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Büyük Menderes nehrinin güneyden 
aldığı, Akçay isimli büyük bir kolun 
geçtiği, güney-kuzey istikametinde 
uzanan geniş ve düz ova halindeki 
kısmı üzerinde ve 1792 rakımlı 
Mardan Baba dağının eteklerinde 
kurulmuştur. Bozdoğan umumi 
görünüşü ile orta zaman devrinin 
vasıflarını ve hususiyetlerini kısmen 
muhafaza etmektedir. M.S 13. y.y’da 
Türkler tarafından kurulduğu tahmin 
edilmektedir.14.y.y’da “Aydınoğulla-
rı Hükümetinin ileri kasabaları arasın-
da sayılan Bozdoğan Türkler tarafın-
dan,Bizans egemenliğe son verilme-
sinden sonra askerleri Maskatlarla,vü-
cuda getirilmiş, bir yerdir. Selçuklular 
zaptettikleri her yere büyük Türk 
boylarını getirip yerleştirmekteydiler. 
Bizanslılardan alınan bu bölgeye de 
Doğan Beyli veya Bozdoğan’lı 
aşiretlerinin adını verdikleri, tarihi bir 
hakikattir. Esasen vaktiyle, Anadolu 
da yerleşmiş,Türk boyları arasında 

Bozdoğan’lı adını taşıyan büyük bir 
boy olduğu ve bunların yerleştikleri 
sahaya, adetleri üzere kendi boy ve 
beyliklerinin adını verdiklerinde 
tarihte malumdur. 800 yıllık uzun bir 
ömre sahip bulunan Bozdoğan, 
Tanzimat’tan sonra yapılan idari 
teşkilatta kaza olmuştur.Bozdoğan 
tarihi eserler bakımından zengin 
sayılı ilçe sınırları içerisinde yapıl        
an kazılarda, yazılı tarih öncesine 
dair birçok eser ortaya çıkarılmıştır. 
Kavaklı köyü yakınlarında , Arya 
devletinin şehri, Yazıkent ve Koyuncu-
lar köyü yakınındaki Neopolis şehri 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bozdo-
ğan’daki Roma, Bizans ve Yunan 
kültürlerinin izlerini taşıyan kalıntılar-
dan Körteke kalesinin (Körteke 
köyündeki) Romalılar çağından 
kaldığı, Örtülü ve Konaklı köylerinde-
ki sarnıçlar ve kemer köprüsünün 
Selçukluların izlerini taşıdığı aşikardır.

TARİHİ

BOZDOĞAN
BİZİ TANIYIN

Nazilli Ticaret Odası üyelerine hizmet 
vermekte olan bir Sivil Toplum Kuruluşu-
dur.

Nazilli ve çevre altı ilçe (Bozdoğan, 
Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Yenipa-
zar, Sultanhisar) sorumluluk alanımız 
olarak yer almaktadır. Baş�kanlıgını Nuri 
ARSLAN’ın yaptıgı ve dokuz üyeden olu�
şan bir yönetim kurulu ile baş�kanlıgını 
Gürdal Yüzügüler’in yaptığı ve otuz üç 
üyeden olu�an bir meclisimiz bulunmak-
tadır.

Her birinde bir başkan ve beşer/yediş�
er yüe bulunan 12 meslek komitemiz 
vardır. Odamızda 4000’e yakın faal üye 
yer almakta olup; Türkiye’de bir ticari iş�
letmenin veya ş�irketin odalara kayıt 
olması yasal bir zorunluluktur.

Odamızın hizmet konularına baktığı-
mızda; oda ve ticaret sicil ile ilgili i�
şlemleri; kapasite raporu ve i�ş makinesi 
tescil işlemlerini; ihracatta kullanılan 
belgelerin onayını, KOSGEB devlet 

HİZMETLERİMİZ
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İş Makinası 
Tescil İşlemleri

Sigortacılık
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Müdürlüğü İşlemleri

Kapasite ve 
Ekspertiz Raporu

Yerli Malı
Belgesi

destek ve kredilerinin kullandırılmasını, 
Giriş�imcilik ve çe�itli Meslek edindirme 
eğitimlerini verdiğimiz görulmektedir. 
Diger odalar, kamu kurum ve kuruluş�ları, 
okullar ve belediyeler gibi kurumlarla 
farklı projelerde i�ş birligi yapmakla 
beraber aynı zamanda KOSGEB, GEKA, 
TKDK, İŞKUR gibi kurum ve kurulu�şların 
da bilgilendirme noktası konumundayız.

