 
“Kentimizde ilk kez 
düzenlenmesine rağmen fuara çok 
büyük bir katılım var. Fuarda stant 
açan 156 firmanın sadece 17’si 
Aydınlı firmalardı. Diğer illerden ve 
yurtdışından firmaların fuara 
katılımının yoğun olması bizi mutlu 
etti. Aydın’ın önümüzdeki yıllarda 

da fuarlara ev sahipliği yapabilmesi 
için ışık verdi” dedi.
İlk günden itibaren fuarın ziyaretçi 
akınına uğradığını belirten Bosnalı, 
“Aydın’ın neredeyse tüm 
ilçelerinden ve köylerinden fuara 
ücretsiz taşıma yapıldı. Ayrıca diğer 
kentlerden gelen otobüslerin sayısı 
dikkat çekiciydi. Fuarda özellikle 
tarım makineleri tanıtan Aydınlı 
firmaların stantları aşırı ilgi gördü. 
Fuar kentimizde ciddi bir 
hareketlilik sağladı. Bu 
hareketliliğin kent ekonomisine 
katkıları olduğunu düşünüyorum” 
diye konuştu.

Fuarın düzenlendiği Tütün 
Depoları’nın fuar alanı olarak 
tescillenmesi için çalışma 
başlatacaklarını beyan eden 
Bosnalı, “Tütün Depoları yapılan 
tadilatın ardından 12 bin 500 
metrekarelik alanıyla mükemmel 
bir fuar alanı haline geldi. Ayrıca, 

bu alanın havaalanına yakınlığı, 
şehir merkezinden uzaklığı ve 
sanayi bölgesinde olmasından 
dolayı fuarlar için çok büyük 
avantaj. Burasının fuar alanı olarak 
tescillenmesi için herkes üzerine 
düşeni yapmalıdır. Aydın Ticaret 
Borsası fuar alanın tescillenmesi 

için çalışmaları başlatacağız. Ayrıca 
fuarda konaklama ve ulaşım 
konusunda tespit ettiğimiz 
eksiklikleri gidermeliyiz” şeklinde 
konuştu.
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Adnan
BOSNALI;

“Tütün Depoları 
yapılan tadilatın 
ardından 12 bin 
500  m2 alanıyla 
mükemmel bir 
fuar alanı haline 
geldi.”



Aydın’da 22-26 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 103 bin 779 
kişinin ziyaret ettiği 1. Aydın Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın 
düzenlendiği alanın fuar alanı olarak düzenlenmesi için Aydın Güç Birliği, 
Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. 

A ydın Valisi Kerem Al, 
havaalanı yanında bulunan 
ve eskiden Tekel Tütün 
Deposu olarak kullanılan 

25000 m² kapalı alanın Fuar alanı 
olarak değerlendirilmesi için elinden 
geleni yapacağını belirtti. 
Aydın Ticaret Borsası, Ticaret Odası, 
Aydın Sanayi Odası, Aydın Ziraat 
Odası ve TÜMSİAD Başkanları başarı 
ile gerçekleştirilen 1. Aydın Tarım, 
Hayvancılık ve Gıda Fuarı sonrası Vali 
Kerem Al’ı makamında ziyaret edip 
fuarın değerlendirmesini yaparak bu 
alanın Fuar Alanı olarak tescillenmes-
ini talep ettiler. Ziyarete Aydın Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Aydın Akyüzlü, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Kazım Günaydın, Meclis 
Üyesi Ali Çevik, Aydın Ticaret Odası 
Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu ve 
Meclis Başkanı M. Ali Parmaksız, 
TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Özcan 
Petekkaya, Aydın Ziraat Odası Başkanı 
Rıza Posacı ve Aydın Sanayi Odası 
Başkanı Yalçın Pekgüzel ile güç birliğini 
oluşturan kurumların yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Aydın Valisi Kerem Al, heyetin talebi 
üzerine Defterdarlık ve Aydın İl Özel 
İdaresi ile görüşerek, alanın fuar alanı 
olarak tescillenmesi için ne gerekiyorsa 
yapılacağını söyledi.

Aydın’ın birçok konuda oldukça zengin 
olduğunu, ancak Efelik kültürünün 
tekil hareket etme geleneğinden dolayı 
bu zamana kadar bir çok konuda zarar 
ettiğini belirten Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı Aydın Akyüzlü, ziyaret 
sonrası yaptığı değerlendirmede, 
tarımla özdeşleşen Aydın’ın en önemli 
ihtiyaçlarının başında birliktelik 
geldiğini söyledi. Şu anda tarım fuarı 
alanı ihtiyacı birlikte hareket ettiklerini 
ve bu yıl ilki düzenlenen fuarda alanın 
ne kadar uygun bir yer olduğunu 

herkesin gördüğünü belirten Akyüzlü, 
Aydın Efeleri olarak bundan sonra tekil 
değil birlikte oynamak zorunda 
olduklarını belirtti. 22-26 Kasım 
tarihleri arasında fuara 103 bin 779 
kişinin ziyaret ettiğini ve 78 bin araç 
giriş çıkışı olduğunu belirten Akyüzlü, 
“Tarım fuarı konusunda Türkiye’de bir 
numara olabiliriz. Bursa’daki fuar alanı 
8500 m². Bizim alanımız 12500 m² iki 
ayrı hol ile tam 25 dönüm kapalı alan. 
Hem de havaalanının dibinde. Bu 
alanın mutlaka tarım fuar alanı olarak 
tescillenmesini istedik. Eğer yasal 
mevzuat gereği mümkün olmazsa Sayın 
Valimiz alanın Tarım İl Müdürlüğü’ne 
tahsisini sağlayıp İl Müdürlüğü de 
burayı Tarım Fuar Alanı olarak 
değerlendirecek” diye konuştu.
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AYDIN GÜÇBİRLİĞİ, FUAR ALANININ
TESCİLLENMESİ İÇİN VALİ’YE ÇIKTI

“AYDIN EFESİ
ARTIK BİRLİKTE
OYNAMALI”

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin Kadın 
girişimciler ve Genç 
Girişimciler Kurulu 

Yönetmeliğine göre, 14.12.2012 
tarihinde saat 10.°° - 16.°° saatleri 
arasında tüm ülke genelinde İl Kadın 
girişimciler ve İl Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Üyeliği seçimleri  
gerçekleşti. 

Aydın ilinde koordinatörlüğü  Aydın 
Ticaret Borsası tarafından yürütülen  İl 
Kadın Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi  Üyeliği seçimleri  sonucunda, 
İcra kuruluna  Berna Akyüzlü, Semra 
Ağaççı ve Tülin Abacı seçildi. 

İl Genç Girişimciler Aydın Ticaret 
Borsası İcra Komitesine  ise Borsa 
üyelerinden Semih Sabuncu asil üye, 
Aydın Çoban ise yedek üye olarak 
seçildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı  Adnan Bosnalı; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, 
2008 yılından bu yana Aydın Ticaret 
Borsası koordinatörlüğünde  
görevlerini yürüten İl Kadın 
Girişimciler Kurulu, 2012 yılı itibariyle 
daha aktif bir şekilde çalışmalarını 
yürütmek amacıyla üye sayısını 30 
kişiden, 122 kişiye çıkarttı. 

14 Aralık 2012 tarihi itibariye Tüm ülke 
genelinde yapılan Kadın Girişimciler 
İcra Kurulu Üyeliği seçimi Borsamız ve 
aynı zamanda Aydın ilinde bulunan 
diğer oda ve Borsalarda gerçekleşti. 
Yapılan seçimlerde belirlenen İcra 
Kurulu Üyelerinin dağılımına göre; 
(Aydın Ticaret Borsası 3, Aydın Ticaret 
Odası 5, Aydın Sanayi Odası 1, Söke 
Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası 2 
Nazilli Ticaret Odası ve Nazilli Ticaret 
Borsası 2, Didim Ticaret  Odası 1 ve 
Kuşadası Ticaret Odası 1 kişi olmak 
üzere)  Aydın ilinde toplam 15 kişiden 
oluşacak olan İl İcra Komitesi Üyeleri 

25 Aralık 2012 tarihine kadar ilk 
gündemli toplantılarını Aydın Ticaret 
Borsası koordinatörlüğünde 
gerçekleştirerek, bu toplantıda 1 başkan 
ve 2 başkan yardımcısı seçerek 
görevlerine başlayacaklar. Kadın 
Girişimcilerimizin görevlerinin hayırlı 
olmasını dileyen Adnan Bosnalı; Kadın 
Girişimcilerimizin sayısının 
arttırılmasına ve ilimiz yöresel 
ürünlerinin tanıtımına yönelik 
yapacakları projelerini imkanlarımız 
dahilinde destekleyeceklerini belirterek 
sözlerine son verdi. 

İL KADIN GİRİŞİMCİLER VE
İL GENÇ GİRİŞİMCİLER
KURULU İCRA KOMİTESİ
ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ



Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda Aydın’da soğuk hava 
depolarına duyulan ihtiyaç görüşüldü

N üfusunun önemli bir 
kısmının geçimini 
tarımdan sağladığı Aydın’da 
üreticilerin ürünlerini daha 

iyi bir fiyata pazarlayabilmesi için ilin 
en önemli ihtiyaçlarından birinin 
Aydın’a kazandırılacak soğuk hava 
depoları olduğu belirtildi. 

Aydın Ticaret Borsası’nda konuyla ilgili 
düzenlenen toplantıda Aydın’da soğuk 
hava depolarına duyulan ihtiyaç 
görüşüldü. 2009 yılından bu yana tespit 
ilin bu ihtiyacına yönelik çalışma yapan 
Aydın Ticaret Borsası adına sunum 
yapan Genel Sekreter Çimen Mutlu, 
Aydın’ın pek çok ürününün saklanıp 
daha sonar satılması durumunda ilin 
ekonomik yapısının olumlu manada 
ciddi bir gelişme kaydedeceğini belirtti. 
Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen 
ve ADÜ’den Öğretim Üyesi Renan 
Tunalıoğlu’nun başkanlığında 
gerçekleştirilen sunuma, Aydın Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu, 
Güney Ege Kalkınma Ajansından 
Emrah Çelik  ve Tarım İl 
Müdürlüğü’nden Suzan Mehmetoğlu 
katıldı.

Aydın’daki işadamları ve üreticilerin 
yanı sıra Aydın Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Aydın Akyüzlü, Aydın Ziraat 
Odası Başkanı Rıza Posacı, Nazilli 
Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt’ün 
de katıldığı toplantıda Soğuk Hava 
Deposu kuranlara devletin ve Güney 
Ege Kalkınma Ajansının  verdiği 
destekler anlatıldı.

Toplantıda detaylı bir sunum yapan ve 
yaklaşık 4 yıldır devam eden çalışmalar 
hakkında bilgi veren Aydın Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Çimen Mutlu, 

Aydın’ın önemli ihtiyaçlarından birinin 
de soğuk hava depoları olduğunu 
belirtti.

Mevsiminde bol olarak yetişen sebze ve 
meyveler ile süt ve süt ürünleri, et ve et 
ürünleri bol olduğu dönemlerde 
modern, doğal nem ve sıcaklığını 
koruyacak soğuk hava depolarında 
saklanıp, ürünün olmadığı ay ve 
mevsimlerde pazara sunulduğunda çok 
iyi fiyatlardan satılabildiğini ve bunun 

da ancak kurulacak soğuk hava 
depoları ile mümkün olacağını belirten 
Mutlu, “Bozulabilir nitelikteki gıda 
maddelerinin uygun koşullarda 
bozulmadan muhafazasını sağlayan 
depolar, mala zaman faydası yaratarak 
müşterilerin istekleri zaman ürüne 
ulaşabilmelerini sağlar. Üretim ve 
taleplerdeki mevsimsel 
dalgalanmalardan ötürü ürünü bol 
olduğu zamanlarda depolayarak, fazla 
olduğu zamanlarda fırsat kayıpları 
yaşanmasına engel olur. İlimizde her 
türlü yaş meyve ve sebze en iyi kalitede 
üretilmektedir. Ürünlerimizin daha iyi 
şartlarda muhafazası, paketlenmesi, 
pazarlanması amacıyla İlimizde 
modern soğuk hava depolarına ihtiyaç 
olduğu öngörülmektedir” dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
tarafından Aydın İli için 

kullanılmayı bekleyen 
Güdümlü Proje Desteği 

bulunduğunu ve 
Güdümlü proje 
destekleri 

kullanılmadığı takdirde devlete iade 
edildiğini belirten Mutlu, “Daha önce 
yapılan bir toplantıda Güdümlü Proje 
desteğinin İlimize kazandırılmasını ve 
bu amaçla Güneş Enerjisinden elektrik 
üreterek çalışan Atmosfer Kontrollü 
Soğuk Hava Depolarının kurulmasının 
ilimiz yararına yapılması gereken 
öncelikli hizmet olarak tespit edilmiştir.

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla; 
Aydın Ticaret Borsası olarak İlimizde 
modern soğuk hava deposuna ihtiyacın 
olup olmadığının tespiti ve projenin 
yürütülmesi görevini üstlenmiş 
bulunmaktayız. Yaptığımız araştırmalar 
ve teknik geziler neticesinde, İlimizde 
soğuk hava deposuna ihtiyaç olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu ihtiyacın 
somut bir dayanak kazanması, 

paydaşlarımızın tecrübe ve 
katkılarından istifade edilmesi amaçları 
ile bir araya geldik. 2009 Yılında Aydın 
İlimiz Rusya’ya 14. yaş meyve ve sebze 
gümrük kapısı olarak 
yetkilendirildiğinde o gün için dile 
getirilen en büyük temenni, pestisit 
laboratuvarı ve soğuk hava depoculuğu 
hizmetlerinin ilimize 
kazandırılmasıydı. Aydın Ticaret 
Borsası olarak bu temennilerimizden 
biri olan pestisit laboratuvarını faaliyete 
geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Aydın 
Soğuk Hava Depoculuk A.Ş.yi de 
sizlerin katkılarıyla hayata 
geçirebilmeyi temenni ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
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AYDIN’IN EN ÖNEMLİ
İHTİYAÇLARINDAN BİRİ

SOĞUK
HAVA
DEPOSU



G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim 
Genel Müdür Yardımcısı 
Cafer Kıvanç ve Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü,  Daire 
Başkanı Ercan Türktemel tarafından ve 
beraberindeki heyet,  Aydın Ticaret 
Borsası’na Ziyarette bulundu. 

