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AYSO’DAN YAPILAN ZİYARETLER 

27.11.2017 

Ayso Yönetimi Aydın Çıldır Havalimanı ve 

Turkish Airlines Flight Academy Genel 

Müdürü Sunay Karamık'ı ziyaret etti. 

 

Ziyarete; Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, 

Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan 

Yılmaz ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı. 

Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines 

Flight Academy Genel Müdürü Sunay Karamık; 

THY pilot okulunun mevcut durumda 200 pilot 

adayının yetiştirildiğini, havaalanı yolu 

üzerindeki 36 dönüm eski tütün depoları 

alanında okul ve kampüs yatırımlarına en kısa 

sürede başlanacağı bilgisini verdi. Burası 

faaliyete geçtiğinde de THY pilot ihtiyacının 

çoğunun Turkish Airlines Flight Academyden 

sağlanacağını söyledi. 

 Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin; ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek,  Turkish Airlines 

Flight Academy’nin mevcut durumdaki 

yerleşkesinden çok etkilendiğini, kampüs 

şeklindeki yatırımlar ile Turkish Airlines Flight 

Academy’nin Aydın için çok önemli bir katkı 

olacağına inandığını belirtti. Meydan İşletme 

Şefi Serdal Şentürk ile birlikte teknik gezi 

yapıldı. 

 

TOPLANTILARIMIZ 

27.10.2017 

AYSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

AYSO 2013-2018 Dönemi 53 Sayılı Meclis 

Toplantısı Meclis ve Komite üyelerinin katılımı 

ile yapıldı. 

 

Açılışı yapan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin; ''EXİMBANK irtibat 

bürosunun açılışını Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekçinin yapacağını söyledi. Nisan ayında 

yapılması planlanan oda seçimlerinin de 

OHAL'den kaynaklı bir yıl daha uzayabileceğini 

aktardı. 
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Şahin konuşmasına OHAL'den kaynaklı 

ertelenen oda seçimleri kararı ile devam 

ederek, "Oda seçimlerimiz hükumet kararı 365 

oda ve borsanın seçimi 2018 Nisan ayına 

ertelendi. Aldığımız duyumlara göre seçimlerin 

bir seneye kadar uzayabileceği yönünde bir 

bilgi var. OHAL'den kaynaklı seçimlerin 

uzayabileceğini duyduk" dedi. 

EXİMBANK irtabat bürosunun açılışına da 

değinen Şahin "Ticaret Borsası bünyesinde 

hazırladık. elemanlarını eğitime gönderdik 

ancak bir türlü açamadık. Sebebi de ; Ekonomi 

Bakanımız Nizhat Zeybekçi'nin açılışa 

katılmasındandır. Bunun için açılışı bir süre 

daha geciksin dedik" dedi. 

Toplantıya konuk olarak gelen Aydın Adliyesi 

Arabulucuk Merkezi Merkez Görevlisi Ayşegül 

Dişçi, Arabulucular Av. Buket Saran, Av. 

Mustafa Nuri Yılmaz, Av. Cihan Şahin üyelere 

7036 sayılı iş Mahkemeleri Kanunu ile 

yürürlüğe giren; "Dava Şartı Olarak 

Arabuluculuk" kurumu hakkında bilgiler verildi. 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl 

da Mesleki ve Teknik Eğitim çalışmaları 

hakkında bilgilendirmede bulundu. 

 
01.12.2017 
 
AYSO 2013-2018 Dönemi 54 Sayılı Meclis 
Toplantısı Meclis ve Komite üyelerinin 
katılımı ile odamız toplantı salonunda 
yapıldı. 

 
Açılışı yapan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin; “Tahsilatlarımızda bu yıl 

beklediğimiz geliri elde edemedik. 

Sanayicilerimize derdimizi anlatıyoruz ama 

ödeme sıkıntıları yaşanıyor” dedi. 

Şahin, “Bütçemiz 1 Milyon 225 bin liradır. 

Gelirlerimiz 1 Milyon 94 Bin lira olup giderimiz 

1 Milyon 128 bin liradır. Giderimiz gelirimize 

göre neden fazla diye sorabilirsiniz. 

Tahsilatlarımızda bu yıl beklediğimiz geliri elde 

edemedik. Sanayicilerimize derdimizi 

anlatıyoruz ama ödeme sıkıntıları yaşanıyor. 

Üstlerine çok gidemiyoruz. İzahımızı bu şekilde 

açıklayabiliyoruz. Üyelerimizden ricamız; 

sektörümüz ve bölgemiz ile ilgili 

arkadaşlarımıza bunu hatırlatıp üyelik, zam ve 

diğer evrak gelirleri ile ayakta durduğumuzu 

hatırlatmanızdır” diye konuştu.  

Şahin, konuşmasında AYSO’ nun Kasım ayı 

içerisindeki faaliyet raporunu da aktardı. 

