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ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER 

18.07.2017 

Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish  Airlines 

Flight Academy Genel Müdürü Sunay 

Karamık Aydın Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

 

Aydın Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines 

Flight Academy Genel Müdürü Sunay Karamık 

Aydın Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin ziyaretinden dolayı Aydın 

Çıldır Havalimanı ve Turkish Airlines Flight 

Academy Genel Müdürü Sunay Karamık’a 

teşekkür etti. 

10.08.2017 

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın 

Sanayi Odası Yönetimini iade-yi Ziyarette 

bulundu. 

Ziyarette, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, AYSO Meclis Başkanı 

Ercan Çerçioğlu, AYSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Salih 

Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet. 

 

Küçük, Levent Candal, Sinan Yılmaz ve Nuri 

Önel hazır bulundular . 

Aydın sanayisi ve AYSO hakkında bilgi veren 

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin: ''AYSO olarak 

hedeflerimiz: Sanayicimizin, AR-GE destekli 

daha fazla üretim yapmasını, Sanayicimizin, 

yeni pazarlara açılım ve ihracat yapma 

kabiliyetinin artması ile daha fazla ihracat 

yapılmasını, Yerli ve yabancı yatırımcıları Aydın’ 

da yatırım yapmalarını sağlayacak imkânları 

sunmak İstihdamın artması ve işsizliğin 

azalmasını, Sanayicimizin talepleri 

doğrultusunda belirlenen iş kollarında 

çocuklarımızın ve gençlerimizin mesleki eğitime 

yönelmelerini sağlamak olmuştur. 

Bu hedeflerimizi düşünerek, üyelerimize 

yönelik eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, 

ihracat, istihdam ve yatırımcılar için en önemli 

projemiz, Aydın Ekonomisine yön verecek 

AYSER projemizi yürütüyoruz ''dedi. 

Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger, Aydın 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin’in verdiği bilgilerden dolayı çok 

memnun kaldığını, Ayser’in Aydın için önemli  
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bir proje olduğunu ve bu konuda destek 

olacaklarını belirtti. 

23.08.2017 

TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat 
YILMAZ odamızı ziyaret etti 
 

 
 

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge 

Koordinatörü Kürşat YILMAZ ve TSE Aydın İl 

Temsilcisi Mehmet KELEŞ odamızı ziyaret etti. 

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin,  Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Salih Fahlioğulları ve Yönetim Kurulu 

üyeleri Sinan Yılmaz ile Ahmet Günver katıldı. 

Toplantıda TSE tarafından sanayicilere yönelik 

verilen hizmetlerden bahsedildi. Avrupa Birliği 

ülkelerine ihracat yapan firmalar için 11 alanda 

CE işareti verdiklerini Kürşat YILMAZ, ayrıca 

Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta karşılaşılan 

en büyük zorluklardan biri olan SASO belgesi 

konusunda yetkilendirildiklerini ve bu belgenin 

artık TSE üzerinden alınabileceğini belirtti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, 

Kürşat YILMAZ’a ziyaretlerinden dolayı 

teşekkür etti ve bu bilgilerden daha fazla 

sanayici üyemizin faydalanabilmesi için Sayın 

YILMAZ’ı Meclis Toplantısına konuk olarak 

davet etti. 

AYSO’DAN YAPILAN ZİYARETLER 

12.07.2017 

Aydın Sanayi Odası , İlimize yeni atanan 

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’ i ziyaret 

etti. 

 

 

Ziyarete, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, AYSO Meclis Başkanı ve 

Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 

Çerçioğlu, AYSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Salih 

Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa 

Takmaklı, Mehmet Küçük, Levent Candal, 

Genel Sekreter Kerem Öden, Ortaklar OSB 

Müdürü Semiha Özgen katıldılar. 

Ziyarete katılan AYSO Heyeti ile tanışan, Aydın 

Valisi Yavuz Selim Köşger’e, AYSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin Aydın 

Sanayisi ve AYSO’ nun projeleri hakkında bilgi 

verdi ve hayırlı olsun dileklerini sundu. Ziyaret 

sebebi ile teşekkürlerini sunan Vali Köşger; 

Aydın Sanayisi ve ekonomisinin gelişimi için 
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ileriki zamanlarda daha sık bir araya gelmek 

istediğini belirterek başarılar diledi. 

13.07.2017 

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Heyeti İzmir 

Serbest Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti. 

 

Odamız  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  Salih 

Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan 

Yılmaz ve Genel Sekreter Kerem Öden 

Menemen deki İzmir Serbest Bölgesi 

Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

 Ziyarette AYSO heyetini, Menemen Ticaret 

Odası Meclis Başkanı ve İzmir Serbest Bölgesi 

Kurucu Ortağı Ali Azgın, Menemen Ticaret 

Odası Meclis Başkan Vekili Erkan Çoban ve Mali 

Müşavir Ümit Biçgel karşıladı. Menemen 

Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Azgın İzmir 

Serbest Bölgesinin kuruluşu, mevcut durumu, 

yatırımcılar ve faaliyetteki firmalar hakkında, 

Aydın Serbest Bölge (AYSER) çalışmalarına ışık 

tutacak  önemli bilgiler verdi. 