Yapılan ziyarete Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A. Aydın Akyüzlü, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcısı A. 
Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Cengiz Ülgen ve 
Meclis Üyesi Ali Marmara bulundular. 

Ziyarette Meclis Başkanı  A. Aydın 
Akyüzlü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı,  Aydın Ticaret Borsası 
üyeleri tarafından iletilen, tarımsal 
ürün desteklemelerinde yaşanan 
sorunlar hakkında rapor sunarak 
gerekli çözüm önerilenin bulunması 
amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür 
Yardımcısı Cafer Kıvanç ve  Bitkisel 

Üretim Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Ercan Türktemel ‘e görüşlerini 
bildirdi. 

Ziyaret sonrasında Türkiye’nin ilk 
akredite Laboratuvarı olma özelliğini 
taşıyan Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Laboratuvarının, Avrupa Standartlarına 
uygun bir şekilde tasarlanan yeni 
hizmet alanı gezilerek, çalışmaları 
hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür 
Yardımcısı Cafer Kıvanç ve 
beraberindeki  heyete bilgiler verildi.   

T arım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Aydın İl 
Koordinatörü Erhan Çiftçi ve  
Proje Uzmanları tarafından 

Aydın Ticaret Borsasına bilgilendirme 
ziyaretinde bulundu. 

Yapılan ziyarete Aydın Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı A.Aydın Akyüzlü, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, 
Ymnetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Ülgen ve Kazım Günaydın, Meclis Üyesi 
Ali Marmara katıldılar. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Aydın İl Koordinatörü Erhan 
ziyarette “2013 yılında Aydın’da tarım ve 
kırsal kalkınma alanında yapılabilecek 
projeler ve hibe konularında bilgiler 
vererek, kesin olmamakla beraber, Şubat 

ayı içerisinde 
TKDK başkanlığı 
tarafından 
yapılacak 9. 
Başvuru Çağrı 
İlanına Aydın 
ilinin de içinde 
bulunduğu 42 
illerle beraber 
çıkılması ve hibe 
desteklerinin 
dağıtılması 
planlanmaktadır.” 
Açıklamasında bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı  “Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydın İl 
Koordinatörü tarafından Borsamıza 
yapılan ziyaret bizi memnun etti. 
Borsamıza kayıtlı üyelerimizin bu 

kurumdan faydalanmalarının sağlanması 
için kurumu tanıtan broşür ve yazıları, 
borsamız aracılığı ile üyelerimize 
gönderilecek ve üyelerimizin TKDK 
tarafından verilen desteklerden haberdar 
olması ve yararlanması sağlanacaktır” 
diyerek sözlerine son verdi. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), tarımsal 
bölümlerin ağırlıklı olacağı 
bir meslek lisesi yapmak için 

Aydın Valiliği’nden yer istedi. 
Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret 
Odası, TOBB’un Aydın’da gerçekleştirmek 
istediği okul projesini görüşmek üzere 
Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyaret Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Aydın Akyüzlü, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Mustafa Ali Parmaksız ve 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı 
Dokuzlu ile İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mustafa Özmen hazır 
bulundu.

Proje hakkında Aydın Valisi Kerem Al’ı 
bilgilendiren Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı Aydın Akyüzlü, TOBB’un 
Aydın’daki kendisine bağlı oda ve borsa 
seçimleri öncesinde okul protokolünü 
imzalamayı arzu ettiğini belirterek, 
“Aydın Ticaret Borsası olarak bizim 
arzumuz tarım kenti Aydın’da bir ‘Tarım 
Lisesi’ açılmasıdır. İsminde ‘Tarım’ 
ifadesinin geçmesini önemsiyoruz. Bu 
yapılamayacaksa dahi tarımsal 
bölümlerin ağırlıklı olduğu bir meslek 
lisesi açılabilir” dedi.
Bir arazi tahsisi yapılmasının ardından 
TOBB heyetinin Aydın’a gelerek 
incelemeler yapacağını ve en kısa sürede 
Ankara’da protokolün imzalanacağını 

ifade eden Aydın 
Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan 
Bosnalı da, 
“Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
illerde okul yapma 
kampanyası var. 
Aslında bu haberi 
TOBB Başkanı 
Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Aydın ziyaretinde 
açıklayacaktı. 
Ancak bu ziyaret 

ertelenince, okul yapımı için bizden yer 
bulunması istendi. Bizde hemen bugün 
kolları sıvayarak yeri bulmak için sizleri 
ziyaret ettik. Okulun yeri ve ne tür olacağı 
konusunu bizlere bırakmış durumdalar. 
Bizden arsa dışında bir beklentileri yok. 
24 derslik bu okulun tarım kendi olan 
Aydın’ın tarıma dayalı ara eleman 
yetiştirilmesi için Meslek Lisesi olması 
yönünde görüşlerimiz var” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Özmen’in de görüşünü alan Vali Al, daha 
sonra konuyu netleştirmek adına TOBB 
Genel Sekreteri ile telefonda görüştü. 
Görüşme sonrasında Vali Al, TOBB’un 
inşa edeceği okulun, içinde 11 Anadolu 
Lisesi, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Spor Lisesi, 
İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, 
Bilim Sanat Merkezi ve Otizm Okulu’nun 
bulunduğu 164 dönüm üzerine 
Çeştepe’ye yapılmasını düşündüklerini 
söyledi. 30 Ocak’ta gerçekleşecek Valiler 
Toplantısı için Ankara’da bulunacağını 
belirten Al, okul protokolünün de bugün 
imzalanabileceğini ifade etti. Okulun ismi 
konusunda bir isim belirlenmezken, 
okulun protokol sonrasında bu yıl 
temelinin atılacağı ve 2013-2014 eğitim 
dönemine yetiştirilmesi bekleniliyor.

HABER HABER
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 BİTKİSEL ÜRETİM
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CAFER KIVANÇ VE

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DAİRE BAŞKANI ERCAN TÜRKTEMEL’den

AYDIN TİCARET BORSASI’na ZİYARET 

TKDK AYDIN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
AYDIN TİCARET BORSASI’NA ZİYARET 

TOBB AYDIN’DA
‘TARIM MESLEK LİSESİ’ AÇACAK 

GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK BAKANLIĞI



Tevfik BIYIKLI
İzmir Bölge Müdürlüğü Kalite Bölümü  

Sizin için özel olan insanlar 
kimlerdir? Anneniz, babanız, 
çocuğunuz, eşiniz gibi çoğaltabiliriz 
Peki özel olduğunu düşündüğünüz  
insanlara karşı nasıl davranırsınız? 
Onlar üzülmesin istersiniz, onların 
düşüncelerini okur, onlar daha 
düşünmeden siz düşünür onların 
sevebilecekleri, isteyebilecekleri 
şeyleri yaparsınız. Peki ya 
müşterilerimiz!!!

Y apılan araştırmalarda 
müşterilere  müşteri 
tanımını   sorduğunuzda 
kandırılan, aldatılan, yalan 

söylenen,  kişi olarak tanımlanır. 
Hastanede doktora hastalar sizin 
müşterinizdir dediğimizde veya 
üniversitede öğretim üyesine öğrenci 
sizin müşterinizdir dendiğinde çok 
büyük tepkilerle karşılaşırız.. Bunun 
temelinde son yıllarda müşteri 
tanımının müşterilerin yaptığı  tanım 
gibi algılanmasındandır. Aslında 
atalarımız nede güzel söylemiş; 

MÜŞTERİ 
VELİNİMETİMİZDİR.
Müşteri her işletmenin, okulun, 
hastanenin, huzurevinin, fabrikanın 
v.b. temelidir. Müşteri olmadan 
buralarda ne insan çalışır nede hizmet 
ya da ürün üretilir. Demek ki temel 
varlık nedenimiz her ne işi yaparsak 
yapalım müşteridir. Müşteriyi memnun 
edersek; müşteriyi anlarsak, ne 
istediğini nasıl istediğini bilirsek ve 
onun istediği gibi davranırsak müşteri 
bizim en büyük reklamcımız, 
destekçimiz olur.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları 
tüketiciyi anlamanın en iyi yollarından 
birisi olup, geriye dönük pazar payı 
araştırmalarının tersine ileriye yönelik 
ölçü aracıdır. 
Müşteriyi anlamak müşteriyi iyi 
tanımakla mümkündür. 

Hatta müşterinin yerine şirketin 
kendisini koyabilmesidir. 

"kuruluşların çoğu müşterilerini 
memnun etmekten ziyade pazar 
paylarıyla ilgilenirler. Bu yanlıştır. 
Pazar payı geriye dönük, müşteri 
memnuniyeti ise ileriye dönük bir 
ölçüm aracıdır. Müşteri memnuniyeti 
düşerse, pazar payı da kısa sürede 
düşer.

Şirketler müşteri memnuniyeti 
derecelerini takip etmeli ve 
geliştirmelidirler. Müşteri memnuniyeti 
ne kadar yüksekse, pazarda kendilerine 
ayrılan bölüm o kadar geniş olacaktır. 
Aşağıda bununla ilgili dört gerçek 
sıralanmıştır:

• Yeni müşteri bulmanın maliyeti, 
mevcut müşterileri elinizde tutup 

onları memnun etmekten beş ile on kat 
daha    fazladır.

• Ortalama bir şirket her yıl 
müşterilerinin %10-30'unu kaybeder.

• Müşteri isteklerinde yapılacak %5'lik 
bir düzeltme; faaliyet gösterilmekte 
olan sektöre 
bağlı olarak kar oranlarında    
%25-85'lik bir artış sağlayabilir.

• Memnuniyetsiz müşterilerin %90’ı bir 
daha o ürün ve hizmeti satın 
almamaktadır

Peki ne yapmalıyız;
Müşteriye karşı algı sürekli açık 
tutulmalı,

Müşteriyi doğru anladığımızdan emin 
olunmalı,

Kök sebep doğru tespit edilmeli

Kök sebep ve gidişat ile ilgili müşteriye 
bilgi verilmeli,

Önemsenmek ve ciddiye alındığını 
hissetmek olumlu intiba bırakacaktır.

Şikayetler fırsatlara dönüştürülmeli,

Özgün çözümler üretilmeli,

Uygulama adımları gözden geçirilmeli,

Geri beslemeler ve eğilimler mutlaka 
doğru okunmalı…

Bir ürün ya da hizmetten memnun 
kalınmadığı takdirde müşterinin 
vereceği tepki çeşitlilik göstermektedir. 
Verilen tepki müşterinin beklentilerine, 
karakteristik yapısına, zaman-para 
kıstasına göre değişmektedir. Ancak 
yapılan tüketici araştırmalarının büyük 
bir kısmı göstermektedir ki şikâyet 
konusunda tüketiciler pek hevesli 
değiller. Birçok araştırma göstermiştir 
ki tüketiciler memnun olmadıkları 
ürünler hakkında şikâyetçi olmaktansa 
daha yıkıcı bir hamle yapmakta ve ya 
markayı terk etmekte ya 
memnuniyetsizliğini çevresindekilerle 
paylaşmakta ya da her ikisini birden 
yapmaktadır. Yalnızca çok küçük bir 
kısım şikâyetlerini doğrudan doğruya 
yönetime ulaştırmakta ya da bu 
zahmete katlanmaktadır.

Müşteriler;
• Şikayet etmek için ekstra bir çaba 
gerekmediği

• Sarf edecekleri çabanın karşılığını 
alacaklarına inandıkları

• Yapılacak işlemin yarar ve maliyetine 
inandıkları

• Piyasa şartlarının elverişliliği, yasal 
yaptırımların uygun olduğu 
durumlarda şikayette bulunmaktadır.

Şikâyette bulunmak için dakikalarca 
telefonlarda beklemek; problemi 
defalarca farklı farklı kişilere anlatmak 
ya da şikâyetini yazmak için köşe bucak 
şikâyet formu ve benzeri formları 
aramak hiçbir müşteri için cazip 
değildir. Yine hiçbir şikâyete cevap 

vermeyen bir firmaya yapılacak olan 
şikâyetler sonuçsuz kalacağından 
müşteri daha baştan şikâyet etmekten 
vazgeçecektir. Şikâyetin müşteriye hem 
maddi hem manevi bir maliyeti vardır. 
örneğin şikâyet için ayıracağı zaman ya 
da ürünü değiştirmesi için gitmesi 
gereken yere ulaşım masrafı ve yine 
zaman kaybı önemli birer maliyettir. 
Tüketici hakları gibi uygulamalar ve 
yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda 
tüketiciler şikâyet etmeye daha 
eğilimlidirler. Kuruluşların bu noktada

atacağı en önemli adım birinci ve ikinci 
durumu mümkün olduğu kadar 
elverişli hale getirerek müşterilerini 
şikâyete teşvik etmektir. çünkü müşteri 
şikâyetleri alınabilecek en güzel 
geribildirimdir. Kim size ürününüzü ya 
da hizmetinizi kullanan bir müşteriden 
daha iyi bir geribildirim verebilir?

Sonuç olarak
Her Müşteri önemsenmek ister 
Müşteriye önemsendiğini hissettirmek 
için müşteri beklenti, istek ve şikayetini   
iyi yönetebilmek gerekir. 
iyi yönetebilmek için ise kuruluşun, 
tüm çalışanları ile birlikte müşteri 
beklentilerini doğru algılaması gerekir. 

Tüm bunlar TS.ISO.10002 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
VE ŞİKAYET YÖNETİM 
SİSTEMİ Standardı ile mümkündür.  
Müşteri memnuniyet yönetim sistemi 
kuran kuruluşların ortak görüşü 
kendilerini müşterilerine karşı daha iyi 
ifade edebildikleri  ve  prestijlerini 
arttırdıkları şeklindedir.
 
TS.ISO.10002 MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET 
YÖNETİM SİSTEMİ standardı 
2006 yılında TÜRK 
STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ  
tarafından Türkçe ye çevrilerek 
yayınlandı. Dünyada da büyük  ses 
getiren bu Standard ülkemizde de 
oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bu 
standardın yalnızca kılavuzluk 
prensipleri bile uygulandığı takdirde 
müşterilerimize karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi 
müşterilerimize taahhütlerimizi 
tanımladığımızı gösterir.

