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These numbers are also accepted as the 
starting point of the known world history.

These lands are the most precious heritage 
of the world history...The lands ofNazilli, 
Sultanhisar, Yenipazar, Karacasu, 
Kuyucak, Buharkent and Bozdoğan 
are described by Heredot as “the most 
beautiful places under the sky that 
we know and the places that have 
best climate”. And with the  words of 
Evliya Çelebi: “the lands where oil 
flows from its mountains and honey 
flows from its lowlands...”

Today there are 300 thousands people live 
in these lands. 

Well, what happens today about the 
economics of the region after all these 
hundreds and thousands years after?

Bu topraklarda 
ilk medeniyet 
3.000 yıl önce 
kuruldu,
ilk tarım 
8.500 yıl önce 
uygulandı.

Bu rakamlar bilinen dünya tarihinin de 
başlangıcı sayılıyor…

Bu topraklar dünya tarihinin en değerli 
mirası. Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, 
Karacasu, Kuyucak, Buharkent, 
Bozdoğan’dan oluşan, Herodot 
tarafından “Bizim yeryüzünde bildiğimiz 
en güzel gökyüzünün altı ve en güzel 
iklimin bulunduğu yer” dediği cennet ve 
Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “Dağlarından 
yağ, ovalarından bal akan diyarlar.”

Bu diyarlarda bugün yaklaşık 300 bin 
insan yaşamını sürdürüyor.

Peki, bölge ekonomisinde yüzlerce,   
binlerce yılın ardından bugün neler 
yaşanıyor? 

The first 
civilization in 
these lands has 
been created 
3.000 years ago.
The first 
agricultural 
activity in these 
lands has been 
done 8500 years 
ago.
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Türkiye’nin en güzel 
kaynak sularının 
değerlendirildiği su 
markaları, yaş ve kuru 
inciri, zeytini, zeytinyağı, 
her bir yöresi ile ayrı 
ayrı lezzetleriyle meşhur 
pidesi bir çırpıda bu 
diyarları tanımlayan, 
akıllara ilk gelenler.
Afrodisias’tan, Nysa’ya, 
Mastavra’dan Demirci Mehmet 
Efesi, Yörük Ali Efe müzesine buram 
buram kokan tarihine, Heykeltıraşlık 
ve heykel üretiminden, Kil çömlek 
yapımına, mermer ve doğaltaş 
üretiminden, kıl çadıra, kâğıt ve 
geri dönüşüm tesislerinden, 
ağaç makara, kereste ve palet 
üretimine, Jeotermal enerjiden, 
arıcılığa, Cam fabrikasından, 
kazan üretimine, Fidan ve fide 
yetiştiriciliğinden, sebze ve meyve 
seracılığına, Kuru biber, toz biber 
üretiminden, çamfıstığına, El 
örmesi sepet, Havlu dantellerden, 
Tel örgü fabrikasına, Türkiye’nin tek 
vakum tüp üretim fabrikasından, 
dünyaya kazan sistemleri ihraç 
eden firmalarından, Gaziantep’e 
Antep fıstığı, Bursa’ya kestane, 
Kütahya’ya seramik satan sanayi 
firmalarıyla, Tarımda doğal ürünleri, 
incir, kestane, çilek ve zeytinin en 
iyilerini yetiştirmesiyle meşhur 
dağ köyleriyle dünyaya açılan 
bu diyarlarda kısa bir gezintiye 
çıkıyoruz.

The water brands who 
evaluate the most beautiful 
spring waters of Turkey, 
fresh and dry figs, olive, 
olive oil, the pitas are the 
first things come into the 
mind that define these 
lands and each of them are 
famous with their regions 
features.
From the Afrodisias to Naysa, 
Mastaura to Demirci Mehmet Efe, 
Museum of Yörük Ali Efe to the 
glorius history,  From the sculpture to 
the statue production and ceramics, 
From the marble and natural stone 
production to the hair tents, From 
the paper and recycling plants to 
the wooden block, timber and pallete 
production,  From the geothermal 
energy to the beekeeping, From the 
glass factory to the kier production, 
From the arboriculture to the fruit and 
vegitable greenhouse cultivation, 