Aydın’ın ihracat rakamlarında geçen yıla oranla 

yüzde 35,5’luk bir artış gerçekleştirerek rekor 

kırdığını belirten Şahin, "Ekim ayı ihracat 

rakamları açıklandı 83 Milyon liralık ihracatımız 

mevcut. Bunun yanında tarım ürünlerinde 

rekor kırdık. Geçen yıla göre yüzde 37,5’luk bir 

artış gerçekleşti. Toplam ihracatımız 83 Bin 
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Dolara, ithalatımız da 20 Bin Dolara yakındır. 

Tarım ürünleri ihracatta ilk sırada yer aldı. Son 

12 aylık rakamları 650 Milyon Dolar beklerken, 

675 Milyon Dolar oldu. Ülkenin ihracat 

rakamında beklenen 155 Milyar dolayında bir 

ihracatımızın olacağıdır. 

 İthalatta da büyük bir sıçrama var. Yaklaşık 80 

Milyona yakın ithalat fazlamız var” dedi. 

Serbest bölgeler toplantısı hakkında da bilgi 

veren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin , “Aydın Serbest Bölgesi ile ilgili 

tanıtım ve bilgilendirme toplantısı için 8 

Aralık'ta genel müdür eşliğinde talep edecek 

sanayicilerimiz ile birlikte ESBAŞ CEO’su ve 

Mersin Serbest Bölgesi ve diğer bölgeler ile bir 

toplantı yapılacaktı.  

Bütçe görüşmelerinden dolayı ertelendi. Tarih 

verilmedi ancak Aralık ayı içerisinde 

toplantımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu. 

Şahin'in konuşmasının ardından söz alan Av. 

Talat Yörük ve Av. Ozan Karaduman, "Fikri Sınai 

Mülkiyet Haklarının korunması" ile "Kişisel 

verilerin korunması" konularında üyelere 

bilgilendirmede bulundu. Borusan 

yetkilerinden Oğuz Gültekin de "Elektrik 

üretimi için mini doğalgaz çevrim santralleri" 

hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

 

13.12.2017 

AYSO üyelerine KOSGEB tarafından ‘’KOBİ 
Teknolojik Ürün Yatırım Destek 
Programı” içeriği anlatıldı. 

 
Odamız üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 

bilgilendirme toplantısı KOSGEB Kobi Uzmanı 

Tuğrul Bıyık tarafından aktarıldı. Bilgilendirme 

toplantısında Kobi Teknoyatırım Destek 

Programı , Programın amacı, başvuru koşulları, 

destek oranları ve destek süreçleri hakkında 

bilgiler verildi. 

KOSGEB tarafından; ülkemizin, kendi 

teknolojisini üreten, İnovasyon ve Ar-Ge’nin 

önemini kavramış, rekabet gücü ve refah 

seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri 

teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma 

değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin 

geliştirilmesi amacıyla “KOSGEB KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

(TEKNOYATIRIM)” uygulanmaktadır. 

Programdan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya 

uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-

ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma 

merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka 

merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik 

projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi 

teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge 

ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 
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Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde 

ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, 

Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora 

çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik 

Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan prototip 

çalışması tamamlanmış teknolojik ürün 

sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak 

sahibinden devralmış işletmeler 

yararlanabilmektedir. 

 

KATILDIĞIMIZ TOPLANTILARIMIZ 

14.11.2017 

Geleceğin Gücü  Girişimciler  G3 Forum 

İstanbul’da Yapıldı. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

öncülüğünde, girişimcilik konusunda 

farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 

160 ülke ile eş zamanlı kutlanan Global 

Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen 

‘Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum 

İstanbul’un yedincisi İstanbul Lütfi Kırdar 

Kongre Merkezi’nde yapıldı. “Altın 

Yumurtlayan Kafalar” ana teması ile 

gerçekleştirilen G3 Forum; Habitat ve 

PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve 

Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda Türkiye’nin 

önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve 

girişimci adayları ile buluşturdu. Aydın Genç 

Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Beyhan Başol 

katıldı. 

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı 

Gülden Yılmaz, DenizBank Genel Müdürü 

Hakan Ateş, Turkcell Dijital Servisler ve İş 

Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem 

Ertopuz ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai 

Hazır’ın yaptığı G3 Forum, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun girişimcilik konulu 

konuşması ile devam etti.  

“Girişimcilik okuyarak değil, tatbik ederek 

öğrenilir”  

Global Girişimcilik Haftası’nın 160’ı aşkın 

ülkede aynı anda kutlandığını anımsatan 

Hisarcıklıoğlu, “Girişimciliği, ülkemiz 

gündemine bu camia, yani bizler getirdik, sahip 

çıktık ve tanıttık. Bu konuda mütevazi 

olmayacağım, çünkü sizlerle gurur duyuyorum. 

TOBB olarak, dünya çapındaki bu 

organizasyonu da ülkemize kazandırdık. 

