
                                                                                                   1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

AYDIN SANAYİ ODASI 
    

2016 

FAALİYET 

RAPORU 
 



2 
 

 

 



3 
 

AYSO YÖNETİM KURULU 

 

Mehmet Yunus ŞAHİN 

                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 

 
Salih FAHLİOĞULLARI         Merve Alpargun ALTINTAŞ                   Mustafa TAKMAKLI  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                             Yönetim Kurulu Üyesi 
 
    . 
 

                                
Sinan YILMAZ                              NURİ ÖNEL     Ahmet GÜNVER 
Yönetim Kurulu Üyesi                        Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi 

     
Mehmet KÜÇÜK         
Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                               Levent CANDAL 
                                                                                                           Yönetim Kurulu Üyesi 
 

 

 



4 
 

SUNUŞ 
  

Saygıdeğer Üyelerimiz,  

 

2016 yılında Aydın Sanayi Odası’nın yaptığı faaliyetlerin özetini 

sizlere bu faaliyet raporu ile sunmaktayız.  

2016 yılı Aydın Sanayi Odası için başarılı ve verimli bir yıl oldu. 

Odamız, ilimizin önde gelen meslek kuruluşlarından birisi olarak 2016 yılında başta 

üyelerimiz olmak üzere Aydın’da yaşayan her kesimin ortak fayda sağlamasına 

yönelik çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve kamuoyu oluşturmak üzere bir dizi 

faaliyetler yürütmüştür. Bu amaçla Aydın’ın sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına 

duyarlılık göstermek, gündeme taşımak, çözüm önerileri geliştirmek ve çözüm 

önerilerinin kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takibini yapmak, Aydın’daki 

kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirerek katılımcı yönetim bilincinin 

olgunlaşması yönünde çalışmalar yapılmıştır.  

Bu faaliyet raporumuz Odamızın sizlere nasıl faydalı olacağı konusunda fikir 

edinmenize katkıda bulunduğu gibi ödemiş olduğunuz aidatlar karşılığında 

ürettiğimiz hizmetlerimiz ile sizlere hesap verme işlevi de görmektedir. 

Hizmetlerimizden siz paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması, Odamızdan 

beklenti ve önerilerinizi bizlere iletmenizle mümkün olacaktır. Her yıl daha iyiye 

gitmek üzere attığımız adımların meyvelerini almaya başladık ve almaya devam 

edeceğiz.  

Bize destek olan ve Aydın için çabalayan herkese buradan teşekkür ediyorum. Bu 

duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, paydaşları ile birlikte kenetlenmiş bir 

Aydın Sanayi Odası’nın İlimize büyük katkıları olduğu inancımı bu vesileyle 

vurgular; siz saygıdeğer paydaşlarımıza saygılarımı sunarım 

 

 

Mehmet Yunus ŞAHİN 

Aydın Sanayi Odası  

Yönetim Kurulu Başkanı 
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              2016 YILINDA AYDIN’IN EKONOMİSİ 

 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 

geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında 2015 yılının aynı ayına 

göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 

milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 5 milyar 598 milyon 

dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Aralık ayında yüzde 65,3 iken, 2016 

Aralık ayında yüzde 69,6’ya yükseldi. 

 

İlimizde 2016 yılı Aralık ayı ihracatı 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 51 

milyon 261 bin 220 dolar, ithalat yüzde 21 artarak 31 milyon 422 bin 872 dolar olarak 

gerçekleşti.  

İlimizde son 12 aylık dönem de ise ihracatımız 618 milyon 138 dolar olduğu, 2015 yılı 12 

aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 636 milyon 340 bin 463 dolar olmuştur. 

Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 2,88 düşmüştür. İthalat 

rakamlarına bakıldığında ise son 12 aylık dönemde 271 milyon 752 bin 617 dolar olan 

rakamlar 2015 yılında ithalatımız 271 milyon 478 bin 989 olarak gerçekleşmiştir. Bu da 

ithalatımızın yaklaşık yüzde 0,10 düştüğünü göstermektedir. Ülkemizin son 12 aylık 

performansını 2015 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 0,86 azalarak 142 

milyar 606 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 4,17 azalarak 198 milyar 601 milyon 

dolar olmuştur” dedi. 

 

2016 yılı  Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında ilk sırada ABD 5 

milyon 284 bin 772 dolar, ikinci sırada Çek Cumhuriyeti 4 milyon 195 bin 812 dolar, 

üçüncü sırada Almanya 3 milyon 193 bin 995 dolar, dördüncü sırada Fransa 2 milyon 

529 bin 854 dolar ve beşinci sırada İspanya 1 milyon 972 bin 700 dolar ile yer 

almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 102 farklı ülkeye İhracat 

gerçekleştirmekteyiz. 

 

Sektörel  olarak Aralık ayına baktığımızda ise ilk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 11 milyon 467 bin 382 dolar, ikinci sırada Tarım ve Hayvancılık 10 

milyon 679 bin 793 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7 milyon 10 bin 034 

dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 211 bin 117 dolar ve 

beşinci sırada ise Taşocakçılığı ve diğer madencilik 4 milyon 990 bin 201 dolar ile yer 

almaktadır. 

. 
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BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER 

1.1: Tarihçe 
AYDIN-SO, Ticaret ve Sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları; 

üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile 

olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlâk ve 

tesanütünü korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetleri görmek, Ankara 1. İdare 

Mahkemesinin 30.06.2006 gün ve E:2004/1077, K.2006/1652 sayılı Kararı doğrultusunda İl 

dahilinde faaliyette bulunmak üzere Bakanlığın 07.02.2007 tarihli, 2007/9 sayılı onayı ile 

uygun görüldüğü belirtilerek, kurulmasına karar verilmiştir. 01.01.2008 yılında odamız 

faaliyetlerine başlamıştır. 

5590 Sayılı TOBB Kanunu gereği 500 üye ile kurulan Aydın Sanayi Odası günümüzde 1000'e 

yaklaşan üye sayımızla Türkiye’nin 12. Sanayi odasıdır. Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen 

Aydın’ın büyümesine paralel olarak kurulduğu günden bugüne üye sayısını iki katına 

çıkaran odamızın 15 Meslek Grubu bulunmaktadır. Günümüzde 3 adet mühendis ve 5 adet 

personel ile hizmetine devam etmektedir. 

 

Erişim  Bilgilerimiz: 

Adres: Ata Mahallesi 610 Sokak 60. Yıl İlkokul Arkası09010-AYDIN    

Tel.No.: (256)  231 04 04  Faks No.:231 04 05 

Web: www.ayso.org.tr    e-mail: info@ayso.org.tr 

 
 

http://www.ayso.org.tr/
mailto:info@ayso.org.tr
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BÖLÜM 2YÖNETİM VE ODA MEVZUATI 

2:1 İdareye İlişkin Bilgiler 

2.1.2. Yönetim Yapısı 
 

Aydın Sanayi Odası’nın Organları; 

a) Meslek Komiteleri 

b) Meclis 

c) Yönetim Kurulu 

d) Disiplin Kurulu’dur. 

 

Odamızın 15 meslek grubu ve temsilcilerinin arasından, 4 yılda bir Meslek Komiteleri 

ile Meclis Üyeleri seçimleri yapılmaktadır. Odamızın üst karar organı Meclis’tir ve 

toplam 30 Meclis Üyesi bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak toplanan ve aynı 

zamanda Odanın denetim organı da olan Meclis’e, Meclis Başkanı, yokluğunda ise 

yetkilendirdiği Meclis Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder. Odamız, Meclis 

Başkanı ile temsil edilmektedir.  

 
Odanın yürütme organı Yönetim Kurulu olup, Meclis üyeleri arasından 4 yıllığına 

seçilmiş 9 üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Başkanı ve 

yokluğunda yetkilendirdiği Başkan Yardımcılarından biri başkanlık eder. Yönetim 

Kurulu Başkanı, Odanın hukuki temsilcisidir. Yönetim Kurulu düzenli olarak haftada 

bir kez toplanır. Disiplin Kurulu, Oda Meclisi tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından 

dört yıl için seçilir. 6 üyeden oluşan Disiplin Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerin disiplin 

soruşturmalarını ilgili kanun ve mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 

yürütür. 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 
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2.2.Kurumsal Kimlik 

2.2.1 Misyon 

Üyelerimizin ve paydaşlarımızın; Menfaatleri ve istekleri doğrultusunda, Mevcut 

kanunlar çerçevesinde, İlimizde, bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda sürekli 

gelişmesini sağlamak için uzman personeli ile geniş kapsamlı sürdürülebilir ve güvenli 

hizmet sunmak. 

2.2.2 Vizyon 

İlimizin sanayi ve ekonomik aktörlerine yön verecek değer ve fark yaratacak bir 

referans kurum olmak. 

2.2.3. Değerler 

Adil ve Eşit Hizmet Verme 

Teknolojik gelişime ayak uydurmak 

Sonuç odaklı 

Hızlı Hizmet 

Saygın 

Uzlaştırmacı 

2.2.4 Politikalarımız 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmayı 
garanti edebilmek için gerekli alt yapılardan biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemini kurmak ve belgelendirmek, 

 Üyelerimizi yurtdışında hedef piyasalar konusunda bilgilendirmek için araştırma 
yapar, 

 Üyelerimizin beklentilerini tespit etmek için çalışmalar gerçekleştirir, 
 Kuruluşumuzda daha verimli elektronik ortam oluşturarak, oda ve üyelerin 

birbirleri arasında iletişimlerini artırır, 
 Mevcut kaliteli hizmet vizyonumuzu genişleterek üye kitlemizi artırır, 
 Yasal gereklilikleri her zaman karşılayacak şekilde süreçlerimizi düzenler ve 

geliştirir, 
 Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle, tüm süreçlerimizi mükemmelleştirmek için 

çalışır, 
 İnsan Kaynaklarımızı nitelikli bir şekilde sürekli geliştirmek ve kuruluşumuz 

faaliyetlerinin kalitesinin vazgeçilmez bir gerekliliği olduğu bilinci ile eğitim 
sürecinin devamlılığını sağlar. 

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ile birlikte etkileşim içerisinde 

olduğumuz tüm kurum, kuruluş ve kişilerle; sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde  
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odanın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projelerini ve diğer ilgili 

faaliyetlerini;Açık, anlaşılır bir dil ve güven duyulan bir yaklaşım içindeDüzenli ve çift 

yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterir,Teknolojiden faydalanır,Elektronik, 

yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, tüm hedef kitlesi ile etkin bir 

iletişim kurmak. 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ 

Odamızın hizmetlerini en iyi biçimde verebilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, 

donanım ve diğer bilişim alanındaki gereksinimleri imkanları dahilinde karşılar ve bilgi 

güvenliğini sağlar. 

 

BAKIM ONARIM POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası sahip olduğu donanım ve teçhizatın sadece oda görev tanımlarına 

uygun olarak yetkilendirilenler tarafından kullanılması, gerekli korumanın ve 

hassasiyetin gösterilmesi konusunda azami özeni gösterir. 

 

MALİ POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası; stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için mali kaynaklarını, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak ve fayda/maliyet dengesini de göz 

önünde tutarak mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde 

yönetir, riskin en az olduğu alanlarda değerlendirir. 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası; Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için üyenin önemini bilen ve 

sistem odaklı yaklaşım sergileyecek şekilde; 

 Değerlerimizi paylaşan, verimliliği esas alan doğru işgücünü kurumumuza 
kazandırır, 

 Öğrenme ve gelişmeye istekli çalışanların yetiştirilmesine destek olur, 
 Çalışanların motivasyonunu yükseltici uygulamaları sürdürülebilir kılmayı sağlar, 
 Günün koşullarına uyum sağlayan, oda mevzuatına uygun adil ve tutarlı bir 

ücretlendirme sistemi uygular, 
 Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular, 
 Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve verimliliğini ön planda tutar, 
 Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla 

adapte olabilecek ve yüksek performansı uzun dönem sürdürebilmeyi,İnsan 

Kaynakları Yönetiminin temel prensibi olarak benimsemiştir. 
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ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası üyeleriyle olan ilişkilerinde üye işlemlerinin hızlı ve güvenilir 

şekilde tamamlanması için çözüm odaklı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas 

alır. 

Odamız; üyelerin şikâyet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği ve bu önerilerin hızlı 

ve etkin olarak çözülmesine yönelik bir sistem kurar. Bu sistemin geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliği için yasalar ve kalite politikası çerçevesinde gerekli önlemleri alır. 

 

TANITIM VE BİLİNİRLİK POLİTİKAMIZ 

Aydın Sanayi Odası misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve 

vermeyi planladığı hizmetlerini ve faaliyetlerini uygun kanallardan tanıtır. Hizmet 

kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser. 

 

2.2.5. Yönetim Kurulu ve Meclis Toplantıları 

29.06.2016 

 

 

Aydın Sanayi Odası Haziran ayı Meclis toplantısı ardından, meclis üyeleri, komite 

üyeleri ve sanayici üyelerin katılımıyla Aydın Zincirli Han Otelde İftar programı 

gerçekleştirildi. 

İftar programına,  İlahiyatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı 

konuşmacı olarak katıldı. 
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Prof Dr.Fığlalı sunumlarında;  ‘’Sanayici denildiği zaman ben heyecan duyarım. Çünkü 

bir medeniyeti inşa edecek olan kurum ve insanlar sanayicidir. İslam medeniyeti içinde 

böyledir. Batı medeniyeti içinde böyle olmuştur. Din de aklı olan insana ait bir 

kurumdur. O zaman sanayici ile dini aynı terazinin karşılıklı kefelerinde 

değerlendirebiliriz. İnsanlık için; din ve akıl birlikte kullanıldığında, barış, huzur ve 

refahın tesisi ve sürekliliği mümkün olacaktır. Tarihte bunun pek çok örneği 

yaşanmıştır.‘’ diye konuştu. 

Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı  Mehmet Yunus Şahin, AYSO’ nun iftar programına katılımlarından 

dolayı  Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı’ya teşekkür  plaket verdiler. 

.02.2016BERLER 

24.02.2016 

AYSO MECLİS TOPLANTISINDA AYDIN EKONOMİSİNE YÖN VERECEK PROJE 

AÇIKLANDI 

 

 

AYSO olarak Hedefimiz: Daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam 

sağlayacak yollar ve çözümler aramak oldu. Şimdi bir projemiz var… Aydın’ın onlarca 

yıldan beri beklediği bu önemli proje nereden çıktı.  

Büyük Menderes Havzasının klimatik özelliği sebebiyle incir üretiminde Türkiye ve 

Dünya birincisi ortalama yıllık 55.000 ton Aydın zeytinyağı üretiminde ülkemiz ilk üç 

sırada, yılık ortalama 50.000 ton…  

Kestane üretiminde Türkiye birincisi yıllık ortalama 20.000 ton, yıllık 60.000 ton çilek 

üretiminde ülkemizde ilk üç sırada, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Enerji Bitkileri, Lifli ve 

Doğal Boya üretiminde kullanılan bitkilerim üretimi için önemli potansiyelinin olması. 

Jeotermal enerji kullanılarak kurulacak organize seralar, meyve ve sebze kurutma 

http://www.ayso.org.tr/haber.php?id=163
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tesisleri ile mevcut gıda üretim hacmini ve oluşacak katma değeri 20 katına 

çıkarabiliriz. 

 İlimizdeki Soğuk Hava Deposu yatırımları şimdi neden bu avantajlarımızı ve 

potansiyelimizi kullanmayalım. Bunun için, yerli ve yabancı yatırımcı ilimize nasıl 

gelir… Aydın’da Gıda Serbest Bölgesi olursa gelir…  

Çünkü Gıda Serbest Bölgesinde %100 vergi istisnası… Muhtasar Muafiyeti… KDV 

Muafiyeti… Gümrük Vergisi İstisnası… Ucuz Enerji olduğu için gelecektir…  

Aydın Gıda Serbest Bölgesi için de en uygun yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

onaylanmış 1 / 100.000 çevre planında OSB alanı olarak kayıtlı olması havaalanının 

yanında, çevre yolu kenarında Aydın-Denizli otoyoluna çok yakın sınırından ihale 

çalışmaları başlayan Aydın-Çine-Güllük (Liman) demiryolu hattının geçecek olması 

sebebi ile, bu yer 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında 10.03.1993 tarih ve 

21520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest BÖLGELER Uygulamalı Yönetmeliği 

24. Maddesi gereği Aydın Sanayi Odası olarak Aydın Gıda Serbest Bölgesi’nin ‘’ Bölge 

kurucu ve işletmecisi’’ olmak üzere ilk adımımızı burada sizlerin huzurunda atıyoruz.  

