
Nazilli Ticaret Odası

TANITIM BROŞÜRÜ



Sorumluluk sahamızdaki ilçelerimiz,
Türkiye’nin sağlıklı ve uzun yaşayan insanlarına

ev sahipliği yapmaktadır.

65 Yaş Ve Üzeri Yaşayan Sağlıklı İnsan
Sayısının Türkiye Ortalamasının Üzerinde Olmasının Nedeni:

Doğal Besin Kaynakları,Temiz Hava ve Uygun İklim Özellikleridir.



GÖKYÜZÜNÜN ALTINDAKİ EN GÜZEL
YERYÜZÜNDE YAŞAYAN İNSANLARIN DİYARI

Nazilli Ticaret Odası 39 il nüfusundan daha büyük popülasyona sahip
coğrafyayı kapsayan sorumluluk sahamızla çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Sorumluluk sahamızda bulunan bulunan Nazilli ve bağlı ilçerindeki doğal, tarihi, 
kültürel ve bölgesel özelliklerinin anlatıldığı kitapçığı sizler için hazırladık.
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Sorumluluk sahamızda bulunan ilçelerimiz tarihte birçok devlete ev sahipliği 
yapmıştır. Ayrıca doğal bitki örtüsü ve yaşam koşulları ile uzun yaşayan 

insanların bulunduğu yer olarak Türkiye çapında adını duyurmuştur. Geniş ve 
verimli ovaları bulunmaktadır. Ayrıca jeotermal enerjinin de yoğun olarak 

bulunduğu coğrafi konuma sahiptir.

Tarımın Sultanları
HER DERDE DEVA



İNCİR
Bölgenin simgesi ve ülke ihracatının %65 inin üretildiği incir bölgemizin 
ürünüdür. Kalitesi ve kapasite üstünlüğü ile Türkiye incir üretiminde ilk sırayı 
alır. Meyvenin olgunlaşma dönemindeki sıcaklık, nem ve rüzgâr durumu kaliteyi 
etkilemektedir.  Sorumluluk sahamızda en kaliteli türü olan sarı lop incirler 
yetişmekte ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Taze incir, kuru incir, incir cipsi, 
incir unu, incir konservesi, incir şurubu, incir çekirdeği yağı, incir sirkesi, incir 
pestili, incir pekmezi olmak üzere katma değeri yüksek olan bir meyvedir.

Bin yaşına kadar yaşayabilen önemli bir besin ve ticaret maddesidir. Ağacından 
tahta kaşık ve oyuncak, küspesinden yakıt, yaprağından ilaç, suyundan zeytinyağı, 
meyvesinden besin olarak faydalandığımız bu ürün bölge ekonomisinde önemini 
korumaktadır. Sorumluluk sahamızda bulunan birçok işletme yetişen ürünleri 
işlemekte, bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

Özellikle Sultanhisar ilçemizde yetişen ve Rusya, Romanya, Ukrayna, Sırbistan, 
Ortadoğu, İran olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Çilek cipsi de 
üretilerek çileğe değer kazandırılmıştır.

ÇİLEK 

Her ne kadar kestane şekeri imalatında Bursa ili anılsa da Türkiye’nin kestane üretimi-
nin % 30’u sorumluluk sahamızdaki ilçelerden sağlanmaktadır. Kestane yetiştiriciliği 
dağlık bölgelerde ve yaylarda, özellikle kuzeye bakan yamaçlarda yaygındır.

Son yıllarda önemi daha çok benimsenen enginar bölge insanımızın tükettiği 
besinlerin başında yer almaktadır. Farklı şekillerde tüketilen bu besinin sağlık 
açısından önemi büyüktür.

KESTANE ŞEKERİ

Birçok ailenin geçim kaynağı ve elyaf kalitesi açısından dünyanın en kaliteli 
olan pamuğu bölgemizde üretilmektedir. Tekstil sanayisinin hammaddesi ve 
birinci derece dış satım ürünlerimizden biridir.