Girişimcilik alanında, Türkiye’deki en kapsamlı 

ve en önemli organizasyona, hep birlikte imza 

attık” ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin, günümüzün en 

önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal 

refahı yükseltme aracı olduğunu söyledi. 

Önceki yüzyılın 3.sanayi devrimi dönemi 

olduğunu ve kaynağının da petrol olduğunu 

vurgulayan TOBB Başkanı, “Bu yüzyıl, 4. Sanayi 
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devriminin dönemi. Kaynağıysa insan. 

Geçtiğimiz yüzyılda amaç, zengin doğal 

kaynaklara, mesela petrole ulaşmaktı. Şimdi 

amaç, insan kalitesini artırmak. Zira zenginlik, 

doğal kaynakla değil, fikir üreterek geliyor. Fikri 

üreten de insan. O yüzden artık dünyanın en 

güçlü insanları, en çok takip edilen, en çok rol 

model alınan kişileri, girişimciler. Çünkü 

dünyayı, iş yapma biçimini, muazzam bir 

şekilde değiştiriyor, alıştığımız ezberleri 

bozuyorlar. Sürücüsüz otomobiller, asistan 

robotlar, yapay zekâ, dünyanın yeni gerçekleri. 

Eskiden dünyanın en büyük kurumları; petrol 

şirketleri, büyük bankalar, dev sanayi 

kuruluşlarıydı. Şimdi Google, Facebook, 

Amazon, Tesla, Alibaba gibi genç teknoloji 

şirketleri bunların yerini alıyor” dedi. 

Yeni çağın sanayileşmede geride kalmış ülkeler 

için büyük fırsat sunduğunu belirten 

Hisarcıklıoğlu, “Eskiden zengin olmak için, 

milyarlarca dolar yatırım yapmak, tesis inşa 

etmek gerekirdi. Artık bir bilgisayar ve bir iyi bir 

fikir kafi. Eskiden kaynak bulma büyük 

meseleydi. Şimdi hem kamu büyük maddi 

destek veriyor, hem de pek çok özel fon 

mevcut. Eskiden, bir şey üretsem, nerede 

pazarlarım derdi vardı. Şimdi, 10 bin kilometre 

öteden bir tıkla sipariş veriyorsun geliyor” 

şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, sadece App Store’daki 

uygulamaların satışından, girişimcilerin bugüne 

kadar, toplamda 70 milyar dolar gelir 

sağladığını, son 10 yılda buradan 180 milyar 

adet kullanım yapıldığını, burada satışı yapılan 

Türkiye kökenli ürün sayısının ise 9 bine 

ulaştığını bildirdi. 

 

17.11.2017 

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi 

Odasından Ortak Toplantı  

 

Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası 

tarafından ortak toplantı gerçekleştirildi. 

Yapılan ortak toplantıya Aydın Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu 

Başkanı Fevzi Çondur, Meclis ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri Aydın Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterler katılım 

sağladı. 

Ortak toplantı öncesinde, her iki kurum 

yöneticilerine; T.C. Aydın Valiliği İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü öğretmenleri Salih Erdem, Atilla Atlı 

ve İsmail Yıldız tarafından Mesleki ve Teknik 

Eğitimi geliştirmek için yapılan çalışmalar ile 

ilgili sunum gerçekleştirildi. 

Toplantı açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 

geçtiğimiz günlerde ilimize ziyarette bulunan 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
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Eşref Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü’ ye, incirin TARSİM yağış 

zararı kapsamına alınması, Ege Pamuklarında 

elyaf uzunluğu konusunda yaşanan sıkıntıları ve 

tağşişli zeytinyağına yönelik yasal 

düzenlemelerin daha caydırıcı olması gerektiği, 

tağşişli yağ konusunda uygulanan yaptırımların 

düşük miktarlarda cezalar olduğunu, piyasaya 

hileli yağ arz edenlerin daha ağır cezalarla 

cezalandırılmasına yönelik çalışmaların 

yapılması konusunda taleplerini ilettiklerini 

belirterek, Borsa çalışmaları hakkında 

bilgilendirme de bulundu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü’ nün ilimize yaptığı ziyaret sırasında, 

ilimizdeki imalat sanayinin talep ettiği alanda 

ve vasıfta eğitim vermek için Manisa OSB’ de 

yer alan MOSTEM Meslek Lisesi ziyaretlerimiz 

ve Sayın Valimiz başkanlığında yapılan 

toplantılar sonucunda odamızın teklifi ile uygun 

görülen kararı da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Sayın Dr.Faruk Özlü’ye ASTİM OSB 