Ülkemizde yukarıda belirtilen 21 serbest bölgenin kuruluşlarında; o bölgedeki sanayi 

odaları, sanayi ve ticaret odaları ve borsalar önderlik yapmış olup, kuruluşlarından 

itibaren Yönetim Kurulu içinde yer almaktadırlar.  

Başta söylediğimiz gibi, Aydın ekonomisine yön verecek bu projede Aydın Gıda 

Serbest Bölge A.Ş. olarak kurulması planlanan teşekküle dahil olmaları ve görüşlerini 

öğrenmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, Astim OSB ilimizdeki oda ve 

borsalarımız ve Ege İhracatçı Birliği ile bir araya geleceğiz. 

Aydın gıda serbest bölge yönetimi olarak birlik ve beraberlik içinde, ekonomi bakanlığı, 

serbest bölgeler, yurtdışı yatırım ve hizmetler genel Müdürlüğü’ne hazırlıklarına 

başladığımız fizibilite raporu ile başvuracağız.  

Nihai karar; Bakanlar Kurulu verecektir. İnanıyoruz ki; oluşturacağımız güç ve akıl 

birliği ile Aydın Gıda Serbest Bölge aydın ile özleşecek, yatırımcı ve karar vericilerin 

odak noktası olacağından kısa zamanda; mevcut durumda Türk hava yollarının 

kullandığı çıldır havaalanındaki pistin kullanımı etkilenmeden, yaklaşık 100 metre 

güneyine yapılacak 25 km lik yeni pist ile havaalanı kullanılabilir. 

 Bunun olabilirliğini uzmanları ile etüt ederek belirledik. Aydın-Denizli otoyolu, Aydın-

Çine –Güllük (liman)demiryolu hattı, Aydın çevre yolu tamamlanması mümkün 

olacaktır.Aydın Gıda Serbest Bölgesi, aydın için önemli gıda ürünlerinin işlenmesinin 

yanında;Tarıma dayalı aydın sanayinin rekabet gücü yüksek olan ”gıda teknolojileri ve 

tarım makinalarında” nitelikli ve ileri teknoloji ürünlerin üretildiği bir üs olacaktır. 

Aydın ekonomisine katkısı; 

Aydın Gıda Serbest Bölgesi faaliyete geçtiği ilk 5 ayda 5.000 istihdam 1 milyon dolar 

ilave ihracat, ikinci 5 yıl sonunda 10.000 istihdam, 2milyon dolar ilave ihracat 

sağlayacaktır. Aydın Gıda Serbest Bölgesi faaliyete geçirdiği ilk 5 yılda mevcut 

durumda, Aydın’da üretilen ve ihraç edilen tüm tarım ürünlerinin 5 katı değerinde; 

ikinci 5 yıl sonunda 10 katı değerinde ilave katma değer üretecektir. Aydın Serbest 

Bölgesinin %30’u yabancı yatırımcı için planlanacak. Bu gelişmeler Aydın’da kişi başına 
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düşen milli geliri 25.000 dolar bandına çıkaracaktır. Aydın Gıda Serbest Bölgesi Güney 

Ege’nin gıda ticaretinde yurt dışına çıkış kapısı olacaktır. Serbest bölgeler hakkında 

genel bilgiler ; 

SERBEST BÖLGE NEDİR? 

Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında 

sayılan yerlerdir. Ülke de geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari 

düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı yerledir. 

Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin 

diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Ülkemiz de; İhracat için yatırım ve üretimi 

artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi 

ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret 

imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere hazırlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu'nun 1985 yılında yürürlüğe girmesiyle ülkemizde serbest bölge uygulamaları 

başladı. 

YATIRIMCILAR İÇİN SERBEST BÖLGE AVANTAJLARI 

%100 Vergi İstisnası : Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu 

bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

Muhtasar Muafiyeti : 

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin en az %85'ini yurtdışına satan firmaların personele 

ödedikleri 

ücretler gelir vergisinden muaftır. 

KDV Muafiyeti : 

Yurt içinden Serbest Bölgeye yapılan mal ve hizmet satışları ihracat kabul edildiği 

için,söz konusu mallar ve hizmetler KDV'den muaf tutulmuştur. 

Lojistik Avantajı: 

Aydın Gıda Serbest Bölge’nin yanında Çıldır Havaalanının olması, bitişiğinden Aydın 

Çevre 

yolunun geçmesi, sınırından programa alınan ve ihale hazırlıkları yapılan Aydın-Çine-

Güllük(Liman) 

demiryolu hattı geçecek olması, Aydın çevre yolu ile 2 km mesafedeki Aydın-Denizli 

Otobanına 

bağlanması, sınırından Büyük Menderes nehrinin geçmesi ve ileride Menderes nehrinin 

lojistik amaçlı kullanımına da katkı verecek olması, 

Serbest Kar ve Sermaye Transferi : 
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Sermaye ve elde edilen karlar.Türkiye dahil istenilen ülkeye, kambiyo mevzuatına 

uygun olarak, 

vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebilir. Gümrük Vergisi İstisnası : 

Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır, bölgeye giren mallar gümrük vergisinden 

muaftır. 

KKDF Muafiyeti : 

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulanmaz. 

Ucuz Enerji : 

Elektrik, yakıt ve her türlü enerji kaynağı vergiden muaf olduğu için, ucuz enerji ve 

girdi kullanımı 

mümkündür. 

Minumum Bürokrasi : 

Her türlü bürokratik işlem Serbest Bölge içinde yürütüldüğünden bürokrasi en aza 

indirilmiştir. 

Diğer Avantajlar: 

-Bölge içinde işlemler her türlü resim, harç ve fonlardan ve banka muamele ve sigorta 

vergisinden 

muaf tutulur. 

-Serbest Bölgede alım-satım, stok değerleme ve muhasebeleştirme, konvertıbıl 

dövizlerle yapıldığı 

için kullanıcılar enflasyondan olumsuz etkilenmezler. 

-Türkiye'den Aydın Gıda Serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayıldığından, 

kullanıcılar Türkiye'de üretilen ham ve mamul maddeleri ihraç fiyatlarıyla alabilme 

şansına sahiptirler. 

-Kullanıcılar, serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalardan, bu bankaların bölgede 

yararlandıkları avantajlar ve teşvikler nedeniyle yurt içindeki bankalara göre daha iyi 

koşullarda kredi alabilirler. 

- Bölgede faaliyet gösteren firmaların elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, yemek 

vb. tüm 

İhtiyaçları tek bir noktadan karşılanmaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyulan hizmetler 

zaman kaybı 
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Yaşanmadan, tek noktadan hızla firmalara iletilebilmektedir 

AYDIN GIDA SERBEST BÖLGE A.Ş.’NİN 

Bölge Firmalarına Sunulabileceği Hizmetler: 

•Kiralama Hizmeti 

•Elektrik Dağıtım, Doğalgaz Dağıtım, LPG Temini, Telekomünikasyon, İnternet, 

Endüstriyel Kullanma 

Suyu Hizmetleri 

•Gıda, Catering, İçme Suyu Hizmetleri 

•Çevre Temizlik ve Çöp Toplama, Endüstriyel Atık Toplama Hizmetleri 

•Bölge Geçiş, Kantar, Yükleme/Boşaltma, Serbest Bölge Araç Pulu Temini Hizmetleri 

•Proje Tetkik ve İnşaat Denetim Hizmeti Bölge Firmalarına Opsiyonel Olarak 

Sunulabilecek 

Hizmetler 

•Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmeti 

•Çocuk Yuvası Hizmeti 

•Dış Ticaret Hizmeti 

•Peyzaj Hizmeti 

•Personel Taşıma Hizmeti 

•Spor Tesisleri ve Sosyal Aktiviteler Hizmeti 

•Temizlik Hizmeti 

•Konferans ve Eğitim Salonu Kiralama Hizmeti 

•İnşaat/Tadilat Hizmeti 

Faaliyet Ruhsatı Seçenekleri ve Süreleri: 

Serbest Bölgelerde faaliyet gösterecek olan firmalar, faaliyet konusuna uygun olarak 

“Faaliyet Ruhsatı” başvurusunda bulunur. Faaliyet ruhsatı çeşitleri şu şekildedir: 

 

•Üretim 
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Üretimde kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, 

markalanması, 

ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesini içeren tüm faaliyetler. 

•Alım-Satım 

Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve 

sergilenmesi 

•Montaj-Demontaj 

Makine ve teçhizat montajı veya demontajı 

•Bakım-Onarım 

Makine ve teçhizat bakımı ve onarımı 

•Diğer (Bankacılık, Danışmanlık vb.) 

Yukarıda belirtilen faaliyet ruhsatı çeşitlerinin dışında kalan alanlar 

Faaliyet ruhsatı süresi, firmanın yapacağı faaliyet ve kiralama seçeneğine göre 

farklılıklar göstermektedir 

Faaliyet Süreleri: 

•Arazi kiralayıp kendi binasında üretim yapacak yatırımcı kullanıcılar için bu süre 45 

yıl, 

•Hazır bina kiralayarak üretim yapacak firmalar için 20 yıl, 

•Alım-Satım ve Montaj-Demontaj yapacak firmalar için 15 yıldır. 

Faaliyet Ruhsatı Başvuru Aşamaları: 

Serbest Bölgelerde oluşturulan profesyonel ekip, yer seçiminden, faaliyet ruhsatı 

doldurulmasına her aşamada firmalara hizmet vermektedir. Kısaca firmaların Faaliyet 

Ruhsatı müracaatı için 

yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

• Serbest Bölge Yönetiminden, Alınan Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulur. 

•T.C. Merkez Bankasının Serbest Bölgeler Dolar ($) hesabına Müracaat Ücreti yatırılır. 

•Müracaat dosyası (Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu, ekleri ve fotokopileri) ve 

Müracaat Ücretinin 

yatırıldığını gösteren dekontun aslı Serbest Bölge Müdürlüğü ve T.C. Ekonomi 

Bakanlığı Serbest 
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Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. 

•Genel Müdürlük tarafından müracaat değerlendirilir. Değerlendirmenin olumsuz 

olması halinde müracaat ücreti iade edilir. 

•Genel Müdürlüğün uygunluk yazısının ardından 30 gün içerisinde Serbest Bölge ile 

kira sözleşmesi 

yapılır. 

•Kira sözleşmesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat edilir. 

•Genel Müdürlük tarafından kira sözleşmesi onaylanır. Genel Müdürlük Faaliyet 

Ruhsatını 

Düzenleyerek ilgili kullanıcıya gönderir. 

SONUÇ OLARAK; 

Bir Serbest Bölgenin faaliyete geçmesi, maliyetli ve zorlu bir süreci kapsamaktadır. 

Aydın Sanayi Odası olarak bu süreçte beraber çalışacağımız ortaklarımızla başarıya 

ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu projemizi gerçekleştirirken Meclis üyelerimizi, komite 

üyelerimizin ve sanayicilerimizin desteğine ihtiyacımız olacaktır. 

Odamız Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

Meclis toplantısı başkanlık sunuşlarında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin, 15 Temmuz tarihinde yaşanılan darbe teşebbüsünü lanetleyerek; "15 

Temmuz  darbe teşebbüsü halkımızın iradesi sayesinde püskürtülmüş; kazanan 

demokrasi olmuştur. Bugünden itibaren ülkemiz için yapacağımız en iyi şey, barış ve 

kardeşliğin kazanacağına her daim olan inancımızla, çalışmaya devam etmek ve 

üretmektir. Geleceğe sağlıkla yürümemiz ancak toplumun tüm kesimlerinin barışçıl 
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dayanışması ve hukukun üstünlüğü ile mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceğine 

yönelik bu tehdidi bertaraf ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.” dedi AYSO Meclis 

toplantısına konuk olarak Finans Uzmanı Sami Bacanak ,"İşletmelerde Sağlıklı bir 

Finans Yönetimi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi" 

 

 

 

09.09.2016 

 

 

Odamız Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

AYSO Meclis Başkan yardımcısı Sermin Kırıcı tarafından açılan AYSO Meclis toplantısı 

başkanlık sunuşlarında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Odamızın 

Aydın Ekonomisine yön verecek proje olarak açıkladığımız AYSER-Aydın Serbest 

Bölgesi çalışmalarına katkı vermek üzere Ekonomi Bakanlığı ile yeni protokol 

imzalayan Aliağa Serbest Bölge A.S. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turan İle 

görüşüp kendisinden önemli bilgiler aldık. Bu konuda, AYSO ve Ekonomi Bakanlığı 

koordineli çalışmak üzere, Odamıza ziyaret eden Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş 

ile birlikte yürütülecektir.” Dedi. 

 

AYSO Meclis toplantısı konuk sunumlarında; Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil 

Müsevitoğlu ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Yusuf İpekçi, 6376 Sayılı Bazı alacakların 

Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında, Vadesi geçmiş borçların 

yeniden yapılandırılması, ihtilaflı borçlarda cazip fırsatlar, stokların fiili durumuna 

uygun hale getirilmesi, matrah artırımı ile vergi incelemesine tabi tutulmama, kasa ve 

ortak cari hesapların düzeltilmesi hakkında önemli bilgiler verdiler. 
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2.2.4. Yönetim Katıldığı Eğitimler 

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler” eğitimi gerçekleştirildi 

 

 

 

 
 

Aydın Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğinde 27-28 Eylül 2016 

tarihinde“AYSO Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler” eğitimi 

gerçekleştirildi. 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, oda üyelerinin gelişimine 

katkıda bulunacak faydalı eğitimlere önem verdiklerini belirterek “Amacımız, 

işyerlerinde işverimini arttırmak, Finansal riskleri minimize etmek, Personelin 

verimliliğini ve personelin memnuniyetini arttırmak amacı ile bu ve buna benzer 

eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen üyelerimize sürekli olarak imkan 

sağlayacaklarını dile getirerek,  projeye verdiği destekten dolayı Güney Ege Kalkınma 

Ajansına teşekkür etti.AYSO’nun GEKA’dan sağladığı teknik destek kapsamında, iki 

gün toplam 16 saat süren eğitime 24 firma yetkilisi katıldı. Eğitimde katılımcılara, 

İşletmede meydana gelen olayları belirli dönem aralıklarıyla işletme sahiplerine, kredi 

verenlere ve diğer ilgililere aktarmak muhasebenin temel görevlerinden olup, bu 

görevin finansal tablolar  aracılığıyla yerine getirildiğini belirten Bağımsız Denetçi –

SMMM Esra Şengül;   Eğitimde finansal tabloların neler olduğu,    nasıl 

hazırlandığı,    temel ilkelerini, finansal tablo analiz teknikleri katılımcılara örnekler 

aracılığıyla aktardı. Beklenenden fazla katılımcının olduğu eğitim sonucunda, 

katılımcılara katılım belgeleri verilmiştir. 
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Melek Yatırımcılar Aydın'da 

 
 

Güney Ege Kalkınma Ajansı , Pamukkale Teknokent ve Pamukkale Teknoloji Transfer 

Ofisi tarafından organize edilen “Melek Yatırımcılar Güney Ege’de” semineri odamız 

toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seminere Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus 

Şahin, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Muzaffer Adak, Pamukkale Teknoloji 

Transfer Ofisi Yürütücüsü Hüseyin Karakuş, Keiretsu Forum Melek Yatırımcı Ağı 

Genel Müdürü Can Methson, ve Melek yatırımcılar Akın Rota, Ufuk Betum ve Hulusi 

Berik katıldı. 