 Heyet Ekonomi Bakanlığı İzmir Serbest Bölge 

Müdürü Mehmet Sivri’yi ziyaret ederek, 

Serbest Bölgeler mevzuatı ve AYSER’in kuruluş 

çalışmaları hakkında karşılıklı değerlendirmeler 

yaptı. Katkı ve Desteklerinden dolayı 

teşekkürlerimizi sunarız. 

19.07.2017 

Manisa OSB Başkanlığı tarafından Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan 

Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 

ilimizdeki ilgili tüm kurumların katılımı ile 

bir gezi düzenlendi. 

 

19.07.2017 tarihinde odamızın organizasyonu 

ile Manisa OSB Başkanlığı tarafından  Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan Özel 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’ne ilimizdeki ilgili tüm 

kurumların katılımı ile bir gezi düzenlendi. 

Amacımız; ASTİM OSB deki meslek lisemiz de; 

bu okulun eğitim sistemini örnek alarak imalat 

sektörünün talep ettiği nitelikte öğrenci 

yetiştirmektir. 

TOPLANTILARIMIZ 

31.07.2017 

AYSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

AYSO 2013-2017 Dönemi 51 Sayılı Meclis 

Toplantısı Meclis ve Komite üyelerinin katılımı 

ile yapıldı. 
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Açılışı yapan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin; ‘’19.07.2017 tarihinde 

Odamız organizasyonu ile ; Manisa OSB 

Başkanlığı tarafından Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi içinde yapılan Özel Manisa Organize 

Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 

eğitim sistemini ve fiziki alanlarını 

değerlendirmek üzere teknik gezi düzenlendi.  

Gezi ASTİM, OSB de TOBB tarafından yaptırılan 

24 derslikli Meslek Lisesine örnek teşkil etmesi 

için düzenlenmiştir. Geziye mesleki eğitimle 

ilgili ilimizdeki ilgili kurum yetkilileri katıldı. 

Okul koordinatörü ve okul müdürü ile yapılan 

görüşmeler sonucunda Aydın Sanayi Odası 

olarak görüşümüzü de bildirdik. Bu konu, Vali 

Başkanlığı’nda yapılan İl İstihdam Kurulu 

toplantısında gündeme gelmiştir. Astim de 

yapımı devam eden meslek lisesinin eğitim 

sisteminin, Manisa OSB de faaliyetteki meslek 

lisesi gibi oluşturulması teknik eleman 

ihtiyacımız için çözüm olabilecektir. 

25 Temmuz 2017 tarihinde Ekonomi Bakanlığı 

Serbest Bölgeler Genel Müdürü Uğur Öztürk'ü 

ziyaret ederek, Aydın Serbest Bölgesi hakkında 

değerlendirme yaptık. Ağustos ayı içinde Aydın 

da yatırımcılarında katılacağı bir bilgilendirme 

toplantısı planladık '' dedi. 

13.9.2017 

Odamızda “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
Tanıtım ve Bilgilendirme” toplantısı 
yapıldı. 
 

 
Toplantıya, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 

Ekrem Türker Fidan, Aydın Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban ile kamu 

kurum müdürleri ve üyelerimizin Ar-Ge 

temsilcileri katıldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile 

odamız işbirliğiyle düzenlenen toplantı, saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 

başladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 

Tunay Çoban, Türkiye ihracatının son 5 yıldır 

150-160 Milyar Dolar aralığında sıkıştığını 

belirterek, bu sorunun bilimi ve teknolojiyi 

üretime dahil ederek çözülebileceğine dikkat 

çekti. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri projesinin 2 

yıllık bir proje olduğunu da ifade eden Çoban, 

teknoloji transferini en az indirmek için bu 

merkezlerin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.  
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Çoban, “Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’mızca iki yıl önce çıkarılan Ar-Ge 

Reform Paketi ile bilimi teknolojiye, teknolojiyi 

üretime çevirmek için Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezi Projesi başlatıldı. Özel sektörümüz 

bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 

oluşturulsun. Buralarda üniversite sanayi kamu 

işbirliği bu merkezlerde geliştirilsin. Artık biz 

teknolojiyi transfer etmeyelim” dedi. 