Başkanı Gökhan Maraş ile beraber ziyaret 

esnasında ifade ettiklerini belirten Aydın Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin, ASTİM OSB’ de TOBB tarafından yapımı 

devam eden 24 derslikli Meslek Lisesi’nin 

istihdam garantili (Manisa OSB deki MOSTEM 

örneği gibi) olarak gençlerimize eğitim 

verilmesini sağlamak istiyoruz. (Bu kapsamda 

da, Sayın Bakamımıza, ASTİM ‘de yapımı devam 

eden Meslek Lisemizin yönetimini, ASTİM başta 

olmak üzere, Oda ve Borsalarımızın katılımıyla 

oluşturulacak Müteşebbis Heyet veya Danışma 

Kurulları ile yapmak istediğimizi belirttik.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, Bakanlığa talimat verdi. 10.11.2017 

tarihinde İl Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü’nden cevap geldi.) Cevaba 

istinaden; 2018-2019 eğitim/öğretim yılında 

hizmete geçmesi planlanan ve OSB’ler 

içerisinde OSB Yönetimleri tarafından açılacak 

Teknik Kolej ve /veya Meslek Yüksek 

Okullarının Bakanlık teşviklerinden 

faydalanması ve 2018 yatırım programında yer 

alması hususunda Kasım ayı sonuna kadar 

başvuru yapılmasının önü açılmıştır. Bu kısa 

süredeki olumlu gelişmelerden dolayı Sayın 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk 

Özlü’ ye teşekkür ederim dedi. 

Aydın Serbest Bölge çalışmaları hakkında bilgi 

veren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, 

AYSER alanı olarak; Aydın Çevre Yolu, Havaalanı 

Bulvarı ve ASTİM OSB sınırı arasında kalan 

yaklaşık 825 Dönüm alanın belirlendiği ve 

fizibilite raporu ve ön çalışmalarda kullanılmak 

üzere bu alanın taslak yerleşim planının 

hazırlandığı ve Ekonomi Bakanlığı’na bilgi 

verildiğinibelirtti. 

AYSER’ in fizibilite raporu mevcut durumda 

Kalkınma Bankası tarafından hazırlanmakta ve 

yıl sonu itibariyle tamamlanması planlandığını 

ifade eden Şahin, Aydın Milletvekilimiz Sayın 

Mustafa Savaş’ın koordinatörlüğünde ve 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel 

Müdürlüğü ‘nün organizasyonu ile; 7 Aralık 

2017 tarihinde ilimizde Borsamız Konferans 

Salonunda Aydın Serbest Bölgesinde yatırım 

yapmayı planlayan yerli ve yabancı 

yatırımcıların ve ülkemizde başarılı serbest 

bölge girişimlerinin yetkililerinin katılımıyla bir 
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tanıtım ve bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştireceğini, Bu toplantıdan sonra 

AYSER için daha iyi bir yol haritası çizileceğini 

ifade etti. 

 

22.11.2017 

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı 

Yapıldı. 

 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin’in katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi 

Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 

Faruk Özlü, TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlunun katılımıyla TOBB’ da 

gerçekleştirildi. Toplantıda Sanayi Odalarının 

Başkanları, sanayicinin gündemindeki konuları 

Bakan Özlü’ye aktarma fırsatı buldu. 

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda 

konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 

özellikle istihdamda büyük başarılara imza 

atıldığını belirterek “İstihdamdaki başarımız, 

esasında dünya çapında bir olay. 2012-2016 

dönemini kapsayan 5 yılda, Türkiye’de 2,4 

milyon kişiye yeni iş sağladık. Avrupa'da en 

fazla istihdam artıran ülkeyiz. Almanya ve 

Fransa’nın toplamından fazla istihdam 

üretiyoruz” dedi. 

Hisarcıklıoğlu üretim artışıyla canlanan 

ekonominin, hükümetin istihdamı teşvik eden 

adımlarıyla, istihdama da olumlu yansıdığını 

ifade ederken şöyle konuştu: 

“Son verilere göre, Ağustos sonu itibariyle, 

geçen sene aynı dönemiyle 

karşılaştırdığımızda, 1.5 milyon kişiye ilave 

istihdam sağladık. Toplam istihdam edilen kişi 

sayısı, 28.8 milyonu buldu ve tüm zamanların 

en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. 

”TOBB Başkanı ihracatın da büyüdüğüne vurgu 

yaparak ilk dokuz ayda sanayi ürünü ihracatının 

geçen senenin ilk dokuz ayına göre, 10 milyar 

dolar arttığına da dikkat çekti. 

Sanayi Odaları Konsey Toplantısında söz alan 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin, Sanayiciler için sanayi sicil işlemleri 

Sanayi Odalarına verilmesini belirterek; Sanayi 

Sicil Belgesinin yenilenmesi ve güncellenmesi 

konusunda sistemde sürekli sıkıntılar 

yaşanıyor. Yapılan kayıtları ve işlemleri, Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da görebilmelidir. 

Sanayi Sicil Belgesinin en kolay şekilde 

kullanımı ve güncellenmesi için Kapasite 

Raporu ile entegrasyonunun sağlanması 

gerekiyor. 

 Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalara yapılan 

Elektrik indirimi, mevcut durumda bölgedeki 

özel teşebbüse ait, Elektrik dağıtım şirketlerinin 

inisiyatifine kalmış durumdadır. Sanayicilerimiz 

bu kapsamda yapılan elektrik alım 

sözleşmelerinde mağdur olmaktadırlar.  
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Sanayi Sicil Belgeleri ile ilgili mevzuatın 

değiştirilmesi, bu belgenin kullanımına devam 

edilecekse; önemini içeren ve belge alan 

şirketlere avantaj sağlayacak biçimde 

değerlendirilmelidir. Sanayiciye, Sanayi 

Odalarınca ve Kapasite Raporu ile entegre 

şekilde verilen Sanayi Sicil Belgesi firmalara 

enerjide indirim sağlanması uygulamasına 

devam edilmesi önem arz etmektedir.  

Sanayiciye bu belgenin önemini sağladığı 

avantajla anlatmak daha kolay olacaktır. Belge 

Sanayi Odalarınca da verilse, üye için önemli bir 

hizmet sağlanmış olacaktır. Sanayi için en 

önemli maliyet enerjidir. Belgedeki en ufak bir 

güncelleme eksiği konusunda büyük cezalar 

ödenmektedir. Kapasite Raporu ile 

entegrasyon ve kapasite raporunun 

güncellemesi ile bu ortadan kalkacaktır. 

Şahin,4562 OSB Kanunu kapsamında; Organize 

Sanayi Bölgelerinde beton santralleri ve bazı 

madenlerin kırma eleme tesislerinin 

yatırımlarına izin verilmemektedir. Firmaların 

‘’Gerekli çevresel konsantrasyon değerlerini 

sağlamaları halinde ‘’ yatırıma izin verilmelidir. 

Bu konuda yatırıma hazır birçok sanayicinin 

önü açılacaktır. 

28.11.2017 

Türkiye'nin katma değerli sektörlerinin 

başında gelen Madencilik Sektörü, 

"Hayatımız Maden" temalı Madencilik 

Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi. 

 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin’in katıldığı Türkiye'nin katma değerli 

sektörlerinin başında gelen Madencilik 

Sektörü, "Hayatımız Maden" temalı Madencilik 

Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi. 

Madencilik Çalıştayına Ege Maden İhracatçıları 

Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, T. 

Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 

Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Agrega 

Üreticileri Birliği, Seramik, Cam ve Çimento 

Hammaddeleri Üreticileri Birliği, Aydın Sanayi 

Odası, Ege Bölgesi Madenciler Derneği ve 

Çanakkale Madenciler Derneği ortaklaşa 

düzenlerken, Çalıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Berat Albayrak, Antalya Valisi Münir 

Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Esat Göyük, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

bürokratları ve 500'ün üzerinde sektör 

temsilcisi katıldı. 

Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 

Madencilik Sektörüne, Türkiye'nin 2023 yılı 

ihracat hedeflerine ulaşmak için katma değerli 

ürün ihracatını gerçekleştirebileceği bir 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 6          EKİM-KASIM-ARALIK  2017 

2017 

 

AYDIN SANAYİ ODASI, ATA MAHALLESİ, 610.SOKAK,  09010 AYDIN 

TEL:(0256) 231  0404 , www.ayso.org.tr 

9 

ekosistemi hayata geçirdikleri mesajını 

verirken, “Hammadde olarak ihraç edip 

işlenmiş ürün olarak ithal ediyoruz bu sona 

erecek.  

Madencilik sektöründe madene katma değer 

sağlayan fabrikalar kurulmasını zorunlu kılan 

bir sistemi hayata geçireceğiz. ARGE ve 

Teknolojik bir modeli hayata geçiriyoruz. 

Madencilikte maden hammadde olarak 1 

katma değer üretiyorsa, nihai ürün 8 birim 

değer üretiyor. Madenine göre 30-40 katına 

çıkan bir ekosistem var.  

Madencilik sektörümüzde ihracat yapan çok 

firmamız var. Katma değerli ürün üretimi için 

teknolojiyi burada geliştirip, fabrikaları burada 

kurun. Kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye 

yatırım yapın, ARGE ve Teknolojik yatırımlar 

için uluslararası işbirliklerine hazır olun" diye 

çağrıda bulundu. 

 Madencilik Çalıştayı’nda söz alan Aydın Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak’ın, Madencilik Çalıştayına katılımının 

ve verdiği mesajların sektöre moral olduğunu 

dile getirdi. Çalıştayın sektörün bundan sonra 

benzer çalıştay ve buluşmalarına öncülük 

edeceğine olan inancını belirtti.  

Şahin, “Sektörün Piyasa Araştırma için biraraya 

gelip çözüm üretmesi de önem arz etmektedir. 

Özellikle sürdürülebilir kamu algısını doğru 

yönlendirmek adına bir oluşum gerekli 

olacaktır.” diyerek görüşlerini noktaladı. 