TÜRK STANDARDLARI 
ENSTİTÜSÜ Standardı 
yayınlandığından beri çok yoğun bir 
şekilde TS ISO 10002 belgelendirmeleri 
yapmaktadır. 

EĞİTİM EĞİTİM
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HER MÜŞTERİ
ÖZELDİR…



Aydın Ticaret Borsası meclisi 2009 Ocak ayında 
göreve gelmelerinden bu yana  4 yıllık görev 
süresinde, gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla 
tüm meclis üyelerinin katılımıyla, Aydın 
Merkez ve Kuyucak’ta  yemekli bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdi. 

B orsa üyeleri tarafından 
yoğun katılımın sağlandığı 
toplantıda, 4 yıllık görev 
süresinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin sunumu üyeler tarafından 
büyük bir ilgi ile izlendi. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı 
konuşmada  “Borsamız 4 yıllık görev 
süresinde;  üyelerimizin sorunlarının 
çözülmesi,  üye memnuniyetinin 
sağlanması ve ilimiz ekonomisinin 
canlandırılması için çalışmıştır. Bu 
akşam sizlere, göreve geldiğimizden bu 
yana gerçekleştirmiş olduğumuz 
faaliyetler hakkında bilgilendirmek 
amacıyla bir araya geldik. 

Gerçekleştirmiş olduğumuz 
faaliyetlerimiz hakkında sizlere 

hazırladığımız  faaliyet filmi öncesinde, 
film içeriğinde yer almayan, yeni 
gelişen TOBB tarafından ilimize 
yapılacak olan okul müjdesini vermek 
istiyorum. TOBB tarafından  verilen 
bilgi dahilinde sayın Valimiz Kerem 
Al’a,  Ticaret Odası ile yaptığımız 
ziyarette okul için yer tahsisi amacıyla 
ziyarette bulunduk. Yer tahsisi 
sağlandıktan sonra TOBB heyeti 
tarafından  ilimizde incelemeler 
yapılarak, kısa süre içerisinde de 
Valiliğimiz protokol imzalanacaktır. 24 
derslik bir okul veya 16 derslik okul ve 
yurt kompleksi olmasını 
düşündüğümüz okulda tarım kenti olan 
ilimizde tarıma dayalı ara eleman 
yetiştirilmesi  de düşünülmektedir.  
Tüm üyelerimize katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür ederiz.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı 
konuşması ardından yapılan sunum 
üyeler tarafından büyük bir beğeni  
topladı.

Sunum sonrasında konuşan Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Aydın Akyüzlü ise “sizleri 
bilgilendirmek üzere  4 yıldır 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi 
izledik. Meclis olarak  göreve  
geldiğimiz günden, bu güne kadar  
üyelerimiz ve ilimiz adına iyi şeyler 
yapmayı hedef edindik. Bu süre 
içerisinde siz üyelerimizin bizlere 
verdiği destekten dolayı şahsım ve 
meclis üyelerimiz adına teşekkür 
ederiz” diyerek sözlerine son verdi.  

HABER HABER
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AYDIN TİCARET BORSASI
ÜYELERİNE

“İCRAATLARINI” ANLATTI 



Borsamız 4 yıllık görev süresinde;  üyelerimizin 
sorunlarının çözülmesi,  üye memnuniyetinin 
sağlanması ve ilimiz ekonomisinin canlandırılması 
için çalışmıştır.

T ürkiye’de ideal bir Coğrafi 
İşaretler sisteminin 
kurulabilmesi, yöresel 
ürünlere değer 

kazandırılarak sürdürülebilir kırsal 
kalkınmanın desteklenmesi ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması amacıyla 3. 
Uluslararası Coğrafi İşaretler Antalya 
Semineri sonucunda 15 Ekim 2012 
tarihinde kurulan “Yöresel Ürünler ve 
Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı 
(YÜCİTA)”  ilk toplantısını 4 Nisan 
2013 tarihinde Aydın Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde  gerçekleştirmiştir. 

Otantiklik ve özgünlük gibi ikili bir 
karakter sunan yöresel ürünler 
tüketicilerin sağlığı, biyoçeşitliliğin ve 
kültürel özvarlığın korunması ve 
bölgelerin sürdürülebilir kalkınması 
bakımından Türkiye için çok önemli 
bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatın 
iyi değerlendirilmesi ise etkin bir 
Coğrafi İşaret sisteminin kurulmasına 
bağlıdır.

3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Antalya 
Semineri'nin sonuç belgesinde de 
belirtildiği gibi: 
-Günümüzde Coğrafi İşaretler artık 
küresel bir olgudur,
-Resmi kalite işaretleri olarak Coğrafi 

İşaretlerin gelişme potansiyeli 
yüksektir,
-Uluslararası kuruluşlar bu gelişmenin 
bilincinde olup, Coğrafi İşaretlere 
olumlu yaklaşmaktadır,
-Coğrafi İşaretlerle ilgili üreticiler arası 
işbirliği gelişmektedir.

Olağanüstü bir yöresel ürün 
potansiyeline sahip olan Türkiye'de 
Coğrafi İşaretlerle ilgili uygulama 1995 
yılında başlamış, kabul edilen 555 sayılı 
"Coğrafi İşaretlerin Korunmasına dair 
Kanun Hükmünde Kararname" ile 
bugüne kadar sorumlu kuruluş Türk 
Patent Enstitüsünce 162 ürünün 
Coğrafi İşaret tescili 
gerçekleştirilmiştir. Tescillerin 118'ini 
tarım ve gıda ürünleri oluşturmakta 
olup halen başvurusu yapılmış 226 
ürün bulunmaktadır.

Ancak bu hızlı gelişmeye rağmen 
konuyla ilgili temel yasa 1995 yılından 
bu yana çıkarılamamış, Coğrafi İşaret 
uygulaması tescil alma-tescil verme 
düzeyinde kalmıştır. Nitekim sistemin 
temel unsurlarını oluşturan köken 
adının korunması ve yönetimi 
konusunda ne ulusal düzeyde ne de 
ürünler düzeyinde etkin bir kurumsal 
yapılanma gerçekleştirilebilmiş, Coğrafi 

İşaretli ürünlerin tescil belgelerinde 
öngörülen kurallara göre üretildiğini 
denetleyecek bağımsız ve tarafsız 
denetim kuruluşları da yaşama 
geçirilebilmiştir. Tescilli ürünlerin 
inandırıcılığını vurgulamak amacıyla 
satılan ürünler üzerinde Coğrafi İşaret 
logolarının konulması uygulaması da 
yasanın çıkmayışı nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir. Bu durum 
piyasalarda yoğun haksız rekabetin 
yaşanmasına neden olmakta, gıda 
piyasalarımız Coğrafi İşaret tescili 
almış yöresel ürünlerimizin sahte ve 
taklitleri ile dolup taşmaktadır. 
Özvarlığımızı oluşturan yöresel 
ürünlerimizin uluslararası düzeyde 
korunabilmeleri de özellikle son 
yıllarda komşu ülkelerin ürünlerimize 
sahip çıkma girişimleri sonunda önem 
kazanmıştır. Tescil edilmiş onca 
ürünümüze rağmen şu ana kadar 
Avrupa Birliği'ne tescil talebinde 
bulunmuş sadece 4 ürünümüz 
bulunmaktadır.

Özvarlığımızı oluşturan yöresel 
ürünlerimizin tüm bu gelişmeler 
karşısında korunup, geliştirilmeleri 
amacıyla eksiksiz bir Coğrafi İşaret 
sisteminin ivedilikle yaşama geçirilmesi 
gerekmektedir. 

HABER HABER
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Yöresel Ürünlerimiz ve
Coğrafi İşaretler için
Umut Verici Bir Adım: 

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı



O da ve borsaların genel 
sekreterlerini bir araya 
getiren eğitim seminerinde 
konuşan TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizim oralarda 
işin ününe değil ununa bak derler. 
Aslında işin ununu yapan sizlersiniz. 
Sizler başarılı işler yaparsanız biz de 
başarılı oluruz” diye konuştu.Genel 
Sekreterler Eğitim Semineri,  TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, TOBB Genel Sekreteri 
Mustafa Saraçöz ile oda ve borsa genel 
sekreterlerinin katılımıyla, Ankara’da 
TOBB Birlik Merkezi’nde yapıldı. 
Toplantının ilk bölümünde NACE 
kodlaması ve seçim mevzuatına ilişkin 

detaylı bir sunum yapıldı.
Tüm seçimler hak ve adalet içerisinde 
kurallara uygun yapılsın”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Türkiye’nin en demokratik kurumu 
olduğunun altını çizerek, Şubat ve Mart 
aylarında yapılacak oda ve borsa 
seçimlerine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’un seçim şemasında aşağıdan 
yukarıya doğru gelen bir yapının 
bulunduğunu belirterek, aşağıdakilerin 
üst yönetimi belirlediği, ancak 
yukarıdakilerin aşağıdakilere etkisinin 
olmadığı çok demokratik bir yapıya 
sahip olduklarını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu bir önceki seçimle, son 
seçim karşılaştırıldığında yüzde 57 
oranında değişim yaşandığını 
hatırlattığı konuşmasında, genel 
sekreterlere hitaben şunları söyledi: 
“İllerinizde ve ilçelerinizde 
önümüzdeki dönemde seçimler var. 
Seçimlerin demokratik kurallara uygun 
olarak, hakça yapılması açısından 
önemli bir sorumluluğunuz var. 
Kanuna, mevzuata ve kurallara uygun 
hareket etmek zorundasınız.  Her 
zaman objektif olun. Tek isteğimiz tüm 
seçimlerin hak ve adalet içerisinde 
kurallara uygun olarak gerçekleşmesi.” 
NACE kodlarının önemi
NACE kodları konusunda yapılan 

2 012 yılı Kasım ayı içerisinde 
Aydın Ticaret Borsası’na 
ziyarette bulunan Aydın 
Özel Eğitim ve Mesleki 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
öğretmenlerinden Deniz Çoban, Sezer 
Kurt ve Erdoğan Karakuş okulları 
hakkında tanıtıcı bilgiler  vermek üzere 
ziyarette bulunmuşlardı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı 
açıklamada “Engellilerin hayatlarını 
kimseye muhtaç olmadan 
sürdürebilmeleri en doğal haklarıdır.  
Engellilerin maalesef ki maruz 
kaldıkları eşitsizlikleri ortadan 
kaldırabilmek, özgürleşmelerini 
sağlamak için  bireylerin ve kurumların  
her alanda katkı sağlaması 
gerekmektedir.  Aydın Ticaret Borsası 
olarak imkanlarımız doğrultusunda, bir 
nebze de olsa destek olmak adına, okul 
öğrencilerinin sosyalleşmesinin 
sağlanması amacıyla en çok 
gereksinimleri olan Dış mekan Spor 
aletleri Borsamız tarafından 
sağlanmıştır” diyerek sözlerine son 
verdi. 

Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Çimen Mutlu ve Basın Yayın ve Halkla 

İlişkiler Şefi Duygu Ödenir Tükel, dış 
mekan spor aletlerini yerinde görmek 
amacıyla  yaptıkları okul ziyaretinde, 
Aydın Atatürk İlköğretim Okulu ve İş 
Okulu Müdür Yardımcıları  Mehmet 
Ali Çiftçi ve İbrahim Çeken, 
öğrencilerin Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine gösterdikleri 
hassasiyet için teşekkürlerini ilettiler. 

çalışmanın önemine işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “El 
yordamıyla 2023 hedeflerine 
yürüyemezdik. Bu sistem Türkiye’nin 
geleceğinin kurgulandığı yer olacak. Bu 
sistemi sahiplenin” diye konuştu. 
Eskiden hangi sektörde kaç tane 
imalatçı olduğunun sağlıklı şekilde 
bilinemediğini, her kurumda farklı 
kodlamalar bulunduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, firma adresleri 
bilgisinin de çok sağlıklı olmadığını 
hatırlattı. O açıdan yapılan çalışmayla 
çok önemli bir işe imza atıldığını ifade 
eden TOBB Başkanı, NACE kodunun 
birçok yerde kullanılabileceğine 

değindi.  Yeni sistem ile yatırım teşvik 
mekanizmasının daha da sağlıklı hale 
getirilebileceğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Sektörel kümelenme 
ihtiyaçlarını tespit edebileceğiz. Maliye 
politikalarının dizaynı daha sağlıklı 
yapılabilecek. Zira sektörel selektif 
politikaların belirlenmesi mümkün 
olacak. Kayıtlı ekonominin büyümesine 
de destek olacağız. KOSGEB’in 
kredilerinde de artık bu faaliyet kodları 
dikkate alınacak” dedi.

NACE kodlama sitemi ile belli bir adres 
bazında hangi faaliyet alanında şirket 
bulmak istenirse, bu bilgiye 

ulaşabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: “Web üzerinde 
şirketlere ulaşmak daha kolay hale 
gelecek. Çünkü faaliyetleri ve adresleri 
ilk defa güncel halde olacak. 
Yurtdışından gelen mal talepleri ve 
ortaklık teklifleri, hangi faaliyet 
konusundaki firmaları ilgilendiriyorsa, 
o firmalara artık daha sağlıklı ve hızlı 
bir şekilde ulaştırılabilecek. Böylece 
reel sektörün iş hacminin artmasına 
imkân sağlanacak.” 
Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda 
oda ve borsa genel sekreterlerinin 
sorularını yanıtlarken, onlarla birlikte 
bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETKİNLİK ETKİNLİK
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GENEL SEKRETERLER
EĞİTİM SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ 

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN
AYDIN ÖZEL EĞİTİM VE
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NE DESTEK  



Aydın Ticaret Borsası, yüzde 100 memnuniyet 
garantili eğitimlerine “Satış Becerilerinin 
Geliştirilmesi” eğitimi ile başladı. 

G eçtiğimiz gün Aydın İl Özel 
İdaresinden çıkan bir karara 
göre Çıldır Havaalanında 
mevcut 1435 metre olan 

pistin 62 kişilik yolcu uçakların 
inebilmesi için,  Türk Hava Yolları 
tarafından  Aydın Valiliğinden talep 
edilen,  doğu ve batı kısmından 
yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 75 
metre genişliğinde pist şerit sahası ve 
pist sonu emniyet sahası genişlemesi  
Aydın İl Özel İdaresi toplantısında 
görüşülerek  kamulaştırılmasına karar 
verilmişti.

