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AYSO’YA YAPILAN ZİYARETLER 

27.02.2020 

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANI CEMİL 
MÜSEVİTOĞLU'NDAN  
AYDIN SANAYİ ODASI'NA ZİYARET 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu 
24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında bu yıl 
31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri 
kapsamında Aydın Sanayi Odası'na ziyarette 
bulundu. 

Ziyarete Grup Müdürleri Yusuf İpekçi ve 
Mustafa Çelik, Güzelhisar Vergi Dairesi 
Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdürü 
Alper Çetin katıldılar. 

 

Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve 
beraberindeki heyeti, Aydın Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş 
ve Sinan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Küçük, Nuri Önel, Ufuk Dursun ile 
Okan Yıldız karşıladılar. 

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil 
Müsevitoğlu, Aydın'da üretim ve istihdamın en 
önemli odağı ve Aydın iş dünyasının çatı 
kuruluşu olan Aydın Sanayi Odası'nı ziyaret 

etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. 
Başkan Müsevitoğlu,31.’si kutlanan Vergi 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirildiğini ve bu hafta 
süresince vergi bilincini geliştirme yönünde 
çalışmalar yaptıklarını belirtti. Vergi bilincinin 
çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, 
toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi 
amaçlarıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri yürüttüklerini vurguladı.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Şahin, Vergi haftası dolasıyla bütün 
vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve kurum 
çalışanlarının haftasını tebrik ettiğini ifade etti. 
Kamu hizmetlerinin finansmanında vergilerin 
en önemli  yere ve paya sahip olduğunu 
belirten Şahin, Aydın iş dünyasının başta 
vergiler olmak üzere, kendi üzerine düşen 
kamusal yükümlülüklerini yerine getirme 
konusunda her zaman bilinçli ve duyarlı 
hareket ettiğini söyleyerek, İlimizin daha fazla 
gelişmesi ve kalkınmasının kamu ve özel sektör 
işbirliğiyle sağlanacağını dile getirdi. 
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AYSO’DAN YAPILAN ZİYARETLER 

15.01.2020 

İZMİR İTALYAN TİCARET ODASINA 
ZİYARET 

Aydın Sanayi Odası Yönetimi, İzmir İtalyan 
Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba ve Yönetim 
Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarete, AYSO 
Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu 
Başkan Yard. Merve Alpargun Altıntaş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Küçük ve Genel 
Sekreter Kerem Öden katıldı. 

 

Ziyarette, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, “ Son üç yıl içinde 
Aydın’dan İtalya’ya yaptığımız ihracat 
ortalama 84 milyon dolar ile ilk sırada yer 
almaktadır. 2019 Kasım ayı itibariyle de İtalya 
‘ya ihracat, 85 milyon dolar ( yıllık ihracatın 
%12 ‘si) olmuştur. İlimizde 2018 yılında İtalya’ 
dan yapılan ithalat 16,5 milyon dolar (yıllık 
ithalatın %6,5’ i) ile 3. Sıradadır. Aydından 100 
den fazla ülke ve bölgeye ihracat yapıldığı 
düşünülürse İtalya-Aydın arasındaki bu ticari 
ilişkilerin önemi daha da artmaktadır. 

Aydın’dan 83 firma İtalya’ya ihracat 
yapmaktadır. Sektörlere göre ilk 5 sıra, maden 
ve mermer, kuru meyve ve mamulleri, meyve 
ve sebze mamulleri, taşıt araçları ve yan sanayi 
ile iklimlendirme sanayi yer almaktadır. İzmir 
İtalyan Ticaret Odası ile karşılıklı yatırım, 
işbirliği ve tanıtım organizasyonları 
konularında Aydın Sanayi Odası olarak her 
zaman ortak çalışma içinde bulunacağımızı 
belirtmek isterim“ dedi ve AYSO tarafından 
hazırlanan “Aydın İli Ekonomik Gelişmişlik ve 
Dış Ticaret Raporu ile Aydın Kestane Üretim ve 
İhracat Raporunu” Başkan Pietro Alba’ya 
sundu. 

