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Nazilli, Ege Bölgesinin en eski 
yerleşim merkezlerinden birisidir. 
İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri 
hakkında kesin bilgiler bulunmamak-
tadır. Ancak Karya bölgesinde kalan 
Menderes Vadisine Luvi'lerin yerleşti-
ği bilinmektedir.
Bu bölgede ilk yerleşim merkezi 
Lidya'lılann kurduğu antik Mas tavra 
kentidir. O dönemlerde bölgenin 
batısındaki İyonya kentlerinin ekono-
mik alanda gelişmesi ve kentin Ege 
ve Ticaret yolu (Hierapolis-Tri-
po-lis-Mas tavra-Nysa-Tralleis-Magne-
sia-Efes) üzerinde bulunması Nazilli 
yöresinin önem kazanmasına ve 
gelişmesini sağladı.

Pers egemenliğini sırasında bütün 
Batı Anadolu gibi bu yöre de Sard 
Satraplığına bağlı bulunuyordu.
İ.Ö. 344 'de Büyük İskender bu 
bölgeyi Makedonya sınırları içine 
kattı. İskender'in ölümünden sonra 
kurulan Selovkoslar' in eline geçen 
bölge daha sonra Roma egemenliği 
altına girdi. 

Roma imparatorluğu İ.S. 395'de 
Doğu ve Batı Roma diye ikiye 
ayrılınca bu yöre Doğu Roma 
İmparatorluğunun başka bir değişle 
Bizans İmparatorluğunun sınırları 
içinde kaldı.

Bizans döneminde Afrodisias ve 
Harpasa (Arpaz) piskoposluk merkezi 
olmuştur.

Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini 
başlatan Selçuklular, 1176'da Mirya-
kefalon Savaşı'nı kazanınca Nazilli ve 
çevresi yepyeni bir uygarlık ve 
kültürün etkisi altına girdi.
Selçuklular döneminde bu bölgeye 
ilk yerleşen Oğuz boylarına bağlı 
Gökhan, Dağhan, Gediklü, Haydarlı, 
Hoca-beyli, Kireges, Toygar, Alayunt-
lu, Kızıllar, Bayındır gibi oymaklar 

olmuştur. Türklerin Anadolu'ya 
yerleşmesi sonucu pamuk üretimi 
genelde dokumacılık yapan bu 
oymak ve aşiretler tarafından en üst 
düzeye çıkarılmıştır.

Selçukluların son dönemlerinde 
Muğla ili dolaylarında kurulan 
Menteşe Beyliği Sultanhisar ve Nazilli 
yöresini 1280'de ele geçirdi daha 
sonra Birgi merkez olmak üzere 
Aydın oğulları Beyliğini kuran Aydın 
oğlu Mehmet Bey Nazilli bölgesini 
kendi beyliğine kattı.

Osmanlı Devleti zamanında ise 
Yıldırım Beyazıt 1390'da Nazilli 
yöresini ele geçirdi. 1402'de 
Timur'un, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara 
Savaşında mağlup etmesinden 
sonra bu topraklar kısa bir süre için 
Timur kuvvetlerinin eline geçti. Kışı 
iklimin müsait olmasından dolayı 
Menderes Havzasında geçiren Timur 
kuvvetleri Anadolu'dan çekilirken 
yine Timur'un yardım ve desteği ile 
Aydın oğlu Musa Bey bu bölgede 
egemenliğini ilan etti. Ancak Musa 
Bey aynı yıl (1402) ölünce yerine 
oğlu Aydın oğlu Gazi Umur Bey 
geçti.

