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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

Fuar
Organizasyonları

Rayiç
Fiyat Tespiti

Marka Tescil
İşlemleri

İŞKUR 
Hizmet Noktası

Kurum ve Ajans
Destekleri

İş Makinası 
Tescil İşlemleri

Sigortacılık
İşlemleri

Mesleki Yeterlilik
Belgeleri

İhracat Belgesi
Onayı

Ticaret Sicil 
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

Halkın genelde geçim kaynağı 
elmacılık ve zeytinciliktir. Zanaat 
olarak da toprak testicilik ve pideci-
lik ünlüdür. Onun için Karacasu’ya 
hamura ve çamura şekil veren 
memleket derler. Karacasu’lu 
pideciler özellikle ege bölgesi olmak 
üzere ülkenin birçok yerine dağılmış-
tır. Ayrıca deri işlemeciliği de 
ilçenin gelir kaynakları 
arasındadır.
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idarelerine aldılar. Bu yerleri Türkmen 
halkın çabucak iskan et-mesi, şehir ve 
kasabalarında eski Selçuklu şehirli ve 
kasabalı gruplar tarafından doldurul-
ması sayesinde tarımsal üretim artmış, 
eski Bizans dokumacılığının yerini daha 
canlı Türk dokumacılığı almıştır. Bunu 
Milas için uygularsak 1330 yılında inşa 
edilen Hacı İlyas Camii ile mahallesi ve 
halıcılığı güzel bir örnektir. Bu Karacasu 
dokumacılığı için de geçerlidir. Türkler, 
Bizans topraklarını 1261’den itibaren 
ellerine geçirirlerken dünün Karya 
topraklarına Menteşe Beyliği hakim 
olmuş, Karacasu yöresi de bu beyliğin 
sınırları içinde kalmıştır. Ancak adı 
geçen yöre daha sonra Aydınoğulları 
Beyliği hakimiyeti altına girmiştir. Sultan 
2. Murat Han Aydınoğulları ve Menteşe 
Beyliklerini kaldırarak bölge 1426 yılında 
Osmanlı Devletine bağlanmıştır.
Karacasu Ege bölgesindeki en eski Türk 
yerleşim yerlerinden biridir. XVI. Yüzyılda 
Anadolu’da Oğuz boylarına ait yer 
adları listesinde Eymir ve Yazır boylarına 
ait Aydın’ın Yenişehir kazasında aynı 
boy adlarına sahip iki köy vardır. Yazır 
köy 48 vergi nüfusuna Eymir (günümü-
zün Ataeymir beldesi) köyü ise 85 vergi 
nüfusuna sahiptir. 937/530 tarihli 
Muhasebe-i Anadolu defterinde 
Karacasu Köyü (karyesi) Yenişehir 
kazasına bağlı bir köy olarak geçmek-
tedir.

döneme kadar indiği bilin-mektedir. 
Bölge; zamanla çeşitli devletlerin 
egemenliğine girmiş, Roma imparator-
luğunun yıkılmasıyla Doğu Roma 
(Bizans) hakimiyeti altında kalmıştır. 
1071 Malazgirt Meydan muharebesin-
den sonra Selçuklu akınları karşısında 
Latmos Körfezi (Bafa Gölü) ve Mende-
res Vadisindeki Keşişler bölgeyi terk 
etmişlerdi. Batı Anadolu’nun Türkleşmesi 
Türklerin buraya siyaseten hakim 
olmalarından daha önce başlamış, 
dervişler ve şeyhler Müslümanlığın 
yayılmasına hizmet etmişlerdir.Türkler’in 
Anadolu’ya ilk gelişlerinden itibaren 
Bizans halkı ile Türk halkı asla ne dini ne 
de milli herhangi bir kin duymadan 
birbirlerinin içlerine girmişler, çoğu 
ihtiyaçlarını kendilerinden olmayan 
tebalardan temin etmişlerdir. Şüphesiz 
bu sayede birbirlerinin adet ve 
geleneklerine alışmış bulunuyorlardı. Bu 
halin Türkler’i Bizans endüstrisinin birçok 
mamullerini kullanmaya alıştırdığı gibi, 
Rum ustalarını da Türk müşterilerinin 
hoşuna gidecek mal üretmeye teşvik 
etmiştir. Bu durumun tabii bir neticesi 
olarak sınır boylarında kurulan pazarlar-
da iki tarafın halkı da katılarak mallarını 
birbirlerine arzediyorlardı.
1243’de Kösedâğ Savaş’ında Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenilme-
siyle uçlardaki boy beyleri kendilerini 
serbest hissederek Bizans topraklarını 
işgale başladılar. Kalabalık Türkmen 
aşiretleri Antalya, Denizli ve Kütah-
ya’dan hareketle Muğla, Aydın, 
Balıkesir ve Manisa yörelerine gelip 
buralarda kendi başlarına birer devlet 
olan beylikleri kurdular. Rum halkını da 

Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve 
mermerin hayat bulduğu ilçe Karaca-
su… Karacasu hemen her yerde, her 
platformda bu sloganını kullanmakta-
dır. Bu slogan bölgenin ekonomik 
faaliyetlerini, yöresel zenginliklerini 
özetlemektedir. Çamurun hayat 
bulduğu çömlekçilik, deriyi işleyen 
tabakhanecilik, demirin bıçak, balta, 
orak olduğu demircilik, hamurun lezzet 
bulduğu pidecilik en önemli yöresel 
ekonomik faaliyetlerimizdir.
İlçe, Menderes Ovası’na açılan Danda-
laz Vadisi’nde, Karıncalıdağ’ın etekle-
rinde yer alır. 6000 yıllık tarihi olan 
ilçemizin Belediyesi 1867 tarihinde 
oluşturulmuştur. Yukarıda saydığımız 
faaliyetlerin yanı sıra ilçemizde, tarım 
da önemli bir ekonomik koldur. Tarım 
ürünü olarak elma, zeytin, tütün ve nar 
bolca yetiştirilir. İlçemizde kalitesi yüksek 
ve içinde yabancı madde barındırma-
yan zeytinyağı da son yıllarda bolca 
üretimi yapılan bir ürün olmuştur. 
İlçemizdeki tarımın dikkat çekici önemli 
bir özelliği tarım ürünlerinin doğal 

KARACASU’NUN TARİHÇESİ
kaynak sularıyla ve fazla zirai ilaç 
kullanılmadan yetiştirilmesidir.
Karacasu Doğu Menteşe dağlarından 
olan Karıncalı dağın kuzey doğu 
eteğinde kurulmuş şirin bir ilçedir. 
Önceleri Karya (Karia) sınırları içinde 
kalan bölgenin Afrodisias’ta yapılan 
kazılarda ortaya çıkan buluntular 
ışığında ilk yerleşimlerinin Geç Neolitik 

KARACASU

Kente adını veren ve kent kimliğinin 
gelişiminde önemli rol oynayan Aphro-
dite kutsal alanının ve kentteki özgün 
Aphrodite kültünün de Akdeniz Havza-
sında geniş bir alanı kültürel açıdan 
etkilediği bilinmektedir.

Bu özellikleri nedeniyle, Aphrodisias 
Antik Kenti yaklaşık 2-3 km. kuzeydoğu-
sunda bulunan antik mermer ocakları 
ile birlikte 2017 yılında Dünya Miras 
Listesi’ne kaydedilmiştir.

AFRODİSİAS ANTİK KENTİ
Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre 

Mahallesi sınırları içinde yer alan 
Aphrodisias Antik Kenti, Menderes 
(Meander) Irmağı’nın bir kolu olan 
Dandalaz (Morsynus) Çayı’nın oluştur-
duğu bereketli vadide, denizden 
yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato 
üzerinde yer almaktadır. Tarih boyunca, 
içinde bulunduğu nehir havzasının 
doğal özelliklerinden beslenen kentin 
Antik Dönem’deki en büyük zenginlik 
kaynağını ise kentin kuzeyinde, Baba-
dağ eteklerinde yer alan mermer 
ocakları sağlamıştır.

Yerleşim tarihi MÖ 5. bin yıl ortalarına 
kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. 
yüzyılda küçük bir köy görünümünde 
iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi'n-
deki yoğun şehirleşme döneminde kent 
devleti (polis) statüsü kazanmıştır. MÖ 1. 
yüzyılda Roma ile yakın ilişkilere sahip 
olan Aphrodisias, daha sonra Roma 
İmparatoru olarak Augustus unvanını 
alacak olan Octavian tarafından “Tüm 
Asya’dan kendime bu kenti seçtim.” 
sözleriyle koruma altına alınmış ve 
Roma Senatosu tarafından MÖ 39 
yılında vergi muafiyeti ve özerklik gibi 
ayrıcalıklar tanındıktan sonra hızla 
gelişmeye başlamıştır. 

Aphrodisias’ın arkeolojik önemi, Geç 
Helenistik Dönem’den Roma ve Bizans 
dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir 
ve değer alışverişini gözler önüne seren, 
büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş 
yapıların ve bunlarla ilişkili kabartma ve 
yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş 
olmasından gelmektedir. Aphrodisias, 
MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün 
Akdeniz dünyasında büyük üne kavu-
şan, başta Roma olmak üzere, İmpara-
torluğun dört bir yanında imzalarını 
taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar 
yetiştirmiştir. Mermer ocaklarının kente 
eşine az rastlanır derecede yakın 
olması, Aphrodisias'ın mermer heykel 
sanatı için yüksek kaliteli bir üretim 
merkezi haline gelmesinin önemli bir 
nedenidir. Bu özelliği sayesinde Roma 
İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’nde, 
dönemin mermer sanatı ve mimarisinin 
tüm yönleriyle araştırılıp anlaşılmasını 
sağlayan kentlerden biri olmuştur. 