Kamulaştırma kararı sonrasında Aydın 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. 
Aydın Akyüzlü,  Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi 
Çondur Çıldır Havaalanı çalışmalarını 
görmek üzere, Çıldır Havaalanına 
inceleme gezisinde bulundular. 

Aydın’ın hayali olan Çıldır 
Havaalanından 62 kişilik yolcu 
uçakların kalkması için yürütülen 
çalışmaların sona yaklaşmasından son 

derece mutlu ve heyecanlı olduklarını 
belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı 
“İlimizin kalkınmasında önemli bir yeri 
olacak olan Çıldır Havaalanının 
açılması amacıyla, desteklerini 

esirgemeyen Sayın Valimiz Kerem Al’a, 
Aydın Milletvekillerimize, İl Genel 
Meclis Başkanı Hayri Güleç ve İl Genel 
Meclis Üyelerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız”. diyerek 
sözlerine son verdi.

HABER ETKİNLİK
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AYDIN
TİCARET

BORSASI’NDA SEVİNCİ
“ÇILDIR” AYDIN TÝCARET BORSASI’NDAN

‘SATIÞ BECELERÝLERÝNÝN
GELÝÞTÝRMESÝ’ KURSU

K  ar Arttırma Metodolojisi ile 
“Kar Odaklı Yönetim 
Danışmanlığı” yapan Kar 
Enstitüsü kurucu üyesi 

Koray Tulgar tarafından 
gerçekleştirilen eğitim, Anemon 
Otelde, Aydın Ticaret Borsası 
üyelerinden 15 kişi ile sınırlandırılan 
gruba gerçekleştirildi.

Program hakkında bilgi veren Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, 
“Katılımcılar tarafından eğitim 
sonucunda gerçekleştirilen 
memnuniyet anketinde memnuniyet 
oranı iddia edildiği gibi yüzde 100 
olarak gerçekleşmiş olup, katılımcılar 
tarafından beğeni ile karşılanan 

eğitimlerin 
devam etmesi talep 
edilmiştir. 6 ihracatçı, 9 
yurt içi pazarlama yapan 
15 firmanın satış 
elemanlarının katıldığı eğitimde 
satıcıların, karlılığı artırmak için nasıl 
bir satış davranışı ve tutumu içerisinde 
olması gerektiği, NLP teknikleri 
kullanılarak, katılımcılarla birebir 
uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir” 
dedi.

Üye ve personel eğitimlerinin önemine 
değinen Bosnalı, “Akredite bir Borsa 
olarak amacımız, üyelerimize 5 yıldızlı 
hizmet sunmaktır. 2013 yılı için 
Yönetim Kurulumuzca ‘Yüzde 100 

Memnuniyet garantili eğitimler’ 
sloganıyla yola çıktık. Eğitimlerimizi 
daha çok üyemizin yararlanacağı 
şekilde ve sürekli hale getirerek, 
eğitimlerimizden tüm üyelerimizin 
maksimum fayda sağlamasını istiyoruz. 
Eğitimlerimiz üyelerimizden gelen 
talepler doğrultusunda, en iyi 
eğitmenler tarafından ve pratikte 
yararlanabilecekleri içerikte 
gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz talep 
etsin biz gerçekleştirelim” diye konuştu.



HİSARCIKLIOĞLU,
“Aydın’daki Oda ve Borsalar 5 yıldızlı hizmet veriyor”  

Aydın’daki Oda ve Borsaların çalışmaları hakkında bilgiler alan TOBB 
Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Aydın Oda ve Borsalarından

övgü ile söz etti. 

KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU
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T OBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, çalışmaları 
hakkında bilgi aldığı Aydın 
oda ve borsalarından 

övgüyle söz ederek, “Aydın’daki oda ve 
borsalar 5 yıldızlı hizmet veriyor” dedi. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret 
Odası ve Aydın Sanayi Odası 
tarafından gerçekleşen müşterek açılış 
töreninde oda ve borsa üyeleri başta 
olmak üzere tüm Aydınlıları birlik 
olma çağrısında bulundu. Aydın’a 
yapılması planlanan Tarım Meslek 
Lisesi için odalara ‘Siz ne kadar 
koyarsanız ben de o kadar koyacağım’ 
sözü veren Hisarcıklıoğlu, Aydın’daki 
oda ve borsaların çalışmalarıyla 
Türkiye’de hep ilklere imza attıklarına 
dikkati çekti.

Aydın'da sağlanan birlik ve beraberlik 
ortamının rahmet ve bereketi 
beraberinde getirdiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Pek çok ilki beraber 
yaşadık. Ticaret odamız bir kültür evi 
yapmış. Bu bir vizyon işi. Aydın’ı Tanı 
TIR yapmışlar. Bir odadan ve borsadan 
beklenen budur. Türkiye’nin ilk ve tek 
akredite laboratuvarını açtık. Bugün 
Londra, Paris’teki odalar nasıl bir 

hizmet veriyorsa; Aydın’daki odalarımız 
da o kalitede hizmet veriyor. Aydın’daki 
oda ve borsalarımız 5 yıldız kalitesinde 
hizmet veriyor. Aydınlı tüccar, sanayici 
Londra'da aldığı hizmet ile eşdeğer 
hizmeti alıyor. Aydın her şeyin en 
güzelini hak ediyor. Aydın sadece kent 
merkezi ile değil Nazilli’si, Kuşadası, 
Didim’i, Çine’si tüm ilçeleri ile birlikte 
kalkınan bir şehir. Aydın bugün nadir 
bulunan kentlerden bir tanesi. 
Sanayinin, ticaretin, turizmin, tarımın 

ve enerjinin bulunduğu bir il. Onun 
için yatıp kalkıp şükredin. Başka yerde 
yok. Hiçbir yerde bu beş önemli dalı bir 
arada bulamazsınız. Arazilere 
bakıldığında yarısı ekilebilir yarsı 
sulanabilir bir yer. Jeotermal açısından 
bakıldığından Türkiye kaynaklarının % 
50’sinden fazlası Aydın’da bulunuyor. 
Aydın'ın bankalarda 5.8 milyar TL 
parası var. Bir yılda da % 25 mevduat 
artışı yaşanmış. Bunlar çok güzel 
şeyler” diye konuştu.

Her Aydın programı sonrasında 
moralinin yükseldiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye'de zeytin ağaçlarının 
dörtte biri Aydın'da bulunuyor. Sıcak 
suyun %50'sinden fazlası Aydın'da 
bulunuyor. Zaten bu sıcak su tüm 
zenginliklerin kaynağı konumunda. 
Büyük düşünün. Seracılık için 
düşündüğümüzde 10 dönüm seracılıkla 
iş yapılmaz. Birleşerek yanınıza bir 
ortak daha aldığınızda sizim bileğinizi 
kimse bükemez. Her zaman 
yapacağınız işin büyük ölçeklisini 
düşünün. Yöresel ürünleri iyi işleyip 
işledikten sonra da markalaştırıp tüm 
dünyaya pazarlamamız gerekiyor. 
Kestaneyi Bursa’ya kaptırdık. Kestane 
şekeri yapıp tüm dünyaya pazarlıyorlar. 
Bunları yaptıktan sonra zenginlik de 
beraberinde kendiliğinden gelecektir. 

HİSARCIKLIOĞLU,

“AYDIN’DAKİ ODA VE
BORSALAR 5 YILDIZLI

HİZMET VERİYOR”



KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU
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Hiçbir yerde olmayan Kredi Garanti 
Fonu’nu açıyoruz. Kredi Garanti Fonu 
ne işe yarar? Bu fon üyemizin cebine 
para koyamayacağımız için üyelerimize 
‘gelin size kefil olalım’ diyoruz ve 
böylece 27 banka size kredi veriyor. Tek 
isteğimiz üyelerimiz tarafından 
getirilen projenin hayata 
geçirilmesinden sonra kar edeceğini 
bize ispatlamasını istiyoruz. Hayatta 
birbirimizle kavga edip rekabet 
içerisine girme gibi bir lüksümüz yok. 
Hep beraber hareket ederek uzlaşı 
içerisinde çalışmamız gerekiyor. Bir 
şeye baktığında kötü yönden bakarsan 
kötü sevgi ile bakarsan iyi tarafını 
görürsün. Ben de hep beraber herkesin 
üzerine düşen vazifeyi yaptığı takdirde 
her zaman en iyi olacağımızı 
düşünüyorum”

BOSNALI, AYDIN 
TİCARET BORSASINI 
ANLATTI
Türkiye’nin ilk akredite laboratuvarı 
olan Aydın Ticaret Borsası Gıda 
Laboratuvarı’ndan söz eden Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, 
“2002 yılında Borsamız bünyesinde, 
kuru incir ihracatçısı üyelerimize 
hizmet sunmak amacıyla kurulan 
laboratuvarımız 3 personel ve tek bir 
birimle hizmet verirken bugün 8 
birimi, 33 personeliyle bütün gıda 
analizlerini yapabilen Avrupa 
standartlarında bir laboratuvar haline 
gelmiştir. Kuru incir ihracatının % 
85’inin ilimizden gerçekleşmesi, 

hammaddeye yakın olmak isteyen 
büyük ihracatçıların fabrikalarını 
Aydın’a taşımalarına neden olmuştur. 
Laboratuvarın kurulması ile 8 olan 
ihracat sayısı bugün 108’e ulaşmıştır. 10 
yılı aşkın süredir hizmet veren 
laboratuvarımız Aydın’daki bütün 
analiz ihtiyacını karşılamanın yanı sıra 
hem yurt içi hem yurtdışındaki analiz 
taleplerine de karşılık verebilmektedir. 
Analiz hizmetleri yanı sıra anahtar 
teslimi laboratuvar kurulumu ve 
laboratuvar akreditasyonu danışmanlık 
hizmeti de sunmaktadır. Bugüne kadar 
Adapazarı, Düzce, Kahramanmaraş 
gibi illerimizdeki borsalarımıza 
danışmanlıklar vererek akredite 
laboratuvar kurmaları sağlanmıştır. 
Türkiye odalar ve borsalar birliğinin de 
üyesi olduğu Türkiye’de kalite 

altyapısının güçlendirilmesi projesinde 
yer alan laboratuvarımız Türkiye’deki 
tek zeytinyağı analizleri konusunda 
yeterlilik testi sağlayıcısıdır. 
Laboratuvarımız, zeytinyağının 
kimyasal ve duyusal analizlerinde tüm 
dünyada kabul edilen tek akreditasyon 
kurumu olan uluslar arası zeytinyağı 
konseyi laboratuvarları arasında yer 
almaktadır” dedi.

Hisarcıklıoğlu’na Aydın Ticaret 
Borsası’nın çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Bosnalı, “1955 yılından 
beri Aydın’ımızın hayali olan Çıldır 
Havaalanı’nın sivil havacılığa açılması 
amacıyla 2011 yılında başlattığımız 
seferberliğe diğer kurumlarımızın da 
verdiği destek ile bugün itibariyle sona 
yaklaşması bizleri mutlu etmekte ve 
heyecanlandırmaktadır. 500 dönümlük 
havaalanı arazi yarım asır önce 
merhum Mustafa Çıldır tarafından 
şartlı bağışlanmıştır. Burası faaliyete 
geçtiğinde Efes, Meryemana, Tralleis, 
Nysa ve Afrodisias gibi dünyanın sayılı 
antik kentlerine gelen turistlerin sayısı 
da artacaktır. İlimizin kalkınmasında 
önemli bir yeri olacak olan çıldır 
havaalanının açılması amacıyla, 
desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz 
Kerem Al'a, Aydın milletvekillerimize, 
İl Genel Meclis Başkanı Hayri Güleç ve 
İl Genel Meclis üyelerine, tüm 
kurumlarımıza sonsuz teşekkür 

ediyoruz. Aydın Valiliği, Aydın Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Ticaret 
Borsamız tarafından ilimize 
kazandırılacak Bilim ve Sanat 
Merkezi'nin protokolü imzalanmış 
olup, Mart ayı itibariyle ihale işleri 
tamamlanarak, inşaata başlanacaktır. 
65’incisi yapılacak olan Bilim ve Sanat 
Merkezimiz okul öncesinden 
başlayarak, liseye kadar tüm 
öğrencilere eğitim sunacak olup, üstün 
zekalı öğrencilerin, zekalarını 
geliştirmeye ve en üst düzeyde 
kullanmaları amacıyla faaliyet 
gösterecektir. TOBB tarafından ilimize 

16 derslikli bir endüstri meslek lisesi, 
yurt ve kapalı spor salonundan oluşan 
bir eğitim kompleksi yaptırılacaktır. 
Meslek lisesinde gıda teknolojisi 
bölümünde fabrikalarımızda çalışacak 
nitelikli elemanlar yetiştirilecektir. 
Ticaret Borsamız tarafından TOBB’a 
müracaat edilerek, izin ve destekleri 
sayesinde 22-25 Kasım tarihlerinde 1. 
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 
gerçekleştirilmiştir. Ziraat odamız ve 
diğer kurumlarımızla işbirliği 
içerisinde gerçekleşen tarım fuarını 100 
bini aşkın kişi ziyaret etmiş ve fuarda 7 
milyon TL’lik sıcak satış 
gerçekleşmiştir. 12500 m² kapalı alanda 
gerçekleşen fuarımız havaalanına yakın 
olması, organize sanayi bölgesinde yer 
alması ve şehir merkezi dışında olması 
gibi birçok özelliği ile uluslar arası fuar 
alanı olma özelliklerini taşımaktadır. 
Aydın'ın tarımsal ürünlerini tanıtmak 
ve son teknoloji makineleri üreticiyle 
buluşturmak amacıyla düzenlenen 
tarım fuarı ilimizde otel sayısının 
yetersiz olduğunu bizlere göstermiştir” 
diye konuştu.



A -TOPOĞRAFİK 
YAPI 
İlçemizin güneyini, derin ve 

alüvyonlu topraklardan oluşan 
Menderes Havzası kaplar. Kuzeyinde 
doğu-batı istikametinde uzanan Aydın 
Cevizli dağları yer almaktadır. 
Güneyinden Büyük Menderes Nehri 
geçer.