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin; ''Ar-ge ve Tasarım Merkezleri konulu 

tanıtım ve bilgilendirme toplantısında birlikte 

olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu 

belirterek; Ülke olarak temel önceliklerimizden 

biri üretimimizi arttırmak ve daha fazla ihracat 

yapmaktır. Ancak bundan daha önemlisi yüksek 

katma değerli üretim yapabilmektir. Kalıcı ve 

sürdürülebilir bir ihracat artışı ancak bu sayede 

mümkün olabilir.5746 Sayılı Ar-Ge Reform 

Paketi ülkemiz için önemli bir başlangıçtır. Ülke 

olarak kayde değer sonuçlar almamız için inatla 

Ar-Ge’ye ve tasarıma yatırım yapmamız 

gerekmektedir ’’ dedi. 

Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ekrem Türker Fidan 

tarafından AR-GE ve Tasarım Merkezi olmanın 

avantajlarına değinilerek, gerçekleştirilen 

sunumla 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve 

Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun, Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezlerindeki indirim, istisna, destek ve 

Teşvik unsurları ile tasarım faaliyetleri 

kapsamında yapılan harcamalar, başvuru ve 

izleme süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler 

yapıldı. Toplantı, soru cevap kısmının ardından 

sona erdi. 

KATILDIĞIMIZ TOPLANTILARIMIZ 

03.08.2017 

Aydın Oda ve Borsaları Nazilli' de Güç Birliği 

Yaptı 

 

Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalar 

Güç Birliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası’nın 

yeni hizmet binasında yapıldı. 

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde 

gerçekleşen Güç Birliği Toplantısına, Aydın 

ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsaların 

Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 

katıldı. 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Nuri Önel ve Ahmet Günver'in katıldığı 

toplantıda genel ve yerel sorunlar görüşüldü. 

Aydın ilinin genel sorunlarını tespit eden ve 

güçlü lobi faaliyetleri oluşturan Aydın ili oda ve 

borsaları son olarak Nazilli Ticaret Odasında 

toplandı Oda ve bora başkanlarının eksiksiz 

katıldığı toplantıda Aydın ilinin sorunları 

üzerinde durularak yetkililere iletilmek üzere 
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bir mutabakat metni de hazırlandı. Turizm, 

tarım, yatırımlar, çevre, ulaşım, eğitim ve enerji 

olarak 7 konu başlığında toparlanan sorunların 

çözüme kavuşması için takipçisi olma kararı 

alındı. 

 

PROKOLLERİMİZ 

15.08.2017 

Odamız (AYSO ) ile Özel Kocatürk Sağlık 

Lisesi arasında protokol imzalandı 

 

Odamız (AYSO ) ile Özel Kocatürk Sağlık Lisesi 

arasında protokol imzalandı. 

Protokole göre; Üyelerimiz ve yakınlarının 

okula kayıt yaptırmaları durumunda % 20 

indirim uygulanacaktır. 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin; Üyelerimiz ve yakınlarına 

mesleki ve teknik eğitim almaları konusunda 

maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz’’ 

dedi. 

 

BASIN BEYANLARIMIZ 

15.5.2017 

 

15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTTURMAYACAĞIZ 

“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK 

TÜRKİYE” 

 Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; 

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye 

kanadı olan; 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-

İŞ),Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK),Memur Sendikaları 

Konfederasyonu (MEMUR-SEN),HAK- İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği (TZOB),Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türkiye 

Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 

(Türkiye KAMU-SEN),Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız. 
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Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 

kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde 

aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en zor 

günlerinden biri olan 15 Temmuz’un 

yıldönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca, farklı 

etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin 

tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı 

tutacağız.15 Temmuz’u unutmayacağız, 

unutturmayacağız. 

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 

inanıyoruz. 

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir 

işgal girişimiydi.15 Temmuz, İstiklal Harbinden 

bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük 

tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, 

“devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm 

altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl 

amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir 

kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve 

Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe 

teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 

Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak 

duruma düşürmekti. 

 Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve 

feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. 

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze 

kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı 

pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki 

kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, 

devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. 

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi 

Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 

milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 

medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan 

milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 

 15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi 

sınavını büyük başarıyla vermiştir. 

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim 

olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese 

gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak 

şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye 

Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında 

hiçbir güç yönetemez.” Bu, dünyaya örnek 

olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir 

bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz 

bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit 

oldu.2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize 

Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi 

şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima 

minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok 

az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark 

etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip 

çıkan  15 Temmuz ruhu demokrasinin 

sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin 

yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her 

alanda etkin ve kararlı şekilde 

sürdürülmelidir. 
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Yargı kurumları, darbecilere ve onların 

destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı 

vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 

 Değerli basın mensupları, 

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden 

sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç 

oldu. 

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma 

yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında 

ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları 

yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz 

etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz 

sayesinde bunların hepsini de kısa sürede 

atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde 

aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla 

toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden 

bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik 

büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. 

Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin 

insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 

rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı 

yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. 

 Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın 

en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır. 

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı 

başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa 

kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir 

coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin 

yapamayacağını yaptık. Ama rehavete 

kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük 

hedeflerimiz var. 

  

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini 

tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini 

başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı 

çözdük, şimdi koşma zamanı. Büyümede, 

istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. 

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da 

arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 

güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar 

için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir 

reform süreci başlatmalıyız. 

 Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 

sesleniyoruz. 

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 

demokrasi sınavının birinci yılında bütün 

dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır. 

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 

gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır 

almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede 

dost ve müttefik devletlerin de desteklerini 

bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve 

terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte 

çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. 

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 

büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 

hedeflerine taşıyacağız. 

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: 

Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u 

asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Ülkemizin geleceğini inşa ederken 

yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık 

olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 
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20.07.2017 

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 2013-2017 

dönemine ait 4 yıllık görev süresinde yapmış 

olduğu faaliyetleri basın ile paylaştı. 

 

Sayın Basın Mensupları, 

Aydın Sanayi Odası adına davetimizi kabul 

ederek bugün burada olduğunuz için;  bugüne 

kadar bizi yalnız bırakmadığınız, faaliyetlerimizi 

takip ettiğiniz, hazırladığımız basın bültenlerini 

gazetenizde, internet sayfanızda yer verdiğiniz. 

Kimi zaman da değerlendirmeleriniz ile 

çalışmalarımıza yön verdiğiniz, kısacası tüm 

katkı ve destekleriniz için Aydın Sanayi Odası 

adına teşekkürlerimi sunarım.   

Değerli arkadaşlar, 

Son 4 yıl içinde faaliyetlerimizi sizlerin de bildiği 

üzere hep basına yansıtmaya çalıştık. 

Birçoğunda siz de içindeydiniz. Yaptığımız 

faaliyetlerin sizlerle beraber olunca sonuca 

daha etkin bir şekilde varacağımızı, konu ne 

olursa olsun doğru ve etkili haberleşmenin en 

önemli kanalının basın kuruluşları ile 

sağlayabileceğimizi, kısacası sizlerin 

vazgeçilmez olduğunuzu düşünüyoruz. 

Sizlere, 16 Haziran 2015 tarihinde birlikte 

yaptığımız basın toplantımızda  Dönemimizin 

ilk iki yılını kısaca ifade etmiştik. Şimdi de 2015-

2017 yıllarındaki faaliyetlerimizi de ekleyerek, 

sohbet havasında  değerlendirme yapmak 

istiyorum. 

Değerli basın mensuplarımız, 

Mayıs 2017 itibariyle Aydın Sanayi odasındaki 

2013-2017 dönemine ait 4 yılı tamamlamış 

olduk. Göreve başladığımızda 775 olan üye 

sayımız, şimdi 1012 olmuştur. Dört yıl içinde 

315  üye kaydı yapılmış 78 üyemizin kaydı 

silinmiştir. Dönemimizde öncelikli hedefimiz 

1000 sanayici üyemize ulaşmaktı ve 

bunu  başardık. Ancak,  Aydın için 1 milyar dolar 

ihracata ulaşma hedefimizi, gerek ülkemizde 

yaşadığımız sıkıntılar gerekse komşu ülkelerde 

yaşanılanlar sebebi ile  gerçekleştiremedik. 

Ancak bunun içinde hepinizin bildiği üzere bir B 

planımız var. Aydın ihracatını 3 veya 4 katına 

çıkaracağına inandığımız, Aydın Serbest Bölge 

Kuruluş Projemizi yürütüyoruz. Önümüzdeki 

günlerde  sizlere AYSER hakkında 

gelişmelerden bahsedeceğim. 

AYSO olarak Hizmetlerimizi sunarken 

hedeflerimiz; 
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1- Sanayicimizin, AR-GE destekli daha fazla 

üretim yapmasını, 

2- Sanayicimizin, yeni pazarlara açılım ve 

ihracat yapma kabiliyetinin artması ile daha 

fazla ihracat yapılmasını, 

3- Yerli ve yabancı yatırımcıları Aydın’ da 

yatırım yapmalarını sağlayacak imkanları 

sunmak, 

4- İstihdamın artması ve işsizliğin azalmasını, 

5-Sanayicimizin talepleri doğrultusunda 

belirlenen iş kollarında çocuklarımızın 

ve  gençlerimizin mesleki eğitime yönelmelerini 

sağlamak olmuştur. 