From the dry and powdered pepper 
production to the pine nut, From the 
handmade baskets and lace towels 
to the wire netting fabric, From the 
only vaccum tube fabric in Turkey to 
the firms which exports kiers to all 
over the world and the firms which 
sell pistachio to Gaziantep, chestnut 
to Bursa, ceramics to Kütahya, And 
the mountain villages which globalize 
with their famous natural agricultural 
products as fig, chestnut, strawberry 
and oil we go on a small trip on these 
lands.
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İlk durağımız tarih….
Bu eşsiz topraklar yazılı tarih kayıtlarında MÖ 2500 
yılında Hititler zamanında gelişmiş, 8. yüzyılda 
Lydia zamanında en parlak çağını yaşamış ve 
Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının egemenliğine 
geçmiştir.

Afrodisias, Tanrıça Afrodit’e adanmış birçok 
eski çağ kentinin ortak adı. Afrodisias (ya da 
Aphrodisias) adlı kentlerin en ünlüsü, Anadolu’nun 
güneybatısında, eski Karia bölgesinde, 
günümüzdeki Aydın iline bağlı Karacasu 
ilçemizdedir.

M.Ö. 5. yüzyılda kurulan kent, Roma İmparatorluğu 
döneminde gelişmiş, M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 5. 
yüzyıllar arasında, başta heykelcilik olmak üzere 
önemli bir sanat merkezi haline gelmiş, Afrodit 
tapınağıyla ve Afrodit adına yapılan törenlerle ün 
salmıştır.

Our first stop is history…
According to historical records these peerless 
lands have been developed in 2500 B.C. during 
the Hittites’ term, experienced the most successful 
periods under the Lydia civilization in 8th century 
and entered into the domination of Turks with 
Seljuk Empire. 

Afrodisias is the common name of the many ancient 
cities which were dedicated to Aphrodite. The most 
famous one of these Afrodisias or Aphrodisias 
named cities is located in the ancient Karia area 
in the southwest side of the Anatolia within the 
borders Karacasu district of the city of Aydın. 

The city which was established in the 5th century 
B.C. has been developed during the term of Roman 
Empire. Between the First century B.C and Fifth 
century A.D the city has become an important art 
center, especially about the sculptures, Temple of 
Aphrodite and the ceremonies which were dedicated 
to the Aphrodite. 
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Bir diğer önemli turistik merkezimiz 
Nysa’dır.  Aydın ilinin Sultanhisar 
ilçesi sınırlarında yer alan bu antik 
bölge de Afrodisias gibi Karia 
kentlerindendir. Bu kent ile ilgili 
en önemli bilgileri yaşamının 
büyük bölümünü Nysa’da geçiren 
Strabon’dan alınmaktadır. Ünlü 
coğrafyacı Strabon, devrin en 
önemli eğitim merkezlerinden biri 
Nysa’da eğitim görmüştür.

Dünya tarihine damga vuran en 
önemli olaylardan biri olan “Para”nın 
ilk kullanıldığı yer de bugün 
Nazilli’ye bağlı bir mahalle olan 
Mastavra’dır. M.Ö. 6. Yüzyıla kadar 
hüküm süren Lidya medeniyetinin 
insanlık tarihine en büyük katkısı 

parayı icat etmiş olmalarıdır. 
Başkent Sardes’in içinden geçen 
Paktalos Irmağı’nın alüvyonlarında 
doğal olarak bulanan altın-gümüş 
karışımı “elektron” madeninden 
basılan ilk sikkelerin üzerinde Lidya 
Krallığının arması olan aslan başı 
bulunuyordu. İlk Lidya sikkeleri Kral 
Alyattes döneminde ve bugünkü 
adıyla Mastavra bölgesinde basılmış 
ve kullanılmıştır.

Dünya ticaret tarihinin belki de 
en önemli devrimi olan paranın 
icadına ev sahipliği yapan bu 
topraklar bugün de dünyaya, ticari 
teşebbüsleri ile seçkin sanayi 
markaları ve tarım ürünleriyle 
açılmaya devam ediyor.