Melek yatırımcılık temel olarak henüz başlangıç aşamasında olan, gelecek vadeden 

fakat sermaye ve tecrübe eksikliği olan firmalara bilgi ve sermaye desteği sağlamayı 

amaçlayan ve devletin desteklediği bir oluşum. Bu seminerler ile TR32 bölgesinde 

(Aydın, Muğla , Denizli) yer alan girişimci ve yatırımcılara melek yatırım kavramını 

anlatmak ve doğru girişimcileri doğru yatırımcılarla buluşturmak amaçlanıyor. 

BÖLÜM 3MALİ YÖNETİM 
2016 yılı mali bütçe büyüklüğü 1.000,000,00 TL' dir. Gerçekleşen gelir rakamları 

bütçeden 9,5 artış göstermiştir. Gerçekleşen gider rakamları ise 0,05azalış göstermiştir.  

 

 2011,2012,2013,2015-2016yılları itibariyle hedeflenen bütçenin üzerinde 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

 2013-2014-2015-2016 Yılları itibariyle tüm gelir bütçe kalemlerinde artış 
gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle artış sağlanan gerçekleşen bütçe tutarı içindeki 
gelir kalemlerinin oranı korunmuştur. Gelir kalemleri içinde  “Munzam Aidat” 
ve “Belge Gelirleri” kalemlerinde yaşanmıştır. Bunun sebebi, aidat konusunda 
oda takibinin artması,  belge gelirlerinde de dış ticaret belgesi satış ve onayını 
yaptığımız üye sayısında artış sebebiyledir.  Yıllar itibariyle gelir kalemleri 
içinde önemli düşüş yaşanan gelir maddesi  yoktur. 

 2013-2014-2015-2016 Yılları itibariyle tüm Gerçekleşen Gider Bütçe kalemleri, 
hedeflenen  Gider Bütçe Kalemleri’ nin altında  gerçekleşmiştir. 
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 2013-2014-2015-2016 Yılları itibariyle tüm gider bütçe kalemleri içinde personel 
giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri ve bağış ve yardım 
gider kalemlerinde gerçekleşme değerleri bütçenin üzerinde olmuştur. Fasıllar 
arası aktarma yapılmıştır. 2016 yılında özellikle Bağış ve Yardımlar Gider 
kaleminde önemli tasarruf sağlanmıştır. 

Tablo 1-  

Yıllara göre Üye Kayıtları Dağılımı 
Yıl Kaydı Yapılan Üye Kaydı Silinen Üye Toplam Üye Sayısı 

2013 58 16 543 

2014 58 32 601 

2015 
 
2016 

52 
 
87 

24 
 
33 

653 
 
698 

 
 

 

 

Tablo 2-2016 Yıllarında kaydı yapılan firmaların meslek gruplarına göre dağılımı 

MESLEK GRUBU SAYISI 

Maden ve Mermer Sanayi 5 

Un, Yem ve Unlu Maddeler Sanayi 5 

Salamura ve Muhtelif Yiyecek Maddeler Sanayi 3 

Et, Süt, Su Ürünleri, Şekerli Maddeler ve Alkollü-Alkolsüz İçecekler 13 

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar Sanayi 7 

Pamuk Çırçır Sanayi 4 

Dokuma-Giyim Eşyaları ve Deri Sanayi 5 

Meyve İşleme ve Paketleme Sanayi 14 

Orman Ürünleri, Mobilya ve Kağıt Ürünleri Sanayi 4 

Kimya-Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 2 

İnşaat, Diğer Yapım İşleri ve Metal Malzemeleri İmalat Sanayi 2 

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 10 

Demir, Çelik, Metal ve Madeni Eşya Sanayi 2 

Elektrik, Elektronik ve Makina Sanayi 11 

Taşıt, Otomotiv, Çeşitli Yedek Parça ve Çeşitli İmalat Sanayi 0 

Toplam 87 
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Tablo 3-2016 Yılında kayıt olan firmaların sermaye dağılımları 

ŞİRKET TÜRÜ Firma Sayısı SERMAYESİ (TL) 

Anonim Şirket 29 551.232.779 

Limited Şirket 44   36.270.500 

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi 11 840.000.00 

 

 

 

BÖLÜM 4İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
4.1.AYSO Çalışanları 

 

Odamızda 8 personel görev yapmaktadır. Ayrıca hizmet alımı ile 1 kişi hizmetli olarak 

görevlendirilmiştir. Personelimizin görev unvanlarına göre dağılımı Tablo 1'de tabloda 

gösterilmektedir; 

 

Tablo 4- AYSO Personeli 

GÖREV ÜNVANI ADI  SOYADI CİNSİYETİ ODADAKİ 
DENEYİM 

SÜRESİ 
(YIL) 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

BİLDİĞİ 
YABANCI 

YABANCI 
DİL 

SEVİYESİ 

Genel Sekreter Kerem ÖDEN Erkek 7 Lisans İngilizce Orta 

Kapasite Sorumlusu                               
Bilgi İşlem Sorumlusu 

Engin YILMAZ Erkek 7 Lisans İngilizce İyi 

Araştırma ve Veri 
Toplama Sorumlusu 
Akreditasyon ve Kalite 
Sorumlusu 

Celil ORUÇ Erkek 3 Lisans İngilizce Orta 

Muhasebe Sorumlusu-
Sicil Sorumlusu 

Olcay Alıcı Erkek 7 Ortaokul Yok Yok 

Dış Ticaret Sorumlusu İsmail TOKGÖZ Erkek 7 Lise Yok Yok 

Evrak Kayıt Sorumlusu Ayşe SARGIN Kadın 3 Lisans İngilizce Orta 

Şöför Ahmet UYSAL Erkek 7 Ortaokul Yok Yok 

Mutfak Sorumlusu Gönül SEVER Kadın 4 Ortaokul Yok Yok 

Bekçi Hikmetullah 
ERES 

Erkek 5 İlkokul Yok Yok 
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AYSO'da personelin eğitim düzeyini 

incelediğimizde Lisans seviyesi mezunu (4 

kişi) olanların sayıca yüksek olduğunu 

görmekteyiz. Lisans mezunu personelin  

içinde 3 Kişinin Mühendislik nosyonuna sahiptir. Personelin eğitim düzeyi 

Odamızın güçlü yönlerindendir. 

 Personelimizin odamızdaki en az deneyim 

süresi ise 3 yıldan başlayıp 7 yıla kadar çıkmaktadır. Ayrıca mevcut 4 personelin 

AYSO’nın kuruluşu öncesi EBSO AYDIN Şubesinde ortalama 10 yıl deneyimi 

mevcuttur. Henüz 7 yıl önce kurulmuş bir oda için bu durum klasik oda hizmetlerinin 

ifasında kurumumuzu deneyimli ve güvenilir kılmaktadır. 

Personelin yeterlilikleri görev ve sorumlulukları ISO 9001/2008 KYS içinde belirlenmiş 

ve tanımlanmıştır. 

Personel görüşleri, önerileri ve sıkıntıları haftalık yapılan personel toplantılarında ele 

alınmaktadır. Toplantı kayıtları tutulmaktadır. Ayrıca yılda bir kez yapılan Personel 

memnuniyet anketleri ile memnuniyet düzeyi ölçülmektedir. Yapılan görüşmeler ve 

anketler sonucunda personelin en fazla memnun olduğu konular; tahakkuk ve mali 

işler ile ilgili durumu ilgilendiren bilgilerden zamanında haberdar edilmesi olup, en 

sıkıntılı bulduğu konular ise; mesai arkadaşlarım ile uyumlu bir ekip çalışması içinde 

bulunma olarak belirtilmiştir. 

 

4.1.1.AYSO Çalışanlarının  Katıldığı Eğitimler 
 

Oda personelimiz 2016 yılında toplam 28 saat eğitim almıştır. 

 

 

Tablo 5- Çalışanlarımızın aldıkları eğitimler-2016 

 

37% 

13% 

50% 

İLKÖĞR.MEZUNU LİSE MEZUNU
LİSANS MEZUNU

GRAFİK 1-AYSO PERSONELİ ÖĞRENİM DURUMU 
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TARİH 

BAŞLIK KATILIMCILA

R 

SÜRE 

(SAAT) 

EĞİTİMCİ 

KİŞİ/KURUM 

11.01.2016 TOBB AKREDİTASYON 

SİSTEMİ 

PERSONEL 4 SAAT NEZAHAT 

TÜRKÖZ 

22.06.2016    Personel 

(ORYANTASYON) 

EĞİTİMİ) 

PERSONEL 2 SAAT AKREDİTASYON 

SORUMLUSU VE 

GENEL 

SEKRETER 

22.06.2016 İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

PERSONEL 4 SAAT CELİL ORUC 

27-28.09.2016 HER YÖNETİCİNİN 

BİLMESİ GEREKEN 

FİNANSAL BİLGİLER 

PERSONEL  16 SAAT ESRA ŞENGÜL 

29.10.2016 YANGIN TATBİKATI PERSONEL 2 SAAT TARIK AKIN 

 

 

2016 yılında tüm personelimize memnuniyet anketi uygulanmış ve ortalama 

memnuniyet %90 olarak bulunmuştur. 

BÖLÜM 5 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 
AYSO her yıl sonunda bir yıl sonraki iş planını yaparak bütçesini hazırlamaktadır. İş 

Planı ve bütçe Yönetim Kurulunun teklifi ile meclisin onayından sonra uygulamaya 

alınmaktadır. Hesap işleri komisyonu ise, yönetimin faaliyetlerini ve hesaplarını 

bütçeye uygunluk yönünden denetlemektedir. 

Ayrıca performans sistemi kapsamında her yıl tüm bireylerin kendilerine atanan 

görevleri hedeflerine uygun gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri hedeflerine göre takip 

edilmektedir. Bu şekilde kişilerin performansları takip edilerek belirlenen kurum 

hedeflerinin de ne ölçüde gerçekleştirildiği tespit edilmektedir. 

ISO9001-2008 KYS kapsamında gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme 

Toplantılarında, AYSO nun belirlediği Kalite hedefleri takip edilir, karşılaşılan engeller 

veya olumsuzluklar için DÖF veya eylem planları yapılmakta ve düzeltmeler takip 

edilmektedir. 
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BÖLÜM6HABERLEŞME VE YAYINLAR 
 

Aydın Sanayi Odası üyeleri ile web, cep mesaj, mail ile sürekli iletişim halinde 

bulunmaktadır.  Cep mesaj sistemine kayıtlı olan  600 adet telefon numarasından  60ına 

ulaşılmaktadır. Mail ortamında ise üyelerinin  400 adet mail adresi mevcuttur 

bunlardan  % 27 si aktif olarak gelen mailleri açıp bakmaktadır.  

Web sitesi günlük girip çıkan sayısı ise 2016 yılı günlük ortalaması 54 kişidir. 

Görünürlük ve tanınırlık açısından önemli olan web sayfasının günlük ortalaması 300 

çıkarmak en azından aktif üye sayısının yarısına yakının günlük bakmasını sağlamaktır. 

   

 

    Grafik  
      

 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

2016 Yılı Odamıza gelen evrak sayısı 1547 adet, giden evrak ise 1259 adet olmuştur. 

Tablo 6-Odamıza gelen evrak sayısı, 

YILLAR 2014 2015 2016 

GELEN EVRAK  1351  1224 1547 

 GİDEN EVRAK 1169 986  1259 
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BÖLÜM 7ÜYE İLİŞKİLERİ 
TABLO 7-Odamıza kayıtlı 698 üye mevcuttur. Üyelerimizin dağılımı Tablo 6'da 

görülmektedir.

Tablo 6’ da 

görüleceği 

üzere son beş 

yılda gelişen 

ekonomiye 

paralel olarak 

üye sayımız artmaktadır. Üyelerimizin  Limited şirket olup, sayıları son beş yılda 

artmıştır. 

7.1.AYSO Üyelerinin İhtiyaç ve Beklentileri 
Odamız üyelerinin beklentilerini, görüşleri, telefon ile, birebir ziyaretler ve yılda bir kez 

yapılan “ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ”  ile almaktadır. 

 

 

Tablo 8-Üye memnuniyet anketleri kıyaslaması 

 

 

 

 

 

Tablo 7' de görüldüğü üzere üye memnuniyet anketi sonuçlarına göre memnuniyet 

oranları %90’nin üzerindedir.  

 
 

 

ANKET YILI ANKET PUANI 

2014 % 85 Memnuniyet 

2015 % 86 Memnuniyet 

2016 % 90 Memnuniyet 

YIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LİMİTED ŞİRKET 251 269 297 320 352 399 

ANONİM ŞİRKET 106 120 135 145 156 185 

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ 34 37 46 64 68 79 

KOOPERATİF 26 27 28 28 28 28 

KOLLEKTİF ŞİRKET 2 2 3 3 3 3 

KAMU KURULUŞU 2 2 2 2 2 2 

ADİ ORTAKLIK 1 1 1 1 1 1 

KAMUİKTİSADİ KURULU (KİK ) 0 0 0 1 1 1 

 



19 
 

 

 

7.1.AYSO Üyelere Ziyaretler 
 

NAZİLLİ HALK EKMEK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - 12/12/2016 

YAŞAR GÖZDAŞ 

 KARADENİZ UNLU MAMÜLLER 

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. - 12/12/2016 

 

  

S.S.93 NOLU SULTANHİSAR ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ - 

21/11/2016   PEYAMİ CAN 
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AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş - 16/11/2016 

Yücel Kahraman 

 

S.S.49 NO'LU NAZİLLİ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ - 

11/11/2016 

Yalçın Ertürk 

 

BATIBETON SANAYİ A.Ş.  

AYDIN BETON SANTRALİ ŞUBESİ - 11/11/2016 

ALPER ENİSELER 
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Baysal Tarım Ziyaret - 07/10/2016 

 

Büger Asansör Ziyaret - 23/09/2016 

 

Germencik Tariş Ziyaret - 22/09/2016 

 

 

Özbataray Ltd. Şti. Ziyareti - 22/09/2016 
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Astim OSB Üye ziyaretleri - 17/06/2016 

Odamız Üyesi EFE ŞEKERLEME GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

Firmasının Dış Ticaret Uzmanı Tuğrul Öztürk ve Üretim Sorumlusu Hatice Öğütücü’ye 

ziyaretimiz 

 

Aydın Üye Ziyaretleri - 10/06/2016 

İHSAN KAYA KAYA GERİ DÖNÜŞÜM - TEHLİKESİZ PLASTİK ATIKLARIN GERİ 

KAZANIMI 

 

Astim OSB Üye ziyaretleri - 06/05/2016 

EYS METAL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. – GÜBRE SEPERATÖRÜ ÜRETİMİ – 

ŞAKİR ÖĞÜTÇÜ 
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, 

 

Koçarlı Üye Ziyaretleri - 15/04/2016 

AYKİM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – MEHMET SARITAŞ - ALÜMİNYUM 

PROFİL VE BORU ÜRETİMİ 

 

Aydın OSB üye ziyaretleri - 08/04/2016 

UĞUR SELÜLOZ KİMYA MAKİNA VE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – 

MUSTAFA TAKMAKLI - CMC (KARBOKSİ METİL SELÜLOZ) ÜRETİMİ 
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BÖLÜM 8 KALİTE YÖNETİMİ 
Odanın güçlü bir diğer yanı da işleyen bir ISO 9001/2008 Kalite Güvence sistemine 

sahip olmasıdır. Odamız 2014 yılında kurmuş olduğu sistemi başarıyla sürdürmektedir. 

2015 yılında yapılan dış denetimden odamız başarı ile geçmiştir. 

İşleyen bir Kalite Yönetim Sisteminin varlığı Odamızın TOBB Akreditasyon sistemine 

entegre olmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından, EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası işbirliği çerçevesinde İngiltere 

ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda 

Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2008 yapılan model kapsamındaki çalışmalar 

sonucunda, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır. 