Aynı tarihlerde Osmanlı tahtına 
çıkan II. Murat Anadolu'daki karışıklık-
ları bastırarak Nazilli ve çevresini 
kesin olarak Osmanlı idaresi altına 
soktu.
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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 
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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 
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Belge Alımı
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MEYAN KÖKÜ
Türkiye' de meyan kökü orta Anadolu 

hariç her bölgede çok miktarda 
bulunur. Ancak Büyük Menderes 
Havzası Türkiye' deki üretimin % 81' ini 
oluşturur. Çiğneme ve sarma tütününün 
işlenmesinde, şeker sanayii ve bira 
benzeri içkiler yapımında kullanılan 
meyan balı için 1850'li yıllarda Avrupa 
ve İngiltere ülkelerinde büyük Pazar 
vardı. Köylüler meyan bitkisini tarlaları 
için zararlı saydıkları için İngiliz şirketlerin-
den Mac Andrews ve Forbes şirketi 
1854 yılında Aydın' da ve Nazilli' de birer 
fabrika açarak bu bitkiyi değerlendirme 
yoluna gittiler.
Toprak sahipleriyle yapılan anlaşmalar 

gereğince, ya toprak sahipleri kendileri 
meyan köklerini toplayıp şirkete teslim 
ediyorlar ya da şirketin tuttuğu paralı 
işçiler çalışarak kökleri topraktan 
çıkartıp depolara teslim ediyorlardı. 
Böylece toprağı kazmak için bir kürek 
ve depolara taşımak için bir çuval 
edinen herkes şirket için çalışabiliyordu.
Osmanlı Hükümeti 1879 yılında meyan 

balı ihracatından alınan vergiyi kaldırın-
ca Forbes şirketi çok gelişti ve yeni 
fabrikalar açtı. Şirket bu fabrikaların 
yakıt ihtiyaçlarını ise Nazilli (Hasköy) linyit 
işletmesinden karşılıyordu.
Forbes şirketi her sene kasımdan Nisan 

ayına kadar 3-5 milyon kilo meyan kökü 
alır ve diğer aylarda meyan kökü 
sökülmezdi. Bu ürün özel olarak ekilmez 
sürülmüş tarlalarda tabii olarak bulunur. 
Nazilli ve çevresinde senelik meyan balı 
üretimi 1896-1897'de 3,5 milyon kilo, 
1907'de 1,5 milyon kilo, 1924'de 1 milyon 
kilo, 1925'de 2 467 723 kilo, 19261 da 4 
milyon kilo, 1927'de ise 2 milyon kilodur. 
Mac Andrews ve Forbes şirketi zaman 
içerisinde Alman ve Amerikan şirketleri 
karşısında gücünü yitirmiş ve 1927'de 
Nazilli'de ki meyan kökü Fransız Şark 
Sanayii şirketleri tarafından işlenmiş ve 
piyasaya sürülmüştür.

MEYVECİLİK
İklim, su ve toprak etmenlerinin çok 

uygun koşullarda olmasından dolayı 
ilçemizde değişik türlerde meyve 
yetiştirilmektedir.

ZEYTİN
Aydın ili Türkiye'de en fazla zeytin 

ağacına sahip olan illerin arasındadır. 
İlçemizde zeytincilik özellikle dağ 
yamaçlarında çok miktarda yapılması-
na rağmen üretim ve verim oldukça 
düşüktür. Bunun nedenleri sulama, 
gübreleme ve budama faaliyetlerinin 
yeterli olmamasından kaynaklanmakta-
dır. Hastalık ve haşerelerle yeterli 
mücadele edilme¬mesi develimin 
düşmesine neden olmaktadır.
İlçemizde en çok domat, memecik 

türleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda ince 
kabuklu küçük çekirdekli sofralık zeytin 
türü olan manzalina yetiştirilmesine 
ağırlık verilmiştir. Sofralık zeytin az, 
zeytinyağı fazladır.

SANAYİ BİTKİLERİ
Nazilli'de ayçiçeği, susam, patates, 

yerfıstığı ve kestane de yetiştirilmektedir. 
Özellikle Aydın ilindeki kestane üretimi 
Nazilli'nin yüksek kesimlerinde yoğunlaş-
mıştır. Kestane genellikle iç piyasaya 
Nazilli'den gönderilmektedir. Baklagiller 
de üretilmekte ancak her geçen gün 
diğer ürünlerin ekonomik getirilerinin 
artması üzerine azalmaktadır.
Türkiye'nin meyankökü üretiminin % 80'i 

Menderes Havzasından karşılanmakta-
dır. Bu nedenle Meyan kökü ilçemizde 
çok eski zamanlardan beri üretilmekte-
dir. Meyan kökü kaynatılarak çok tatlı 
ve kıvamlı bir sıvı elde edilir. Özellikle 
sigara kâğıdının yapıştırılmasında, boya 
üretiminde ve bazı tıbbi karışımlarda 
kullanılır.