Another important touristic center of the 
region is Nysa. The city which is located within the 
Sultanhisar district of city of Aydın was also one of 
the cities of the Karia. Most of the information about 
Nysa comes from the Strabon who spent an important 
part of his life in there. Famous geographer Strabon 
was educated in Nysa which was the one of the most 
important education centers of the era. 

One of the most important events of the human 
civilization the invention of the money is also related 
with the region. The place where the money has 
been firstly used is located within the boarder 
of the Nazilli district of the city of Aydın as the 
Mastaura neighborhood. 

The most important heritage of the Lydia civilization, 

which was prevailing until 6th century B.C, to the 
human history was the invention of the money. 

The first coins that were made by the electron of 
the combination of gold and silver minerals which 
was naturally founded within the alluviums of 
the Paktalos River pass through the capital Sardes 
and possessed the emblem of the Kingdom of Lydia. 
The first coins of the history were produced in the 
Mastaura region by the term of King Alyattes.  

The most revolutionary inventions of the human 
history the invention of money has been hosted 
bythese lands and these lands today still upon up to 
the world with its commercial enterprises, prominent 
industry brands and agricultural products.
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Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
başlattığı sanayi hamlesinin en önemli ayaklarından biri olan 
Sümerbank Basma Fabrikası’nın Nazilli’ye kurulması talimatını verdi. 
Bu yatırımla aynı zamanda Atatürk yöre 
halkına olan güvenini de yansıtıyordu. 60 
yılı aşkın süre bu bölgenin temel dinamiği 
ve can suyu olan Sümerbank günümüzde 
hala tartışılan birçok farklı nedenden dolayı 

faaliyetini durdurdu ve geride bıraktığı tesisler 
ve fabrika bölgesi bugün eğitimleri için birer 
değerli misafirimiz olan Adnan Menderes 
Üniversitesi Nazilli Sümer yerleşkesinde 10 
bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

During the establishment of the Republic of Turkey, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ordered the establishment of the Sümerbank Chintz 
Fabric in the Nazilli as one of the most important steps of the 
industrialization movement. 
Atatürk also presents his confidence about the 
individuals of the region with his that decision. 
Sümerbank, which has been one of the most 
important dynamics of the region since more 
than 60 years, stopped working because of the 
controversial reasons that are still discussing 

today and the facilities of the fabric are used by 
the precious guest of the region the University 
of Adnan Menderes in the Campus of Nazilli 
Sümer which consists more than 10 thousand 
students. 
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Nazilli ve çevresinin iş istihdamı ve 
sanayisinin ana damarı olan Sümerbank 
Basma Fabrikasının kapılarına vurulan 

kilit bölge ekonomisinde sanayi girişimlerinin 
ve yatırımcılığının, sanayi kültürünün önünü 
kapatamadı.

İrili ufaklı onlarca firma ve başarılı müteşebbis 
sadece yerel ve ulusal değil, dünyaya ihracat 
yapan ve günden güne büyüyen, yeni projeleri 
hayata geçiren yatırımlarla ekonomi ve istihdam 

kaynaklarını ayakta tutmaya devam etti.

Üretime başladığı ve Nazilli nüfusunun sadece 
15.000 olduğu 1937 yılında bile 3500 işçi 
kapasitesiyle çalışan Sümerbank gibi bir fabrika 
ölçüsüne alışkın olan bölge halkı için 100 – 
500 kişilik işletmeler bile ufak sanayiler gibi 
görünmekle birlikte bu değerli yatırımcılar bir 
petek gibi bölge ekonomisini örerek, bölgenin 
sesini dünyada başarılı bir şekilde duyurmaya 
devam etmektedir.

The close down of the Sümerbank 
Chintz Fabric which was the main 
source of employment and industry 
in the region of Nazilli and around 
cannot block the region’s industrial 
initiatives, investments and 
industrial culture. 