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite 

bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve 

hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa 

Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa 

Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.Bu çerçevede, bugüne kadar, 10 Dönemde 133 Oda 

ve 58 Borsa olmak üzere toplam 191 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 11. Dönem 41 

Oda/Borsa ve 2 Şube ile, 12. Dönem 22 Oda/Borsanın akreditasyon çalışmalarına ise 

halen devam edilmektedir. Aydın Sanayi Odası’ nın dahil olduğu 12. Dönem 

Akreditasyon sistemi çerçevesinde Türk Loydu’ na bağlı bağımsız denetçi Oğuz Hakan 

Aksu’ nun yaptığı denetim sonucunda AYSO 2016 yılında Akredite Oda olmuştur. 

BÖLÜM 9 POLİTİKA VE TEMSİL 
Odamız ilimiz ekonomisini ve sanayici üyelerimizi ilgilendiren aşağıda belirtilmiş 

öncelikli konular hakkında, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Milletvekilleri, 

Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, ve TOBB nezdinde raporlar sunulmuştur. Konularına 

göre ilimiz milletvekillerini e bilgilendirerek bu taleplerin ve sorunların çözümleri için 

ile lobi faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

 

9.1. POLİTİKA YAPICILAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 

 

08.01.2016 
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AYSO, ASTİM ve AYDIN OSB heyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun’u ziyaret etti. 

 Ziyarete Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim 

Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz, Genel Sekreter Kerem Öden, ASTİM OSB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zühtü Özçelik, OSB Müdürü Erdem Bilgili, AYDIN OSB Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet Gündeş, OSB Enerji Sorumlusu Eren Mersin katıldı. 

Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun’a 

Bakan Yardımcılığı görevine atanmasından dolayı kutlayan ve başarılar dileyen AYSO 

Başkanı Şahin, “ Sayın Bakanım, Enerji ve Madencilik sektörü ülkemizde tüm 

sektörlerin temelini oluşturmaktadır. Yerli üretimi arttırarak enerji bağımlılığımızı en az 

seviyeye indirme çalışmalarına Hükümet Programında da yer verilmiştir. Sektör olarak 

önümüzdeki dönem içerisinde yatırımcı ve üreticilerin önünü açacak çok önemli 

kararların ve destek mekanizmalarının hayata geçirileceğine inanıyoruz. Ancak mevcut 

durumda Enerji ve Madencilik ile ilgili hem Aydın’ ı hem de mevzuattan kaynaklı 

sektörü ilgilendiren önemli konular ve taleplerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek 

istiyoruz “dedi. 

1-Sayın Bakanım, Başbakanlığın, 16.06.2012 tarih 2012/15 sayılı Genelgesi ile Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman İzinleri için Orman Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen madencilikte yeni ocak izinleri Başbakanlığa bağlandı. Bu sebeple, sektördeki 

sıkıntılar devam etmektedir. İzinlerin tekrar Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman 

İzinleri için Orman Genel Müdürlüğünce verilmesini talep ediyoruz. 

2- Bildiğiniz üzere; ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE, ilk olarak Orman izinleri yaklaşık %400 oranında arttırmıştı. 

Sektörün bu konudaki itirazları dikkate alınarak, 19 Nisan 2015 Tarihli Resmi gazetede 

yayımlanan ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİNDE yapılan değişiklik ile “Sondaj usulü maden arama izinleri, Maden 

arama, işletme ve hammadde üretim izinleri, Maden tesis ve altyapı tesis izinleri , 

Toprak dolgu izinleri “ deki artış %200’ e düşürüldü. Ancak bu oran dahi sektörün 

katlanabileceği bir oran değildir. Sektörün geleceği için sizlerden bu artış oranlarının 

daha makul seviyelere çekilmesini istiyoruz. 

3- Sayın Bakanım, ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin 101. Maddesi gereği 

OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler kapsamında yer alan ”Beton Santralleri ve bazı 

madenlerin kırma eleme tesisleri ile ilgili yapılacak yatırımların, gerekli çevresel limit 

konsantrasyon değerleri sağlandığı taktirde uygun görülmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. İlgili maddede bu yönde bir değişikliğin yapılması gereklidir. Çünkü bu 

konuda hazır bekleyen yerel yatırımcılarımız var, yatırım yeri bulamadıklarından 

mağdur durumdadırlar. 

4- Aydın-Çine Organize Sanayi Bölgesi demiryolu hattının yapılaması.Çine’ den yılda 

yaklaşık 800 bin ton işlenmiş maden karayolu ile limanlara ve yurtiçindeki seramik, 

cam vb. üretim tesislerine taşınmaktadır. Aydın-Çine OSB demiryolu hattının (35 km) 
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yapılması ile karayolu taşımacılığındaki yoğunluk azalacak, firmaların enerji ve taşıma 

maliyetleri düşecek, Çine Organize Sanayi Bölgesi yabancı yatırımcı için önemli bir 

merkez haline gelecektir. 

5- İlimizde enerji tüketimi fazla olan işletmelerin güneş enerjinden elektrik üretimine 

yönlendirmek üzere devlet desteği verilmesi önem arz etmektedir.  

Özellikle ihracat yapan sanayi kuruluşlarının enerji maliyetlerini aşağı çekmeleri 

rekabet güçlerini de arttıracaktır. Böylece sanayicilerimiz kapalı alanlarının çatılarında 

Güneş Enerjisinden elektrik enerjisi üreten sistemleri rahatlıkla kurabilecek ve bu 

sistemleri kullanan sanayicilerimizin kendi enerjisini üretmesi gündeme gelecektir. 

Fabrika binalarının atıl halde duran uygun yerlerinde bu sistemleri kuran ve kendi 

enerjisinin belli bir kısmını veya tamamını üreten firmaların yenilenebilir enerji 

sektörüne bakışı da değişecektir. Bu yatırımların gerçekleşmesi için güneş enerjisinden 

elektrik üretiminde, mevcut organize sanayi bölgelerinde yapılan yatırımlar için verilen 

teşvikler uygulanmalıdır. Böylece mevcut durumda 8 yıl olan yatırımın geri dönüş 

süresi 5 veya 6 yıla düşebilecektir.  

Bu durumda sanayi kuruluşları kredi imkanları ile bu yatırımı çevirebileceklerdir. 

Heyette yer alan ASTİM OSB ve Aydın OSB yetkilileri, 1-30/03/2013 tarihinde 

yayımlanan 6446 Sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’ nun 13. Maddesi 5. Fıkrası” 

Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içerisinde olup, 

bedelsiz olarak veya sembolik bedelle TEDAŞ’a devredilen dağıtım tesislerinin 

mülkiyeti ve işletme hakları Kurul tarafından belirlenecek süre içerisinde devir 

tarihinden itibaren yapılan yatırım tutarlarının finansal maliyetlerinin eklenmesiyle 

bulunacak olan bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilir. “ Hükmü kapsamına 

; OSB alanı dışından sadece OSB için TEDAŞ tarafından çekilen dağıtım hattının da 

bedeli karşılığında Organize sanayi bölgesine devredilmesi şeklinde dahil edilmesini 

talep ettiklerini ve devir işlemi yapıldıktan sonra Dağıtım Lisansı verildiğinden, devir 

işlemi ile ilgili bu fıkra ‘dan “ Dağıtım lisansı sahibi “ ifadesinin de kaldırılması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Aydın merkezde bulunan ASTİM OSB ve Aydın OSB’ nin bu konuda son derece 

mağdur olduklarını, bu sebeplerden dolayı lisans alamayan veya devir işlemi 

yapılmayan ülkemizdeki az sayıdaki organize sanayi kaldığını, yaklaşık 140 OSB 

TEDAŞ ile bu şekilde devir işlemlerini tamamlayarak üyelerine daha uygun koşullarda 

enerji imkanı sunduğunu belirten OSB Heyeti, bu iki organize sanayi bölgesinde 150 

sanayi kuruluşu bulunduğunu,  

Aydın’ın 2015 yılında yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracatının % 45’nin bu OSB’ lerden 

yapıldığını, eğer bu devir işlemleri yapılırsa sanayi kuruluşları yaklaşık olarak %20 

daha az maliyetli enerji alabileceklerini, Bu da üyelerin dış piyasalarla rekabetini 

güçlendirecek üretim, istihdam ve ihracatına olumlu etkisi olacağını belirtmiştir. Tüm 

taleplerini dosya halinde sunan Heyete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun , talep edilen tüm konular hakkında bu sayede detaylı 

bilgilendiğini, sorunların sunum dosyasını inceleyerek yaşanılan sıkıntıları 
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çözümlemek için Bakanlık kapsamında değerlendirme yapacaklarını ve takip 

edeceklerini belirtmiştir.” 

20.01.2016 

AYSO Yönetimi, Aydın Milletvekillerini ziyaret etti 

 
Aydın Sanayi Odası Yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Aydın Milletvekilleri 

Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Deniz Depboylu’yu 

makamlarında ziyaret etti. 

Ziyaretlere, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Salih Fahlioğulları, 

Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Küçük, Fetay Eliçelik, Levent Candal , Sinan Yılmaz 

ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı. 

Aydın Milletvekillerine yeni görevlerinde başarılar dileyen AYSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Milletvekillerimiz; Mehmet Erdem’ in,Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyon Üyesi, Mustafa Savaş’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Bülent 

Tezcan’ ın -Anayasa Komisyonu Üyesi, Hüseyin Yıldız’ın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu Üyesi, Deniz Depboylu’ nun- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonu Üyesi olarak çalışmalarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması 

temennisinde bulundu. 

Aydın Milletvekillerine Aydın Sanayisi ve AYSO’ nun çalışmaları hakkında bilgi veren 

Şahin, AYSO olarak çalışmalarını, 4 temel başlıkta; Üretim-İhracat-İstihdam ve Mesleki 

Eğitim olarak yürütmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda da sanayicimizin talepleri 

doğrultusunda belirlenen iş kollarında ihtiyaç duyulan işgücünde mesleki eğitimlere 

devam ederek, ilimizde üretim, ihracat ve istihdamı attırmanın öncelikli sorumlulukları 

olduğunu ifade etti. 

Şahin, ASTİM ve Aydın OSB’deki sanayicilerimizin enerji maliyetlerini düşürmek üzere 

TEDAŞ’ a ait iletim ve dağıtım hatlarının devrinin yapılması, kendi tükettiği elektrik 

enerjisini güneş enerji sistemlerine yaptığı yatırımlar ile karşılayan bunun ticaretini 

yapmayan sanayicilerimiz için yatırım geri dönüş sürecini hızlandıran yatırım vergi 
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desteğinin verilmesi, Madencilik sektöründe yaşanan ruhsatlandırma ve orman izinleri, 

beton santralleri ve bazı madenlerin kırma eleme tesisleri ile ilgili yatırımların limit 

konsantrasyon değerleri sağlandığı taktirde OSB’ ler içinde yer almaları, Çine ‘den 800 

bin ton işlenmiş madenin karayolu ile taşınmasının getirdiği sıkıntılar çözüm için 

Aydın-Çine OSB demiryolu hattının gerçekleştirilmesi, Mesleki Eğitimde imalat 

sektörünün ihtiyacına göre belirlenen alanlarda yapılacak müfredat değişiklikleri ve 

meslek liselerine yapılacak yatırımlarla buraların daha cazip hale getirilmesi 

konularında hazırladıkları raporu Aydın Milletvekillerine sunduklarını ifade etti.   

Ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini sunan Aydın Milletvekilleri, Aydın ekonomisinin 

gelişimi için ve AYSO Raporunda sunulan konuların takip ve sonuçlandırmak üzere 

her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. 

Pamukta “alan” bazlı prim uygulama sistemine geçiş çalışmalarının devam ettiğini 

belirten Milletvekili Mehmet Erdem, Buharkent OSB’ de çalışmaların hızlandığını kısa 

zamanda yatırımcının hizmetine sunulacağını, ayrıca Buharkent’ de organize sera 

projesinin hayata geçeceğini, Söke OSB içinden geçen enerji hatlarının yerlerinin 

değiştirildiğini bunun da OSB için önemli bir kazanım olduğunu belirtmiştir. 

Çine-Aydın demiryolu hattının yap-işlet-devret modeli ile programa alındığını ve bu 

yatırımı gerçekleştirecek bir firmanın belirleneceği çalışmalarına başlandığı konusunda 

bilgi veren Ulaştırma Bakanının ifadesi ile Milletvekili Mustafa Savaş, mesleki eğitimde 

meslek okullarının ihtiyaç duyulan alanlara göre öğrenci sayısının artması için teşvik 

sisteminin getirilmesinin gerektiğini ifade etmiştir. 

Aydın’ın her konuda zenginleşmesi için gereken çalışmaları için işbirliğine hazır 

olduklarını belirten Milletvekili Bülent Tezcan; mesleki eğitim, organize sanayi 

bölgelerinin gelişmesi, asgari ücrette işveren yükünün hafifletilmesi konusunda 

Meclisteki çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir.Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm Komisyonu Üyesi Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın’a gelecek yatırım ve 

yatırımcı için alınacak her kararda ve çalışmada bulunmak istediğini, özellikle turizm 

sektöründe tesislerin zor durumda olduğunu, tesisler sürekli el değiştirdikleri için 

sektörde gelecek kaygısı yaşandığını, Aydın’ın turizm sektöründen daha çok 

nemalanması için Didim ve Kuşadası bölgelerinde ulaşım yatırımları ile daha planlı bir 

turizm yatırım seferberliğinin başlaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Ekonomik sıkıntılar kapsamında toplumda sosyal uçurumlar oluştuğunu, vatandaşın 

mutsuz bir yaşantı sürmesi sonucunda, iş ve aile hayatında geçmişten gelen önemli 

değerlerimizi kaybetmeden, sıkıntılar daha büyümeden tedbirlerin alınması gerektiğini 

ifade eden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Milletvekili Deniz Depboylu, 

AYSO raporunda yer alan İlimiz sanayicisi ve yatırımcısı için önemli olan bu konuların 

çözümü için çalışacağını belirtti. 
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10.02.2016 

 

TOBB Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin’in katıldığı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla 

TOBB’ da gerçekleştirildi. 

Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

2016'da kendilerini yoğun bir çalışma gündeminin beklediğini belirterek, küresel 

piyasalarda her gün yeni bir çalkantı yaşadıklarına dikkati çekti. 

Hisarcıklıoğlu, dünya ekonomilerindeki belirsizliklerin devam ettiğine işaret ederek, 

"Avrupa’da ekonomik büyüme bir türlü kalıcı olamıyor. Gelişen piyasa ekonomileri 

toparlanamıyor. Çin ekonomisi bile yavaşlıyor ve sıkıntılar yaşıyor. Sadece son 2 ayda 

Çin’in döviz rezervi 200 milyar dolar azaldı. Bir tek ABD’den olumlu işaretler geliyor 

ama ABD ekonomisi canlandıkça, faiz artırma ihtimali de artıyor. Bu da küresel 

sermayenin ABD piyasalarına dönmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna ve her sorunu aşabileceğine inandıklarını belirten 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:"Yeter ki birliğimizi, istikrarımızı muhafaza edelim. İşte 

bakın, son gelen göstergeler de dünyadaki çalkantılara rağmen, Türkiye ekonomisinin, 

reel sektörümüzün, sağlamlığını gösteriyor. 2015’in son çeyreğinde sanayideki büyüme 

yüzde 4,2’ye ulaştı. Bu sayede, 2015 yılında büyümenin yüzde 4’e ulaşma ihtimali 

güçlendi. 2015’in tamamındaki sanayi büyümesi ise yüzde 3,1 oldu. Böylece sanayimiz 

üst üste 6 sene büyümesini devam ettirdi. Türkiye sanayisi, küresel anlamda olumlu 

ayrışmayı sürdürmekte." Olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Kamu ve özel sektör el 

birliği içinde çalışarak, yüksek büyüme temposunu yeniden ülkeye kazandıracaklarını, 

bu amaçla bakanlıklarla birçok projede ortak çalışmalar yürüttüklerine değindi. 

Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda söz alan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin, “önceden Avrupa ve Çin’ e göre ekonomik büyümemizi daha iyi analiz 

ediyorduk. Ancak, şimdi Avrupa ve Çin’de tam anlamıyla bir toparlanma yaşanamıyor. 