 

 

14.12.2017 

Aydın Sanayi Odası Milli İstihdam 

Seferberliği Ödül Törenine katıldı. 

 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından 

düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam 

Seferberliği Ödül Töreni"ne katıldı. 

İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 

2017’den bu yana istihdamlarını en fazla 

artıran iller, sektörler ve firmalar 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 

törenle ödüllerini aldılar. Ödül töreninde 

konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve 

borsa camiası olarak Türkiye'nin geleceğine 

yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, 

"İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık 

daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım 

atıyoruz." dedi. 

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 6          EKİM-KASIM-ARALIK  2017 

2017 

 

AYDIN SANAYİ ODASI, ATA MAHALLESİ, 610.SOKAK,  09010 AYDIN 

TEL:(0256) 231  0404 , www.ayso.org.tr 

10 

Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen 

"İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği 

Ödül Töreni"ne katıldı. Konuşmasına, kalp krizi 

nedeniyle vefat eden İstanbul Ticaret Odası 

Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet 

dileyerek başlaşan Hisarcıklıoğlu, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yüksek 

koyduktan sonra kendilerine düşenin de 

çalışmak olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür hep birlikte, bir yıl 

boyunca büyük bir gayret gösterdik. Bu salonda 

iş dünyasının tüm paydaşları var. Allah 

emeğimizi zayi etmedi, bereketini de verdi. 

Böylece istihdamda tarihi bir başarı ortaya 

çıktı." diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak istihdam 

konusunda "Bu iş olur" sloganıyla ulusal bir 

kampanya başlattıklarını hatırlatarak, bu 

seferberliğin milyonlarca insana iş ve aş 

sağladığını bildirdi. 

Firmaların istihdam seferberliği sürecinde iç ve 

dış kaynaklı bütün olumsuzluklara 

direndiklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 

şöyle devam etti: 

-İş dünyası artık kendine daha çok güveniyor 

"Oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin 

geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz, 

edeceğiz. Sadece istihdamda değil, 

finansmanda ve girdi maliyetlerinin 

azaltılmasında da pek çok reformu hayata 

geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın 

Başbakanımıza ve hükümetimize de teşekkür 

ediyorum. İş dünyası olarak ülkemize ve 

kendimize artık daha fazla güveniyoruz, 

cesaretle adım atıyoruz." 

Hisarcıklıoğlu, küresel finansal kriz sonrası 

2010-2017 döneminde Türkiye ekonomisinin 

kesintisiz 7 yıl büyüdüğüne ve söz konusu 

dönemde ortalama büyüme oranının yüzde 7 

olduğuna işaret ederek, 6 milyon 600 bin kişiye 

de yeni istihdam sağladıklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konusunda 

da liderliğini göstererek tüm İslam âlemini 

İstanbul'da topladığını anımsatan 

Hisarcıklıoğlu, "El ele verdiğimizde ülkemiz her 

sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir yani 

dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 

girecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 

düzenlenen İstihdam Şurası'nda yaptığı 

konuşmada şubat ayında başlattıkları istihdam 

seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını 

sundu. 

Erdoğan, seferberlik kapsamında 2017 yılından 

şu ana kadar 1,5 milyon kişiye ilave istihdam 

sağlanmasının Türkiye için bir rekor olduğuna 

işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği ile ilgili kriz 

tellallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap 

işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü 

çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine 

dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon 

kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette 

beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, 

ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa 
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harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz. Biz 

milletimizle, iş dünyamızla, esnafımızla, 

sanatkarımızla, çalışanlarımızla el ele verir 

Allah'ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri 

aşarak hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu. 

 

PROTOKOLLERİMİZ 

29.12.2017 

 

Çalışan Anneler Mutlu Çocuklar” için 
protokol imzalandı 
 

Aydın Valiliği, Aydın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, GEKA, Aydın Sanayi Odası, 

Aydın OSB ve TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu işbirliği ile yapılan “Çalışan anneler 

mutlu çocuklar” anaokulu projesi Aydın 

OSB’de çalışan kadınların çocuklarını gönül 

rahatlığı ile yakınlarında bulunan okula 

bırakıp çalışabilmeleri için yapılan bir proje 

Anaokulunun devir protokolü imzalandı. 

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet 

Hünük, Aydın Sanayi Odası Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, Aydın OSB Yönetim 

kurulu Başkanı Yalçın Dereli ve TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker 

katıldı.  