1- GÖLLER VE 
AKARSULAR
İlçemiz ve bağlı köylerinde göl yoktur. 
En önemli akarsuyu, Büyük Menderes 
Nehri’dir. Menderes Nehri’ni besleyen 
çaylar sırasıyla doğudan itibaren 
İkizdere, Cılımbız Deresi ve Yalkı 
Deresi’dir. İkizdere Çayı, Karagözler 
köyünün altında başlayıp, 
Köprüovası’ndan gelen kolla İkizdere’de 
birleşip, Dereağzı Köyü ve Gerenkova 
Köyü kenarından Acarlar Beldesi ve 
Yazıdere Köyleri arazilerinden geçerek 
Büyük Menderes Nehrine ulaşır. 
Cılımbız Deresi, Köprüovası ve 
İsafakılar sınırları içinde başlayıp, 

Karabağ Köyünün doğusundan geçerek 
İkizdere çayı ile birleşir. Yalkı Dere , 
Eğrek köyünden doğar, Arzular köyü ve 
Hacıaliobası Köyünden geçerek Büyük 
Menderes Nehrine dökülür.

2- İKLİM 
İlçemizde Akdeniz İklimi hakimdir. 
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı geçer. Son kırk yıllık yağış 
ortalaması 680 mm olup, son beş yılın 
ortalaması 519 mm dir. En çok yağış, 
Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında 
düşer.Kırk yıllık basınç ortalaması 1006 
milibardır. En yüksek basınç Aralık 
ayında 1027, en düşük ortalama basınç 
Ağustos Ayında 975 Milibar olarak 
ölçülmüştür.Yıllık sıcaklık ortalaması 
17.7 °C, en düşük ortalama sıcaklık 7.3 
ºC, en yüksek sıcaklık ortalaması 
Temmuz ayında 26.9 ºC’ 
dir.Meteorolojik verilere göre en yüksek 
sıcaklık 44 ºC, en düşük sıcaklık –11 ºC 
olarak tespit edilmiştir. Sıfır derecenin 
altındaki gün sayısı 7 günü geçmez. 
Yıllık ortalama nispi nem % 63 
dolayındadır. Yıllık gözlemlere göre en 
düşük nispi nem % 11 ile 

Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek 
nispi nem % 79 ile Ocak ayında 
kaydedilmiştir.

3- YER ALTI SULARI
Büyük Menderes Nehri hariç, dere ve 
çayların suları genellikle yaz aylarında 
kesilmektedir. Son yıllarda yağışların 
hissedilir derecede azalması nedeniyle 
Büyük Menderes Nehrinde de zaman 
zaman kurumalar meydana 
gelebilmektedir. Tarımda yaz aylarında 
bu dere ve çaylar ile Büyük Menderes 
Nehrinin sularından 
faydalanılmaktadır. Ayrıca Osmanbükü 
sınırlarından başlayıp Acarlar, Yazıdere, 
Hacıaliobası, Sınırteke ovalarının 
sulanmasında büyük katkıda bulunan 
Devlet Su İşleri kanalı bulunmaktadır.
Yine 30-80 m arasında değişen 
derinliklerden çıkarılan artezyen 
sularından yararlanılmaktadır. Bu sular 
da yağışların azalması nedeniyle 
yetersiz bir durum arz etmektedir. 
İlçemizde bir çok köyün içme suyu yer 
altı suları ile karşılanmaktadır.
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incirliova

İBSHA KÖYLERE DE
HİZMET VERMEYE BAŞLADI

BELEDİYESİ

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı 
İBSHA  köylere de hizmet götürmeye 
başladı. İncirliova merkezde 6 
mahallede geçen yıl başlatılan çalışma 
ile  yaklaşık 7 bin hane  İBSHA ekibi 
tarafından ziyaret edilerek gerekli 
çalışmalar gerçekleştirildi.

İncirliova merkezdeki  toplam 6 
mahallenin çalışmasını tamamlayan 
İBSHA ekibi köylerdeki çalışmalarına  
Belediye Başkanı Fadime Orbay ile 
birlikte  Gerenkova Köyü’nde yaptı.
2012 yılı yılından bu yana  İBSHA 
tarafından yapılan çalışmalara göre  şu 
ana kadar İncirliova merkezde bulunan 
6 mahalledeki  yaklaşık 7 bin  ev tek tek 
dolaşıldı.  Evleri dolaşan ekip bu 
çalışmanın yanı sıra elde ettikleri 
verilerle tespit ettikleri ve hizmet ağına 
müracaat eden  özellikle yaşlı, hasta ve 
engelli vatandaşları  İBSHA aracı ile 
Aydın’daki hastanelere götürüp 
getirmeye devam ediyor. Ekip 
çalışmalarında şu ana kadar bin 200 
hastayı Aydında bulunan hastanelere 
götürüp getirerek tedavi olmalarına 
yardımcı oldu.  

Köylerdeki çalışmalarına başlayan 
İBSHA ekibi İncirliova’ya bağlı Erbeyli, 
Sınırteke, Gerenkova, Akçeşme, 
Isafakılar, Eğrek, Arzular, Palamut, 
Arpadere, Karagözler, Karabağ, 
İkizdere, Dereağzı, Şirindere, Yazıdere, 
Osmanbükü, Sandıklı, Hacıaliobası, 
Beyköy, Köprüovası ve Hamitler olmak 
üzere 21 köyde bulunan  yaklaşık 4 bin 
784 evin tamamını tek tek ziyaret 
ederek buradaki çalışmalarını yaklaşık 
dört ayda tamamlamayı hedefliyor. 

İBSHA ekibi ile  zaman zaman ev 
ziyaretlerine katılan Belediye Başkanı 
Fadime Orbay, ekibin vatandaşlarla iç 
içe çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu 
çalışmadan dolayı halkın da oldukça 
memnun kaldığını dile getirerek “ 
Hizmet ağımızı kurarken tamamen 
insan odaklı bir hizmet sunmayı 
amaçladık.  Vatandaşlarımıza belediye 
olarak nasıl katkı sağlarız, dertleri 
sorunları, beklentileri neler? Bunları 
tespit ederek imkanlarımız 
doğrultusunda dertlerine derman 
olmak,  sorunlarında yanlarında olmak 
ve elimizden geleni yaparak daha 
mutlu, sağlıklı ve huzurlu insanların 
olduğu bir  ilçe olmak için bu 
hizmetimizle katkı sağlamak için 
ekibimizle canla başla çabalıyor ve 
sonuçları gördükçe biz de mutlu 
oluyoruz.  İBSHA ekibimiz kurulduğu 
günden bu güne kadar çok yol katetti. 
İncirliova merkez haricinde köylere 
yapmaya başladığımız çalışmayı 
yaklaşık dört ayda bitirerek, ardından 
Acarlar Beldemizde de aynı 
çalışmalarımızı sürdürmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

B-EKOLOJİK YAPI 

1- TOPRAK 
ÖZELLİKLERİ
İlçenin genel arazi varlığı 185.012 
dekardır. İlçe toprakları genel olarak 
azot, fosfor ve organik maddece fakir, 
potasyum ve kireç bakımından da 
zengindir. Topraklar yapı olarak 
kumlu-tınlı bir karakter sergiler. 
İlçenin kuzey kesimleri dağlık arazi 
olup, değişik oranda meyilli arazilerdir. 
Güney kesimi ise düz bir yapı arz eder.

2- NÜFUS YAPISI VE 
KÖYLER
2000 Yılında yapılan Nüfus Sayımına 
göre 41.366 olan İlçe Nüfusunun 
17.548’i İlçe Merkezinde, 8.279’u 
Acarlar Beldesinde ve 15.539’zu da 
Köylerde oturmaktadır. İlçemize bağlı 
21 Köy ve bir Belde bulunmaktadır. 
Köyler bulundukları konum, arazi 
yapısı ve yetiştirdikleri ürün deseniyle 
ayrılmaktadır. Bu nedenle köylerimizi 
“Ova Köyleri”, “Etek Köyleri” ve “Dağ 
Köyleri” olarak gruplandırmak 
mümkündür. Buna göre:

İlçemiz; doğuda 
Aydın Merkez, batıda 
Germencik İlçesi, 
kuzeyde İzmir’in Tire 
İlçesi ve güneyde ise 
Büyük Menderes 
Nehri ve Koçarlı 
İlçesi ile çevrili 
185.012 Dekar alana 
yerleşmiş olup, 21 
Köy ve 1 Belde ile 
İlçe Merkezinden 
oluşmuştur.
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BAŞKAN ORBAY İNCİRLİOVA, ACARLAR VE
İLÇEYE BAĞLI YİRMİ BİR KÖYÜN
YAŞLILARIYLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

AYDIN VALİSİ KEREM AL
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ’NCE
YAPILACAK OLAN TCDD
SOSYAL TESİSLERİ
PROJE ALANINI İNCELEDİ

BAŞKAN ORBAY’DAN ÖĞRENCİLERE
ANLAMLI MÜZE GEZİSİ HEDİYESİ

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 
İncirliova Belediye Başkanı Fadime 
Orbay İlçe merkezi, Acarlar Beldesi ve 
köylerde yaşayan 300 yaşlıyı Belediye 
Düğün Salonu’nda yemekte bir araya 
getirdi. Orbay, “Siz benim annem 
babam, ben ise sizin Fadime kızınızım. 
Her zaman sizin emrinize amadeyim” 
dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Fadime 
Orbay Yaşlılar Haftası dolayısıyla 
İncirliova’da yaşamını sürdürmekte 
olan yaşlılara Belediye Düğün 

Salonu’nda yemek verdi. Yemeğe 
İncirliova Garnizon Komutanı Kıdemli 
Başçavuş Mehmet Lütfi Yılmaz, 
İncirliova Belediye Başkanı Fadime 
Orbay, CHP İlçe Başkanı Deniz Gül, 
CHP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye 
Meclis Üyeleri, daire amirleri ve 300 
yaşlı katıldı. Başkan Orbay yemeye 
katılan yaşlılara birer karanfil vererek 
ellerinden öptü. 

“Ben sizin Fadime kızınızım” diyerek 
konuşmasına başlayan Fadime Orbay, 
“Sizler koca bir ömrü ailenize, 

çevrenize ülkenize hizmet ederek 
geçirdiniz. Şimdi hizmet etme sırası 
bizlerdedir. Siz saygının, itibarın en 
güzelini en fazlasını hak ediyorsunuz. 
Çünkü sizler dün ile bugünü bağlayan 
köprü olan kültürümüzü ve 
değerlerimizi yarınlara taşımamıza 
yardımcı olan en değerli 
varlıklarımızsınız. Her anlamda sizlere 
hizmet etmeyi bir görev biliyorum. 
Sizlere bir belediye başkanı, bir anne bir 
evlat olarak bunun sözünü veriyorum. 
Çünkü hepiniz benim annem 
babamsınız ben ise sizlerin Fadime 
kızınızım” dedi. 

Yaşlılar ise kendilerini böyle önemli bir 
günde unutmayarak bir araya 
getirmesinden dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını ifade ederek Başken 
Fadime Orbay’a teşekkür ettiler.
Başkan Fadime Orbay’ın bu yıl 
üçüncüsünü düzenlediği Yaşlılara Saygı 
Haftası etkinliğinde  bir araya gelen 
yaşlılar yemekte bol bol sohbet ettiler.   
Yemekte ayrıca Aydın Belediyesi Türk 
Sanat Müziği korosu sanatçıları ve 
İncirliova’nın Sandıklı Köyü’nde 
yaşayan Alaattin Göngör eski 
şarkılardan yaşlılara müzik ziyafeti 
çektiler. 
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Belediye Başkanı Fadime Orbay, bu yıl 
ki müzeler Haftası etkinliklerinde 
öğrencilere  anlamlı bir müze gezisi 
tertip ederek onlarla birlikte tarihi bir 
yolculuğa çıktı.

Geçtiğimiz yıl  Müzeler Haftası 
etkinliği olarak Tralles-Üç Gözler  ve 
Aydın Müzesi gezisi organize  eden 
İncirliova Belediyesi bu yıl da İlçede 
bulunan tüm ilköğretim okullarından 
toplam 105 öğrenciyi Alsancak tarihi 
Tren Müzesi’ne götürdü. 

Sabah erken saatlerde 105 öğrenci 
Belediye başkanı Fadime Orbay, İlçe 

Milli Eğitim Şube Müdürü Âdem 
Özcan ve okul idarecilerinin de 
aralarında bulunduğu yaklaşık 130 
kişilik ekip İncirliova’dan trenle İzmir 
Basmahane’ye geldi. Burada İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle 
Alsancak’taki TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğündeki tren müzesine gelen 
ekibi TCDD 3. Bölge Şube Müdürü 
Muhsin Keçeli ve ekibi karşıladı.

Başkan Fadime Orbay ve öğrencilere 
TCDD 3. Bölge Şube Müdürü Muhsin 
Keçeli 1927 yılında Aydın İzmir seferini 
yapan ve içinde bulunan tüm eşyaların 
aynı şekilde muhafaza edildiği,   

Atatürk’ünde bindiği treni gezdirerek 
trenin özelliklerini  ve Atatürk’ün hangi 
bölümü ne için kullandığını anlattılar. 
İlk trenle son teknolojik trenler 
arasındaki faklılığında anlatıldığı 
gezide öğrencilere o dönemlerde 
kullanılan haberleşme araçları da 
tanıtıldı.

Tren müzesinin ardından öğrenciler  
Basmane Tren garını ve buradaki eski 
trenleri de gördükten sonra kordon 
boyunca denizi seyretti. Daha sonra  
karikatür müzesi gezisinin ardından 
fuar alnında dinlenme imkânı buldular.

Aydın Valisi Kerem Al İncirliova 
Belediyesi’nin TCDD’den kiraladığı 5 
bin 700 metrekare arazi üzerine 
kuracağı  İncirliova Belediyesi TCDD 
Sosyal Tesisleri’nin yapılacağı alanı 
inceledi. İnceleme esnasında Belediye 
Başkanı Fadime Orbay, Vali Kerem 
Al’dan sosyal tesis için destek istedi.
Başkanı Fadime Orbay İncirliova 
Belediyesi’nin  TCDD’den kiraladığı 5 
bin 700 metrekare arazi üzerine 
kuracağı sosyal tesis için Aydın Valisi 
Kerem Al’ı tesis hakkında bilgi vermek 
için İncirliova’ya davet etti.