Small and medium sized many 
successful entrepreneurs contribute 
to the existence of economy 
and employment sources with 
both national and international 
investments that grow day by day. 

The local community, which has 
experienced an industrial complex 
that hosted 3500 employee when 
Sümerbank Chintz Fabric was 
established in 1937 and the 
population of Nazilli was 15000, 
perceives 100-500 employee sized 
businesses as small industries. 
These industries develop the 
economy of the region and spread 
its capacity globally. 
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Sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren tüm işletmelerinin 
yanı sıra, bu bölgenin 
dünyanın yaratılışından 
beridir tüm medeniyetlerin 
gözbebeği ve vazgeçilmez 
olmasının sebebi eşsiz iklimi 
ve bereketli topraklarıdır. 

Ünlü tarihçi ve tarihin 
babası olarak kabul 
edilen Herodot’un 
dünyanın en güzel 
iklimine sahip 
olduğunu ilan ettiği 
ve Evliya Çelebinin de 
40’tan fazla ürünün 
bir arada yetişebildiği, 
dağlarından yağ 
ovalarından bal 
akmasıyla tasvir ettiği 
yeryüzünün gerçek 
cenneti.

Besides the all industrial existence, the reason behind the 
importance of the region since from the ancient civilization to 
21th century is its unique climate and fertile soil. 

According to 
Herodotus’, who 
is accepted as the 
father of history, 
descriptions the 
region has the most 
beautiful climate 
of the world. Also 
the region has been 

presented as the 
place where more 
than 40 products 
can be cultivated 
and oil flows from 
its mountains and 
honey flows from its 
lowlands by Evliya 
Çelebi. 
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Fındığında fıstığında, 
turunçgillerinde 
baklagillerinde, 
pamuğunda 
buğdayında, çileğinde 
kirazında, karpuzunda 
zeytininde, narında 
cevizinde en güzelinin 
yetişebildiği, bir diyar…
Bölgenin çok bilinmeyen 
bir yönü Türkiye kestane 
üretiminin %20 sinin yine 
bu bölgenin dağ köylerinde 
gerçekleştirilmekte ve dünyaya 
ihraç edilmekte olduğudur.

Bir diğer önemli veri, dünya 
incir ihtiyacının 4 te 1’ini Türkiye 
karşıladığıdır. Türkiye’nin 
%20 oranına denk gelen ve 
en kaliteli kabul edilen incir 
üretiminin de bu bölgede 
gerçekleştiğini paylaşırsak 
incir ile bu yörenin adının 
özdeşleşmesinin haklı sebebini 
daha net açıklamış oluruz.

A place where the best can be produced as its nut, peanut, citrus, 
pulse, cotton, wheat, cherry, water melon, onion, pomegranate, 
walnut…
The region’s another unknown feature is its 
chestnut production. 20% of Turkey’s chestnut 
production is provided by the mountain 
villages of the region and exported globally. 

Another important statistic about the region 
is related with the fig production. One fourth 

of world’s fig production is made by Turkey. 
This share of Turkey in the fig production 
is generated by the region and these figs are 
accepted as the best quality in the world. 
That is the reason behind why the name of the 
region is identified with fig.
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Bu değerli topraklar insanoğluna 
sadece tarım ürünü değil yer altı 
zenginliklerini de sunuyor. Jeotermal 
enerji kaynaklarıyla, doğaltaş ve mermer 
madenleriyle, heykel, çömlek ve seramik 
yapımında kullanılan toprağıyla da bir 
başka zenginliğe sahip.

Önemli bir güzergâhta bulunan ve kıyı Ege ile 

Akdeniz’i birleştiren ana geçiş güzergahında olması 

nedeniyle yoğun bir ulaşım trafiğine de ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu güzergâhta yol kenarlarında her an 

mevsim meyvelerini ve yöresel kuru ve sıkma doğal 

mamulleri bulup temin edebilir ve satın alabilirsiniz. 

Tamamen doğal koşullarda hiçbir ek katkı maddesi 

katılmadan üretilmesine gösterilen hassasiyet 

nedeniyle bu yörenin ürünlerine tüm ülke genelinde 

yoğun bir talep vardır.