 

İtalya’nın 2018‘de Türkiye’den ithal ettiği 
8.000 ton yaş kestanenin önemli bir kısmının 
Aydın‘dan ihraç edildiğini belirten Şahin,” 
Aydın Kestanesi kolay soyulması ve uzun 
ömürlü olması sebebi ile tercih ediliyor. Bu 
sebeple Aydın’a yaş kestane işleme tesisi veya 
yaş kestane işleme teknolojileri üretimi yapan 
İtalya’daki yatırımcıları davet ediyoruz. 
Raporda yer alan Türkiye’den en çok yaş 
kestane ithal eden firmalar veya kestane 
İşleme Teknolojisini üreten firmalar ile 
İtalya’da görüşmek üzere 2020’nin ilk 
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yarısında, organizasyon yapmak istiyoruz 
bunun için işbirliği yapabiliriz. Hatta daha 
yakın bir zamanda İtalya Konsolosluğunun ve 
İzmir Ticaret Odası yönetiminin de katılımı ile 
ilimizden İtalya’ ya ihracat yapan AYSO üyeleri, 
İthalat yapan firmalar ve İlimizde İtalyan 
ortaklı sanayi kuruluşlarının da olduğu 
değerlendirme toplantısını Odamızda 
yapabiliriz. İşbirliği çalışmalarımıza önemli bir 
altyapı oluşturabiliriz.” dedi.  

AYSO Meclis Başkanı Maraş, Kestane 
işlemenin yanında, zeytin, zeytinyağı ve incir 
işlemede de işbirliği ve ortaklık çalışmaları için 
zemin hazırlayabiliriz. İşbirliği çalışmalarımızı 
genişletmek üzere İtalya’ da;  bahsettiğimiz 
Aydın ekonomik potansiyeline yakın bir 
bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odası ile de ortak 
çalışmalar yapabiliriz. Gerek insan yapısı 
gerekse iş yapma kabiliyeti ve yöntemi 
konusunda Türkler ve İtalyanlar çok benzerlik 
göstermektedir. Bu fırsatı değerlendirmek 
gerekir. Bu çalışmalar yapılırsa karşılıklı 
ticaretin de artacağına eminiz” dedi. 

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, 
AYSO heyetine ziyaret ve verdikleri bilgi ve 
raporlar için çok teşekkür etti. Alba” Bu detaylı 
bilgiler bizim için çok önemli, hepsini kullanıp 
gerekli yerlere bilgi olarak göndereceğiz ve 
değerlendireceğiz. Yarın İtalya 
Büyükelçiliğinde toplantımız var. Bu 
gelişmeleri ve işbirliği teklifinizi bu toplantıda 
dile getireceğiz.  Çok iyi bir gelişme oldu. 
Özellikle Kestane işleme konusunda Aydın’a 
İtalyan yatırımcıların ilgisinin yoğunlaşacağını 
düşünüyorum.  İtalya her zaman Türkiye ile 

olan ilişkilerine önem vermiş, desteklemiş ve 
ticaretin artması için çaba göstermiştir. 
Karşılıklı bir çaba olunca bunun önemi daha da 
artıyor. İtalya için Ege Bölgesi ayrı bir önem 
taşımaktadır. Aydın’ın da ihracatında İtalya ilk 
sıradaysa bu ileride daha da yukarılara 
çıkacaktır. Aydın’ da organize edeceğiniz, 
üyelerinizin katılımı ile gerçekleşecek 
değerlendirme toplantısı için sizden haber 
bekliyoruz. Bu tanışma toplantısı, işbirliğimiz 
için çok önemli ve verimli bir görüşme oldu.” 
dedi. 

 

04.02.2020 

AYSO YÖNETİMİ SÖKE VE DİDİM 
BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ 
 
Aydın Sanayi Odası Yönetimi, Söke Belediye 
Başkanı Levent Tuncel’e ve Didim Belediye 
Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
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Ziyarete; AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, AYSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, 
Sinan Yılmaz, AYSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Küçük ve Genel Sekreter Kerem Öden 
katıldı.  

 
Ziyaretlerde Aydın ve ilçe ekonomilerini 
geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda 
birlikte hareket edilebileceği konusunda 
karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 

 
TOPLANTILARIMIZ 
 
30.01.2020 
 
AYSO OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

AYSO 2018-2022 Dönemi Ocak ayı, 22 Sayılı 
Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Gökhan 
MARAŞ’ın Başkanlığında, Meclis üyeleri, 
Komite üyeleri, Oda üyeleri ve konukların 
katılımı ile Örsdemir BALKAN toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. 
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis 
Başkanı Gökhan Maraş, ‘’Elazığ'da ve 
Malatya'da meydana gelen depremler sonucu 
birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 
binalarda maddi hasarlar meydana gelmiştir. 
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet 
geride kalanlara sabır diliyorum. Ülkemiz 
deprem kuşağında. Bu yüzden tedbirlerin ve 