O zaman bizlerin de mutlaka iç dinamiklerimize geri dönerek onları kontrol etmemiz 

ve daha işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Ülkemizin iç dinamiklerinin temelini, 

üreten kesim yani sanayiciler oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda; Odamızın da öncelikli 
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dört temel amacı Üretim, İhracat ve İstihdamı arttırmak, Mesleki Eğitimin gelişmesine 

katkı sağlamaktır. Burada sanayiciyi güçlendirmek için de; İlçelerin, İllerin ve bölgelerin 

potansiyel yapılarına ve ekonomik değerlerine göre teşvik sistem geliştirilmelidir. 

Sektörel ve bölgesel teşvik uygulamalarında mutlaka yerel talepler yani iç dinamikler 

dikkate alınmalıdır. Şu bir gerçek ki, Türkiye’ nin büyüme modeli ihracata dayalıdır. 

İhracatı tekrar arttırmanın formüllerini hızla hayata geçirilmeliyiz ki, yerel ve ulusal 

ekonomide istikrarı sağlayarak, ihracatta yaşanılan kayıp yılların telafisini 

gerçekleştirelim.” 

Sunumlarında; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık’a AYSO taleplerini aktaran Şahin, ASTİM OSB ve Aydın OSB de 

sanayicilerin enerji maliyetlerini %20 düşürmek için; Ülkemizdeki OSB’ lerin %90’ında 

gerçekleşmiş olan; TEDAŞ’ ait OSB alanı içindeki ve OSB alanı dışından sadece OSB için 

TEDAŞ tarafından çekilen elektrik dağıtım ve iletim hatlarının bedeli karşılığında bu 

Organize sanayi bölgelerine devredilmesi hususunda, 

Tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış, elektrik ve doğalgaz dağıtımı yapan ilimizin 

örnek organize sanayi bölgelerinden Nazilli OSB’ nin 1/100.000 çevre planın da OSB 

alanı olarak kayıtlı genişleme alanına yatırımcılardan büyük talep olduğu, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilen OSB genişleme alanı talebinin biran evvel 

onaylanması hususunda, 

Bugüne kadar kredi kullanmadan faaliyetlerini ve özellikle kamulaştırmalarını 

tamamlamış OSB’ler için Bakanlık Kredisinin kullandırılması hususunda, 

Çine’ den yılda yaklaşık 800 bin ton işlenmiş maden karayolu ile limanlara ve 

yurtiçindeki seramik, cam vb. üretim tesislerine taşınmaktadır. Yatırım programına 

alınan Aydın-Çine Organize Sanayi Bölgesi demiryolu hattı, karayolu taşımacılığındaki 

yoğunluğun, firmaların enerji ve taşıma maliyetlerinin azalmasına katkı 

sağlayacağından bir an evvel ihalenin yapılması hususunda, 

OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin 101. Maddesi’nin ”Beton Santralleri ve bazı 

madenlerin kırma eleme tesisleri için çevresel limit konsantrasyon değerleri dikkate 

alınarak kurulabilmelidir”. Şeklinde düzenlenmesi hususunda, 

Mesleki eğitimin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin sorumluluğunda özerk bir 

yapıya kavuşturulması, sevk ve idaresinde, İllerin ve ilçelerin ekonomik yapısına göre 

Sektörel Eğitim Merkezleri olarak Sivil toplum Kuruluşlarının katılımıyla daha etkin 

hale getirilmesi hususunda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan destek isteyen Şahin, “Her bölgede olduğu gibi imalat 

sektöründe, Mesleki eğitim almış sertifikalı ara eleman ihtiyacı kartopu gibi 

büyümektedir. Bu sebeple, çocuklarımızın ve gençlerimizin mesleki eğitiminde, ustalık 

ve ahilik değerleri ile üretme kabiliyeti ve isteklerinin oluşması için; yeni müfredat 

çalışmaları yapılmalı, illerimizdeki mevcut meslek liseleri imalat sektörünün ihtiyacına 

öncelik verilecek bölümlere göre ihtisaslaştırılmalıdır. Hatta meslek liselerini tercih 

edenlere teşvik verilmelidir. Gençlerin meslek sahibi olarak imalat sektöründe de çok 
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iyi koşullarda çalışarak, toplumda iyi bir statüye ulaşabilecekleri konusunda aileleri de 

bilinçlendirmeliyiz. Bu konuda acil Kamu Spotları hazırlanmalıdır. “ dedi. 

Şahin, AYSO taleplerini içeren detaylı raporu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ a sundu. 

 

 

14 MART 2016 

 

 

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, AYSO 
tarafından açıklanan ve Aydın ekonomisinin geleceğine yön verecek; “Aydın Gıda 
İhtisas Serbest Bölge (AYSER)” kurma projesi hazırlık çalışmaları hakkında bilgi 
vermek üzere Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. 
 
Ziyarette konuşan AYSO Başkanı Şahin, “Aydın Sanayi Odası olarak hedefimiz ilimiz 
ve bölgemiz ekonomisini geliştirmek için; daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha 
çok istihdam sağlayacak yollar ve çözümler aramak oldu.  
 
Bu sebeple, yaklaşık bir yıldan beri, Aydın’ ın dünya ve ülkemiz çapında önemli yeri 
olan tarıma dayalı gıda üretimini ve potansiyelinin katma değerini nasıl daha arttırırız 
ve yabancı sermayeyi nasıl Aydın’a getirebiliriz hususunda yoğun çalışmalar yaptık. 
Sonunda, Aydın’ın en uygun yerinde ‘Aydın Gıda İhtisas Serbest Bölge’ kurma yolunda 
Sanayi Odamızın öncülüğünde hazırlıklara başladık” dedi. 

AYSER’in kurulması düşünülen yeri hakkında bilgi veren Şahin, AYSO’ nun “Aydın 
Gıda İhtisas Serbest Bölge (AYSER)” kurma projesine Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir 

http://www.milliyet.com.tr/aydin/
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi-bakanligi/
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Belediyesi, Aydın milletvekilleri, ilçe belediyeleri ile Aydın’daki oda ve borsaların 
önemli destek verdiklerini söyledi.  

Bu konuda Aydın ekonomisini oluşturan aktörler arasında büyük bir sinerji oluştuğunu 
kaydeden şahin, “İlk etapta projeyi destekleyen ve katılımda bulunan kurumlarımız ile 
bir Aydın Gıda İhtisas Serbest Bölge Müteşebbis Heyetini kuracaklarını, Müteşebbis 
heyetin içindeki kurumların uygun gördüğü, mevcut mevzuat ve Bakanlığınızın 
uygulamalarına paralel çalışacak, aynı zamanda kuracağımız kurucu işletici şirketin 
bakanlığımıza sunacağı fizibilite raporunun içeriğinin hazırlanmasına katkı verecek, 
7’şer kişiden oluşan çoğunluğunu profesyonellerin teşkil ettiği,1-Mali hesaplar 
komitesini,2-Proje komitesini,3-Tanıtım ve organizasyon komitesini oluşturacaklarını 
ifade etmiştir.  

Aynı zamanda AYSER için, Kurucu ve İşletici şirketi kurmak üzere çalışmalara 
başladık, şirket kurulana kadar çalışmaları müteşebbis heyet ve komiteler sürdürecek. 
Bu çalışmalar hakkında Bakanlığımızı bilgilendirmek istedik.  

Aydın Gıda İhtisas Bölgesine üretim odaklı yabancı yatırımcıyı getirmek en büyük 
hedefimiz, aynı zamanda; bölge içinde ileri teknoloji ve yenilikçi üretim metotları 
kullanarak katma değeri yüksek gıda ürünleri ve teknolojilerinin üretiminde, dünya 
standartlarında, şehircilik ve ekolojik değerleri ön plana çıkaracak uygulamaların 
öncüsü olmak istiyoruz.  

Üretim odaklı bu yönetim anlayışı, AYSER’ e destek verecek tüm kurumlar ile ortak 
kararımız olup, Kurulacak, Kurucu ve İşletici Şirketimizin anayasasının değişmeyecek 
maddesi olacaktır” diye konuştu. 

 
Detaylı ve hazırlıklı bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan sunum için AYSO Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin’e teşekkür eden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de, 
“Aydın’ın gıda konusundaki potansiyeli belli.  

Bu konuda Gıda İhtisas Serbest Bölge düşünülmesi olumlu. İncir, zeytin, zeytinyağı, 
kestane ve çilek başta olmak üzere yenilikçi üretimlere dayalı yerel markaların oluşması 
ve serbest bölgelerde kurucu ve işletici şirketin, yatırımcılara kiraladığı sanayi 
parsellerinde üretime dayalı bir yönetim sistemi oluşturması gerekiyor. 

 Aydın’da tüm kesimlerin bu konuda bir araya gelerek kararlılık göstermesi de önemli. 
Serbest bölge için düşünülen yerlerin havaalanı, çevre yolu, organize sanayi bölgesi, 
otoyol ve tren yolu yatırımları ile iç içe olması da avantaj.  

Bu özellikte olan yerlerde mutlaka yabancı yatırımcıların da yer almasının gerekiyor ve 
bu gerçekleştiği taktirde Aydın ile bölge için ekonomik kalkınma modeli olabilir. İlk 
olarak müteşebbis heyet ve daha sonra kurucu işletici şirket hazırlık aşamasında ve 
başvuru sürecinde Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ortak çalışması 
sonucunda Ekonomi Bakanlığı’na gerekli kuruluş başvurusunu yapabilir” diyerek 
AYSO heyetine çalışmalarında başarılar diledi. 
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Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur 
Öztürk ise, sunulan bilgiler doğrultusunda Aydın Gıda Serbest Bölge için düşünülen 
1500 dönüm arazi büyüklüğünün böyle bir serbest bölge için uygun olduğunu söyledi. 
Bakanlık olarak arazinin durumu hakkında Milli Emlak Başkanlığı ile görüşeceklerini 
ifade eden Öztürk, Aydın Gıda İhtisas Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici firmasının 
kurulmadan bir müteşebbis heyet ve oluşturulan komitelerin çalışmaya başlamasının 
önemli olduğunu ve bu süreç içinde Bakanlık olarak her aşamada yardıma hazır 
olduklarını belirtti. 

04.05.2016 

 

Aydın Sanayi Odası Yönetimi, Menemen Ticaret Odasında İran İş Geliştirme 
Toplantısına katıldı 

Aydın Sanayi Odası Yönetimi, Menemen Ticaret Odasında İran İş Geliştirme 

Toplantısına katıldı. Toplantıda AYSO heyetini, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu 

Üyesi Sinan Yılmaz, AYSO Üyesi Aydın IŞIK, Kıvaç Işık, Sinan Aydın ve Genel Sekreter 

Kerem Öden katıldı. 

Toplantıya, İran İslam Cumhuriyeti Ticaret Müsteşarı Hamıd Zadboom ile dört kişilik 

bir heyet katıldı. Toplantıda iş alanları, İran ile Türkiye arasında planlanan ticari 

faaliyetler geniş bir şekilde ele alındı. 

Toplantı açılış konuşmalarında; AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, AYSO Heyeti ile 

İran Ticaret Müsteşarı Hamıd Zadboom ve ekibi ile Menemen Ticaret Odası çatısı 

altında buluşmamızı sağlamalarından dolayı Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti. 

Menemen Ticaret Odası’ nın İran’ a üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği başarılı 

organizasyonlar bizim de dikkatimizi çekti ve bu fırsatı daha da geliştirmek ve 

üyelerimize İran pazarını tanıtmak, karşılıklı ihracat ve yatırım yapılabilecek İranlı iş 

adamları ve sanayicileri bir araya gelebileceğimiz organizasyon planladıklarını ifade 

eden Şahin, “ Geçen dönem içerisinde İran pazarının ilimiz üretim sektörü açısından 

zayıf ve güçlü yanlarını araştırdık. İlimizin tarıma dayalı sanayisinin önemli bir gücü 

http://www.milliyet.com.tr/emlak/


34 
 

var, bu konuda ihracatçı ve yatırım yapabilecek girişimci üyelerimizin çok geç 

kalmadan İran’ da faaliyet göstermeleri için hazırlıklar yapıyoruz. Bu konuda İran 

Ticaret Müsteşarı Hamıd Zadboom, AYSO olarak bizlere yol gösterirse, Mayıs ayı sonu 

veya Haziran ayı ilk haftası gibi üyelerimiz ile birlikte İran’ a, fuar ziyaretinin de 

olduğu bir iş seyahati planlıyoruz.” dedi. 

Ticaret Müsteşarı Hamıd Zadboom, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet 

Davutoğlu'nun Mart ayı başında gerçekleştirdiği ziyaretin olumlu yankı uyandırdığını 

söyleyerek, 'Türkiye ile İran arasında ticari açıdan yeni bir dönem başlıyor' dedi. 

Zadboom,"İran'a karşı uygulanan ambargonun kalkmasıyla birlikte birçok batılı ülke 

ülkemize yatırım yapmak için geldi ve gelmeye devam ediyor.  

Ancak biz ambargo sırasında da Türkiye ile hep beraberdik ve Türkiye bizim 

yanımızdaydı. İran adına gerçekleştirilen müzakereler sonucunda bu destek İran'ın 

iktisadi gelişmesi için artı puan getirdi. Bu sebepten dolayı ülke olarak Türkiye'ye 

teşekkür ederiz." 

Türkiye ile ticari ilişkilerin devam edeceğini anlatan Hamıd Zadboom, sözlerine şöyle 

devam etti: "Bizim burada amacımız yasal altyapıyı oluşturmak ve ticari yatırımlara 

olanak sağlamaktır. Yani bize düşen görev asfaltı hazırlamak özel sektöre yol açmaktır. 

Bundan sonra iki ülke arasında elde olmadan söylenen, “Yapamıyoruz sorun çıkıyor” 

gibi söylemler olmayacak, bunun üstüne iki ülke bazı faaliyetler başlattı ortak yatırım, 

ortak üretim öncelikli amaç haline geldi.  

Ayrıca Türkiye-İran arasında endüstriyel çalışmalar gerçekleştirecek kentlerin ve 

bölgelerin kurulması ortaklaşa bir düzen içerisinde yürütmeliyiz. 2015 yılında karşılıklı 

ekonominin 10 milyar doların altına düştüğünü; 2016 yılı için 30 milyar doları 

hedeflemeliyiz. Zor bir hedef değil, çünkü 2009’ da 20 milyar dolar ticaret hacmimiz 

vardı. Türkiye-İran arasında ticarette bir haftadır TL olarak ödeme yapılması ve 

akreditifin açılması mümkün hale gelmiştir ” dedi. 

Aydın Sanayi Odası üyelerine yönelik, 30 Mayıs -2 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak 

23. İran Uluslararası Tarım, Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’ nı ve Tahran bölgesinde 

bulunan önemli tarım ürünleri işleme ve gıda üretimi yapan işletmelerin ziyaret 

edilmesini kapsayan bir program hazırlanmasında yardımcı olacaklarını ve destek 

vereceklerini ifade eden Zadboom, “Katılımcı üyelerinin sektörel olarak listesini bize 

gönderdiğiniz taktirde program için memnuniyetle destek veririz.” dedi. 

AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yardım ve desteklerinden dolayı İran Ticaret 

Müsteşarı Hamıd Zadboom’ a teşekkür etti. “Karşılıklı işbirliği için Aydın’ a İran’ lı 

yatırımcı ve sanayicileri de bekliyoruz.” Dedi 
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04.08.2016 

TOBB Öncülüğünde Oda ve Borsa Başkanları Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti 

 

04.08.2016 tarihinde, Aydın Sanayi Odası (AYSO)Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin’in de katıldığı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki oda 

ve borsa başkanları, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek istişarede bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin tüccar, sanayici ve üreticileri olarak, daha güçlü bir ekonomi 

için, hiçbir kesintiye uğramadan yola devam etmek azmindeyiz” diye konuştu. 