Belediye Başkanı Fadime Orbay’ın 
davetini kırmayarak İncirliova’ya dün 
sabah saatlerinde gelen Vali Kerem Al’ı 
Kaymakam Âdem Ünal, Belediye 
Başkanı Fadime Orbay, İlçe Emniyet 

Müdürü Osman Adana 
ve Belediye Personeli 
karşıladı.

Yapılacak olan sosyal 
tesis alanında inceleme yapan Vali 
Kerem Al’a tesis hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı Fadime Orbay, 
bu konuda destek isteyerek projenin 
İncirliova ve  ilçe halkı için çok önemli 
olduğunu, projenin ilçenin çehresini 
değiştireceğini yine bu projenin 
belediye tarafından burada verilecek 
olan hizmet ile ilçe halkının daha ucuza 
kaliteli ve özellikle yöresel ürünlerin, 
yiyeceklerin yer alacağı bir tesis 
olacağını  belirtti. Başkan Orbay  5 bin 
700 metrekare alana kurulacak olan 
tesisin yaklaşık 1 milyon liraya mal 
olacağını da sözlerine ekleyerek “Bu 

alan üzerindeki projenin içerisinde 
çocuklar için oyun alanları, basket 
sahası, havuz, yeşil alan, çay bahçesi ve 
kahvaltılık yerel ürünlerin ağırlıklı 
olduğu restoran, yer alacak. Her köyün 
kendine özel yerel ürünleri burada 
sergileyerek tanıtımın yapılmasında 
sağlanacak, Bunun yanında tren 
istasyonu üzerine yapılacak bu dev 
proje bu bölgeye canlılık getirecek” 
dedi.

Vali Kerem Al projenin gerçekten ilçe 
adına olumlu gelişme sağlayacağını ve 
güzel olduğunu belirterek, “Projeniz 
çok güzel hayırlı olsun. Biz Özel İdare 
olarak size maddi olarak imkanlarımız 
doğrultusunda destek sağlayabiliriz” 
diyerek, Başkan Fadime Orbay’a 
projeye maddi destek sağlayabilmek  
için, TCDD’ye de başvurmalarını 
önerisinde de bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Fadime 
Orbay İncirliova  Belediyesi tarafından 
organize edilen müze gezisi ile ilgili 
yaptığı konuşmasında  “Birçok öğrenci 
şu ana kadar trene binmemiş olabilir. 

Bizim amacımızda müzeler haftası 
dolayısıyla öğrencileri hem tenle 
yaşamayı öğretmek açısından trenle 
seyahat ettirdik ve İzmir’deki tren 
müzesini gezme imkânı sağladık. 

Çocuklar açısından çok faydalı bir gezi 
olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir 
gezi oldu. Öğrencilerde bu gezi 
sayesinde tren müzesini görme imkânı 
buldular” dedi.   

Başkan Orbay ayrıca  “İncirliova’da 
yaşanan tren kazalarını önleme amacı 
ile başlatılan program dâhilinde 
İncirliova Belediyesi  olarak 
öğrencilerimizi trenle götürüp, trenle 
getirdik. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’müzde bu anlamda oldukça 
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Biz de 
çocuklarımızı uygulamalı olarak trenle 
buluşturduk, seyahat etmelerini ve tren 
kültürünü yaşamalarını sağlamayı 
amaçladık. Çocuklarımızın ilgisi bu 
çalışmamızın amacına ulaştığını 
gösterdi ve çok mutlu olduk. Bu 
kapsamdaki çalışmalarımıza belediye 
olarak  imkanlarımız dahilinde katkı 
sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.



Bakanlık, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 
Kuruluşunu Onayladı.

G ıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Aydın Ticaret 
Borsası tarafından 
başvurusu yapılan ‘Aydın 

Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 
kuruluşunu onayladı. 
Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren 
kırmızı et üreticilerinin bir araya 
gelerek 5200 sayılı Tarımsal Üretici 
Birlikleri Kanununda öngörülen 
Kırmızı Et Üretimi Tebliğine göre 
planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, 
pazara geçerli norm ve standartlara 
uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin 
ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama 
gücünü arttırıcı tedbirler almak 
amacıyla Aydın Ticaret Borsası 
tarafından müracaatı yapılan “Kırmızı 
Et Üreticileri Birliği” kuruluşu Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 01 Şubat 2013 tarihi 
itibariyle onaylandı.

16 üyeye ulaşarak kuruluşunu tamam-
layan Aydın Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği’nin yeni yönetimi tanıtıldı. 
Tanıtım etkiliğine Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Aydın Akyüzlü, Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Aydın Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
Kurucu Başkanı Cihan Can ile Aydın 
Ticaret Borası ve Birlik yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 
kuruluş süreci hakkında bilgiler veren 
İl Müdürü Salih Köksal, 2006 yılında 
kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
birlik kuruluşlarının hızlandığını 
söyledi. Üretilen ürünün hak ettiği 
değeri bulması ve ürün üretim 
programının planlanmasını önemine 
işaret eden Köksal, “Üreticilerimizin en 
büyük sıkıntısı ürününün hak ettiği 
değerlen satamamasıdır. Çok üretim 
dolayısıyla fiyatın dip yapması ve az 
üretim nedeniyle fiyatların tavan 
yapması üretici ve tüketici açısından 
sorunlara neden oluyor. Ortaya çıkan 
fiyat istikrarsızlığı ve mağduriyetlerin 
önlenmesi için bu düzenlemeye ihtiyaç 

duyuldu. Bakanlığımız birliklerin 
ayakta kalması ve kurumsal yapıya 
kavuşması için bir takım desteklerini 
birlikler üzerinden veriyor. Kırmızı Et 
üreticileri Birliği de bu açıdan büyük 
önem taşıyor. Üreticilerimiz ‘Biz 12 
TL’ye hayvan kestiriyoruz, kasaptan 25 
TL’ye et alıyoruz’ diye serzenişte 
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bulunuyor. Biz birliğin bu konudaki 
boşluğu dolduracağını ve sıkıntıların 
aşılacağına inanıyoruz” dedi.

Kuruluş sürecinde sekretarya görevini 
üstlenen Aydın Ticaret Borsası ile 
verdiği destek için Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne teşekkür 
eden Birlik Başkanı Cihan Can da, 
“Aydın’ın tarım ve hayvancılıkta 
potansiyeli yüksek. Ancak 
hayvancılıkta bir sürü alt yapı eksikliği 
bulunuyor. Biz bu alt yapı eksiklikler-
inin giderilmesini bir nebze sağlamak 
amacıyla Kırmızı Et Üreticilerinin aynı 
çatı altında toplayarak, sorunlarımızı 
daha iyi dile getirmek, hızlı ve yerinde 
çözüm bulmak için gerekli yerlere 
başvurmamızın birlikte daha kolay 
olacağını düşünerek yola çıktık. 
Kurulanan Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği’nin görevleri arasında üyelerin 
ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa 
araştırmaları yapmak ve yaptırmak, 
üyelerinin ürünlerine pazar bulmak, 
ürünlerin pazara arzını düzenlemek, 
üyelerine üretim teknikleri, hasat, 
depolama ve paketleme konularında 
teknik destek sağlamak, eğitim ve 
yayım hizmeti vermek, danışman 
hizmeti sağlamak, ürün kalitesini 
iyileştirici tedbirler almak ve ürün 
standartlarını uygulamak, paket ve 
ambalajlarla ilgili standartların 
uygulanmasını sağlamak, üyeleri adına 
ürün depolanmasına, gerektiğinde bu 
amaçla depo kiralanmasına yardımcı 

olmak gibi birçok görevleri var. Şuan 
mevcut 16 üyemiz var. Eğer 50 üyenin 
üzerine çıkabilirsek bir mezbaha 
kiralayıp kırmızı et temin edebiliriz” 
diye konuştu.

“ÖRGÜTLENMEDEN 
AMACIMIZA 
ULAŞAMAYIZ”
Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin Aydın 
ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen 
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Aydın Akyüzlü ise, “Birlik üyelerimiz 
zaten bizim üyemiz. Onun içinde 
birliğin kurulmuş olmasından son 
derece mutluyuz. Örgütlenmemiş 
toplumların amaçlarına ulaşması 
mümkün değildir. Destekler, dernekler 
ve örgütlenmiş kurumlar üzerinden 
veriliyor. Örgütlenmeden tek tek 
mücadele etmemiz ve sorunlarımızı 
çözmemiz mümkün değil. Biz Birliğin 
çok faydalı işler yapacağına inanıyoruz. 
Desteğe ihtiyaçları ve biz her zaman 
onların yanında olacağız” şeklinde 
konuştu.
Kuruluşu onaylanan Cihan Can 
başkanlığındaki Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği’nin geçici yönetim kurulu Altan 
Bilgen, Mehmet Eraslan, Halit Boran ve 
İbrahim Arık’tan oluştu. 6 aylık sürenin 
ardından 01 Şubat’ta Bakanlık 
tarafından kuruluşu onaylanan Birliğin, 
6 ay içerisinde genel kurul yaparak 
yönetimini belirleyeceği bildirildi.

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ

ÖRGÜTLENDİ 



24. Vergi Hastası etkinlikleri çerçevesinde
Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, ve kurum 
idarecileri Aydın Ticaret Borsası’nı ziyarette 
bulundular. 

Adnan BOSNALI “İncir Festivalini”  Tek Bir Yerde Yaparak,  
Daha Çok Ses Getirmesini Sağlamalıyız. 

Z iyaret esnasında Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan 
Yardımcıları A. Bahri Erdel 

ve Abdülkadir Yıldız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz 
Ülgen ve Yakup Er  bulundular. 

Ziyaret sırasında Vergi Dairesi Müdürü 
Mesut Yılmaz yaptığı açıklamada, her 
yıl kutlanan Vergi haftası dolayısıyla 
yapmış olduğumuz ziyaretleri devam 
ettirdiklerini, uygulamalarında 
mükellef haklarını gözetmeyi kendine 
ilke edinmiş, çalışmalarında 
mükelleflerin eğitilmesi, mükelleflerin 
sorumluluk ve hakları konusunda 
bilinçlendirilmesi konularına önem 
vermek olduğunu, ifade ederek Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Bosnalı’yı yürüttükleri 
görevlerindeki başarılarından dolayı 
tebrik ederek sözlerine son verdi. 

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan 
Bosnalı ise yaptığı açıklamada, “Vergi 
haftası dolayısıyla değerli Başkanımız 
ve kurum idarecilerinin Borsamıza 
yaptığı ziyaretten dolayı çok mutlu 
olduğunu, Vergi daireleri ile Borsaların 
zirai üründen kaynaklanan stopajlar 
konusunda ortak çalıştıklarını ifade etti.

Ziyaret sonrasında Vergi Dairesi 
Başkanı Mesut Yılmaz “bizden her 
zaman destek ve yardımlarını 
esirgemeyen Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkürlerini 
sunuyorum” diyerek teşekkür plaketi 
vererek ziyaret sona erdi. 
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2 008 yılından bu yana 
çalışmalarını yürüten İl 
Genç Girişimciler Kurulu  
Üyelerinin 2012 Aralık 

ayında gerçekleşen seçimleri 
sonrasında ziyaretlere başladı. 

İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ömer Özkaya, Başkan Yardımcıları 
Beyhan Başol , Merve Saplı ve tüm 
üyelerin katılımıyla gerçekleşen 
ziyarette;  Aydın Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı, Meclis Başkan Yardımcıları 
A.Bahri Erdel ve Abdulkadir Yıldız, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fevzi Çondur ve Meclis Üyesi Ali 
Marmara yer aldılar. 

Genç  Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ömer Özkaya yaptıkları ziyarette; 
amacın birlik ve beraberlik  
sağlanmasının olduğunu, Aydın Ticaret 
Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Sanayi 

Odası’nın destekleri ile geçen dönemde 
olduğu gibi bu dönemde de başarılı 
projelere imza atacaklarını belirterek, 
bu dönemde gerçekleştirecekleri 
projelerin başında Kuşadası’nda konser 
organizasyonu ayarlanarak elde edilen 
gelir ile, mevcut bir okula ek 2-3 derslik 
yapılması çalışmaları yaptıklarını ifade 
etti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Bosnalı ise yapılan ziyaretten duyulan 
memnuniyetini belirterek, Genç 
Girişimciler Kurulunun,  Aydın 
ilçelerinde yapılan İncir festivallerinin 
tek bir yerde,  tüm ilçelerin desteği ile 
yapılmasının, daha çok ses 
getirmesinin sağlanması ve 
tanıtımımızın gerçekleşmesi ile ilgili bir 
projeyi gerçekleştirebileceklerini 
belirterek,  ilimizin gelişmesine destek 
olan her projede imkanlarımız 
dahilinde yer alır, destek oluruz 
ifadelerine yer vererek, Genç 
Girişimciler kurulunun yeni dönem 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Y apılan protokol sonrasında 
Aydın Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
yaptığı açıklamada;

“Aydın Ticaret Borsası ve KOSGEB 
işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için 
açılan başvurulara Borsamız 
Arge-Proje-Kalite Birimimize  59 kişi 
başvurdu. Bu 59 kişinin arasından 30 
kişi 11.04.2013 de Aydın Ticaret 
Borsasında KOSGEB ve Borsamız 
tarafından yapılacak elemeler 
sonrasında belirlenecektir.”

“Ücretsiz olan ve 12.04.2013 – 
28.04.2013 tarihleri arasında Cuma 
Cumartesi Pazar günleri gerçekleşecek 

eğitimde toplam 30 kişiye uygulamalı 
girişimcilik eğitimi verilecektir. 
Borsamız ve KOSGEB işbirliği ile 
gerçekleştirilecek olan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini başarı ile 
tamamlayan girişimciler KOSGEB 
Mevzuatı çerçevesinde Yeni Girişimci 
Desteğinden yararlanma şansı 
kazanacaklardır.”  
“Amacımız kendi işini kurmak isteyen 
girişimcilerimizin önünü açmak il 
ekonomimize katkı sağlamak ve 
istihdam sağlamaktadır.” İfadelerine yer 
vererek sözlerine son verdi. 

VERGİ DAİRESİN’DEN
AYDIN TİCARET BORSASI’NA
ZİYARET 

AYDIN TİCARET BORSASI VE KOSGEB İŞBİRLİĞİNDE
GİRİŞİMCİLİK KURSLARI BAŞLIYOR 

Aydın Ticaret Borsası ve KOSGEB işbirliğinde Nisan ayında 
gerçekleşecek olan Girişimcilik Eğitimi protokolü imzalandı.