PAMUK

ENGİNAR
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Soğutucu - İklimlendirme Sanayisi Su Fabrikaları

Madencilik ve Mermer

● EKONOMİMİZE CAN VEREN SEKTÖRLER ●

● KÜLTÜREL TURİZM ●

En fazla hareketlilik gösteren sektörler 
arasında mermer faaliyetleri

gelmektedir. Mermer işletmeleri daha 
çok BOZDOĞAN ve KARACASU 

ilçelerinde bulunmaktadır.

Sadece ülkemizde değil dünyada bilinen bir 
marka olan derin dondurucu ve
soğutucu fabrikası Nazilli ilçesinde yüksek 
kapasite ile faaliyetine devam etmektedir.

Yeraltı su kaynaklarınca zengin bir bölgeye sahibiz. Bölge-
mizde bulunan kaliteli iyi su kaynakları dünyaca bilinen su 
markalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Barit,Protilit,Kuvars,Talk,
Kuvarsit,Mika,Manganez, 
Dolamit,Maden Kömürü, 

Demir, Kurşun, Rutil, Mermer

s  BOZDOĞAN
Dolamit,Kuvars,Disten,
Zımpara,Kurşun,Demir,

Mermer

s  KARACASU
Kurşun,Talk,Mika,
Maden Kömürü

s  KUYUCAK

Bakır,Maden Kömürü,
Kuvars, Talk,Civa,Altın,

Gümüş

s  NAZİLLİ
Maden Kömürü,

Granit

S  SULTANHİSAR
Stronsiyum,Maden 
Kömürü Rezervleri 

Mevcuttur 

s  YENİPAZAR

Bölgemizde kurulan Kadın Kooperatifleri, yöresel 
ve doğal ürünlerin işlenmesi, el işi ürünlerin 
imalatına yönelik olarak faaliyetlerine devam 
etmekte, ekonomide var olmak için çabalayan 
kadınlarımıza yol göstermektedir.

Deve Güreşleri İğne Oyası Zeybek Oyunları

Tüm ilçelerimizde her yıl düzenlenen 
deve güreşleri Aydın Kültürünün bir 
parçasını oluşturmaktadır. Tarihte 
göçerler ve obalar arası rekabet 
nedeniyle ortaya çıkan deve güreşleri 
geleneksel olarak günümüze kadar 
ulaşmıştır. Bir festival havasında geçen 
ve ilçeye hareketlilik getiren bu 
etkinlikler kış aylarında düzenlenmek-
tedir.

Başörtüsünden,Efe kıyafetlerine, 
keselerden farklı amaçlarla kullanılan 
örtülere kadar birçok alanda halen 
kullanılan el işi oyalar, Dünya literatü-
ründe “Türk Danteli  olarak yerini 
almıştır.

Efe denilen zeybek başları, Yiğitlik ve 
kahramanlık kareografisine sahip 
olarak bir gövde gösterisi anlamına 
gelmektedir. Zeybek oyunları ise, 
Güdük denilen kısa pantolon, dize 
kadar olan uzun çizmeler, fes, gömlek, 
kuşak gibi kıyafetler ile oynanan 
yöresel bir halk oyunudur
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 ● YÖRESEL LEZZETLERİ ●

PİDE
Kıymalı, peynirli, kaşarlı, yumurtalı ve bölgeye has tatlı olarak tüketi-
len tahinli pide tüm ilçelerde farklı lezzetlerde odun ateşinde servis 
edilmektedir. Bozdoğan Pidesi(manda kaymağı kullanılır), Karacasu 
Pidesi,  Nazilli Gülü gibi isimlerle tüm Türkiye’de adından söz ettir-
mektedir. Karacasu’da her yıl yapılan festivalde pideciler en uzun 
pideyi yapmak için yarışırlar.

KEŞKEK
Düğün, sünnet ve hayır işlerinde sunulan bir çeşit geleneksel cemiyet 
yemeğidir. Karacasu Yaylasında her yıl yapılan DEDEBAĞ KEŞKEK HAYRI 
yedi yüzyıla aşkın süredir yaşatılan bir geleneğe evsahipliği yapmaktadır.