denetimlerin acilen yapılmasını, gerekli 
önlemlerin alınmasını diliyorum. Deprem değil 
bina öldürüyor. Ayrıca, Çin menşeili corona 
virüsü ile neredeyse tüm dünya diken üstünde, 
öyle ki bu salgın hastalık Çin’de hayatı 
durdurmuş durumda. Umarım bu salgınla ilgili 
bilim adamları en kısa sürede tedaviyi bulup 
insanları kurtarırlar. 2020 yılı bundan sonra 
hem ekonomik açıdan hem de sosyal konular 
bakımından ülkemiz ve bizler için umut dolu 
bir yıl olarak geçer." dedi.  
 

 
 
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 
Şahin ise ‘’Elazığ ve Malatya’yı etkileyen 
depremde hayatını kaybetmiş 
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve şu anda 
hastanelerde tedavi olan yaralılarımıza da acil 
şifalar diliyorum‘’ dedi. Odanın 2019 yılı gelir-
gider durumu, 2019 yılı oda kesin hesabı, kesin 
mizan, bilanço, gelir tablosu hakkında bilgi 
veren Şahin, dönem içi faaliyetler hakkında 
konuşmasına devam etti. 

AYSO Başkanı Şahin, ‘’Hepimiz zorlu ve biraz 
da belirsizliklerin yoğun yaşandığı bir yılı 
geride bıraktık. 2019 yılının birinci ve ikinci 
çeyrek daralmalarından sonra üçüncü çeyrekte 
yüzde 0,9 büyüme gerçekleştiği söyleniyor. 
Ancak, bu büyümenin 2020 yılında daha güçlü 
olabilmesi için, yatırımlarda hala istenilen 
noktaya gelmiş değiliz. Her zaman söylediğimiz 
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gibi daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam 
sağlanması için, yatırımın teşvik edilmesi ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesi 
sanayicilerimizin en önemli beklentileri 
arasında yer alıyor. TUİK verilerine göre 
üçüncü çeyrekte ekonomi 4,1 trilyon lira/734,3 
milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Kişi başı milli 
gelir 8 bin 54 dolar oldu. Bu rakamlar; son 10 
yıl içinde sanayi sektöründe gerekli ve yeterli 
iyileştirmeler zamanında yapılmadığı için 
gerileme yaşandığını gösteriyor. Genel bir 
ekonomik analizden sonra, Aydın özelinde, 
AYSO olarak ayrıca Aydın ihracatını ve Aydın’a 
gelebilecek yabancı yatırımlar için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
kapsamda; 15 Ocak tarihinde İzmir İtalyan 
Ticaret Odasını ziyaret ettik. Öncesinde de 
İtalya İzmir Konsolosunu ziyaret etmiştik. 
Burada amacımız, son üç yılda en çok 
Aydın’dan ihracat yaptığımız Ülke İtalya. 
Örneğin; İtalya’nın 2018’de Türkiye’den ithal 
ettiği 8.000 ton yaş kestanenin önemli bir 
kısmının Aydın’dan gidiyor. Aydın Kestanesi 
kolay soyulması ve uzun ömürlü olması sebebi 
ile tercih ediliyor. Bu sebeple, 
görüşmelerimizde Aydın’a yaş kestane işleme 
tesisi veya yaş kestane işleme teknolojileri 
üretimi yapan İtalya’daki yatırımcıları davet 
ettik. Bu konuda hem Konsolos hem de İtalyan 
Ticaret Odası Yönetimi çok olumlu gördüler. 
Türkiye’den en çok yaş kestane ithal eden 
firmalar veya kestane işleme teknolojisini 
üreten firmalar ile İtalya’da görüşmek üzere 
2020’nin ilk yarısında, organizasyon yapmak 
istediğimizi Şubat ayı içinde de İtalya 
Konsolosluğunun ve İzmir Ticaret Odası 
yönetiminin de katılımı ile; ilimizden İtalya’ya 
ihracat yapan AYSO üyeleri, ithalat yapan 
firmalar ve ilimizde İtalyan ortaklı sanayi 

kuruluşlarının da olduğu bir değerlendirme 
toplantısını Odamızda yapmaya karar verdik. 
Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendireceğiz’’ 
dedi. 