 

SANAYİODAMIZAEĞİTİME 

KATKILARINDANDOLAYITEŞEKKÜR 

EDİYORUM 

 

Törende ilk konuşmayı yapan İl Milli Eğitim 

Müdür Vekili Ahmet Hünük “Aydın İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile Aydın Sanayi Odası 

arasında okul öncesi devir protokolü imza 

töreni için burada bulunuyoruz. Sanayi 

Odamıza eğitime katkılarından dolayı 

teşekkür ediyorum. Kendileri Sanayi Odası 

içinde bulanan arsayı tahsis ederek yaklaşık 

yüzde 40’ı Sanayi Odası yüzde 60’ı GEKA 

tarafından karşılandığı bir proje. Projenin 

yaklaşık arsa hariç maliyeti 6 milyon 500 bin 

TL. Okulun yapım işini tamamen Sanayi 

Odamız üstlenmiş durumda. Ayrıca içinin 

donatımı da Sanayi Odamız tarafından 

yapıldı. Çalışanlarla görüştük. Çocuklarının 

uzak okullarda okuduğunu söylediler. Bu 

sayede sanayi içinde gözleri arkada 

kalmadan eğitimlerini sağlamış olacaklar” 

dedi.  

 

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin ise “Bu proje TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulunun eseridir. Fikir onlardan çıktı. Biz 

de bu fikri benimsedik ve başladık. GEKA’ya 

müracat ettik. Yüzde 60’ı onlar tarafından 

yüzde 40’ı da bizim tarafımızdan finanse 

edildi. Aydın Ticaret Borsamızın da katkıları 

oldu. Çalışan anneler mutlu çocuklar temalı 

bir projedir bu. Güzel bir proje oldu. Benim 

evimde o lüks yok. Malzemeler tamamen 1. 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 6          EKİM-KASIM-ARALIK  2017 

2017 

 

AYDIN SANAYİ ODASI, ATA MAHALLESİ, 610.SOKAK,  09010 AYDIN 

TEL:(0256) 231  0404 , www.ayso.org.tr 

12 

Sınıf. 2017 yılı bitmeden işi sahibine teslim 

etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde 

konuştu.  

 

ÖNEMLİBİRESEROLACAK  

 

Vali Yavuz Selim Köşger ise emeği geçen 

herkese teşekkür ederek “Okul öncesi 

eğitim öncelikli alanlarımızdan birisidir. 

Eğitimde fiziki alt yapı belli bir seviyeye 

geldi. Sadece okul öncesi eğitimde fiziki 

mekan sıkıntımız var. Bu anlamda Aydın’da 

OSB’de yapılacak olan bu Ana okulunun 

fiziki mekan iyileştirmeye ve okul 

öncesinde eğitimin farkındalığına yönelik 

önemli bir katkı bu. Önemli bir eser olacak. 

Bunun için emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. Aydın Sanayi Odası’nın kendi 

mekanı yok. Buna rağmen böyle bir şey 

yapması takdire şayan bir durumdur” 

ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrası 

imzalar atılıp devir töreni gerçekleştirildi. 

İHRACAT BİLGİLERİMİZ 

31.11.2017 

AYDIN İLİ TARIM ÜRÜNLERİ 
İHRACATINDA REKOR ARTIŞ… 

 
 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 

ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 

yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre % 

9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat % 

25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. 

Türkiye’nin Ekim ayında dış ticaret açığı % 73,9 

artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim 

ayında % 75,2 iken, 2017 Ekim ayında % 65,6’ya 

düştü. 

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı 

ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 8,47 

artarak 154 milyar 601 milyon dolar, ithalat 

yaklaşık % 13,57 artarak 225 milyar 562 milyon 

dolar olmuştur. 

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam 

ihracattaki payı % 93,1’dir. Yüksek teknoloji 

ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı 

içindeki payı % 3,9 , orta yüksek teknolojili 

ürünlerin payı % 36 , orta düşük teknoloji 

ürünlerin payı % 26,1 ve düşük teknolojili 

ürünlerin payı ise % 34 olmuştur. 

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ithalattaki payı % 82,3’tür. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin 2017 Ekim ayında imalat 

sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,6 , 

orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,3 , 

orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 30,4 ve 

düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 10,7’dir. 

İlimizde 2017 yılı Ekim ayı ihracatı, 2016 yılının 

aynı ayına göre % 37,45 artarak 83.441.802 
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dolar, ithalat % 46,04 artarak 19.935.447 dolar 

olarak gerçekleşti. 

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 

675.365.499 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi 

incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 

dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık 

ihracat yaklaşık % 9,34 artmıştır. İthalat 

rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında 

ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık 

ithalatımız ise 257.937.457 dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın 

yaklaşık % 5,06 azaldığı görülmektedir. 

Ekim ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın 

%0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, 

%31,24’ünü orta yüksek teknoloji ürünler, 

%6,62’sini orta düşük teknolojili ürünler ve 

%61,91’ini düşük teknolojili ürünler 

oluşturmuştur. 

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,62’sini 

yüksek teknolojili ürünler, %39,85’ini orta 

yüksek teknolojili ürünler, %17,13’ünü orta 

düşük teknolojili ürünler ve %40,40’ını düşük 

teknolojili ürünler oluşturmuştur. 