DALGAN (ISIRGAN OTU) KAVURMASI
Daha çok ısırgan otu olarak bilinen dalgan otu yörenin vazgeçilmezleri 
arasında yerini almaktadır. Yumurta, pırasa, soğan, zeytinyağı, kırmızı 
biberler ile farklı şekillerde kavrularak yapılan sebze yemeğidir.

PATLICAN/BİBER TARATORU
Özellikle yaz günlerinde salata olarak sofraları süslemektedir. Zeytinyağı, 
közlenmiş patlıcan ve kırmızı biber, sarımsak, nar ekşisi veya limon, 
maydanoz ve tuz kullanılarak yapılmaktadır. Biber kullanılarak yapıldığı 
gibi, börülce, semiz otu gibi sebzeler kullanılarak yapılmaktadır.

ÇİNGENE PİLAVI

Bir çeşit salata olup, kahvaltılarda tüketilen sebzeli ve çökelekli bir 
lezzettir.

DÜĞÜN TURŞUSU
Düğün, sünnet gibi cemiyetlerde salata olarak misafirlere sunulur. 
Zeytinyağı, biber, sarımsak, ayran, su, nar ekşisi veya koruk suyu, 
limon, tuz ile yapılır.
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ENİŞ (KEDİRGEN) KAVURMASI
Türkiye’nin birçok yerinde farklı isim ve şekilde pişirilmektedir. Dağlarda 
çalılar arasında yetişen, acısı ve tatlısı ile iki türü olan bir ottur. Yumurta, 
zeytinyağı, kırmızıbiber, tuz biber ile kavrularak pişirilmektedir.

YAVRU KAVURMASI (BİBER AŞI)
Yavru tavuk, zeytinyağı, tereyağı, soğan, kuru veya taze kırmızı biber, toz 
kırmızı biber, tuz, domates koyularak pişirilen bu yemek bu bölgeye has 
yöresel bir lezzettir.

İNCİR REÇELİ
Bölgemizde bulunan Türkiye’nin en kaliteli inciri birçok farklı alanda
kullanılmaktadır. Bunlardan biri de incir reçelidir. Bölge halkı ve tüm
Türkiye’de adından söz ettiren incir reçeli damakta bıraktığı tat ile tercih 
sebebi olmaktadır.

İĞLEK VE TURUNÇ REÇELİ
İncir çeşidi olan iğlekten ve limon benzeri olan turunçtan yapılan 
reçeller, diğer reçellere göre daha uzun sürede hazırlanmaktadır. 
Birçok aşamadan geçirilerek pişirilmekte ve sunuma hazır hale getiri-
lerek raflarda yerini almaktadır.

KAR HELVASI
“Nazilli Kar Helvası” ismiyle coğrafi işaret tescili de aldığımız bölge-
mizin en ferahlatan lezzetidir. Kışın kar yağdığında özel kuyulara 
gömülerek saklanan karların pekmez veya meyve şuruplarıyla tatlandı-
rılarak hazırlanan helva sıcak yaz günlerinde getirdiği ferahlık ve 
damakta bıraktığı meyvemsi tat ile vazgeçilmezidir.

KUZU ÇEVİRME
 Bölgemizdeki zeybek geleneğinden bu güne kadar ulaşan yöresel 
bir lezettir. 1 yaşına gelmemiş süt kuzuların, takıldığı demir aparatlar-
la ateşin üzerinde döndürülerek pişirildiği bir tür kebap türüdür. 
Sorumluluk sahamızdaki ilçelerde farklı işletmelerde yapılmakta olup, 
bölgeye gelen ziyaretçilerin uğradığı lezzet duraklarından biridir. 
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Pamuk, tütün, buğday, tütün, zeytin, zeytinyağı, incir, çilek, 
narenciye, üzüm, turunçgiller , elma, çilek, şeftali, kiraz, erik,  
kestane ilçe ekonomisini lokomotif ürünleri arasındadır. Pamuğu 
işleyebilecek fabrika sayısının az olması, pamuk üretimin yıllar 
itibari ile düşmesine neden olmaktadır. İncir, zeytin, zeytinyağı, 
işletmeleri bulunmakla birlikte kestane üretimi için de az sayıda 
da olsa işleme tesisleri bulunmaktadır. Örneğin Bursa kestane-
sinden daha kaliteli ve fazla kestane üretimimiz sözkonusu 
olmasına rağmen bir kestane işletmesi bulunmakta ve talebi 
karşılayamamakta, kalan ürünler başka illere gitmektedir.