Mart ayı içerisinde yapılması planlanan ödül 
törenine değinen Şahin; ‘’Yatırdıkları vergiler, 
üretimden satışlarda, ihracatta, sağladıkları 
istihdam da ve çevreye katkılarında, İlimiz ve 
Ülkemiz çapında dereceye girmiş 
sanayicilerimize ve AYSO meclisinde uzun süre 
görev almış meclis üyelerine yönelik, sizlerin 
ve Aydın Protokolünün de katılacağı bir ödül 
töreni düzenleyeceğiz. Detaylı bilgilendirmeyi 
de Şubat ayı meclisimizde sizlerle 
paylaşacağız’’ dedi ve GEKA tarafından 
hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi-SEGE 2011-2017 sonuçları hakkında 
kısa bir bilgilendirme de bulundu. 

 

Konuk sunumlarında; Meclis üyesi ve ECE 
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
şirketinin Genel Müdürü Melih Ece, ‘’Firması 
ve Sektörel çalışmaları ile Türkiye’de Yer Fıstığı 
Üretimi ve Üretim Şekilleri’’ hakkında sunum 
gerçekleştirdi. 

12.03.2020 
 
TOBB Aydın Genç Girişimciler İcra Kurulu 
2019-2022 dönemi Mart ayı toplantısı Aydın 
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Sanayi Odası Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi. TOBB Aydın İl Genç 
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hilmi 
Duruoğlu başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda lise ve üniversitelerde girişimcilik 
kültürünün geliştirilmesi ile ilgili planlar 
yapıldı. 
 

 
 

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ VE 
BEYANLARIMIZ  

10.01.2020 

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU 
OLSUN 

Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutlar, görevlerinde 
başarılar dileriz. 

 

28.02.2020 

İdlib’de gerçekleştirilen hain saldırıda şehit 
olan kahraman askerlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar 
diliyoruz. 
Milletimizin başı sağ olsun. 
 

 

08.03.2020 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU 
OLSUN 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer 
Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk 
dolu bir gelecek diliyoruz. Tüm kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 
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12.03.2020 

İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜNÜN 99. 
YILI KUTLU OLSUN 
 
Türk milletine "korkmamayı" öğreten, 
kendisini vatanına ve milletine adayan vatan 
şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı "milli 
mutabakat metni" İstiklal Marşı'nın, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde kabulünün üzerinden 
99 yıl geçti. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. 
yılı kutlu olsun.  
"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın." 
 

 

 

18.03.2020 

Bugünlere ulaşmamızı sağlayan Başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve 
Türk Milletinin huzur ve güvenliği için 
hayatlarını feda etmekten çekinmeyen Aziz 
Şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. 18 
Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı kutlu olsun. 
Çanakkale Geçilmez! 

 

İHRACAT BİLGİLERİMİZ 

31.01.2020 

AYDIN İLİ ARALIK AYI İHRACAT 
PERFORMANSI (2019)  
İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Aralık ayı ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 13,3 artarken 
59,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı 
ihracatımız geçen yıla göre % 0,9 artışla 736,4 
milyon dolar olurken, ithalatımız ise % 24,7 
azalışla 194,9 milyon dolara geriledi. Aralık 
ayında 47,7 milyon dolar dış ticaret fazlası 
veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da % 502,7 oldu. 

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya 
bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 6,5 
artışla % 0,40 oldu.  

İllerin ihracatına bakıldığında; Aralık ayında 51 
ilin ihracatı artarken en çok ihracat 
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gerçekleştiren iller arasında Aydın 23. sırada 
yer aldı. 

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Aralık ayı 
ihracatına bakıldığında; %0,17 Yüksek, %34,98 
Orta-Yüksek, %9,16 Orta-Düşük ve %55,70 ile 
Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara 
ihraç edildi. 

 

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden 
Aralık ayında 99 ülkeye ve 4 serbest bölgeye 
ihracat gerçekleşti. Aralık ayında 54 ülkeye 
ihracat artarken, 36 ülke ve bölgeye ihracat 
azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 6,2 milyon 
dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 4,9 milyon dolar 
ile ABD, 4 milyon dolar ile Almanya ve 3,2 
milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 10 ülkenin 
ihracattaki payı % 54,8 olurken, ilk 20 ülkede 
ise bu pay % 71,7 olarak gerçekleşti. Bunların 
yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici 
ihracat artışı ise % 14.380,95 artışla Finlandiya, 
% 1.070,10 artışla Libya, % 815,53 artışla 
Ürdün ve % 730,88 artışla Brezilya oldu. 
Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı 
Aralık ayında Türkmenistan, Sudan, Gine, 
Malavi, Honduras, Bahamalar, Jamaika, 
Ekvator, Paraguay, Bahreyn, Myanmar, Kayseri 
Srb. Böl. ve Tayvan gibi ülke ve bölgeler ihraç 
pazarlarımız arasına katıldı. 

Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin 
ihracat yaptığı 220 ülke ve bölgenin 103'üne 
Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. 

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 
12,5 artarak 26,8 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı 
% 45 oldu. AB’yi 10,2 milyon dolar ile Orta 
Doğu ülkeleri ve 3,9 milyon dolar ile Uzak 
Doğu ülkeleri izledi.   

Sektörlerin ihracat performansına 
bakıldığında; İlimizde Aralık ayında 23 farklı 
sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 15,5 
milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider 
sektör olurken, onu 12,3 milyon dolarla 
Makine ve teçhizat, 9 milyon dolar ile 
Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri 
izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör 
“Basım ve Yayım” olurken, sektör ihracatını % 
1.481,5 oranında artırarak 32.009 dolara 
taşıdı. “Metal Eşya Sanayi” sektöründe artış 
oranı % 148,9 olurken “Metalik olmayan diğer 
mineral ürünler” sektörü ihracatını % 80,1 
artırmayı başardı.  
 
Ülkemizin 2019 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki 
yılın aynı ayına göre % 6,4 artarken 14,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı ihracatımız 
geçen yıla göre % 2,1 artışla 171,5 milyar dolar 
olurken, ithalatımız ise % 9,1 azalışla 202,7 
milyar dolara geriledi. Aralık ayında dış ticaret 
açığı % 57,6 artarak 4 milyar 325 milyon dolara 
yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
% 77,3’e geriledi. 

 
          Mehmet Yunus ŞAHİN 
   AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 15         OCAK-ŞUBAT-MART 2020 

 

 

AYDIN SANAYİ ODASI, ATA MAHALLESİ, 610.SOKAK, 09010 AYDIN 
TEL:(0256) 231 04 04, www.ayso.org.tr 

9 

 
28.02.2020 

AYDIN İLİ OCAK AYI İHRACAT 
PERFORMANSI (2020) 
 
 İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Ocak ayı ihracatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,3 
artarken 60,6 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 1,5 
artışla 747,6 milyon dolara yükselirken, son 
12 ay ithalatımız % 1,3 azalışla 192,3 milyon 
dolara geriledi. Ocak ayında 43,3 milyon 
dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 
350,5 oldu. 

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya 
bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 
15,9 artışla % 0,44 oldu.  

İllerin ihracatına bakıldığında; Ocak ayında 
55 ilin ihracatı artarken en çok ihracat 
gerçekleştiren iller arasında Aydın 23. 
sırada yer aldı. 

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Ocak ayı 
ihracatına bakıldığında; % 0,12 Yüksek, % 
36,91 Orta-Yüksek, % 9,99 Orta-Düşük ve % 
52,97 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış 
pazarlara ihraç edildi. 

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden 
Ocak ayında 104 ülkeye ve 3 serbest bölgeye 
ihracat gerçekleşti. Ocak ayında 52 ülkeye 
ihracat artarken, 38 ülke ve bölgeye ihracat 
azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 7,8 
milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 5,6 
milyon dolar ile İspanya, 4,7 milyon dolar ile 
ABD ve 3,6 milyon dolar ile Almanya izledi. 
İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 56,4 
olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 72,1 
olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler 

bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 
3.843,33 artışla Brezilya, % 1.003,19 artışla 
Kırgızistan, % 809,26 artışla Kenya ve % 
654,90 artışla Tayland oldu. Geçtiğimiz 
seneden farklı olarak 2020 yılı Ocak ayında 
Lüksemburg, İzlanda, Kazakistan, Mali, 
Sierra Leone, Etiyopya, Uganda, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Honduras, Jamaika, 
Ekvator, Paraguay, Uruguay, Arjantin, 
Yemen, Myanmar ve Papua Yeni Gine gibi 
ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. 

 

Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin 
ihracat yaptığı 227 ülke ve bölgenin 
107'sine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği 
görüldü. 

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat 
% 23,3 artarak 31,4 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki 
payı % 51,8 oldu. AB’yi 8,2 milyon dolar ile 
Orta Doğu ülkeleri ve 4,4 milyon dolar ile 
Uzak Doğu ülkeleri izledi.   