Bu hedeflerimizi düşünerek, üyelerimize 

yönelik eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, 

ihracat,  istihdam ve  yatırımcılar için  en 

önemli projemiz, Aydın Ekonomisine yön 

verecek AYSER  projemizi yürütüyoruz. AYSER 

fizibilite raporu Kalkınma Bankası tarafından 

hazırlanıyor. Haziran ayı içinde protokolü 

yapıldı, Üç ay içinde tamamlanacak. Bu arada 

AYSER alanı, sınırları ve harita çalışmalarını 

tamamlayarak Ekonomi Bakanlığı’na 

gönderdik. Onlarda bir çalışma yapıyorlar. 

Önümüzdeki hafta Ekonomi Bakanlığı Serbest 

Bölgeler Genel Müdürlüğü’ nü ziyaret ederek 

çalışmaları değerlendireceğiz. Gelişmeler 

hakkında da sizleri bilgilendireceğiz. 

Ayrıca, kadın istihdamını arttırmak, sanayi 

kuruluşlarında çalışan annelerin işlerini 

kolaylaştırmak için Aydın Organize Sanayi 

Bölgesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı Desteği 

ile  “Çalışan Anneler Mutlu Çocuklar “ Anaokul 

Projemizi tamamladık. Milli Eğitim Müdürlüğü 

ile görüştük. Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne devir 

işlemimizi bu ay yaparak yeni eğitim 

döneminde faaliyete geçiriyoruz. Açılışını da 

hep birlikte yapacağız. 

İlimizdeki oda ve borsaların öncülüğünde 

ASTİM OSB de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından 24 derslikli  meslek lisemizin inşaatı 

devam etmektedir. İlk etapta Makine 

Teknolojileri  alanında eğitim verecek, 

İhtisaslaşmış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ 

nin kaba inşaatı bitmek üzeredir. Bu  konuda, 

iyi örnekleri inceliyoruz.  

19.07.2017 tarihinde odamızın organizasyonu 

ile Manisa OSB  Başkanlığı tarafından  Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan Özel 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’ne ilimizdeki ilgili tüm 

kurumların katılımı ile bir gezi düzenlendi. 

Amacımız; ASTİM OSB deki meslek lisemiz de; 

bu okulun eğitim sistemini örnek alarak imalat 

sektörünün talep ettiği nitelikte öğrenci 

yetiştirmektir. 

Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında 

hiçbir güç yönetemez.” 
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Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 

insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha 

iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Şimdi yeni bir 

atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. 

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 

kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini 

daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 

güçlendirerek ileriye taşımalıyız. 

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 

 

İHRACAT BİLGİLERİMİZ 

31.07.2017 

AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN TEMMUZ 
AYI PERFORMANSI 
 

 
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 

ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 

yılı Temmuz ayında, 2016 yılının aynı ayına göre 

%28,3 artarak 12 milyar 641 milyon dolar, 

ithalat %46,2 artarak 21 milyar 484 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin Temmuz ayında dış ticaret açığı 

%82,5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 

Temmuz ayında %67 iken, 2017 Temmuz 

ayında %58,8’e düştü. 

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı 

ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %6,05 

artarak 151 milyar 157 milyon dolar, ithalat 

yaklaşık %7,78 artarak 214 milyar 72 milyon 

dolar olmuştur. 

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ihracattaki payı %94,7’dir. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 

ihracatı içindeki payı %2,9 , orta yüksek 

teknolojili ürünlerin payı %34,7 , orta düşük 

teknoloji ürünlerin payı %29,7 ve düşük 

teknolojili ürünlerin payı ise %32,7 olmuştur. 

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ithalattaki payı %83,8’dir. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin 2017 Temmuz ayında 

imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 

%13,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı 

%38,3 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı 

%37,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise 

%10,7’dir. 

İlimizde 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2016 

yılının aynı ayına göre %31,8 artarak 

54.593.963 dolar, ithalat % 13,7 azalarak 

19.502.112 dolar olarak gerçekleşti. 

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 

646.092.972 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi 

incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 

dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık 

ihracat yaklaşık % 4,6 artmıştır. İthalat 

rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında 

ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık 
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ithalatımız ise 242.496.918 dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın 

yaklaşık % 10,74 azaldığı görülmektedir. 

Temmuz ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın 

%0,14’ünü yüksek teknolojili ürünler, 

%49,55’ini orta yüksek teknoloji ürünler, 

%7,02’sini orta düşük teknolojili ürünler ve 

%43,28’ini düşük teknolojili ürünler 

oluşturmuştur. 

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %3’ünü 

yüksek teknolojili ürünler, %52,90’ını orta 

yüksek teknolojili ürünler, %18,40’ını orta 

düşük teknolojili ürünler ve %25,70’ini düşük 

teknolojili ürünler oluşturmuştur. 