2017 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız 

ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada 

Fransa 7.311.625 dolar, ikinci sırada İtalya 

7.079.424 dolar, üçüncü sırada Almanya 

6.109.746 dolar, dördüncü sırada İspanya 

5.432.094 dolar ve beşinci sırada ABD 

4.968.890 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı 

serbest bölge olmak üzere, 99 farklı ülkeye 

ihracat gerçekleştirmekteyiz. 

Gıda ürünleri ihracatı 2016 Ekim ayında 

7.129.379 dolar iken 2017 Ekim ayı ihracatında 

33.381.025 dolara ulaşmıştır. Bu artış İlimizde 

Tarım ürünleri ihracatçılarının sayısını ve 

gücünü ifade etmektedir. Bölgemizin Tarıma 

dayalı sanayi ile ön plana çıkması ihracatımızın 

gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

Sektörel olarak Ekim ayına baktığımızda ise ilk 

beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda 

ürünleri ve içecek 33.381.025 dolar, ikinci 

sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine 

ve teçhizat 15.316.428 dolar, üçüncü sırada 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.492.626 

dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve 

römorklar 7.083.722 dolar ve beşinci sırada ise 

Metal eşya sanayi 3.200.835 dolar ile yer 

almaktadır. 

 

29.12.2017 

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI SON İKİ AYIN 

ZİRVESİNDE... 

 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 

geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin 

ihracatı 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının 

aynı ayına göre % 11,2 artarak 14 milyar 
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217 milyon dolar, ithalat % 21,3 artarak 20 

milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin Kasım ayında dış ticaret açığı % 

52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 

2016 Kasım ayında % 75,5 iken, 2017 Kasım 

ayında % 69,2’ye düştü. 

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 

yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 

9,45 artarak 155 milyar 993 milyon dolar, 

ithalat yaklaşık % 15,35 artarak 229 milyar 

114 milyon dolar olmuştur. 

Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ihracattaki payı % 92,8’dir. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 

ihracatı içindeki payı % 3,9 , orta yüksek 

teknolojili ürünlerin payı % 36,3 , orta 

düşük teknoloji ürünlerin payı % 27,2 ve 

düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,6 

olmuştur. 

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ithalattaki payı % 81,1’dir. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin 2017 Kasım ayında 

imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 

% 15,7 , orta yüksek teknolojili ürünlerin 

payı % 42,7 , orta düşük teknolojili 

ürünlerin payı % 30,1 ve düşük teknolojili 

ürünlerin payı ise % 11,4’tür. 

İlimizde 2017 yılı Kasım ayı ihracatı, 2016 

yılının aynı ayına göre % 33,63 artarak 

77.153.124 dolar, ithalat % 20,02 artarak 

25.978.161 dolar olarak gerçekleşti. 

İlimizde son 12 aylık dönemde ise 

ihracatımız 694.654.651 dolar, 2016 yılı 12 

aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 

617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara 

göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 12,46 

artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında 

ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 

dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 

262.270.459 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 3,46 

azaldığı görülmektedir. 

Kasım ayında ilimizden gerçekleşen 

ihracatın %0,17’sini yüksek teknolojili 

ürünler, %27,98’ini orta yüksek teknoloji 

ürünler, %5,58’ini orta düşük teknolojili 

ürünler ve %66,26’sını düşük teknolojili 

ürünler oluşturmuştur. 

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın 

%15’ini yüksek teknolojili ürünler, 

%33,77’sini orta yüksek teknolojili ürünler, 

%26,80’ini orta düşük teknolojili ürünler ve 

%24,42’sini düşük teknolojili ürünler 

oluşturmuştur. 

2017 yılı Kasım ayında en fazla ihracat 

yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. 

İlk sırada İtalya 13.485.441 dolar, ikinci 

sırada Almanya 4.623.230 dolar, üçüncü 

sırada İspanya 4.461.727 dolar, dördüncü 

sırada Fransa 4.345.927 dolar ve beşinci 

sırada Vietnam 3.711.006 dolar ile yer 

almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge 

olmak üzere, 101 farklı ülkeye ihracat 

gerçekleştirmekteyiz. 
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Gıda ürünleri ihracatı 2016 Kasım ayında 

6.793.025 dolar iken 2017 Kasım ayı 

ihracatında 29.907.335 dolara ulaşmıştır. 

Bu artış İlimizde Tarım ürünleri 

ihracatçılarının sayısını ve gücünü ifade 

etmektedir. Bölgemizin Tarıma dayalı 

sanayi ile ön plana çıkması ihracatımızın 

gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

Sektörel olarak Kasım ayına baktığımızda 

ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk 

sırada Gıda ürünleri ve içecek 29.907.335 

dolar, ikinci sırada Başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 

12.185.494 dolar, üçüncü sırada 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.184.445 

dolar, dördüncü sırada Tarım ve hayvancılık 

8.718.832 dolar ve beşinci sırada ise 

Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.236.075 

dolar ile yer almaktadır. 
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