Sorumluluk bölgemize baktığımızda 
(Nazilli ve çevre 6 ilçe); üyelerimizin 
genel olarak tarım ve tarıma dayalı 
sanayi–ticaret faaliyetleriyle uğraştıkları-
nı görmekteyiz. (Üyelerimizin yakla�ık % 
75’lik dilimi)

Üyelerimizce en çok yeti�ştirilen, 
işleme ve paketlemesi yapılan ürünler; 
kestane, kuru incir, zeytin ve zeytin 
yağıdır. Bunun haricinde bölgemizde 
makine ve ekipmanlarının imalatı, tekstil 
ürünlerinin imalatı, mermer i�şletmeciliği, 
ya� sebze ve meyve yeti�ştiriciligi, 
muhtelif ürünlerin toptan ve perakende 
ticareti gibi alanlarda da faaliyet 
gösteren üyelerimiz bulunmaktadır.

Online
Tahsilat

Online
Belge Alımı

Oda Sicil
İşlemleri

Öğle Arası
Nöbetçi Personel
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BOZDOĞAN

BOZDOĞAN’IN EKONOMİSİ

 Bozdoğan’da, ekonomik hayat 
geniş ölçüde tarıma dayalıdır. İlçe 
ekonomisinde tarımın yanı sıra 
tarıma dayalı sanayi ve daha çok 
tarım ürünlerinin alım satımlarına 
dayanan bir ticaret kesimi vardır. 
Akçay Nehrinin suladığı verimli 
Bozdoğan Ovası tümüyle tarıma 
ayrılmıştır. Akçay ve Büyük Mende-
res köprülerinin yapımı ile tarım 
zamanla gelişmiş, ürünler çeşitleş-
miş, üretim artmış, ekilebilir ve 
sulanabilir topraklar çoğalmış ve 
tarımda modern araç ve gereçlerle 
üretim yapılması yaygınlaşmıştır. 
Bozdoğanda sebze olarak domates, 
biber patates patlıcan fasulye gibi 
ürünleri yetişir. İlçede biberin özel 
bir yeri vardır. Genel olarak kurut-
malığa yönelik kırmızı toz biber 
üretimi yapılmaktadır. Bozdoğan 
elverişli iklimi ve verimli toprakları 
sayesinde meyvesi bol bir ilçedir. 
Cumhuriyetten sonra meyvecilik 
önemli bir gelişme göstermiştir. İncir 
zeytin kestane elma ceviz şeftali 

turunçgiller ayva ve nar gibi mey-
veler yetiştirilmekle birlikte son 
yıllarda yüksek sistem bağcılık hızla 
gelişme göstermektedir. Kardinal 
üzümü olarak adlandırılan bu üzüm 
türü iri taneli dolgun siyah çekirdekli 
tatlı-sulu bir üzümdür. Bu üzüm türü 
çok erken yetişir. Üretilen bu 
üzümün tamamı taze olarak yurt 
dışına ihraç edilmektedir.

ZEYTİN
İlçede dikili alanlar içerisinde zeytinlikler 

başta gelir. Yılda 7700 ton zeytin 
üretilmekte olup, bu oran Aydın ili 
üretiminin %2,5 ‘ini karşılar.

İNCİR
Bozdoğan’da Kemer Barajı kurulma-

dan önce incir ağaçları geniş yer 
kaplamaktaydı. Ancak Kemer Barajı’nın 
kurulması sonucunda incirin kalitesinde 
bir bozulma görülmesi üzerine pek çok, 
incir bahçeleri bozularak pamuk 
tarlasına dönüştürülmüştür. Yörede 
üretilen incir miktarı yaklaşık 7300 ton 
olup oran Aydın ili incir üretiminin %7,5 
‘ini karşılamaktadır. İncir söz konusu 
olunca “iğlek” (yöre değimiyle top)’ 
ten söz etmek gerekir. İğelek erkek incir 
anlamında olup daha çok serin 
yerlerde yetişir ve incirin tohumlanma-
sında kullanılır.

PAMUK
İlçemizde pamuk üretimi Nazilli pamuk-

lu dokuma fabrikasının kurulmasıyla 
artmıştır. Yaklaşık 20000 dekara pamuk 
ekimi yapılmakta olup, yaklaşık dekar 
başına 240 kg. ürün alınmaktadır. Bu 
ekimin tamamı sulu tarımdır. Yıllık üretim 
miktarı ortalama 6000 ton civarındadır.

