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İlçemiz M.Ö 2000'li yıllara dayanan 
Orthosia antik kenti civarı 
Yenipazar'ın ilk yerleşim yeri olarak 
bilinmektedir.  Haftada bir gün 
kurulan küçük çapta bir pazar ve 
ticaret yeri olması nedeniyle 
ilçemizin adı yeni kurulan pazar 
anlamına gelen “Yenipazar”olarak 
kalmıştır.

TARİHİ

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 
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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.
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Yörük Ali Efe Müzesi Yenipazar’ın 
sembollerindendir.
Değişmeyen damak tadı pidemiz 
Yenipazar’da yerli turizme hız vermiştir.
Yenipazar Cittaslow sakin şehir ünvanını 
almış Türkiye’de onbir ilçeden bir 
tanesidir. Her sene ayrı ayrı ülkelerde 
yapılan sakin şehir toplantılarına 
Aydın-Yenipazar İlçesi olarak katılmak-
tayız. İlçenin ekonomisi büyük oranda 
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 
Pamuk, zeytin, incir, domates, biber 
,narenciye ve antep fıstığı üretimi ilçe 
ekonomisine önemli katkılarda bulun-
maktadır.

YENİPAZAR PİDESİ
Yenipazar’ın 7000 civarı merkez nüfusu 
var buna karşılık bu küçük ilçenin 15 İlçe merkezinde 4 mahalle bulun-

maktadır. 2014 yılında 6360 Sayılı 
Kanun ile 14  köy tüzel kişiliğinin 
kaldırılması ile birlikte ilçede toplam 
18  mahalle bulunmaktadır. 
Deve güreşleri ve Yörük Şenliği 
Yenipazar’da bugüne kadar 
korunarak yaşatılmış etkinliklerden-
dir. İlçede Çarşamba günleri kurulan 
“Çarşamba Pazarı”, çevre ilçe ve 
mahalleler den gelen vatandaşların 
alışveriş yaptığı canlı bir merkez 

Yenipazar, Aydın iline bağlı ayrı bir ilçe 
olarak kurulmuştur. Yenipazar’ın komşu 
ilçeleri Nazilli , Bozdoğan, Sultanhisar 
,Efeler, Çine’dir. Rakım 76 metredir. 
Arazi yapısı ova ve dağlık olmak üzere 
iki kısımdan meydana gelmektedir.  
Yenipazar’ın başlıca akarsuyu Mende-
res Nehri’dir. Akçay Deresi de arazi 
sulamasında kullanılan önemli bir 
akarsudur.

YENİPAZAR

YENİPAZAR

pazar durumundadır.
İlçe merkezinde Pazar günleri 
organik tarım pazarı kurulmaktadır.
İlçe merkezinde  Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğünce yaptırılan 
Spor salonu bulunmaktadır. Beledi-
yeye ait yüzme havuzu bulunmakta-
dır.  22.000m² alan içinde yazlık 
düğün salonu ve mesire alanı 
bulunmaktadır.
Tarihi Yel Değirmeni, 122 basamaklı 
işlemeli yormayan merdiven  ve 

pide salonu var. Bu büyük bir rakam. Ve 
nereye gider pide yerseniz yiyin ortala-
manin üzerinde güzel bir pide yiyeceği-
nize eminim. Çünkü Yenipazar’daki tüm 
pide ustaları hemen hemen aynı pide 
ustasının çırağı. Bu meşhur ustanın aslı 
Karacasu ilçesinden. Ama Yenipazar’ın 
ünü Karacasu’yu geçmiş durumda. Ve 
şu an nerdeyse tüm ustalar Yenipazarlı. 
Halkı da hiç bıkmıyor pide yemekten. 
Hatta ilginç bir şey daha paylaşayım 
perşembe günleri pidecilerin tatili. Ama 
nöbetçi sistemi uyguluyorlar ve üç 
pideci açık oluyor. Perşembe, uğrarsa-
nız nöbetçi pideciyi sorarsınız. Ve bu 
ilçede pideciler odası var.

YÖRÜK ALİ EFE MÜZESİ
Milli Kahraman Yörük Ali Efe’nin 
İzmir’den dönüşünden ölümüne kadar 
yaşadığı Yenipazar ilçe merkezindeki 
evi 1980’li yıllarda çıkan yangında 
tamamen yanmıştır. 1995 yılında Aydın 
Valiliğince Kültür Bakanlığına yapılan 
öneri kabul görmüş, Yörük Ali Efe’nin 
mirasçıları evin müze yapılması koşulu 
ile evi Kültür Bakanlığına bağışlamışlar-
dır. Tahsis işlemleri 1999 yılında tamam-
lanmıştır. Evin aslına uygun restorasyonu 
ve bahçe tanzim çalışmaları sonucu 

teşhire hazır hale getirilmiştir.
Bunun üzerine teşhir çalışmalarına 
başlanmıştır. Yörük Ali Efe’nin kullandığı 
şahsi eşyaları varisleri tarafından 
müzeye bağışlanmıştır. Aydın Müzesi 
Etnografya seksiyonundan devredilen 
eserlerin yanı sıra, Aydın Müzesi Kıymet 
Takdir Komisyonu’nca piyasadan 
alınan ve vatandaşların bağışladığı 
malzemelerle yapılan teşhir çalışmaları 
kısa sürede tamamlanmıştır.
Yörük Ali Efe’nin Muslukuyu Mezarlığı’n-
daki mezarı Bakanlar Kurulu’nun 
29.08.2000 tarih ve 2000/1252 sayılı 
kararı ile müze bahçesindeki yerine 
taşınmıştır. Yörük Ali Evi Müzesi Aydın 
Müzesi Müdürlüğü bağlı bir birim olarak, 
8 Haziran 2001 tarihinde Kültür Bakanı 
Sayın M.İstemihan TALAY tarafından 
ziyarete açılmıştır.