dünyada en kaliteli olanlarındandır. 
Pamuktan üretilen elyaf, tekstil ve diğer 
sanayii dallarında kullanılmakla bera-
ber pamuğun çekirdeğinden yağ 
çıkarılır, küspesinden ise hayvan yemi 
olarak yararlanılır. 
1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk 

Araştırma Enstitüsü pamuk konusunda 
bilimsel araştırmalar yaparak hem daha 
kaliteli pamuk üretilmesine hem de 
pamuk çekirdeği üretimiyle verimin 
daha fazla olmasında büyük katkısı 
vardır. Enstitünün yaptığı araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkardığı Nazilli–84, 
Nazilli–143, M–503 tipi pamuk üretimi 
yapılan diğer bölgelere de gönderile-
rek daha fazla verim alınması hedeflen-
mektedir. İlçemizde 8.300 hektarda 
toplam 27.350 ton pamuk üretimi 
yapılmaktadır.

TÜTÜN
İlçemiz sınırları içinde tütün üretimi de 

yapılmaktadır. Ege tütünü diye de 
adlandırılan bu tütünler kumlu, killi, demir 
ve potas yüklü arazilerde yetiştirilir. 
İlçemizde diğer sanayii ürünlerine oranla 
bu üretim çok az yer tutmaktadır. 

İNCİR
Aydın ili ve ilçelerine özgü bir meyve 

olan incir, ilin simgesi haline gelmiştir. 
Yerel olarak yemiş de denilen incirin 
antik ve egzotik bir yapısı vardır. Eski 
çağlardan beri incir ve incir yaprağı 
gücün ve barışın simgesi olmuş ve 
kutsal niteliğini korumuştur.
Yöremizde yetiştirilen incirin özelliklerine 

başka bölgelerde rastlanmamaktadır. 
İlçenin havasının uygunluğu, ru-tubetin 
ve rüzgârın istenilen düzeyde olması 
incirin olgunlaşmasını ve niteliğinin 
yüksek olmasını sağlamaktadır. İncirler 
nitelik itibariyle Sarılop, Göklop, Sofralık, 
Bardacık ve Kara-yaprak gibi çeşitlere 
ayrılır. Bunlardan Sarılop ve Göklop 
türleri özellikle kurutmaya elverişlidir 
Kurutulan incirlerin iri. Sarı, lekesiz ve 
yarasız olanlarına "süzme" aynı nitelikte 
oldukları halde biraz küçük olanlarına 
"elleme", renkçe esmer, yarık, lekeli ve 
daha küçük olanlarına ise "naturel" 
denir. Anlatılan niteliklere uymayan ve 
genelde yenmeyen diğer inciri ere de 
"hurda" adı verilir ve bunlar ispirto 
üretiminde kullanılır.İncirin kurutulduktan 
sonra kurtlanmasını önlemek için 
fümigasyon yani ilaçlama gereklidir.
Zengin mineral ve vitamin içermesi, 

şekerinin doğrudan kana geçmesi 
özelliklerinden dolayı hazır bir enerji 
kaynağıdır. Ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, 
bağırsak düzenleyici ve kabızlığı 
önleyici özellikleri olan incir ilçemizde 
8700 hektarda 9500 ton üretilmiştir.

ÜZÜM
İncir üretiminden sonra ilçemizde üzüm 

üretimi de oldukça ileri düzeye gelmiştir. 
Gemre, Salman ve Sultaniye gibi 
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Nazilli, Aydın iline bağlı bir ilçe 
merkezidir. 28'-29 enlemleriyle,
 37'-38 boylamları arasında yer alır. 
Nazilli doğuda Kuyucak, batıda 
Sultanhisar, güneybatıda Yenipazar, 
kuzeydoğuda Manisa'nın Alaşehir 
ilçesi, güneyinde Bozdoğan, 
güneydoğusunda ise Karacasu 
ilçeleriyle çevrilidir. 
İlçenin yüzölçümü toplamı 
644km2dir. Büyük Menderes 
Havzası'nın oluşturduğu ova, 
Nazilli'de genişlemeye başlar ve 
kuzey-güney doğrultusundaki uzunlu-
ğu 10 km. geçer. Nazilli'nin de içinde 
bulunduğu ova denizden 75–80 metre 
yüksekliktedir. En çukur yeri Akçay 
deresi ile Büyük Menderes ırmağı 
arasında bulunan Çerkez Ovasıdır.