TÜTÜN
Ortalama 39500 dekar alanda tütün 

tarımı yapılmaktadır. Genellikle dağ 
köylerinde sulanamayan kıraç araziler-
de yapılmaktadır. Dekar başına verim 
yaklaşık 80 kg. kadardır. Yıllık üretim 
3000 ton civarındadır.

TAHIL
Ekime elverişli alanların %30.37 gibi 

büyük bir bölümünde tahıl üretimi 
yapılmaktadır. Yetiştirilen tahıl ürünleri 
arsında arpa buğday mısır başta 
gelmektedir. Arpa: Her yıl yaklaşık 
29.000 dekar alana arpa ekilmekte ve 
dekar başına yaklaşık 200 kg. ürün 
alınmaktadır. Toplam üretim miktarı ise 
4600 tondur. Buğday: İlçede 21.000 
dekar alanda buğday tarımı yapılmak-
tadır. Dekar başına verim yaklaşık 250 
kg. dır. Mısır: İlçede 10500 dekar alana 
mısır ekimi yapılmaktadır. Bunun 2000 

çapında bilinmektedir. İlçemizde çok 
güzel,nezih ve temiz pide salonları 
bulunmakta ve bu salonlara çevre il ve 
ilçelerden sadece yemek için dahi 
gelenler olmaktadır. Özellikle İzmir’den 
bu amaçlı turlar olmaktadır. Bu pideler 
kıymalı, peynirli, tahinli, pastırmalı 
olabildiği gibi çörek tarzında da 
yapılmaktadır. Ancak manda kaymağı 
ile servis yapılan peynirli ve tahinli pide 
başka hiçbir yerde bulunmayan bir tür 
olup sadece ilçemize özgü bir yemek 
kültürüdür.

İLEK
İlek veya halk deyişi ile “top”olarak 

adlandırılan erkek incir, incirlerin 
döllenmesi için kullanılan ve başka 
hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği 
vermeyen bir bitki türüdür. Çevre il ve 
ilçelerdeki incir bahçesi sahipleri 
Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak 
bahçelerine taşır ve incerlerinin çekir-
dekli olmasını ve tat bulmasını sağlar. 
Bu ilekin özelliği içine yumurtalarını 
bırakan sinektedir. Bu yumurtalardan 
çıkan sinekler,diğer incirlere giderek 
döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin 
önemli gelir kaynaklarından olen ileke 
halk arasında top denmesinden dolayı 
ilçemizdeki misafirler açısından bu 
deyim ilginç bulunmakta ve esprilere 
neden de olmaktadır.

OĞLAK KEBABI
Yıllardır damak tadına düşkün olan ve 

içki kültürü de gelişmiş bir yer olan 
ilçemizde oğlak kebabı yapan lokanta-
lar bulunmaktadır. Bu kebabın özelliği 
oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi 
birçok kişi oğlak eti yememektedir. 
Ancak oğlak kebabı henüz bir yaşını 
tamamlamamış taze oğlaktan yapılma-
sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı 
hem de damak tadı için çok güzel bir 
yemektir. Kuyuda veya çevirme 
şeklinde iki tür olarak yapılan kebab 
ilçenin yaz aylarındaki en önemli yemek 
kültürünü oluşturmaktadır. İlçemiz 
dışında bu özellikte kebab yapımı 
hemen hemen hiç yok gibidir. Değişik 
yapımları elbette bulunmaktadır.

kumsal alanlarda yetişitirilmektedir.

PATATES
İlçede yaklaşık 9500 dekar alanda 

patates üretimi yapılmaktadır. Dekar 
başına verim 2200 kg. olup toplam 
üretim 21000 tondur.

ÇAM FISTIĞI
 Bozdoğan’ın Altıntaş, Hışımlar ve Güre 

köylerinde yetişmekte olup bu köyler 
için ekonomik önem arz etmektedir. 
Uzun yıllar yaşayabilen (150-200 yıl) 
kerestesinden çok meyvesi için yetiştiri-
len bir çam türüdür. Son baharda 
olgunlaşan tohumları (fıstıklar) kozalak-
ları güneşe serilerek veya kaynayan 
suya atılarak çıkartılmaktadır. İlçemizde 
yaklaşık 8 ton iç fıstık üretilmektedir.