AYDIN İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
İCRA KOMİTESİNDEN AYDIN TİCARET
BORSASI’NA ZİYARET 



14.03.2013 – 17.03.2013 tarihleri arasında Aydın 
Ticaret Borsası ve Haus Santrifüj Teknolojileri 
işbirliğiyle dört gün süren ‘Zeytinyağı 
Operatörlük Eğitimi’ verildi. 

Aydın Ticaret Borsası Parlak Fikirlerden Oluşan
Proje Ekibini Genişletti

A ydın Ticaret Borsası ve Haus 
Santrifüj Teknolojileri 
işbirliğiyle dört gün süren 
‘Zeytinyağı Operatörlük 

Eğitimi’nin 1. Günü Hakkı Usta 
Oğulları Satış Müdürü  Gökhan Böcekli 
ve Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı 
Yüksek Kimyageri  Burcu keser 
tarafından Aydın  Ticaret Borsası 
konferans salonunda Zeytinyağı 
üretimi ve tadım eğitimi verilmesi ile 
başladı. 

Eğitimin 2. Gününde yine Aydın 
Ticaret Borsası konferans salonunda,  
Kontinü sistem zeytinyağı 

makinelerinin çalışma prensibi 
Zeytinyağı taşıma bandı, yaprak 
aspiratörü, yıkama makinesi Zeytin 
kırıcısı, malaksör, dekantör ve separatör 
Kontrol panosu ve kazan, işletme 
stoklama eğitimi ile devam ederek,

3. gününde teknik eğitimde Servis 
Müdürü Ferhat Mutlu tarafından  
Neşetiye Bülent YILIDIRIM Yağhanesi 
ve Belenkuyu Zeytin&Zeytinyağı 
İmalatı Tarım ve Gıda Ürünleri 
San.Tic.Ltd.Şti. Ziyaretinin ardından 

4. Gününde Hakkı Usta Oğulları Mak. 
San. Tic. Ltd. Şti. de uygulamalı eğitim 
verilerek eğitim sona ermiştir.  

Operatörlük Eğitimi’nin Aydın’da 
hayırlı olmasını dileyen Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Bosnalı, “Aydın Ticaret Borsası 
olarak çağdaş ve modern borsacılık 
anlayışı ve güçlü kadrosuyla, üyelerine 
en üst düzeyde katkı sağlayan bir borsa 
olmak vizyonuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 2013 yılı çalışma 
takviminde de ‘Yüzde 100 Memnuniyet 
Garantili Eğitimler’ sunma hedefimizde 
emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
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S on yıllarda hazırladığı çeşitli 
projelerle AB ve çeşitli 
Kurumlardan önemli ölçüde 
hibe destek almayı başaran 

Aydın’da proje oluşturup yazacak parlak 
fikirlerden oluşan üniversiteli gençler 
değerlendirilmeye başlandı. 

Aydın Ticaret Borsası  bünyesinde 
kurulan AR-GE Proje ve Kalite Birimi, 
gücünü artırmak için Adnan Menderes 
Üniversitesi öğrencileri arasında 12 
öğrenciyi de bünyesine alarak proje 
takımı oluşturdu. Proje takımına alınan 
öğrenciler seçici kurul tarafından 
yapılan birebir görüşmenin ardından 
belirlendi.

Aydın Ticaret Borsası’nda AR-GE Proje 
ve Kalite Birimi Yürütme Kurulu 
Üyeleri Çimen Mutlu, Doç. Dr. Didem 
Evci Kiraz, Turgut Gözen, Oğuz Yenici, 
Reyhan Türkmen, , Armağan Aydın, 
İlknur Börekçi, Ebru Serter ve Kübra 
Gökçimen tarafından gerçekleştirilen 
seçimlere Aydınlı veya uzun süre 

Aydın’da kalmayı planlayan 47 öğrenci 
katıldı.

Seçimlere katılan tüm öğrencilerle önce 
topluca görüşme yapan heyet 
katılımcılarla tanıştı. Seçmeler öncesi 
açıklama yapan Genel Sekreter ve 
AR-GE Proje ve Kalite Birimi Yürütme 
Kurulu Üyesi Çimen Mutlu, bir çok 
değere ve önemli zenginliklere sahip 
Aydın’da projeli çalışma alanında ciddi 

eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksiği 
gidermeyi hedeflediklerini söyledi. Bu 
kapsamda üniversite gençliğinden proje 
oluşturacak takım arkadaşları 
belirlemek için yola çıktıklarını belirten 
Mutlu, “Proje fikri oluşmasından proje 
hazırlanmasına kadar çeşitli konularda 
kurslar düzenleyip hem kendimizi hem 
de takım arkadaşı olarak seçtiğimiz 
gençleri eğiteceğiz. Daha sonra ilimiz 
Aydın için faydalı olabilecek proje 
fikirlerini oluşturup projelerini de 
yazacağız. Bu oluşumla AR-GE Proje ve 
Kalite Birimi’nin gücünün kat kat 
artacağına inanıyorum” dedi.

Yapılan seçimler sonunda Aydın 
Ticaret Borsası Proje Takımı şu 
isimlerden oluştu: Ayşe Çankaya, Çağla 
Düzce, Tülay Bazlık, Çağla Dokuzfidan, 
Begüm Akduman, Tülay Boz, Zeynep 
Köseoğlu, Ziya Alparslan, Cansu Işık, 
Fatma Esen, Mehmet Deniz, Onur 
Özer

zeytinyağı
OPERATÖRLÜK
EĞİTİMİ

AYDIN’DA

GELİŞECEK
PR    JE FİKRİ
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Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 

hakkında bilgi verir misiniz?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu 18 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 
sayılı kanunla kurulmuş, kamu tüzel 
kişiliğine haiz, idari ve mali yönden 
özerk, özel bütçeli, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşudur. Kurumumuz,  Avrupa 
Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları 
ile desteklenen Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Programını (IPARD) 
uygulamaktadır. Aydın İl 
Koordinatörlüğümüz Nisan 2012 den 
itibaren çalışmalarına başladı ve başarı 
ile geçirilen denetim sürecinin 
ardından 9.Çağrı dönemi ile birlikte 
proje kabullerine başladık. Belirtmek 
isterim ki ; TKDK, Cumhuriyetin 

ilanından bu yana ülkemiz girişimcisi 
ve yatırımcısı için AB ve Uluslararası 
kaynaklardan sağlanan fonları rakamsal 
büyüklüğü itibarı ile en fazla 
kullandıracak olan kurumdur. 

Kırsal Kalkınma Programı 
IPARD’ın uygulandığından 
bahsettiniz. IPARD Nedir?   

Yatırımların öneminin arttığı 
günümüzde, Tarım ve kırsal alanda; 
büyük ölçekli, dünya standartlarına 
ulaşmış, rekabetçi ve sürdürülebilirliği 
olan işletmeler kurulması ile kaliteli 
üretimin özendirilmesi noktasında 
Avrupa Birliğine üyelik süreci bizlere 
önemli kazanımlar sağlamaktadır.
Avrupa Birliği tarafından aday ve 
potansiyel aday ülkelere destek olmak 
amacıyla  oluşturulan  IPARD, Katılım 
Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal 

Kalkınma bileşenidir. Avrupa 
Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, 
Kırsal Kalkınma Politikası ile ilgili 
politikalarının uygulanması ve 
yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu 
kapsamda politika geliştirilmesini 
desteklemeyi amaçlamaktadır. 

TKDK’nın verdiği hibe 
destekleriyle neler 
amaçlanmaktadır?
           
• Tarım ve Hayvancılık sektörünün 
verimlilik ve rekabet gücü artırmak,
• Tarım sektörünün modernizasyonuna 
katkıda bulunmak,
• Gıda işleme sektörüne yeni 
teknolojiler ve yenilikler sunmak, 
tarımsal ürünler için yeni Pazar 
fırsatları yaratmak,
•Birincil ürünlerin üretiminde 
sürdürülebilirlik sağlamak,

• Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası 
ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili 
politikaların uygulanması için 
Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda 
bulunmak,
• Yeni iş imkânları geliştirmek ve 
istihdam sağlamak,
• Kırsal nüfusun gelir düzeyi 
yükseltmek ve yaşam koşullarında 
iyileşme sağlamak,
• Tarım-Sanayi entegrasyonuna katkı 
sağlamak,
• Avrupa Birliği standartlarında üretim 
yapan işletmelerin sayısı artırmak 
• Göçü engellemek hedeflenmektedir.

IPARD kapsamındaki 
desteklerin niteliği nedir? 
Destekler karşılıksız mıdır? 

IPARD kapsamındaki mali destekler 
karşılıksızdır. Desteklerimiz hibe yani 
geri ödemesizdir.Destekler yatırım         
alanlarına göre değişmekle birlikte, en 
az %50, en fazla %65 olabilir. Ayrıca 
desteklerimizin tek avantajı bu değil, 
bir de yatırımcılar aldıkları 
makinelerde ve inşaat harcamalarında 
KDV,ÖTV gibi vergilerden de muaflar.
 
Aydın’da hibe desteği 
verdiğiniz yatırım alanları 
nelerdir? Yatırımcının 
yapacağı harcamaların limiti   
var mıdır?

• TARIMSAL İŞLETMELERİN 
TOPLULUK STANDARTLARINA 
YÜKSELTİLMESİ VE YENİDEN 
YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK 
YATIRIMLAR

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere
Yatırım  (15.000€ - 1.000.000€)

Et Üreten Tarımsal İşletmelere
Yatırım
− Kırmızı Et Üreten Tarımsal 
İşletmelerin Desteklenmesi
(20.000€ - 1.000.000€)

− Kanatlı Et Üreten
Tarımsal İşletmelerin
Desteklenmesi 
(15.000€ - 500.000€)

• TARIM VE BALIKÇILIK 
ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE 
PAZARLANMASININ 
GELİŞTİRİLMESİ VE TOPLULUK 
STANDARTLARINA 
YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK 
YATIRIMLAR

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması
− Süt İşleme Tesisleri
(50.000€ - 3.000.000€)

− Süt Toplama Merkezleri
(25.000€ - 1.000.000€)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması
− Kırmızı Et İşleme ve Kesimhaneler  
(30.000€ - 3.000.000€)
− Kanatlı Et İşleme ve Kesimhaneler  
(30.000€ - 3.000.000€)

Meyve Sebzelerin İşlenmesi ve 
Pazarlanması  (50.000€ - 1.250.000€)

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması  (50.000€ - 1.500.000€) 

• KIRSAL EKONOMİK 
FAALİYETLERİN 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ve 
GELİŞTİRİLMESİ

Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi  
(5.000€ - 250.000€) 
− Arıcılık 
− Süs Bitkileri  
− Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin 
Geliştirilmesi  (10.000€ - 250.000€)

Kırsal Turizm (15.000€ - 400.000€)

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi  
(15.000€ - 200.000€)  

%65 ‘e varan destek oranından 
bahsettiniz. Destek Oranının 
%65’e çıkması hangi 
durumlarda gerçekleşiyor?

Öncelikle %50 olan destek oranımız 
tüm tedbirlerimizde ortaktır. Ancak Süt 
ve Et Üreten Tarımsal  İşletmelerde 
%50 olan destek oranımız; başvuru 
sahibinin 40 yaşın altında olması ve 
yatırımın dağlık alanda olmasına bağlı 
olarak %65’e kadar çıkabilmektedir.

Peki bu yatırım alanlarında 
hangi harcamaları 
destekliyorsunuz? 

1- İnşaat İşleri (yeni bina yapımı veya 
modernizasyon olabilir. )

2- Makine ve ekipman alımları (Yatırım 
alanında kullanılan her türlü makine 
ekipman  desteklenir)

3- Hizmet Alımları(Proje hazırlığı 
kapsamında yapılacak mimarlık, 
mühendislik, fizibilite çalışmaları,      
danışmanlık hizmetleri)

4 -IPARD kapsamında destek aldığını 
gösteren bir tabela veya pano için 
Görünürlük Harcaması 

Buradan canlı hayvan alımı ile 
ilgili desteğiniz olmadığı 
sonucuna varıyorum, doğru 

mu  anlıyorum?

Evet, doğru, önemli bir konuya 
değindiniz. Biz canlı hayvan 

alımlarını desteklemiyoruz. 
Ama burada da can alıcı bir 

nokta var onu belirteyim, 
bununla ilgili olarak 

verilen tüm Gıda 
Tarım ve 

Hayvancılık 
Bakanlığı 

destekleri, Ziraat bankası destekleri gibi 
yollarla canlı hayvan alabilirler, bu bize 
başvurmaları için bir engel değil.  
Geriye kalan makine ekipman ve inşaat 
gibi harcamaları için de bize 
başvurabilirler. Yani, makine ekipman 
ve inşaat bizden, canlı hayvan başka 
desteklerden.
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TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU
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Alacağımız makine ekipman 
veya yapacağımız inşaatın 
belirli bir standardı var mı ? 
Markasını modelini siz mi 
belirliyorsunuz? 

Bu bize çok sorulan sorulardan bir 
tanesi. Hayır, yatırımcı kendisi 
belirliyor. İhale usulü benzeri bir teklif 
alım sürecimiz var, onu uygulamakla 
yükümlüler ama model, marka, kalite 
gibi kıstaslar koymuyoruz. TKDK’nın 
uygun harcamalar listesinde bulunan 
tüm makine  ekipman  ve yapım işleri 
için destekleme talep edilebilir.

Başvurular nasıl yapılıyor? 

Hazırlanması gereken bir proje var mı? 
Başvurular, bizim başvuru paketi olarak 
adlandırdığımız şekilde sunuluyor. 
Şöyle ki, bunun içerisinde yatırıma ait 
projeler ve çizimler var, bunun yanı sıra 
yatırımın detaylarının anlatıldığı bir iş 
planı var. Bir de teknik proje dediğimiz, 
yapılacak yatırımın kapasitesi gibi 
konuları içeren bölümü var. Başvuru 
paketi resmi internet sitemizde yer 
almaktadır. Ayrıca İl 
Koordinatörlüğümüzden de temin 
edilebilir. 

Diyelim ki başvuru paketini 
kuruma sundu yatırımcılar, 
peki yatırıma ne zaman 
başlayabilirler? 