NAZİLLİ’DE TARIM
Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim 
koşullan, su kaynaklan ve toprak 
yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım 
ürünleri ve bitkiler açısından büyük 
bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. 
Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren 
çay, muz vb. birkaç bitkinin dışında 
Türkiye'de yetişen bütün bitkiler 
Nazilli'de üretilir.
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çeşitleri vardır. Özellikle Sultaniye cinsi 
ihracata dönük olarak yetiştirilmektedir.

TURUNÇGİLLER
Turunçgiller ilçemizin önemli gelir 

kaynaklarındandır. Son yıllarda Mende-
res Ovasında pamuk tarlalarının yerine  
fidanlar dikilerek üretim artışı sağlanmış-
tır. En çok Washington portakalı ile kinin 
adı verilen mandalina cinsi üretilir. 
Toplam olarak 1328 hektarda 9200 ton 
üretim yapılmıştır.

ELMA, ÇİLEK, ŞEFTALİ
KİRAZ, ERİK
Elma, genellikle Nazilli'nin dağlık 

bölgelerinde uygun gelişme ortamı 
bulduğundan her geçen gün üretimi 
artmaktadır. Son yıllarda çilek ve şeftali 
üretimi gerek iç ve gerekse dış piyasa-
larda geniş talep patlaması nedeniyle 
bu iki ürün de çok miktarda üretilmeye 
başlanmıştır. Kiraz ve erik gibi meyveler-
de de üretim artışı gözlenmektedir.

SEBZECİLİK
İlçemizde doğa koşullarının uygun 

olması ileri tarım teknolojisi uygulanarak 
ve sebzecilik yapılmaktadır. Son yıllarda 
seracılık çok uygunlaşmıştır. Bu suretle 
zamanından önce sebze üretilip iç ve 
dış piyasalara sunulmaktadır. Bu da 
gelirin üst düzeylere çıkmasına neden 
olmaktadır. En çok üretilen sebzeler ise 
patlıcan, biber, domates, salatalık, 
bakla ve maruldur.

NAZİLLİ’DE TİCARİ HAYAT
Nazilli’nin stratejik konumu, tarım ve 

sanayi  alanındaki son dönem atılımları 
ile gözde bir kent haline gelmesi, inşaat 
alanındaki yatırımları da arttırıyor. 
Ticaret hacminin giderek artış gösterdiği 
Nazilli’nin merkezinde yer alan, gerek 
konut gerekse ticari alanlarıyla ekono-
mide önemli bir yere sahip, yatırıma ve 
yaşamaya değer. Tabi Nazilli’nin kalbi 
olan Uzun Çarşıyı unutmamak lazım 
ticari hayatın en hareketli olduğu yer 
Uzun Çarşıdır. Buna ek olarak artan 
nüfusla birlikte yeni alışveriş merkezleri 
yapılmış ve yapılmaktadır. Bamboo 
Avm, İnci Yaşam Merkezi gibi.

BUĞDAY
Buğday üretimi ilçemizde her geçen 

gün artmaktadır. Buğday üretimi ile 
beraber arpa ve çavdar üretimi de 
devamlı bir artış göstermektedir. Ayrıca 
buğday tarladan kaldırıldıktan sonra 
ikinci ürün olarak mısır üretimi yapılmak-
tadır.

PAMUK
Nazili pamuk üretimi olarak Türkiye'de 

çok büyük bir potansiyele sahiptir. 
Tekstil sanayimizin hammaddesi ve 
birinci derecede dış satım ürünlerimiz-
den olan pamuk, bölgemizde birçok 
ailenin geçim kaynağıdır. Nazilli'de 
üretilen pamuk elyaf kalitesi açısından 
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