KUZUGÖBEĞİ
Bir mantar çeşididir. Türkiye’nin her 

bölgesinde olmasına rağmen bunun 
ticaretini başlatan önderlik eden 
Bozdoğandır. Tabii olarak ormanda 
yetişir. Genellikle mart, nisan mayıs 
aylarında bulunur. Elde edilen miktarın 
%90 ‘ı yurt dışına ihraç edilir. Lüks 
yiyecek maddesi olarak kullanılır.

SUSAM
İlçede yaklaşık 150 dekarlık alanda 

susam ekimi yapılmaktadır. Pamuk 
tarımının gelişmesi susam üretimini 
geriletmiştir. Dekar başına verim 60 kg. dır.

YER FISTIĞI
Yaklaşık 2000 dekar alanda ekim 

yapılmaktadır. Dekar başına verim 
yaklaşık 300 kg. kadardır. Genellikle 

dekarına 2. ürün mısır ekilmektedir. 
Dekar başına verim melezde ortalama 
800 kg. yerli mısırda 350 kg. dır.

HAYVANCILIK
İlçemizde tarımın ayrılmaz bir parçası 

olan hayvancılık önemli geçim kaynak-
ları arasında gelmektedir. İlçemizde 
hayvan başına alınan verim, kültür ve 
melez ırkların artmasıyla ülke ortalaması-
nı üzerinde seyretmektedir. İlçemiz 
hayvancılığında sığırın ekonomik olarak 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Süt 
sığırcılığı ve besi sığırcılığı olmak üzere 
gelişen Holştayn(alaca) Mantofon 
ırklarının birim başına verimi önceki 
yıllara göre artış göstermektedir. Bilhassa 
yıllardan beri yapıla gelen suni tohumla-
ma çalışmaları sonucunda yerli ırk sığır 
sayısında azalma görülürken, melez ve 
kültür ırklarında önemli artışlar gözlen-
mektedir. Hayvancılık, bilhassa sığırcılık 
tarıma dayalı bir sektör olduğundan 
ekilip dikilebilen arazi varlığıyla doğru-
dan bağlantılıdır. Sulanabilir arazi 
miktarının yeterli olduğu Akçay nehri 
vadisinde geniş ovalara sahip köylerde 
kültür ırkı sığır ile melez ırklar(holştayn) 
daha yoğun olarak yetiştirilmektedir( 
Alamut, Kavaklı, Ziyaretli, Yazıkent, 
Haydere, Kamışlar, Yakaköy, Kazandere 
). Yerleşim alanı olarak rakımı yüksek 
yerlerde de genellikle yerli ırklar ve 
bunların melezleri yetiştirilmektedir. 
Hayvansal ürünler üretiminde ilk sırayı süt 
üretimi almaktadır. Günlük olarak 
üretilen sütler, süt toplayıcıları tarafından 
alınarak mandıralarda süt ürünlerine 
(yoğurt, tereyağı, vs.) dönüştürülerek 
değerlendirilmektedir.

KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ
İlçemiz Alamut köyünde özel sektöre 

ait doğada nesli tükenmekte olan kınalı 
keklik üretim çiftliği bulunmaktadır. 
Çiftlikte yetiştirilen keklikler tabiat 
şartlarına bırakılarak ücret karşılığında 
avlatılmaktadır. 1992-1998 yılları arasın-
da 12.000 adet keklik üretilmiş olup, 
10.000 adedi tabiata bırakılmıştır. Tabii 
şartlara bırakılan kekliklerden 2.700 
adedi avcılar tarafından avlanmıştır.

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 

Kemer Baraj gölü ve Akçay nehri, kültür 

alabalık yetiştiriciliği için uygun bir 
ortam oluşturmaktadır. Baraj gölünde 
özel sektöre ait kafesler içinde yetiştiri-
len alabalıklar taze. soğutulmuş veya 
işlenmiş olarak iç ve dış pazarlara 
sunulmaktadır. Ayrıca Akçay nehri 
üzerinde Alabalık yetiştiriciliği yapan 
işletmeler etrafında oluşturulan piknik 
alanlarına , çevre il ve ilçelerden bir 
çok aile gelmekte ve ilçe ekonomisine 
önemli katkıda bulunmaktadır. Halen 
ilçemizde 3 adet alabalık yetiştiriciliği 
yapan, 1 adet de alabalık işlemesi 
yapan tesis mevcuttur.