TARİHİ GÜZELLİKLERİ

Efes’e bağlayan ticaret yolu üzerinde olup, sikke basma ayrıcalı-
ğına sahipti. Ancak kent depremler ve veba salgını nedeniyle 
harap olmuş ve terkedilmiştir. Roma mimarisinin dünya üzerin-
deki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’unun bir benzeri olan 
ve 2700 yıl öncesine ait eserler üzerindeki çalışmalar halen 
yürütülmektedir. 

ARPAZ KALESİ

MASTAVRA ANTİK KENTİ

Nazilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan tarihi anıt, 
Arpaz Beyleri tarafından 19’uncu yüzyılda inşa 
ettirilmesine rağmen Osmanlı Dönemi kalıntı-
ları ile karşılaşılmıştır. Bir bey konağı, güvenlik 
kulesi, ambar, ahırları ve müştemilatı ile 
şatoyu andırmaktadır.

Müzede Milli Mücadele dönemine ve 
Sümerbank Basma Fabrikasına ait öğeler 
bulunmaktadır. 

ETNOGRAFYA MÜZESİ

NAZİLLİ
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Madran Dağı’ndan çıkan doğal kaynak suyu bölge için 
büyük bir öneme sahip olup Avrupa’ya da ihraç edilmektedir. 
Tarıma dayalı bir ekonomik hayatı bulunan ilçede, tütün, 
pamuk, mısır, incir, zeytin, nar, şeftali, kurutmalık yönelik 
kırmızı toz biber, patates, patlıcan, fasulye, susam, çam fıstığı, 
patates, tahıl ürünleri ve kuzugöbeği yetiştirilmektedir. Kardi-
nal üzümü olarak adlandırılan iri taneli dolgun siyah çekirdekli 
üzümleri yetiştirildikten sonra yurtdışına ihraç da edilmektedir.

BOZDOĞAN

KÜLTÜR TURİZMİ

DOĞAL GÜZELLİKLER

Bozdoğan’ın Olukbaşı, Dutağaç ve Kızılca köyle-
rinde yaygın olarak kıl çadır dokumacılığı yapıl-
maktadır. Sumak tekniği ile dokunan Yörük çuval-
ları ile yine geleneksel bir dokuma örneği olan ve 
her türlü iklim koşullarına elverişli kıl çadır örnek-
leri halen yapılıyor. Heybe, harar çuval, at çulu, yağ 
torbası, un çuvalı ve yem torbası yapımında kıl 
işlenerek kullanılmaktadır. 

DOKUMACILIK (KIL ÇADIRI)

ARAPAPIŞTI KANYONU KÖRTEKE KALESİ

Aydın, Denizli ve Muğla’nın kesişiminde 6 km boyunca 
uzanan kanyon suları, canlı rengi ve berraklığıyla gören-
leri şaşırtmakta. Kemer Barajını besleyen Akçay’ın yıllar 
boyunca aşındırmasıyla oluşan kanyon, insanlara dini 
hayatlarını sürdürme veya saklanma imkânı sunmuştur. 
Kanyonda mağaralar, gizli manastır ve Körteke Kalesi 
bulunmaktadır. Yamacındaki kaya mezarının yaklaşık 
2500 yaşında ve Pers yapımı olduğu tahmin edilmekte-
dir.