Başbakanlık’ta düzenlenen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmesi ve rekabet gücünün 

artması konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eti. İstişareye verilen önemin 

iş dünyasının şevkini artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sizin liderliğinizde, 

hükümetimizin, ekonomiye odaklanıp, büyüme ve reform alanında yeni bir sıçrama 

başlatacağına inanıyoruz. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız” dedi. 

Darbe kalkışmasında, oda ve borsaların ilk andan itibaren, il ve ilçelerinde, cunta karşıtı 

mücadelenin şerefli birer neferi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, camianın bu süreçte 

bir de şehit verdiğini hatırlattı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin 

ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk tepkiyi gösteren meslek örgütüyüz. Demokrasiden ve 

milli iradeden yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve TV’lerden tüm ülkeye hemen 

duyurduk. 

Demokrasiye sahip çıkılması için, 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalarımızın meclis üyesi, 

meslek komitesi üyeleri dahil 85 bin kişiye SMS mesajı attık. Ertesi gün 16 Temmuz’da 

gazi Meclisimize gittik. Meclis Başkanımıza, siyasi partilere taziye ziyaretinde 

bulunduk. 

Meclisteki tarihi oturuma katılarak, Türk iş dünyası olarak demokrasiden yana 

olduğumuzu bir daha gösterdik. 
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19 Temmuz’da 365 Oda ve Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 il ve 160 

ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, 

Kardeşliğimiz Geleceğimizdir’ dedik. 

20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik. 

“Demokrasiye Bağlılık” bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla 

temasa geçtik. Demokrasimizin ve ekonomimizin sapasağlam ayakta olduğunu, 

Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları gerektiğini bildirdik. Öte yandan Oda-

Borsa camiası olarak, kamu düzeninin korunması ve hizmetlerin etkin bir şekilde 

işlemesi için alınan OHAL kararını destekledik. Zira bu zor dönemde hepimizin 

devletimize yardım ediyor olması, millet olmanın gereğidir. 

Devletimizin başlattığı şehit ve gazilere yönelik dayanışma kampanyası yurt çapında 

duyuruyor, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir katkı sağlıyoruz. Oda ve 

Borsalarımız, her bir şehirde halkımızın demokrasi nöbetlerine katılıyor, gıda ve 

benzeri destekler veriyorlar.” 

“Demokrasiye ve sandığa sahip çıktık” 

Camia olarak demokrasiye ve sandığa sahip çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İlk 

andan itibaren darbenin karşısında, milli iradenin yanında olan bu arkadaşlarımla 

iftihar ediyorum. Bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde 

olacağız. Bu ülkeyi, bu milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Daha fazla yatırım, 

istihdam, ihracat için çalışacağız. Sizin de desteğinizle, ülkemizi dünyanın en büyük 10 

ekonomisi arasına sokacağız. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın 

da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Kısa 

sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha güvenli bir ekonomiye 

kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize düşen görev, millete ve devlete bağlılıktır. 

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize düşman olanların da karşısına 

dikileceğiz” diye konuştu.  

- Başbakan Binali Yıldırım 

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasında, "Şehitlerimiz sayesinde milletimin bütün 

fertleri beraberce yeni bir destan yazdı. Bu gözü dönmüş katiller, darbe sonrası için her 

şeyi ince ince hesaplamışlar ama bir şeyi unutmuşlar, o da millet. Milli iradeyi, milleti 

hesaba katmamışlar. Ankara'da, İstanbul'da Cumhurbaşkanımızı nasıl 

yakalayacaklarını, nasıl öldüreceklerini hesap etmişler ama Türkiye'de istiklal ruhunu 

asla hesap edememişler" ifadesini kullandı. 

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları İle İstişare 

Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. 

Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde çok büyük emeği olan, müstesna toplulukla 

bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, salonda 81 il, 160 ilçe 365 

oda ve borsa temsilcisinin bulunduğunu ifade etti. 
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Katılımcılara seslenen Başbakan Yıldırım, "Sizler üreten, ürettiğini satan, istihdam 

oluşturan, reel ekonominin temsilcilerisiniz. Yatırım yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, 

ihracat yapıyorsunuz, Türkiye'nin daha kalkınmış ülke olması için risk alıyorsunuz. 

Akıl teri, alın teri döküyorsunuz. Esnaf ve sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. 

Türkiye'nin bütün kazanımlarında sizin ve temsil ettiğiniz kesimlerin çok büyük emeği, 

çok büyük gayreti var, açılan köprülerde, yollarda, inşa edilen hastanelerde, okullarda, 

yapılan hızlı trenlerde hisseniz var, akıl teriniz, alın teriniz var. Bu emek ve 

fedakarlığınız için sizlere şahsım adına milletim adına teşekkür ediyorum." diye 

konuştu. 

- Darbe girişimi 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe 

girişimine değinen Başbakan Yıldırım, iş adamlarının hiç tereddüt etmeden milletten, 

hukuktan, adaletten yana olduklarını belirterek, kendilerini kutladı. 

Başbakan Yıldırım, yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "15 Temmuz, Türk 

siyasi dönem noktası. 15 Temmuz, bir anlamda Kurtuluş mücadelesinin zaferle 

sonuçlandığı günün adı." dedi. 

FETÖ'nün dehşet saçan bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Yıldırım, o gece 

TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı, Özel Harekat Polis Merkezi gibi kritik yerlerin 

bombalandığını, insanların üzerine ateş açıldığını, masum insanların öldürüldüğünü, 

her yerin yakılıp yıkıldığını anlattı. 

Binali Yıldırım, milletin, birliğine, huzuruna, kardeşliğine kurşun sıkıldığını 

vurgulayarak, "Asker kıyafeti içindeki bu caniler, bu teröristler, 238 canımızı, 

vatandaşımızı kalleşçe katletti." diye konuştu. 

Darbe girişimi sonrası hayatını kaybeden şehitlere, ülkenin bölünmez bütünlüğü için 

PKK terör örgütü ile mücadeledeki şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen 

Yıldırım, şehitlerin bıraktıkları mesajı hiç ama hiç unutmayacaklarını kaydetti. 

 

Makedonya ile ekonomide yeni dönem… 

Aydın Sanayi Odası (AYSO), Makedonya ile sahip olunan köklü bağlar ve ortak 
değerleri ekonomik alandaki güçlü ilişkilerle taçlandırmaya hazırlanıyor. 
Türkiye ile Makedonya arasındaki toplam 450 milyon Euro dış ticareti birkaç katına 
çıkarma çabalarında Aydınlı sanayicilerin de yer almasın için AYSO olarak 
karşılıklı ilişkileri güçlendirmek yatırım ve ticaret imkânlarına yönelik verileri 
üyeleriyle paylaşmaya devam edecek. 
 
Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Makedonya 
Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Destekleme Ajansı Ege Bölge Yetkilisi Alev 
Süleyman ve Aydın Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Tuncay Olgun ile birlikte AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin’ i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette, AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
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Salih Fahlioğulları ve Merve Alpargun Altıntaş ile Makedonya’ da yatırım yapan 
Kaltun Madencilik Firması yetkilisi Mert Aydın da hazır bulundular.  
 
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Makedonya Cumhuriyeti Yatırımlardan 
Sorumlu Devlet Bakanı Jerry Naumoff’un daveti ve kendisinin Makedonya’daki 
yatırım koşulları ve destekleri konusundaki heyecanından ve samimiyetinden 
etkilendiklerini, aynı zamanda Makedonya’ nın 600 yılı aşkın Osmanlı bünyesinde 
kalması, o dönemlerden bugüne kalan çok önemli değerlerimizin olması, Atatürk’ 
ün Manastır Askerî İdadisi ’ne gitmiş olması, halen 100 bine yakın Türk’ ün burada 
yaşıyor olması sebebi ile 2015 Mayıs ayında 16 sanayici üyemiz ve eşleri ile 
Makedonya seyahati yaptık.  
 
Seyahatimizde Üsküp’ de ve Organize Sanayi Bölgesindeki önemli sanayi 
tesislerini ziyaret ettik. Makedonya Ticaret Odası Başkanı Danela Arsovska 
görüştük. AYSO ve Makedonya Ticaret Odası (MCC) olarak İşbirliği Protokolü 
imzaladık. Seyahat sonrasında Makedonya’ nın yatırımcı ve işadamlarına sunduğu 
destekler ve yatırım ortamı hakkında üyelerimizi bilgilendirdik” dedi 
. 
Aydın sanayi yapısı hakkında Büyükelçisi Zvonko Mucunski’ ye bilgi veren Şahin, 
Ülke olarak 15 Temmuz da yaşadığımız darbe teşebbüsünün izlerinin alınan tedbir 
ve uygulamalar ile en kısa sürede ortadan kalkacağını belirtti. Şahin,” İlimiz ve 
bölgemiz yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan cazip yerlerdir. 
Türk Milletinin ve Türk Sanayicisinin iradesi ve demokrasiye olan inancını zor 
günlerdeki birlik ve beraberlik ruhunu, 15 Temmuz da tüm dünya gördü.  
 
Önümüzdeki dönemde; Türk insanının müteşebbis özelliği ile ekonomik alanda 
yapılacak yeni planlamalar ve destekler sayesinde, özellikle Ülkemize yakın, 
yaşadığımız bu dönemde ülkemize destek veren, ortak tarihimiz olan ülkeler ile 
ticaretin çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz. “dedi. 
 
 
Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, 15 Temmuz 
darbe teşebbüsüne karşı Türkiye Cumhuriyeti Devletine ilk desteği veren ülkelerin 
arasında Makedonya Cumhuriyeti’ nin olduğunu, demokratik olarak seçilmiş 
Hükümete karşı yapılan bu hareketin, en kısa zamanda Türk Milletinin kararlı ve 
güçlü iradesinin siyasi irade ile birleşerek bertaraf edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun görüldüğünü ifade etti. 
 
Tarihsel geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ve Makedonya arasındaki ticaret 
2015 de 450 milyon Euro, 2016 ilk 5 ayda 190 Milyon Euro olarak gerçekleştiğini, bu 
rakamlarla, Türkiye'nin Makedonya'nın dış ticaretinde 8'nci, yatırımlarında 4'ncü  
ülke olduğunu, aslında 1. Sırada olması gerektiğini, bu ziyaretlerin amacının da 
ortak çalışmalar planlayarak karşılıklı ticareti geliştirmek olduğunu belirten 
Mucunski” Avrupa'da en düşük vergi uygulayan ülkeyiz. 
 
Sanayi bölgelerimizde arazinin metrekaresi 1 Euro, serbest bölgelerimizde kira 10 
Euro. Nitelikli ve ucuz işgücüne sahibiz, yatırım için doğru ülkeyiz.  
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Türk şirketleri Makedonya'nın imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 650 
milyonluk pazara Makedonya ile ulaşabilirler, diğer ülkelerde ortak projeler 
yapabilirler.  
 
Özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın önem verdiğimiz iller arasında, iki ülke arasında 
tarihi ve kültürel yakınlık var. Makedonya’ dan Türkiye ye gelmiş yaklaşık 4 
milyon göçmen bulunuyor.  
 
Makedonya ‘da nüfusun %4’ü Türk kökenli vatandaşlarımız oluşturuyor. Her iki 
tarafı iyi tanıyan önemli kademelerde çalışanları ve yatırımcıları kullanarak çok 
daha kuvvetli ilişkiler geliştirebiliriz. Bende 3 aydır görevdeyim ve Türkiye de 
kendi evimdeymiş gibi hissediyorum. 
 Güven mektubumu sunduğumda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamların daha da 
yukarı çıkarılması için odalarla işbirliğinin güçlendirilmesini önerdi. Sadece Mayıs 
ayında Makedonya’yı 22 bin Türk ziyaret etti.  
 
Bizim nüfusumuza göre bu büyük bir rakam. Bu yüzden 2015’ de 
gerçekleştirdiğiniz seyahat gibi, yeni programlar ile Makedonya’ da Başbakan ve 
Bakanlık düzeyinde görüşmelerin yapılacağı ziyaretler planlayabiliriz. Aydın-
Makedonya arasındaki ekonomik süreci hızlandırmak için elimizden geleni 
yapmaya hazırız.” Diye konuştu. 

 

TOBB 9.TİCARET VE SANAYİ ŞURASI 

9.Ticaret ve Sanayi Şurası bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nde Başbakan Binali 

Yıldırım’ in katılımı ile yapılıyor. 81 ilin talepleri ve sorunlarını aktarıyorlar.  

Şurada Aydın 9 Oda ve Borsa taleplerini il Sözcüsü Aydın Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin , Başbakan Binali Yıldırım , Başbakan Yardımcısı 

Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu na iletti. 

Aydın Turizmde, 2016’ yı %70 zararla kapatıyor. 2017’ yi kazanmak için; sektörde 

faaliyet gösteren işletmelerin mali büyüklüklerine göre değerlendirilerek özel 

borçlarının ertelenmesi, en az bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanların 

sağlanması ile sektör teşvik ve sübvanse edilmelidir. Aksi taktirde Kasım ayı itibariyle 

tüm turizm bölgelerinde ciddi mali krizler ve iflaslar yaşanacaktır. 

İlimizde, önemli potansiyele sahip Termal Suyun sağlık sektöründe kullanılması ile 

Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması teşvik edilmelidir. 

Köy turizminin gelişmesi için pilot uygulama ile Nazilli’de “ Uzun Yaşam Köyünün “ 

kurulması amacıyla hazine arazisi tahsisini, 

Didim de Kurvaziyer Liman yapımının programa alınmasını, 
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Didim de, 50 yataklı Devlet Hastanesi yetersizdir. Özel Hastanenin de olmadığı ilçeye 

en az 150 yataklı yeni bir hastane yapılmasını talep ediyoruz. 

TARIM ÜRÜNLERİ: 

Pamuk, incir, zeytinyağı ve kestane stratejik ürün olarak kabul edilmeli, incir, 

zeytinyağı ve kestane üretimi prim ile desteklenmelidir. 

Zeytinyağı rekoltesi düştüğünde fiyatlar yükseliyor, sektörde hileli ve tahşişli satışlar 

başlıyor ve tüketici yanıltılıyor. Zeytinyağı sektörünün geleceği için, taklit ve tağşişdeki 

cezai yaptırımların arttırılması, sorumluların nitelikli suçlar kapsamında 

cezalandırılması gerekmektedir. 

Zeytinyağı işletmelerinin çoğu yerleşim bölgelerinin içerisindedir. Tesislerde oluşan 

Atıksuların toplanması hususunda 2015/10 sayılı Genelgeye göre istenilen ölçüde 

havuz yapmak için arazi bulunamamaktadır. 1 Kasım 2016 tarihine kadar verilen 

sürenin uzatılmasını istiyoruz. 

YATIRIM TEŞVİKLERİ VE YATIRIM ALANLARI 

Organize sanayi bölgeleri içinde TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik dağıtımı ile ilgili tüm 

sistemlerin bedeli karşılığında OSB ‘lere devredilmelidir. 

İlimizde Sanayi alanlarının yetersizliği sebebi ile yeni yatırımların yapılması için 

1/100.000 ölçekli çevre düzeni yeniden güncellenmelidir. 

Aydın’ ın her yönden gelişmesine katkı vereceğine inandığımız; Aydın Serbest 

Bölgesinin ve Jeotermal enerjinin kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’ nin en kısa sürede tescil edilerek yatırım programına alınmasını istiyoruz. 

Organize Sanayi Bölgelerinde beton santralleri ve bazı madenlerin kırma eleme 

tesislerinin yatırımları “gerekli çevresel limit konsantrasyon değerleri sağlandığı 

taktirde” uygun görülmelidir. 

Ulaşım 

Büyükşehir olup da sivil havacılığa hizmet veren bir havaalanı olmayan tek il Aydın 

dır. Aydın’ a en kısa sürede bu şekilde hizmet verecek bir havaalanı yapılmalıdır. 

İzmir-Aydın-Denizli tren hattının Yüksek Hızlı Tren hattı haline getirilmesini, Aydın-

Denizli otobanının yapılmasını istiyoruz. 