These precious lands provide not only 
agricultural products but also rich 
underground sources to the humankind. 
These lands also provide geothermic 
energy, natural stones, marble and the 
sources that are used in the production of 
sculpture, jug and ceramic. 

The region also hosts important transportation 
traffic with its location that associates Aegean coast 
and Mediterranean. In this route seasonal fruits and 
domestic dry and squeeze products can be provided 
at any time in the year. As a result of the sensibility 
of the producers in terms of the additive-free 
production, there is a significant amount of demand 
of these products from all over Turkey. 
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Bölgenin sofra kültürü her ne 
kadar bitkisel ürünlere yakın 
olsa da Türkiye’de pide denince 
haklı olarak bu yöremizde ki 
kentlerimiz akla gelir. Nazilli 
pidesi, Karacasu pidesi, 
Bozdoğan pidesi, Yenipazar 
pidesi ayrı ayrı marka 
olmuşlardır. 
Yine özellikle yayla ve dağ köylerimizde 
kuzu ve oğlak çevirme mutlaka tadılması 
gereken farklı lezzetlerdendir.

Bunun yanı sıra kışın Madran dağında 
toprak altında depolanarak erimesinin 
önüne geçilen karlar, bölgenin en sıcak 
aylarında kar helvası yapılarak çok farklı, 
özel ve anlamlı bir lezzet olarak bu 
diyarların vazgeçilmezlerindendir.

Although the cuisine of the region is close 
to the herbal products, the cities of the 
region are famously known with the pita. 

Pita of Nazilli, Bozdoğan and 
Yenipazar become well-known 
brands separately. Again 
especially in the mountain 
villages and highlands the lamb 
and goat chawarma are the 
important tastes that are worth 
to try.
Moreover, the snow that is stored under 
the soil in Madran Mountain during the 
spring is brought to the cities in summer 
and served as snow halvah. This snow 
halvah is also another important and 
indispensable taste of the region.  
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Yüksek kalite ve verime sahip 
bereketli topraklarıyla, Zengin 
su ve içme suyu kaynaklarıyla, 
Genç, dinamik, modern ve 
gelişmeye açık nüfusu ve işgücü 
ile, Karayolu, demiryolu, havayolu 
denizyolu merkezi noktalarına 
olan yakınlığı ve avantajlarıyla ve 
en önemlisi değişim, büyüme, 
gelişim azmiyle, atılmaya 
başlanan adımlar ve kararlılığıyla 
geleceğin en parlak yıldızı olmak 
için güçlü adımlar atıyoruz.

Yenipazar’ı, 
Sultanhisar’ı, 
Karacasu’su, Kuyucak’ı, 
Buharkent’i, Bozdoğan’ı, 
Nazilli’siyle, bu 
diyarlar sadece Ege’nin 
değil, büyümeye açık 
güçlü ekonomisiyle, 
doğasıyla, dinamizmiyle 
Türkiye’nin bilinen, 
aranılan, yükselen 
ve parlayan yıldızı 
olmaktadır. 

Binlerce yılın mirasını gelecek 
yüzyıllara taşıyacak bu nesil, azmi 
ve başardıklarıyla sadece en 
uzun yaşamın diyarı değil, yaşam 
kalitesinin en yüksek olduğu 
diyarları gelecek nesillere miras 
bırakacak adımları atıyor.

Tüm üyelerimiz adına Nazilli 
Ticaret Odası olarak tarihten 
devraldığımız bu diyarları bugün 
yaşayan ve yaşatan, bir taş 
üzerine en ufak bir taş koyan her 
bir ferdimize teşekkür ediyor ve 
hedeflerimiz için atılacak her 
adımın yanında olacağımızı bir 
kez daha tekrar ediyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki bu topraklara âşık, 
bu topraklar için çalışan biz, 
hepimiz birlikte daha güçlüyüz.