ORMAN ÜRÜNLERİ
İlçemiz, orman varlığı bakımından 

Aydın' ın en gelişmiş ilçelerinden biridir. 
İlçe arazisinde ormanların kapladığı 
alan 537.617 dekar olup, genel alan 
içerisindeki payı %60,90' dır. Orman 
alanında; fıstık çamı, karaağaç, pırnal 
meşesi, sakız çamı, tespih ağacı, 
yabani zeytin, iğdin, kızılçam, karaçam, 
gibi ağaçlara rastlanmaktadır.

MADRAN SUYU
Madran dağından çıkan Bozdoğan’ın 

suyu Türkiye’nin en güzel suyu olduğu gibi 
Avrupa’nın üç mineral suyundan biri ve 
en kaliteli üç suyundan biridir. Diğer 
yandan çocuk sağlına uygunluk standar-
dı alan ülkemizdeki tek su olup bu özelliği 
ile de Avrupa’da isim ve marka olmuştur. 
Bunda Pınar Su fabrikasının Bozdo-
ğan’daki suyu işlemesi ve Dünya’ya 
dağıtmasının da önemi büyüktür. Örneğin 
Irak’taki Amerikan askerlerinin suyu 
ilçemizden gitmektedir. Suyun güzelliği 
sadece damakta bıraktığı tatta değil 
aynı zaman da hazımda sağladığı 
kolaylık ve yumuşaklığındadır da. Bilimsel 
açıdan da son derece sağlıklı bir su 
özelliğine sahip olmasında Bozdoğan’ın 
ve Mardan dağının ekolojik özellikleri ve 
timiz doğasının da büyük katkısı bulun-
maktadır.

BOZDOĞAN PİDESİ
Aydın’ın ilçelerinde pide önemli ve 

yöresel bir yemek özelliği taşımaktadır. 
İlçelerin içinde özellikle Bozdoğan, 
Karacasu ve Yenipazar öne çıkmış ve 
çok ustalar yetiştirmiş ise de Bozdoğan 
pidesinin ayrı özellikleri ve tadı artık Ülke 

döllenmesi için kullanılan ve başka döllenmesi için kullanılan ve başka 
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Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak 
bahçelerine taşır ve incerlerinin çekirbahçelerine taşır ve incerlerinin çekir
dekli olmasını ve tat bulmasını sağlar. dekli olmasını ve tat bulmasını sağlar. 
Bu ilekin özelliği içine yumurtalarını Bu ilekin özelliği içine yumurtalarını 

çıkan sinekler,diğer incirlere giderek çıkan sinekler,diğer incirlere giderek 
döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin 
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çıkan sinekler,diğer incirlere giderek çıkan sinekler,diğer incirlere giderek 
döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin 
önemli gelir kaynaklarından olen ileke 
döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin döllenme olayını sağlamaktadır. İlçeizin 
önemli gelir kaynaklarından olen ileke önemli gelir kaynaklarından olen ileke 

döllenmesi için kullanılan ve başka döllenmesi için kullanılan ve başka 
hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği 
vermeyen bir bitki türüdür. Çevre il ve vermeyen bir bitki türüdür. Çevre il ve 
ilçelerdeki incir bahçesi sahipleri ilçelerdeki incir bahçesi sahipleri 
Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak 

hiçbir yerde Bozdoğan’daki özelliği 
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Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak Haziran ayı içinde bu ilekleri toplayarak 

oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi 
birçok kişi oğlak eti yememektedir. birçok kişi oğlak eti yememektedir. birçok kişi oğlak eti yememektedir. 
Ancak oğlak kebabı henüz bir yaşını Ancak oğlak kebabı henüz bir yaşını 
tamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılmatamamlamamış taze oğlaktan yapılma
sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı sı nedeni ile hem midevi hem sağlıklı 
hem de damak tadı için çok güzel bir hem de damak tadı için çok güzel bir hem de damak tadı için çok güzel bir hem de damak tadı için çok güzel bir hem de damak tadı için çok güzel bir 
yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme yemektir. Kuyuda veya çevirme 
şeklinde iki tür olarak yapılan kebab şeklinde iki tür olarak yapılan kebab şeklinde iki tür olarak yapılan kebab şeklinde iki tür olarak yapılan kebab şeklinde iki tür olarak yapılan kebab 

lar bulunmaktadır. Bu kebabın özelliği lar bulunmaktadır. Bu kebabın özelliği 
oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi oğlaktan yapılmasıdır. Bilindiği gibi 
birçok kişi oğlak eti yememektedir. birçok kişi oğlak eti yememektedir. birçok kişi oğlak eti yememektedir. birçok kişi oğlak eti yememektedir. 