Programa alınan Aydın-Çine Demiryolu hattının yapılmasını, 

Restorasyon çalışmaları devam eden Söke Tren İstasyonu bünyesindeki müştemilatın 

Restorasyon sonrası Söke Ticaret Odası tarafından işletilmesini istiyoruz. 
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ÇEVRE 

Jeotermal enerji santrallerinin çevreye olan etkileri hususunda bilimsel bir rapor 

hazırlanması ve bu kapsamda santrallerin ve yapılacak yatırımların denetlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca; Jeotermal kaynağı neden şehir ısıtmasında kullanmayıp, 

vatandaşımızı doğalgaz ve kömüre mecbur ediyoruz. 

Büyük Menderes nehrinin aşırı kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları bütün bölge 

için büyük tehdittir. Büyük Menderes nehrinin temizlenmesi için bütünüyle ele 

alınması gerekmektedir. 

EĞİTİM 

Çağdaş bir üniversite eğitimi için, Adnan Menderes Üniversitesinin 3’e bölünerek; 

Aydın Merkezde Adnan Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke de Milet Üniversitelerinin 

kurulmasını istiyoruz. 

Mesleki eğitimde ustalık ve ahilik değerlerinin işlendiği, öğrencilerin iş sağlığı ve 

güvenliği ile üretme kabiliyeti ve isteklerini ortaya çıkaracak yeni müfredat 

çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. 

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, “Doğru anlatılarak panik havası 

oluşmaması sağlanmalı. Malum süreç içerisinde OHAL, devlet mekanizmasının hızla 

karar alması ve uygulanması için gerekli olan bir karar. Ekonomiyle ilgili bir madde söz 

konusu değil. Vatandaşa doğru anlatılıp en kısa sürede uygulandığı takdirde 

ekonomiye zararının olacağını düşünmüyorum”  

 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Ekonomi için 

olumsuz bir durum olmaz. Huzur operasyonu yapılıyor. Bu kadar badireden sonra 

devlet için gerekli olduğu düşünülerek bu karar alındı. Sonuçta ekonominin çarkları 

işlemeye devam edecektir”  

 

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, “Ticaret biraz yavaşlamış durumda. Bu 

insanların mevcut durum nedeniyle tedirginlik yaşamasından kaynaklanıyor. Ancak su 

akar yolunu bulur. Eski OHAL’ler gibi bunu düşünmemek gerekir. Tedbir amaçlı 

olduğunu düşünüyorum. Ekonomimiz bundan etkilenmez” 

  

Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, “OHAL kararı ekonomiyi 

etkilemez. Asıl ekonomiye zararı darbe teşebbüsü verdi. Ülkemizin dış dünyadaki 

itibarı zedelendi. Sonuçta devlet büyüklerimiz bu kararı aldıysa ülkemizin menfaatine 

olan bir karar olmuştur” 
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Aydın Sanayi Odası'nın hazırladığı "Aydın Serbest Bölgesi (AYSER)" projesi Girit'de 

geniş yankı uyandırdı. 

 

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Günver ve Sinan 

Yılmaz Yunanistan'ın Girit adasına yaptıkları seyahatte, Heraklion Belediye Başkan 

Yardımcısı G. Karantinos ve Heraklion Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 

Fragakis Manolis' i ziyaret ettiler. 

 

Görüşmelerde, Girit ekonomisi hakkında bilgi veren yetkililer; Girit ekonomisinin 

turizmi ve tarıma dayalı olduğunu, 650 bin nüfusa karşılık yılda 6,6 milyon turistin 

adayı ziyaret ettiğini, tarımda başta zeytin olmak üzere diğer yaş meyve ve sebze 

üretiminin ağırlıklı olduğunu ve Yunanistan'ın ihtiyacının %20' sinin buradan 

karşılandığını, zeytinyağı üretiminde de bu bölgenin 1. sırada olduğunu, ekonomide bu 

güçlü özellikleri sebebi ile Yunanistan da yaşanan ekonomik krizi hafif atlattıklarını 

belirtiler. 

 

Görüşmelerin sıcak ve samimi bir havada gerçekleşmesinden dolayı teşekkür eden 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, kültürel ve tarihsel anlam da 

ortak geçmişi olan iki millet arasındaki ticaretinin daha kolay gelişeceğini belirterek 

Aydın ekonomisi ve üyelerimiz hakkında bilgi verdi. 

 

Aydın Serbest Bölge (AYSER) çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, Serbest Bölgenin 

Aydın ve çevresine kazandıracakları faydalardan ve burada yatırım yapacak 

yatırımcılar için avantajlarını anlattı. AYSER' in kuruluşunun tamamlanması ardından  

http://www.haberler.com/aydin/
http://www.haberler.com/aydin/
http://www.haberler.com/mehmet-yunus-sahin/
http://www.haberler.com/yunanistan/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/yunanistan/
http://www.haberler.com/yunanistan/
http://www.haberler.com/mehmet-yunus-sahin/
http://www.haberler.com/aydin/
http://www.haberler.com/aydin/
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daha detaylı tanıtım bilgilerini, Heraklion Belediye Başkanlığı' na ve Heraklion Sanayi 

ve Ticaret Odası' na ulaştıracaklarını böylece tarıma dayalı sanayinin yoğun olduğu 

Aydın ve Girit arasında ticaretin artacağına inandığını ifade etti. 
 

Heraklion Belediye Başkan Yardımcısı G. Karantinos ve Heraklion Sanayi ve Ticaret 

Odası Başkan Yardımcısı Fragakis Manolis, AYSER projesinin Aydın ve Bölge 

ekonomisi için çok doğru bir iş olduğunu belirttiler. Manolis, Heraklion Sanayi ve 

Ticaret Odası' nın toplam 22 bin faal üyesinin bulunduğunu, projenin tanıtımı ve 

yatırımcı çekme konusunda kendi üyelerine çağrıda bulunacaklarını belirtti. 

 

9.2. ODAMIZA YAPILAN ZİYARETLER 

 

 
 
 
ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCISI AYSO ZİYARETİ 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, AydınVergi Dairesi Başkanı Cemil 

Müsevitoğlu, Vergi Dairesi Müdürleri ve Grup MüdürleriAYSO Yönetimini ziyaret etti, 

Ziyarette, AYSO Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu,AYSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Merve Alpargun Altıntaş, Yönetim KuruluÜyesi Sinan Yılmaz, Genel 

Sekreter Kerem Öden hazır bulundular. 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, “19Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe 

giren 6736sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Yapılandırma 

Kanunuyla; Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, Borçlar taksitler 

halinde ödenebilecek, Vergi ihtilafları sonlandırılacak, Devam eden vergi incelemeleri 

için Kanundan yararlanılabilecek, Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine 

muhatap olunmayacak, Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için 

pişmanlık beyanı yapılabilecek, İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek, 

Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılacak. Bu kadar çeşitli 

alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu 

http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/aydin/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/aydin/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
http://www.haberler.com/sanayi-ve-ticaret-odasi/
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vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak ve "ben bu 

kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmaması için tüm personelimiz ile 

Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz.” Dedi. 

Ziyaretlerinden ve açıklayıcı bilgilerinden dolayı teşekkür eden AYSO Meclis Başkanı 

Ercan Çerçioğlu, kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren sağlanan kolaylıklar ve 

muafiyetler ile ilgili üyelerimizi bilgilendiriyoruz.  

Ayrıca Eylül ayı meclis toplantısında meclis ve oda üyelerimize konu hakkında Vergi 

Dairesi Başkanlığınca detaylı bir sunum yapıldı. Bu düzenlemelerden sanayicimizin 

azami ölçüde yaralandıklarını ve önemli avantajlar sağladıklarını görüyoruz. Sanayici 

üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Bunun yanında, vergisini zamanında veren, borcu 

olmayan üreticilerimiz için,onları ödüllendirecek ve daha çok üretim, istihdam ve 

yatırım için teşvik edecek düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.  

Artık dünyada sınırlar kalkmış durumda. Ailesi sanayici veya üretici sermaye 

sahibi  iyi yetişmiş, eğitim almış, kendine güvenen  girişimci genç arkadaşlar dünyada 

hangi ülke daha çok teşvik veriyorsa oraya yönelmeye başladılar. Çünkü tüm dünyada, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikaları  girişimcileri cezp etmek üzere 

önemli teşvikler ile şekillenmeye başladı.  

Türk girişimcisinin becerisi tüm dünyada bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

vergi politikaları hazırlarken;  önemli olanın girişimcinin o ülkede yatırım yapmasının 

sağlamak olduğunu,  yoksa 5 veya 10 yıllık vergi muafiyetleriyle oluşacak vergi 

kayıplarını önemsemediklerini açıkça belirtiyorlar. Şimdi bu girişimcileri kaçırmak 

istemiyorsak bu teşvikler ülkemizde de verilmeli. Bölge ayrımı yapılmadan  aynı 

şartlarda bölgelerin ekonomik potansiyeline ve avantajlarına  göre yatırım yapacak 

girişimcinin  önü açılmalıdır. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımızı tüm dünya 

ya nasıl gösterdiysek, Türk girişimcisi, bölge farkı gözetmeksizin verilecek teşvikler ile 

desteklendiğinden kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacağımızı tüm dünyaya 

kanıtlayacak yapıya sahiptir.” Dedi. 

Aydın İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü'nün veda ziyareti 
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Önümüzdeki günlerde emekliğe ayrılacak olan Aydın İl Emniyet Müdürü Halis 

Böğürcü veda ziyaretlerine başladı. Böğürcü, Aydın Sanayi Odası Yönetimine veda 

ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü’yü AYSO Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Başkan Yardımcısı Merve Alpargun 

Altıntaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Takmaklı ve Sinan yılmaz karşıladı.. 13 aydır 

görev yaptığı Aydın’da uyumlu çalışma sergilediklerini belirten Böğürcü, 

desteklerinden dolayı Başkan AYSO Yönetimine teşekkür etti. 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, önümüzdeki günlerde 

emekliliğe ayrılacak olan Aydın İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü' ye ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür etti. Şahin, “Sayın Müdürümüze, ilimizde yaptığı başarılı 

çalışmalarından dolayı odamız adına teşekkür ederim. Emeklilik yaşamında sağlık, 

huzur, mutluluk ve başarılar temenni eder, hayırlı olmasını dilerim” dedi 

 

 

 

 

ABD Ticaret Ataşesi AYSO ziyareti 

AYSO’yu ABD Ticaret Müsteşarlığı Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Jashua Burke ve 

Ticaret Ateşe Yardımcısı Berrin Ertürk ziyaret etti. 

Heyeti, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz ve Aydın Bilim 

Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Görgülü karşıladı. 

 

25-29 Nisan tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek olan Hannover Messe 

Uluslararası Endüstri ve Sanayi fuarında, Amerika Birleşik Devletleri ilk defa bu yıl  
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“Partner Ülke” seçildiğini ve açılışı A.B.D. Başkanı Obama’nın Almanya Başbakanı 

Angela Merkel yapacaklarını belirten ABD Ticari Ataşesi Jashua Burke, ABD 

Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı olarak sektöründe lider Amerikalı üreticilerle, altı 

ayrı Amerikan Pavilyonlarında 28 Nisan 2016 tarihinde Türk firmalarını ve Türk 

yatırımcıları işbirliği oluşturmak üzere tanıştıracakları bir organizasyon planladıklarını, 

ortalama 200 bin kişinin katıldığı fuara, 250’ye yakın Amerikan firmasının, Amerikan 

Pavilyonlarında, Endüstriyel Otomasyon, Dijital Fabrika, Endüstriyel Tedarik, 

Araştırma ve Teknoloji, Enerji & Mobilite ve ABD’ de yatırım, gibi sektörlerde yer 

alacaklarını, A.B.D Ticaret Müsteşarlık ofislerinin ve TOBB ofislerinin bu 

organizasyonda birlikte çalışacaklarını, ve yatırımcılara Türkiye ve Amerika’da takip 

toplantıları ayarlanması konularında yardımcı olacaklarını belirtti. 

 

”A.B.D Ticaret Müsteşarlık ofislerinin, Türkiye’ de İGM (İhracatı Geliştirme Merkezleri) 

gibi çalışıyoruz. Bunun gibi önemli organizasyonları Türk Delegasyonları gibi en üst 

düzeyde katılarak, zamanın en etkin ve verimli geçmesi için çalışıyoruz.” diyen Burke, 

2016 Eylül ayın da Ulaşım Teknolojileri, Aralık ayında siber güvenlik, 2017 içinde de 

Akıllı Kentler, yeşil binalar ve jeotermal teknolojileri konularında İzmir ve Aydın 

bölgelerine Amerika Heyetlerinin geleceğini ifade etti. 

 

AYSO Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, Türkiye- Amerika arasında 4 milyar dolar ticaret 

hacmi olduğunu, Aydın’ dan, Amerika’ya yıllık ihracatın ortalama 48 milyon dolar , 

ithalatın da 4 milyon dolar olduğunu, Aydın’ın ihracatında Amerika’ nın 2. sırada 

olduğunu, bu ihracatta öncelikle makine teçhizat ve ekipmanları, tekstil, maden ve gıda 

sanayinin yer aldığını, Aydın’ın tarıma dayalı sanayinin olması sebebi ile üretimde 

yerel imkanlar ve potansiyel kullanıldığından, her zaman ihracat fazlasının yaşandığını 

belirtti. 

 

25-29 Nisan tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek olan Hannover Messe 

Uluslararası Endüstri ve Sanayi fuarının sanayiciler için çok faydalı olduğunu 

katılımcılar dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ve yatırımcılar ile bir araya 

gelerek, önemli ticaret anlaşmaların yaptıklarını belirten Çerçioğlu, fuar ile ilgili bilgi 

notlarını ve 28 Nisan 2016 tarihinde Amerikan Pavilyonlarında Türk-Amerikalı 

üreticileri bir araya geleceği organizasyonu da AYSO üyelerine duyuracaklarını, bu 

konuda ve benzer organizasyonlarda her zaman bilgi paylaşımı yapabileceklerini, bu 

dayanışmayı en etkin bir şekilde kullanarak karşılıklı ticareti arttırmak istediklerini 

belirtti. 
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VALİ ÖMER FARUK KOÇAK AYSO’ YU ZİYARET ETTİ. 

  

Ziyarette, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YunusŞahin, AYSO Meclis Başkanı 

ve Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı ErcanÇerçioğlu, AYSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş,Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Fetay Eliçelik, Mehmet Küçük,Levent Candal, Sinan Yılmaz, Genel Sekreter 

Kerem Öden, Ortaklar OSB MüdürüSemiha Özgen hazır bulundular. 

Ziyarette, ilk önce AYSO Hizmet Binasın yeri ve Odanın, EBSO ‘ dan ayrılma süreci 

hakkında bilgi veren  AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “ Sayın 

Valim, Odamızın, 2008 yılında faaliyete geçişinde kaynak ve birikimi olmadığı gibi 

demirbaş olarak EBSO dan devraldığımız sadece 600 üyenin sicil dosyası vardı. Bu 

şartlarda, üyelerimiziçin hizmete kesintisiz devam ederek 1 milyon TL lik oda bütçesine 

ve 950sanayici üyeye ulaşmış durumdayız. Bu aşamada,  Aydın Ekonomisine 

yönvereceğine inandığımız Aydın Serbest Bölge Projesini, kadınların istihdamına katkı 

verecek GEKA destekli Anaokul Projemizi, yakın zamanda da daha iyi şartlarda hizmet 

vermek üzere Odamıza ait yeni hizmet binası çalışmalarımızı yürütmeye devam 

ediyoruz. Bu konular hakkında yaşanılan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edip, 

görüş ve tasviplerinize sunarak desteğinizi isteyeceğiz.“ dedi. 

Aydın Serbest Bölgesinin(AYSER) kurulmasının Aydın ekonomisinde eksik taşları 

yerine oturmasını sağlayacağını belirten Şahin, “ AYSER’ in tam anlamıyla faaliyete 

geçmesi zorlu ve uzun bir süreci kapsayabilir. Ancak AYSER, İlimizde yolcu ve kargo 

taşımacılığı için faaliyete geçecek havaalanının hizmet vermesini, ilimizde ulusal ve 

dünya çapında bilinen yabancı markaların yatırım yapmasına, yan sanayi ve hizmet 

sektörünün de aynı şekilde gelişmesine, Aydın’ın  potansiyel ekonomik değerlerinin 

katma değeri yüksek ürünler olarak ihracatına ve istihdama çok büyük katkısı olacaktır. 