With its high quality lands and 
fertile soils, Precious water and 
drinking water sources, Young, 
dynamic, modern and open 
minded population and workforce, 
Location that is close to the main 
highways, railroads, airways, and 
seaways, and most importantly 
with its ambition to change, grow 
and progress and with its new 
moves and determination we step 
forward in order to become the 
new star of the future. 

With its Yenipazar, 
Sultanhisar, Karacasu, 
Kuyucak, Buharkent, 
Bozdoğan, Nazilli, 
these lands are not also 
the known, growing 
and shining star of the 
Aegean Region but 
also these lands are 
the star of Turkey with 
their upgradable strong 
economy, nature and 
dynamism.  

The generation that will transfer 
the heritage of thousands years 
to the next centuries, takes steps 
that will transmit a land not only 
with long life ranges but also a 
life that is full of with quality 
to the next generations with its 
ambition and acquisitions. 

On the behalf of all members of 
Nazilli Chamber of Commerce, 
we thank to all individuals who 
live and contribute to life on these 
lands that we take over from the 
history. And we repeat again that 
we will stand by with the all steps 
that contribute our targets. Just 
because we know that we the 
people who are fall in love 
with these lands and works 
for the sake of these lands are 
stronger all together.  
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s Karacasu  Afrodisias s Sultanhisar  Nysa
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s Kuru Patlıcan / Dried Eggplant

s Kuru Biber / Dried Pepper

s Pamuk / Cottons Kuru İncir / Dried Figs

s Zeytin Yağı / Olive Oil s Kuru Bamya / Dried Okras Zeytin / Olive

s Kuru Domates / Dried Tomatoes

Bölgemizde yetişen yerli ürünler. The local products grown in our region.
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s Antep Fıstığı / Pistachios

s Portakal / Orange

s Çam Fıstığı / Pine Nuts

s Mandalina / Mandarin

s Çilek / Strawberry

s Kiraz / Cherry s Limon / Lemon

s Kestane / Chestnut
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Oda Üyelerimizin 
DÜNYAYA 
AÇILAN 
KAPISI
nazilliticaretrehberi.com  
Nazilli Ticaret Odası’nın üyeleri için oluşturduğu 
ücretsiz bir hizmettir.

nazilliticaretrehberi.com  
You can reach our region manufacturing and trading 
companies visiting our website.



Nazilli Ticaret Odası Kültür Yayınları



Bu topraklarda ilk medeniyet 3.000 yıl önce kuruldu. Bu topraklarda ilk tarım 8.500 yıl önce uygulandı. Bu rakamlar 
bilinen dünya tarihinin de başlangıcı sayılıyor. Bu topraklar dünya tarihinin en değerli mirası. Nazilli, Sultanhisar, 
Yenipazar, Karacasu, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan’dan oluşan, Herodot tarafından “Bizim yeryüzünde bildi-
ğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer” dediği cennet ve Evliya Çelebi’nin ifadesiyle 
“Dağlarından yağ, ovalarından bal akan diyarlar.”  

Bu diyarlarda bugün yaklaşık 300 bin insan yaşamını sürdürüyor. Peki, bölge ekonomisinde yüzlerce,  binlerce yılın 
ardından bugün neler yaşanıyor?

The first civilization in these lands has been created 
3000 years ago. The first agricultural activity in these 
lands has been done 8500 years ago. These numbers are 
also accepted as the starting point of the known world 
history. These lands are the most precious heritage of the 
world history. The lands of Nazilli, Sultanhisar, Yenipa-
zar, Karacasu, Kuyucak, Buharkent and Bozdoğan are 
described by Heredot as “The most beautiful places 

under the sky that we know and the places that 
have best climate”. And with the  words of Evliya 
Çelebi: “The lands where oil flows from its moun-
tains and honey flows from its lowlands.” 

Today there are 300 thousands people live in these lands. 
Well, what happens today about the economics of the re-
gion after all these hundreds and thousands years after?

w w w . n a z t i c . o r g . t r

Reflectıon of the Heaven

The documentary of nazilli and surroundıng
Nazilli ve Çevresi Belgeseli

Cennetin Yansıması
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