Başvuru paketi kuruma teslim 
edildikten sonra bir inceleme dönemi 
var. Proje uygun görülürse, başvuru 
sahibi ile sözleşme imzalıyoruz. Yalnız 
burada çok önemli bir nokta var, 
sözleşme imzalanana kadar 
yatırımcının beklemesi gerekiyor. 
Sözleşmeden önce yapılan hiç bir 
harcama desteklenmez. Sözleşmenin 
imzalanmasının hemen ardından 
yatırıma başlanabilir. Yatırım biter 
bitmez de en geç 3 ay içerisinde gerekli 
ödemeler başvuru sahiplerine yapılır. 
Yani yatırımcı önce kendisi harcamaları 
yapıp yatırımı tamamlayacak, ondan 
sonra bizden hibesini alacak. 

Peki, bu başvuru paketlerini 
kimler hazırlayacak? 
Başvurmak isteyen kişiler 
kendileri de bu projeleri 
hazırlayabilirler mi?

Başvuru sahipleri dilerlerse kendileri de 
projeleri hazırlayabilirler. Şayet ben 
proje hazırlamaktan anlamam veya 
projem daha profesyonel hazırlansın 

diyenler olursa da başvuru için gerekli 
olan projeleri hazırlayan ve iş planı 
yazan danışmanlık firmaları var, 
onlardan destek alabilirler. Tabii bunun 
bir maliyeti var, projeleri TKDK 
tarafından uygun bulunursa, biz bu 
maliyetlerin belirli miktarlarını da 
kendilerine ödüyoruz.  

Danışmanlık aldığımız 
firmaların Aydın’dan olma 
zorunluluğu var mı? Hatta 
biraz daha genişleterek 
soralım, makine ekipman veya 
inşaat için de alım yaptığımız 
firmaların Aydın’da olma şartı 
var mı? 

Öyle bir zorunluluk yok, başvuru için 
istedikleri firmadan, istedikleri ilden 
hatta istedikleri ülkeden alım 
yapabilirler. Yalnız yurtdışı alımlarında 
menşei kuralımız var, dilerlerse bu 
bilgiyi il Koordinatörlüğünden veya 
internet sitesinden alabilirler. 

Yatırımcının yeterli bütçesi 
yoksa ne yapacak? Banka 
kredisi kullanmak mümkün 
mü? Hangi bankalardan kredi 
kullanabiliriz? 

Kredi kullanımı tabii ki mümkün. 
Dileyen yatırımcılar, bankalardan kredi 
desteği alabilirler. Tam 16 banka ile ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
kurumumuz arasında protokol 
imzalandı. Ancak projenin 
sürdürülebilirliği için gerekli olan  
hiçbir taşınır ve taşınmaz bankalara 
teminat olarak gösterilmemesi 
gerekiyor.

TKDK tarafından 
desteklenecek Projeler için 
teminat gösterilmesi gerekiyor 
mu? 

Hayır, teminat istenmemektedir. Ancak, 
başvuru sahibi projeyi yürütecek mali 
güce sahip olduğunu sunacağı iş 
planında göstermelidir. 

İşletmenin kurulacağı yerin 
mülkiyetinin başvuru sahibine 
mi ait olması gerekiyor yoksa 
kiralama da uygun mudur? 

Hayır, arazinin mülkiyetinin başvuru 
sahibine ait olması gerekmiyor. 
Kiralama da uygundur .Ancak kira 
sözleşmesi projenin uygulama süresi ve 
yatırımın sonlanmasını takip eden 5 
yıllık dönemi kapsamalıdır. Çünkü söz 
konusu faaliyet yatırımın uygulandığı 

alanda ,yatırımın bitiminden  itibaren 5 
yıl boyunca devam etmelidir. Bu süre 
boyunca  işletmenin faaliyetine devam 
edip etmediği ve verilen hibenin  uygun 
kullanılıp kullanılmadığı izlenecektir.

Peki, girişimci olan ve 
herhangi bir işletmesi 
olmayan kişiler de bu 
hibelerden yararlanabilir mi? 
Daha önce Avrupa Birliği ve 
ulusal fonlarından yararlanan 
projeler IPARD 
programından faydalanmak 
için başvurabilir mi?

Tabii, başvuru alanlarımızın tümü yeni 
kurulacak işletmeler için de açıktır. 
Belirli şartları sağladıkları sürece 
başvuru yapabilirler. 

Diğer sorunuz için de, Başvuru sahibi, 
daha önce Avrupa Birliği ve Ulusal 
Fonlardan desteklenen projesinin 
aynısı için IPARD Programı 
kapsamında da destek almak üzere 
başvuru yaparsa bu proje kesinlikle 
desteklenmeyecektir.  Ama aynı proje 
için destek istemedikleri sürece 
başvurmalarında bir sakınca yok. 

TKDK’ nın kırsal kalkınma 
için kullandıracağı toplam fon 
miktarı ne kadar? Şu ana 
kadar sözleşme imzalanıp 
hibe hakkı kazanan kaç proje 
var ve ne kadar fon kullanıldı?

Toplam fon 1.165 Milyar Avro’dur. 
Bunun %75’ lik kısmı AB 
katkısı,%25’lik kısmı TC katkısıdır. Bu 
rakama faydalanıcı katkısı da 
eklendiğinde kırsal kalkınma amacıyla 
kullanılacak fon yaklaşık 2,5 Milyar 
Avro’ yu bulacaktır, ki bu alanda 
kullandırılacak AB katkısı Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde kullanılacak en 
yüksek AB fonlarındandır.

İlk 6 başvuru çağrısı sonucu 
incelendiğinde sözleşme imzalanan 295 
proje için TKDK 96.204,059 Avro (yani 
225.117.498 TL)hibe desteği 
sağlamıştır.    

Son olarak, Aydın İl 
Koordinatörlüğü nerede? 
Sizlere ulaşabileceğimiz bir 
telefon numarası var mı? 

Cevap : TKDK Aydın İl 
Koordinatörlüğümüz Astim Organize 
Sanayi girişinde, Ata Mahallesi, 
Aydın-Denizli Bulvarında No:98’de 
hizmet vermektedir. 
Telefon Numaralarımız: 444 8535

TANITIM TANITIM



Kanal 24’te yayınlanan konuşan ekonomi programının ikinci durağı Aydın.
Türkiye ‘nin tarım deposu Aydın, dünyada tüketilen incirin % 75’ ini üretiyor. Türkiye’nin turizm 
hamlesinin başladığı Kuşadası da dahil il, açık hava müzesi gibi. Oda başkanları Aydın’ın başta tarım 
olmak üzere turizm ve jeotermal enerji gibi alanlarda yatırımcılara fırsatlar sunduğunu söyledi. 
Aydında OSB’ler  3. Bölge teşvik paketinden yararlandırıyor. Rusya’nın yaş meyve, sebze aldığı 14. 
Kapı olan il, havaalanı, denizyolu ve karayollarıyla yatırımcılara lojistik imkanlar sunuyor.

HABER HABER
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AYDIN                             YATIRIMCILARA
BÜYÜK FIRSAT SUNUYOR!

Aydın Ticaret Borsası Başkanı
Adnan BOSNALI  

Aydın Sanayi Odası Başkanı
Ercan ÇERÇİOĞLU

Eğitimli İnsan
Gücünde 3. Sırada

Buraya baston
dikseniz yetişir.

A ydın çok verimli bir yer. 
Baston dikseniz yetişir. Tabi 
ki incirimiz, zeytinimiz ön 
planda geliyor. 4 yıl Önce 

seracılığın Aydın ’da yayılması 
konusunda çalışmalar ve girişimler 
oldu, yaklaşık 70 dönüm olan sera alanı 
şu anda 900 dönüme çıktı.  Biz Her 
üründe tedarikçi olmuşuz. 

Markalaşmayı geri plana itmişiz. Ama 
kestaneye artık sahip çıkacağız. Kestane 
coğrafi işareti için de başvurduk 
sonuçta burada da kestane ve kestane 

şekeri üreten firmalarımız çoğalmaya 
başladı.  Aydın’ daki  ürünlerin analizi 
ve ihracatıyla ilgili sıkıntılar vardı. Bu 
sıkıntıları  gidermek amacıyla 2002 
yılında sadece alfatoksin Analizi 
yapabilecek bir laboratuvar kurduk. 3 
kişi ve terk birim ile başlayan 
laboratuvarımız, bugün 8 birim ve 33 
personel ile hizmet vermektedir. 
Laboratuvarımız ile ilimizde 8 olan 
ihracatçı sayısı 108 ‘e çıkmıştır.  
yaklaşık 7 bölümden oluşan 
Laboratuvarda 35 personelimiz var. 
İhracatçı firma

Yaş meyve-sebzede 
Rusya’nın kapısıyız

Rusya her gümrük kapısından veya her 
şehirden mal almıyor. Biz de oda 
başkanlarıyla beraber Rusya’dan izin 
istedik “ Aydın Rusya’nın 14. Kapısı 
olsun “ diye. Rusya bizi denedi, kabul 
etti. Aydın şu anda Rusya’nın yaş 
meyse-sebzede 14. Kapısı. Çilek 
üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Mesela 
çam fıstığımız var, ama işte onda da 
tedarikçi olmuşuz. Şimdi çam fıstığı 
yatırımcısını da bekliyoruz. Geçen 
kasım ayında ilk kez Tarım Fuarı 
yaptık. 103 bin kişi geldi. 7 milyon lira 
civarında ciro yapıldı. Böyle bir 
ihtiyacın olduğunu bize bu fuar 
gösterdi. Bir de fuar bize gösterdi ki 
Aydın’da kaliteli, standartları yüksek 
otellere ihtiyacımız var.

S anayi 1970’li yıllarda zeytin 
ve pamuk işleme 
makinelerinin üretilmesiyle 
başladı. 80 ve 90’lı yıllardın 

itibaren hızla büyüdü. Son 10 yılda 
sanayici sayısı % 30, sanayide istihdam 
% 30 arttı. Son 10 yılda 150-200 milyon 
dolar civarında olan sanayi ürünü 
ihracatı 1 milyon dolara yaklaştı. 
Aydın’da bugün 7 OSB var ve sürekli 
yatırım yapılıyor. Özellikle son 
zamanlarda parlayan süt ve süt 
ürünlerinin işlenmesiyle ilgili sanayi 
yatırımlarıyla bir hareketlenme var. 
Aydın 2. Teşvik bölgesinde. 

OSB’lerimizde düşük maliyetli boş 
parsellerimiz var. Burada yatırım 
yapmak isteyenler 3. Bölge 
teşviklerinden yararlanıyor. Aydın 
eğitimli, kalifiye insan gücü açısından 
üçüncü şehir.

2014 ‘te 
Büyükşehir 
Belediyesi olacak
Coğrafi avantajları da dikkat çekici. 
Otobanla havaalanına ve limana 
bağlısınız. Tarım yatırımı yapıyorsanız, 
hammaddeyi bölgeden alıp sevkiyat 
limanına uluşmamızı sağlıyor. 

Doğalgaz ve jeotermal kaynaklardan 
yararlanma imkanınız bulanması 
yatırım konusunda Aydın’ın avantajlı 
olduğunu gösteriyor. Aydın’da 
sanayicinin en önemli problemi ise 
enerji girdi fiyatları. Aydınlı sanayici 
bunu kendi imkanlarıyla aşabilir. 
Jeotermal kaynaklardan sanayicinin ısı 
ihtiyacı giderebilir. Güneş enerjisinden 
de elektrik üretmesi mümkün. Ama 
maalesef şu anki düzenlemeler buna 
imkan vermiyor. Jeotermal kaynaklar 
özel sektöre elektrik üretimi önceliği ile 
satılmış vaziyette. Aydan 2014’ de 
büyükşehir olacak. İl özel idaresinin 
ilinde jeotermal alan ruhsatı var. Eğer o 
büyükşehir ‘e devredilirse, o zaman biz 
kendi kaynağımızdan kendi insanımıza 
elektrik, ısı sağlayabiliriz.

Aydın Ticaret Odası Başkanı
İsmail Hakkı DOKUZLU

Nereyi Kazarsanız
Sıcak Su Çıkar

Aydın’ da 3 konu başlığı var. 
Tarım, jeotermal ve turizm. 
Aydın için Türkiye’nin tarım 
deposu deyimi kullanmak 

aslında incirin % 75’i Aydın’ da 
üretiliyor. Kestane ve zeytinde birinci 
sırada. Çilek üretiminde çok iyi. Aydan’ 
da sadece tarım yok. Türkiye’nin en 
büyük jeotermal kaynakları var. Nereye 
bir sondaj yapsanız sıcak suyu bulabili-
yorsunuz. Şu anda 3 tane jeotermal 
elektrik santrali var. Jeotermal le 
Aydın’ın ısıtılması konusunda da bir 
görüşümüz var. Bunun yanı sıra Aydın’ 

da en güçlü sektörlerden biri turizm. 
1950’li yıllarda Türkiye’nin turizmden 
bacasız sanayi olarak para kazanmaya 
başladığı ilk ilçe Kuşadası. Avrupa’da, 
ABD’de Türkiye’den bahsederken birçok 
insan Kuşadası’nı söyler. Kuşadası’nı 
İstanbul’la aynı seviyede tanırlar. 
Çünkü Kuşadası halen ülkeye deniz 
yoluyla gelen turistin en çok geldiği 
ilçedir.

Havaalanı olmayan 
şehir eksiktir
Aydın yine dünyada kimine göre 21, 
kimine göre 41 tane antik kenti olan bir 

açık hava müzesidir. 2009 yılında 
kurulan Güney Ege Kalkınma Ajansı 
desteğiyle 2005 yılında projesini 
hazırladığımız ama hayata 
geçiremediğimiz Tanıtım Tırı’ nı 
gerçekleştirme imkanı bulduk. Tırın 
içinde Aydın’da üretilen tüm ürünler 
bulunuyor, fuarlara gidiyor. Bu tur 
Aydın dışında Aydın’ı, ülke dışında 
Türkiye’yi tanıtır. Aydın’da havaalanı 
yok. Ve havaalanı olmayan bir şehir 
eksiktir. Aydın’a mutlaka bir havaalanı 
oluşturulmasını istiyoruz. Ayrıcı, 
Aydın-Denizli arasında bir hızlı tren 
yapılması gerektiğini TCDD’ye anlattık. 

(Star Gazetesi)  
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