2017 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat 

yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk 

sırada İtalya 4.870.219 dolar, ikinci sırada 

İspanya 3.401.970 dolar, üçüncü sırada 

Almanya 3.348.835 dolar, dördüncü sırada ABD 

3.313.928 dolar ve beşinci sırada Çin 2.983.114 

dolar ile yer almaktadır. İlimiz 2 farklı serbest 

bölge olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat 

gerçekleştirmekteyiz. 

Sektörel olarak Temmuz ayına baktığımızda ise 

ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 

teçhizat 18.942.552 dolar, ikinci sırada 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.297.379 

dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 

6.197.793 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara 

taşıtı ve römorklar 6.005.198 dolar ve beşinci 

sırada ise Tekstil ürünleri 2.525.067 dolar ile 

yer almaktadır. 

31.08.2017 

AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN AĞUSTOS 
AYI PERFORMANSI 

 
 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış 

ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 

yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre 

%12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolar, 

ithalat %15,3 artarak 19 milyar 162 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin Ağustos ayında dış ticaret açığı 

%22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 

Ağustos ayında %71,2 iken, 2017 Ağustos 

ayında %69,3’e düştü. 

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı 

ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %7,06 

artarak 152 milyar 588 milyon dolar, ithalat 

yaklaşık %9,07 artarak 216 milyar 630 milyon 

dolar olmuştur. 

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri 

ihracatı içindeki payı %3,4 , orta yüksek 

teknolojili ürünlerin payı %31,5 , orta düşük 
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teknoloji ürünlerin payı %29 ve düşük 

teknolojili ürünlerin payı ise %36,1 olmuştur. 

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin 

toplam ithalattaki payı %82,4’tür. Yüksek 

teknoloji ürünlerinin 2017 Ağustos ayında 

imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı 

%15,7 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı 

%40 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı 

%32,5 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise 

%11,8’dir. 

İlimizde 2017 yılı Ağustos ayı ihracatı, 2016 

yılının aynı ayına göre %36,6 artarak 

56.907.863 dolar, ithalat %11,8 artarak 

24.124.901 dolar olarak gerçekleşti. 

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 

661.369.854 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi 

incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 

dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık 

ihracat yaklaşık % 7,07 artmıştır. İthalat 

rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında 

ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık 

ithalatımız ise 245.038.623 dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın 

yaklaşık % 9,81 azaldığı görülmektedir. 

Ağustos ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın 

%0,7’sini yüksek teknolojili ürünler, %47,05’ini 

orta yüksek teknoloji ürünler, %8,43’ünü orta 

düşük teknolojili ürünler ve %43,82’sini düşük 

teknolojili ürünler oluşturmuştur. 

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,32’sini 

yüksek teknolojili ürünler, %51,51’ini orta 

yüksek teknolojili ürünler, %11,50’sini orta 

düşük teknolojili ürünler ve %34,67’sini düşük 

teknolojili ürünler oluşturmuştur. 

2017 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat 

yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk 

sırada İtalya 4.762.745 dolar, ikinci sırada 

Almanya 4.517.945 dolar, üçüncü sırada 

İspanya 4.405.279 dolar, dördüncü sırada ABD 

3.811.072 dolar ve beşinci sırada Çek 

Cumhuriyeti 3.430.738 dolar ile yer almaktadır. 

İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 106 

farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. 

Sektörel olarak Ağustos ayına baktığımızda ise 

ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 

teçhizat 16.517.317 dolar, ikinci sırada 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.590.578 

dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 

7.576.068 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara 

taşıtı ve römorklar 7.147.806 dolar ve beşinci 

sırada ise Giyim eşyası 3.394.023 dolar ile yer 

almaktadır. 

 
18.9.2017 
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Odamız Organ Seçimleri Hakkında Duyuru 

Seçim Listeleri 18 - 19 - 20 Eylül 2017 

tarihlerinde 3 (üç) iş günü süreyle Aydın Sanayi 

Odası ilan panosunda asılı bulundurulacak,  20 

Eylül 2017 günü saat 17:00’da askıdan 

indirilecektir. 

.AYDIN SANAYİ ODASI  

MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYE ORGAN  

SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili maddeleri 

ve Organ seçimleri Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılacak Aydın Sanayi Odası 

Meslek Komiteleri ve Meclis Üye Organ 

Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda 

gösterilmiştir.15/09/201 

Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 

1-SEÇİM 

a) Aydın Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve 

Meclis Üye Organ  seçimi 07 Ekim 2017 

Cumartesi  günü Ata Mah. 610 Sok. No: 

1/1  Efeler adresindeki Aydın Sanayi Odası 

hizmet binasında saat 09:00 ile saat 17:00 

arasında yapılacaktır. 

b)Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ile 

Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri, 

Disiplin Kurulu üyeleri    ve Genel Kurul Delege 

seçimleri 13 Ekim 2017 Cuma günü Aydın 

Sanayi Odası Hizmet Binasında saat : 15.00-

17.00 arasında yapılacaktır. c)Yönetim Kurulu 

Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması 

halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı 

usulle ikinci tur seçimi saat:17.45-18.15 saatleri 

arasında yapılacaktır.            

d) Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanlığı 

ve  Başkan vekili Seçimleri 13 Ekim 2017 Cuma 

Günü  saat: 15.00 -17.00  arasında yapılacaktır. 