Yüksek bir tepede muazzam bir manzaraya sahip 
kalenin farklı dönemlerde sürekli kullanıldığı bilinmek-
tedir. Kalenin içinde akropol, iki kule ve bir sarnıç 
bulunmaktadır.
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Bölgede yetişen yaş incir üretiminde ilk sıralarda gelen 
ilçelerimizden biridir. Ayrıca pamuk, incir, üzüm, çiğit,buğ-
day ve zeytin üretimi de yüksektir. Yıllar itibari ile pamuk 
üretimi azalan bir seyirde devam etmektedir. 
Jeotermal kaynakları bakımından zengin bir coğrafyaya 
sahip bölgede istenilen seviyede seracılık faaliyetleri 
yapılamamaktadır. Bunun yanısıra tanıtımın yapılması 
halinde termal turizme de katkı sağlayabilecektir.

BUHARKENT

YÖRESEL LEZLETLER

BOZDOĞAN CEVİZLİ SUCUĞU MADRAN GAZOZU

JEOTERMAL

Nişasta, ceviz ve 
şekerle yapılan bir 
tatlıdır. Bir ip üzerine 
cevizlerin dizildiği 
üzerine nişastanın 
kaplandığı bölgeye 
has bu lezzet Avrupa 
ve İstanbul’a dan da 
talep görmektedir.

Doğal madran suyu 
ile üretilen ve kendi-
ne has aromaların 
kullanıldığı Madran 
Gazozu Bozdoğan’da 
üretilen bir marka 
değeridir.

Aydın’da jeotermal enerji kaynaklarını 
kullanarak enerji üreten bir çok santral 
faaliyet göstermektedir. 
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Diğer ilçelere nazaran iklimi daha farklı olup yayla 
özelliği taşımaktadır. Derinin, demirin, hamurun ve 
çamurun hayat bulduğu bir ilçemizdir.

KARACASU

TARİHİ GÜZELLİKLER

KÜLTÜR TURİZMİ

Tanrıça Afrodit ve tanrı Zeus’un yaşadığı kenttir. 
Kentin kuzey sınırında inşa edilen tiyatro binası, 
gladyatör mücadeleleri için yaklaşık 30 bin kişilik 
arena, Anadolu’nun değil, dünyanın en iyi korun-
muş türü olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ayrı-
ca Afrodisias Arkeoloji Müzesinde dönem heykel-
ciliğinin önemli örnekleri yer almaktadır. Afrodisias 
2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’n-
de yer almaktadır.

AFRODİSİAS

ÇÖMLEK ATÖLYELERİ DEMİRCİLİK DERİCİLİK

Karacasu ilçesi çömlek atölyele-
riyle meşhurdur. Çömlek yapımı 
için Yazır Köyü’nden getirtilen 
toprak, suyla harmanlanarak 
çamur haline getirilmektedir. 
Dinlendirilen çamur, çark 
üzerinde ustanın ellerinde 
şekillenerek 700 derecede 
fırınlanarak farklı amaçlarda 
kullanılan çömlekler haline 
dönüşmektedir.

Karacasu’da demircilik çok eski 
bir ekonomik ve aynı zamanda 
kültürel hale gelmiş bir faaliyettir. 
Son yıllarda yurtdışına ihraç 
edilen Karia Zeus’un simgesi olan 
çift yüzlü balta labrys ve tek yüzlü 
balta olan teber ile birlikte tarım 
aletleri, bıçak, nacak, balta, 
hediyelik eşya üretimi ile demirci-
lik faaliyetleri devam etmektedir.

Dericilik, Karacasu’nun önemli ve 
tarihi uğraşlarından biridir. Os-
manlı dönemine kadar uzanan 
dericilik faaliyetleri şu an az 
sayıda üretici il devam etmektedir. 
İstanbul ve İzmir gibi şehirlere 
işlenmiş deriler gönderilmektedir. 
Bu yöreye has vaketa deri ile 
yapılan sandaletler Karacasu’da 
üretilmektedir.
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TURİZM

KARACASU
(DANDALAS) YAYLASI GÖRLE KANYONU

KAHVEDERESİ YAYLASI

SIRTLANİNİ MAĞARASI MADRAN YAYLASI

Dandalas Yaylasında bulunan 
şelale görülmeye değerdir.