Sektörlerin ihracat performansına 
bakıldığında; İlimizde Ocak ayında 22 farklı 
sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve teçhizat 15,6 milyon dolar ile en 
çok ihracat yaparak lider sektör olurken, 
onu 14,1 milyon dolarla Gıda ürünleri ve 
içecek, 13,5 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve 
diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek 
artış oranına sahip sektör “Plastik ve kauçuk 
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ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 116 
oranında artırarak 119.426 dolara taşıdı. 
“Makine ve teçhizat” sektöründe artış oranı 
% 58,2 olurken “Metal eşya sanayi” sektörü 
ihracatını % 48 artırmayı başardı.  
 
Ülkemizin 2020 yılı Ocak ayı ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 5,5 artarken 
13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 
aylık ihracatımız % 0,42 artışla 172,2 milyar 
dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 
1,4 artışla 205,5 milyar dolara çıktı. Ocak 
ayında dış ticaret açığı % 84,8 artarak 4 
milyar 603 milyon dolara yükselirken, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı % 75,1’e 
geriledi. 

 
          Mehmet Yunus ŞAHİN 
   AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
 
31.03.2020 
 
AYDIN İLİ ŞUBAT AYI İHRACAT 
PERFORMANSI (2020) 
 
İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Şubat ayı ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 2,2 artarken 53 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık 
ihracatımız % 1,7 artışla 748,7 milyon dolara 
yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 2,2 azalışla 
190,6 milyon dolara geriledi. Şubat ayında 
35,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren 
İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 
306,9 oldu. 
İlimizin ülke ihracatından aldığı paya 
bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 0,4 
azalışla % 0,38 oldu.  
İllerin ihracatına bakıldığında; Şubat ayında 47 
ilin ihracatı artarken en çok ihracat 
gerçekleştiren iller arasında Aydın 24. sırada 
yer aldı. 

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Şubat ayı 
ihracatına bakıldığında; % 0,41 Yüksek, % 
39,79 Orta-Yüksek, % 8,23 Orta-Düşük ve % 
51,57 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış 
pazarlara ihraç edildi. 
İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden 
Şubat ayında 99 ülkeye ve 4 serbest bölgeye 
ihracat gerçekleşti. Şubat ayında 45 ülke ve 
bölgeye ihracat artarken, 45 ülke ve bölgeye 
ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 7,1 
milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 4,3 milyon 
dolar ile İspanya, 4,2 milyon dolar ile ABD ve 
3,6 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 
ülkenin ihracattaki payı % 57,2 olurken, ilk 20 
ülkede ise bu pay % 72,9 olarak gerçekleşti. 
Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat 
çekici ihracat artışı ise % 1.783,80 artışla 
Brezilya, % 1.416,56 artışla Singapur, % 
1.215,20 artışla Güney Kore ve % 584,31 
artışla Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. 
Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı 
Şubat ayında Yemen, Peru, Surinam, Küba, 
Guatemala, Gana, Kotdivuar, Gine Burkina 
Faso, Mali, Tacikistan ve Türkmenistan gibi 
ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. 
Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin 
ihracat yaptığı 220 ülke ve bölgenin 103'üne 
Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. 
Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 
9,8 azalarak 22,4 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı 
% 42,2 oldu. AB’yi 8,3 milyon dolar ile Orta 
Doğu ülkeleri ve 2,7 milyon dolar ile Uzak 
Doğu ülkeleri izledi.  
Sektörlerin ihracat performansına 
bakıldığında; İlimizde Şubat ayında 24 farklı 
sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve teçhizat 14 milyon dolar ile en çok 
ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 12,3 
milyon dolarla Gıda ürünleri ve içecek, 9,9 
milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer 
madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış 
oranına sahip sektör “Tıbbi aletler; hassas 
optik aletler ve saat” olurken, sektör ihracatını 
% 1.902,28 oranında artırarak 122.199 dolara 
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taşıdı. “Dabaklanmış deri,bavul, el çantası, 
saraciye ve ayakkabı” sektöründe artış oranı % 
1.425,31 olurken “Ağaç ve mantar ürünleri” 
sektörü ihracatını % 995,92 artırmayı başardı.  
Ülkemizin 2020 yılı Şubat ayı ihracatı bir 
önceki yılın aynı ayına göre % 2,6 artarken 
13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 
aylık ihracatımız % 0,6 artışla 172,5 milyar 
dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 2 
artışla 206,8 milyar dolara çıktı. Şubat ayında 
dış ticaret açığı % 43,6 artarak 3 milyar 96 
milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı % 81,8’e geriledi. 
 
Mehmet Yunus ŞAHİN 
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 
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