(Yargı Gözetiminde Değildir.) 

2-LİSTELER VE İTİRAZ MÜDDETİ 

Seçme ve seçilme hakkına haiz olan üyelerin 

Oda sicil numaralarını, ad ve soyadlarını, ticari 

unvanlarını, ticaret veya esnaf sicil 

numaralarını ve bağlı bulundukları vergi dairesi 

adı ve mükellef sicil numaralarını ihtiva eden 

Elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik 

bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanından 

sağlanan listeler Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu 

Başkanlığı tarafından onaylanarak  Oda hizmet 

binasında 18-19-20 Eylül 2017 tarihlerinde 

08:00-17:00 saatleri arasında 3 üç tam işgünü 

askıya çıkacaktır. Ad ve soyadı, ticaret 

unvanları, ticaret ve esnaf sicil numaraları, bağlı 

bulundukları vergi dairesi adı ve mükellef sicil 

numaraları yanlış veya mükerrer yazılmış veya 

hiç yazılmamış veyahut seçilebilme hakkına 

haiz olmamasına rağmen bu listelere isimleri 

yazılmış üyeler bulunduğuna dair ileri sürülecek 

itirazların, listelerin ilan süresi içinde Efeler 1. 

Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması 

gerekmektedir, İlçe seçim kurulu kararına karşı 

İl Seçim Kuruluna 26-27-28 Eylül 2017 tarihleri 

arasında itiraz edilebilir, İl seçim kurulunca bu 

itirazların incelenmesi ve karara 

bağlanmasından sonra kesinleşecek 
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listeler 03.10.2017 ile 05.10.2017 tarihleri 

arasında 08:00 ile 17:00 saatleri arasında 3 

gün süre ile ilan edilecektir. 

3 – SEÇME VE SEÇİLEBİLME YETERLİLİKLERİ 

A- Seçme Yeterlilikleri :Oda ve borsa organ 

seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek 

için; 

 a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya 

borsaya kayıtlı, on sekiz yaşını bitirmiş gerçek 

kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana 

sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler 

yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu 

Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik 

organlarının seçimlerinde oy 

kullanabilirler.           

 b) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî 

kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olmak, 

 c) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri 

uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden 

silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak 

suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen 

listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir. 

 Münfesih şirketler oda ve borsa organ 

seçimlerinde oy kullanamaz. 

 Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi 

için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

şartların yanı sıra, şirket sahibi, ortağı, yönetim 

kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası 

seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, 

şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 

olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay 

öncesini kapsaması şarttır. 

B- Seçilme Yeterlilikleri : 

Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için; 

 a) Seçim tarihi itibarıyla, ticaret siciline kayıtlı 

bulunmak şartı ile yeni kurulan odalar hariç en 

az iki yıldan beri odaya kayıtlı olmak, 

 b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi 

temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını 

doldurmuş ve okur-yazar olmak, 

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile 

itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis 

veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla 

cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış 

veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, 

yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi 

kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara 

fesat karıştırma, kara para aklama, devlet 

sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı 

veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından 

hüküm giymemiş olmak,   

 e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri 

uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden 

silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak 

suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen 

listelerine dâhil edilmiş olmak, 
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f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen 

yasaklanmamış olmak, 

 g) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî 

faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir 

veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. 

 Tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde 

temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine haiz 

olmak. 

Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi 

için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

şartların yanı sıra, şirket sahibi, ortağı, yönetim 

kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası 

seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, 

şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili 

olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay 

öncesini kapsaması şarttır. 

4- MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ 

SEÇİMİ : 

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy 

kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy 

pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye 

adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye 

adayları ayrı ayrı yazılır. 

Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste 

üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının 

yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde 

düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa 

konulmak suretiyle sandığa atılır. 

Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis 

üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, 

oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis 

üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının 

yazılması zorunludur. 

Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen 

tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliği 

seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) 

gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde 

tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini 

oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde 

bildirimin yapılmaması halinde, meslek 

komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy 

kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, 

yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy 

kullanamaz. 

Tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis 

üyeliğinde kendilerini temsil edecek gerçek 

kişinin ismini her halükarda seçimlerin 

kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde oda 

veya  borsaya bildirmek  zorundadır. Bu süre 

içinde bildirimin yapılmaması halinde, diğer 

yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya 

meclis asil üyeliğine çağrılır. 

Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve 

disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, seçimlerin 

kesinleşmesini müteakip on beş (15) gün içinde 

oda veya borsa genel sekreterliğince yapılacak 

tebligat üzerine, bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 

belirtilen hususu tevsik eden adli sicil 

belgesini tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) 

gün içinde oda veya borsa genel sekreterliğine 

imza karşılığında veya evrak kayıt numarası 

almak suretiyle teslim etmek zorundadır. Tüzel 

kişilerde bu zorunluluk, gerçek kişi temsilcileri 

tarafından yerine getirilir. Adli sicil belgesinin 

süresi içinde teslim edilmemesi halinde üyenin 
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oda ve borsa organlarındaki görevi 

kendiliğinden sona erer. 

 5- OY VERME İŞLEMİ : 

Oda, borsa ve Birlik organ seçimlerinde, oy 

verme işleminin devam edeceği saatler ilçe 

seçim kurulu hâkimi tarafından belirlenir. Oy 

verme işlemleri, toplantı yeter sayısı 

aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına 

göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği 

halde, sandık başında oylarını vermek üzere 

bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. 

Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya 

delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin 

kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça 

verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki 

isminin karşısındaki yerin imzalanmasından 

sonra kullanılır. 

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil 

ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri 

gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma 

yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş 

imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün 

içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma 

sırasında ibrazı gerekir. ibraz edilen imza 

sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık 

kurulu başkanına teslim edilir.Ticaret sicil 

memurluğunca da bu dilekçede belirtilen 

temsilci için yetki belgesi düzenlenir. Oylar, 

herhangi bir şekilde hazırlanmış oy 

pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü 

bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık 

kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için 

ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle 

kullanılır. 

 Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen 

yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda 

sandığa atılmak suretiyle kullanılır. 

Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak 

yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını 

zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy 

verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı 

yerde zarfa konulması mecburidir. Oy 

pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek 

olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının 

yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise 

bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy 

hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı 

gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen 

kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse 

oraya giremez. 

 Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme 

yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp 

oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen 

seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri 

alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum 

tutanakla tespit olunur. 

 6-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, 

GENEL KURUL DELEGELERİ VE DİSİPLİN 

KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ : 

  Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden 

en geç iki (2) gün içinde kendi üyeleri arasından 

oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile 

yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı 

listede seçer. 

 Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, 

yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun 

asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte 
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yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı 

maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu 

başkanı yedeği seçimi yapılmaz. 

Oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığı 

seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy 

alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur 

seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit 

çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur. 

 Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise 

seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve 

yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler 

arasından meclis tarafından seçilir. 

 Oda ve borsaların seçecekleri Genel Kurul 

delege sayıları Kanunun 61 inci maddesindeki 

kriterlere uygun olarak Birlikçe belirlenir ve 

seçimlerin yapılacağı tarihten bir ay önce oda 

ve borsalara bildirilir. 

 Genel Kurul delege sayısı bir olan oda ve 

borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun 61 

inci maddesi gereğince aynı zamanda Genel 

Kurul delegesi olduğundan, söz konusu oda ve 

borsalarda Genel Kurul delegeliği seçimi 

yapılmaz. Genel Kurul delege sayısı birden fazla 

olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı 

Kanun gereği aynı zamanda Genel Kurul 

delegesi olduğundan sadece diğer Genel Kurul 

delegeleri için seçim yapılır. 

7-ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA 

BİLGİ 

5174 Sayılı Yasanın 83.Maddesi ile düzenlenen 

Oda, Borsa ve Birlik Organları Seçimlerine 

Katılım ile ilgili Diğer Hükümler geçerlidir. 

Organ Seçimleri ile ilgili daha fazla bilgi, 

01/06/2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 5174 Sayılı Yasadan ve 

buna ilişkin 19/01/2005 tarih ve 25705 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ 

Seçimleri Hakkında Yönetmelik' ten edinilebilir. 

25.9.2017 

Odamızdan Eğitim Yardımı 

 

Aydın Sanayi Odası her yıl olduğu gibi ihtiyaç 

sahibi öğrencilere bu yılda eğitim yardımı 

dağıttı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile 

yapılan yardım,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından belirlenen 700 ihtiyaç sahibi 

öğrenciye yardım gerçekleştirilmiştir. 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin:''Her yıl olduğu gibi bu 

yılda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespiti ve 

yardımların ulaştırılması konusunda titiz bir 

çalışma yaparak 700 öğrencimize eğitim 

yardımı yaptık. Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin desteği ile Sayın M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve yönetimi olmak üzere 

TOBB’ne ve değerli yönetim kurulu ve meclis 

üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 
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