Doğan yürüyüşü yapanların tercih ettiği, doğal kaynak 
suları ile görülmesi gereken doğal güzelliklerimizden 
biridir.

Doğal güzellikleri, 
yayla evleri ve çeşitli 
ağaç bitki türleri ile 
görülmeye değer bir 
yerdir.

Yukarı Çamarası Köyü’nden 45 dakikalık yürüme 
mesafesinde olan mağaraya çok dar bir ağızdan giriş 
yapılabilmektedir. İçinde büyük yarasa kolonilerinin 
yaşadığı mağarada dışarısına göre hava sıcaklığı ve 
nem oranı %50 oranında farklılık göstermektedir.

Yaz aylarında sıcaktan bunalan yöre halkının göç ettiği 
yaylalara, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de 
geldiği bilinmektedir.
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Pamuk, zeytin, incir, domates, biber, narenciye üretimi ile 
ilçe ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Yerel 
tohumlardan ve doğal olarak üretilen sebzelerin merkezi 
durumundadır.

YENİPAZAR

TARİHİ GÜZELLİKLER

Kurtuluş Savaşı sırasında düşmana ilk darbeyi 
vurarak Aydın’da düşman kuvvetlerinin ilerlemesi-
ni durduran Yörük Ali’nin mezarı ve müzesi 
Yenipazar ilçesindedir.

YÖRÜK ALİ EFE MÜZESİ 

EVLİDAĞ MESİRA ALANI BELENOVA MESİRA ALANI

Pamuk, narenciye, erik, kayısı, incir, zeytin gibi tarım ürünleri 
üretilmekte ve bu ürünlerin fidancılığı yapılmaktadır. Bunun yanı 
sıra uluslararası ticaret boyutunda iş yapan cam fabrikası, vinç 
aparatları üreten fabrikası ile kuru gıda, şarküteri, arı kovanı 
imalatı gibi birçok alanda iç ve dış pazarlarda faaliyet gösteren 
firmalar bölgeye istihdam olanağı sağlamaktadır.

KUYUCAK

Evlidağ ve Belenova 
Mesire Alanı, Sarıca-
ova Yaylası,
Ömür Yaylası, doğal 
güzellikleri arasında 
ziyaretçilerine 
açıktır.
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Bölgede çilek üretimi başta olmak üzere üzüm, pamuk, kestane, 
narenciye, incir, nar, zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. 
Mart-haziran ayları arasında üretilen çilek yurtdışına ihraç 
edilmekte, yapılan Çilek Festivali ile de adını dünya çapında 
duyurmuştur. Jeotermal enerji kaynaklarının yanı sıra seracılık 
faaliyetlerinin en yoğun olarak yapıldığı ilçemizdir.

SULTANHİSAR

TARİHİ GÜZELLİKLER
NYSA

Yunan filozof Strabon ‘un da çalıştığı bir kütüphanesi bulunan 
antik kentte eğitim seviyesinin o döneme göre yüksek olduğu 
bilinmektedir. Helenistik Dönemde kurulan şehirde 12 bin kişilik 
at nalı planlı tiyatrosu, dört yanı çift sıra sütunlarla çevrili agorası, 
amfi tiyatro olarak da tanımlanan stadyumu, eski, çağlarda 
Akharaka olarak adlandırılan kutsal tapınağı ve Bizanslardan 
kalan şehir surlarının da sayesinde Nysa, her yıl binlerce turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. 

Ayrıca tarihe ışık tutan ve günümüze kadar ulaşmış yapıtlar 
arasında Sönmezler Konağı, Bayman Evi, Hacı Kemal Camii, Atça 
Çomaklı Ovası Şehitler Abidesi, Eskihisar Tarihi Roma Köprüleri, 
Eskihisar Asmalı Camii, Akaraka bulunmaktadır.

ATÇA

Atça Mahallesinin 
en önemli özelliği 
Paris’in Şanzelize 
Meydanından 
örnek alınarak 
yapılması ve  Tür-
kiye’de bu şekilde 
tasarlanmış ilk ve 
tek yerleşim birimi 
olmasıdır.
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