AYSER’in kuruluşuna katkı verecek AYSO ve diğer kurum ve kuruluşlar olarak; 



48 
 

AYSER ’in yönetiminde en  dinamik ve süreklilik arz eden yönetim anlayışını 

oluşturmak üzere bir araya geldik. AYSER’in  bölgemiz ve Ülkemiz için örnek bir yapı 

olacağını düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. 

AYSER’ in faaliyete geçmesine kadar geçecek sürede,burada çalışacak yetişmiş işgücü 

ihtiyacının Mesleki Eğitimle hazırlanması gerektiğini ifade eden  AYSO Meclis Başkanı 

Ercan Çerçioğlu, “ Sayın Valim, Meslek Liselerimizde Aydın imalat sektörünün talep 

ettiği metal, ahşap,motor, tekstil, endüstriyel boyama, tasarım, makine ressamlığı vb 

bölümlerine öğrenciler kayıt olmadığı için meslek lisesi mezunlarının imalat sektörüne 

geçişi yok denecek kadar azalmıştır. Bu ülkemizin sorunu, kısa zamanda meslek 

liselerinde gerekli dönüşüm yapılmazsa, mesleki eğitimi seçen  öğrenci ve hatta veliler 

teşvik edilmezse, işgücü ihtiyacı karşılanamadığı için yeni yatırımların yapılması 

mümkün olmayacaktır. İyi bir mesleki eğitim almış bir gencimiz imalat sektöründe 

ortalama 1800-1900 TL maaş almaktadır. Ayrıca, kısa sürede usta seviyesine gelerek ve 

fazla mesailerle bu ücreti katlayabilmektedirler. Artık sanayide büyük küçük firma 

ayrımı yapmadan her işletme iş sağlığı ve güvenliği konusunda  çalışanlarına en iyi 

şartları oluşturmaya gayret gösteriyor. İşyerlerinde üretim daha planlı ve bilinçli 

yapılıyor. Bunları mesleki eğitimde henüz bölümünü seçmemiş  öğrencilere anlatıp 

göstermek gerekiyor. Bunu için  sanayici üyelerimiz her türlü desteği vermeye 

hazırdır.” ”Dedi. 

Sanayicilerin mutlaka ihracat yapmak için kendileriniz olmamaları gerektiğini,  iç 

pazarın pek çok üretim konusunda doyum noktasına geldiğini, yurtdışında yeni 

pazarlara açılmak gerektiğini belirten Çerçioğlu, “ Daha çok ihracat yapmakta geri 

duran yada fason çalışan sanayicilerimiz için ihracatta verilen desteklerin daha kolay 

elde edilebilirşekle dönüştürülmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda teşvik mevzuatının 

yenilenmesi gerekmektedir.” Dedi. 

Bu ziyaretlerle Aydın sanayisi hakkında önemli bilgiler aldığını ifade eden Aydın Valisi 

Ömer Faruk Koçak, Aydın Sanayisi ve imalat sektörünün gelişimi için oluşturulan 

projelerin çok iyi etüt edilmesi gerektiğini, Aydın Serbest Bölgesi (AYSER) projesi için 

iyi bir fizibilite raporunun hazırlanmasının çok önemli olduğunu, AYSER için Ekonomi 

Bakanlığınca gerekli olur verilmesinde,  AYSER’i yönetecek firmanın oluşturulmasında 

ve verimli çalışmasında, en önemlisi de yerli ve yabancı  yatırımcının AYSER’i tercih 

etmesinde hazırlanacak  fizibilite raporunun etkisinin olacağını  ifade etmiştir. 

Aydın’ da Serbest Sağlık Bölgesinin  de kurulması için tüm potansiyelin olduğunu 

belirten Vali Koçak, Dünyada gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının sağlık turizmi ile en 

uygun koşullarda sağlık hizmeti alabilmeleri için milyar dolarlık fonlar 

oluşturduklarını, Serbest Sağlık Bölgesi ile bu potansiyeli Aydın’ a çekebileceklerini, 

aynı zamanda sağlık personeli ve ekipmanlarının da bu bölge için ihtiyaç olacağını, 

Serbest  Sağlık Bölgesine hizmet verecek yan sanayinin kurulmasında ve yıllardır talep 

edilen sivil havacılığa hizmet verecek  havaalanının da  faaliyete geçmesinde  önemli 

katkısı olabileceğini  belirtti. 

Vali Koçak, Aydın sanayisinin  gelişimi için yürütülen projelerde ve yaşanılan 

sorunların çözümü için hep birlikte hareket edip dayanışma içinde olmanın önemine 

değinerek başarılar diledi. 
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AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Sayın Valim, Sizin Aydın 

sanayisine göstermiş olduğunuz yakın ilgiden ve Odamızı 

ziyaretinizden  dolayı  sanayici üyelerimiz ve odamız adına teşekkür ederim. 

Ayrıca  Siz de uygun görürseniz, İlimizin önemli sektörleri ( Maden, makine , gıda, 

tarım ürünleri vb) hakkında sanayi tesislerimizde,  Sizlere detaylı bilgilendirme 

yapmak üzere bir araya gelebiliriz.  Bu faaliyetler, sanayicimize büyük 

güç  verecektir.“dedi. 

 

 

9.3 Odamızdan yapılan ziyaretler 

 

14.01.2016 

 

 
AYSO Söke ziyaretleri 

Aydın Sanayi Odası Yönetimi, istişare ziyaretleri kapsamında Söke Belediyesi, Söke 

Ticaret Odası ve Söke Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Fahlioğulları, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Sinan Yılmaz ve Mehmet Küçük ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı. 

AYSO heyeti, ziyaretine ilk olarak Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile başladı. 

Ziyarete daha sonra Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk ve Kutlay ve 

Yönetim Kurulu üyesi Murat Asrav ile devam edildi. Son olarak Söke Kaymakamı 

Tahsin Kurtbeyoğlu ziyaret edilerek ziyaretler sonlandırıldı. 

Ziyaretlerde odamızın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verilirken, bölgede 

yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.  
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12.01.2016 

 

Aydın Sanayi Odası heyeti, Aydın KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü Sadık 
Ceylan’ı ziyaret etti. 

Ziyarete, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Mehmet Küçük, Fetay Eliçelik ve Sinan Yılmaz katıldı. 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “ Sanayi kuruluşlarımız için 

KOSGEB destekleri çok önemli. KOSGEB’in verdiği destekler ve hizmetler ile personel 

çalıştıran, fuarlara katılan ve tasarım yapan üyelerimiz olduğu gibi girişimcilik 

konusunda da önemli destekler verilmektedir. 

 Özellikle, yatırımcıların AR-GE ve İnovasyon konusundaki projelerine artık daha fazla 

destek verilmesi imalat sektörüne olumlu yansımaktadır. Bu çalışmalarda 

yatırımcımıza inanmalıyız, destek imkanlarını biraz daha esneterek sunmalıyız. Çünkü, 

şartlar zorlaştığında, yatırımcıdan beklenenler arttığında; yatırımcı üretim dışında daha 

farklı enstrümanları kullanarak kolay yolu seçme eğilimi göstermektedir. Bu durum 

sanayici üyelerimiz içinde veya ilimize gelecek yatırımların azalmasına sebep 

olmaktadır. Bu konuda KOSGEB’in daha fazla sanayicimize ulaşması için birlikte 

çalışabiliriz. Odamız üyelerimize yaptığımız firma ziyaretlerinde, üyelerimizin üretim 

süreçlerinde pek çok iyileştirici ve yenilikçi metotlar kullandıklarını görüyoruz. Hatta, 

bazı üyelerimizin yaptıkları ürünlerin teknik özelliklerine göre ülkemizde tek üretici 

konumunda olduklarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu firmaların hepsi KOBİ 

niteliğinde, daha fazla destek alsalar daha çok istihdam sağlayıp, daha fazla üretim ve 

ihracat yapacaklar. KOSGEB ile sanayicimizi sonuç odaklı daha fazla bir araya 

getirmeliyiz. Bunu birlikte başarmak için biz hazırız. “ dedi 

KOSGEB’in girişimciler ve sanayiciler için önemli desteklerinin devam ettiğini, 

amaçlarının bu desteklerden daha fazla genç girişimcilerin ve sanayi kuruluşlarının 

yararlanmasını sağlamak olduğunu belirten KOSGEB Müdürü Sadık Ceylan, KOBİ’ 

lerin, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Destek Programı, AR-GE İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programları 

konusunda, Değerlendirme Kuruluna ulaşan projeleri ekonomiye kazandırmak için 
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destek verdiklerini, bu konularda daha çok proje beklediklerini, bunun için de Sanayi 

Odası ile yapılacak ortak çalışmalar için hazır olduklarını ifade etmiştir. 

 

BÖLÜM  10. BİLGİ, DANIŞMANLIK VE 

DESTEK 
20.05.2016 

 

Aydın Sanayi Odası’ nın; Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen,  TOBB 

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte 

yürüttüğü “ Çalışan Anneler Mutlu Çocuklar “ Projesi  Anaokulunun Temel Atma 

Töreni”  yapıldı. 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Çalışma dönemimiz 

içinde  faaliyetlerimizi  4 ana başlık altında gerçekleştirmeyi amaçladık. Bunlar; 

Daha çok Yatırım, 

Daha çok üretim, 

Daha çok ihracat, 

Mesleki eğitimle  daha çok istihdamdır. TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu 

Yönetimi  böyle bir proje konusunu bize sunduklarında hiç düşünmeden kabul ederek 

çalışmalara başladık. Çünkü biliyoruz ki; Daha çok üretim, Daha çok ihracat için; Kadın 

istihdamını arttırmalıyız. Hatta, daha kaliteli ve dinamik üretim için kadın istihdamını 

arttırmalıyız. 

Bu bilinçle kadın çalışanlara, daha  iyi imkanları sunmalıyız. Hepimiz çalışan ve küçük 

çocuğu olan annelerin sıkıntılarını biliyoruz. Annenin Çalışırken aklı çocuğunda 

olmamalıdır.Çocuğu küçükse  de ona yakın olmalıdır.En değerli varlığını emin ellere 

bırakan bir annenin çalışma hayatına katkısının da o derece büyük olduğuna 
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inanıyorum.  Bu gibi hizmetleri; annelerin çekinmeden çalışma hayatı içinde olmaları, 

genç kızlarımızın evlendikten sonra da evde sadece çocuk bakarak hayatlarını 

geçirmemeleri için gerçekleştiriyoruz.Buradaki tüm sanayi kuruluşlarının değerli 

işverenleri de,  heyecanla bu işgünü beklemektedirler. Daha çok üretim ve Daha çok 

ihracat, döngüsünde; Kazanan işveren, mutlu çalışan anne ve mutlu çocuklar  inanın 

her şeyin temelini oluşturmaktadır. Elbette; 50 çocuk kapasiteli, 350 m² alanda 

yapılacak bu anaokula çalışan babalar da çocuklarını bırakabilecekler. 

Projenin hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen Kadın Girişimciler Kurulu 

üyelerine ve Odamız personeline,Desteklerinden dolayı, Güney Ege kalkınma 

Ajansına,Anaokulun yapılacağı arazinin kullanım hakkını veren Aydın OSB 

Yönetimine,5-6 ay içinde faaliyete geçecek Anaokulun en iyi şekilde hizmet vermesi için 

devrinin yapılacağı Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne,Anaokulun bahçe 

çevre düzenini sağlayacak Büyükşehir Belediye Başakanlığı’ naProjemize ve bugün bu 

organizasyon için katkı verenlere  teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 

AYSO tarafından hazırlanan “Çalışan Anneler Mutlu Çocuklar” projesi kapsamında 

Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde bulunan Aydın Organize Sanayi Bölgesi 

idari binası yanında belirlenen alana yapılacak anaokulunun temel atma törenine Vali 

Yardımcısı Halil Canavar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu Daire Başkanı Ozan Acar, AYSO Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, 

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dereli, İl 

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre,  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa 

Görgülü, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata ve çok sayıda davetli katıldı. 

Temel atma töreninde konuşan TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen 

Türker, kadınların iş hayatına girmesinin teşvik ederken onların çalışma ortamlarının 

da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.  

Kadınların birer ‘anne’ olduğu için evlatları için çalışmaktan fedakarlıkta bulunduğunu 

belirten Türker, “Aydın’daki organize sanayi bölgelerimizde kreş ve anaokulu yok. Bu 

şartlarda çalışan annelerin oldukça güçlük çektiğini gördük. Ayrıca kadın istihdamında 

engellerden biri çocuklarının bakımı. Bu nedenle Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde 

anaokulu ihtiyacını gidermek için projeyi Aydın Sanayi Odası’nın desteğiyle hayata 

geçirdik. GEKA’nın da desteğiyle Aydın OSB’de anaokulunun temelini atıyoruz. 

Çalışan kadınların çocukları burada bakılacak, kadınlar gönül rahatlığıyla işlerini 

yapabilecek” dedi. 

Hayata geçirilen proje nedeniyle Aydın’ı kutlayan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 

Daire Başkanı Ozan Acar da, “Türkiye’de 2,3 milyon kreş çağı gelmiş çocuk okul öncesi 

eğitime dahil edilemiyor. Bunun için ülkemizin 45 bin adet kreş gereksinimi var. Bugün 

bu 45 bin kreşten birisinin temelini Aydın’da atıyoruz. Buradaki amaç hem çocukların 

okul öncesi eğitim alması hem de kadınların istihdama katılabilmesinin önünün 

açılması. Hazırlanan bu örnek  projenin diğer illere de uygulanması için Türkiye Odalar 
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ve Borsalar Birliği  Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu  gerekli çalışmaların yapılması 

konusunda bizlere talimat vermiştir.” Dedi.  

“TÜRKİYE’ NİN GİRİŞİMCİ KADIN GÜCÜ AYDIN BULUŞMASI” 

Aydın Ticaret Odası Borsası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Aydın 

Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “TÜRKİYE’ NİN GİRİŞİMCİ KADIN GÜCÜ 

AYDIN BULUŞMASI” etkinliği ADÜ  Atatürk Kongre Merkezinde yapıldı. 

BÖLÜM 11. İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM 
11.1. Belgelendirme ve Onaylama 

Tablo 9- AYSO'nun düzenlediği Belge Sayıları (Yıllara göre-Adet) 

 
Verilen Yıl 
 

2013 2014 2015 2016 

BELGE Adet Adet Adet Adet 

Belge Satış ve Onayı (A.Tr) 1000 1300 1810 3166 

Belge Satış ve Onayı (Menşe) 600 900 1090 1626 

Belge Satış ve Onayı (Eur-1) 1100 1400 1650 3707 

Belge Satış ve Onayı (Ba-A.Tr) 1100 1600 1780 3965 

Faaliyet Belgesi 143 173 338 648 

Oda Sicil Kayıt Sureti 728 746 714 614 

Belge Satış ve Onayı (Form-A) 1000 1300 1470 1062 

Kapasite Raporu 187 205 188 247 

İhale Durum Belgesi 20 11 34 0 

Firmanın Ortakları Belgesi 3 4 4 1 

Yerli Malı Belgesi 36 28 27 32 

İş Makinası Tescili 1 3 2 1 

İmalat Yeterlilik Belgesi 10 2 11 3 

Yurtdışı Vize-Çıkış Belgesi  1  0 

İmalatçı Belgesi 1 36 37 11 

 

Kapasite Raporu sayısının azalması ilimizde bulunan firmaların büyük işletmelerden 

küçük çaplı işletmeler döndüğünü veya işletmelerin kapandığının bir göstergesi 

olmaktadır. Sanayi sicil belgesi için zorunlu (1 milyon ciro ve 10 çalışandan fazla) olan  
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kapasite raporu azalması olumsuz bir gösterge olarak görülmektedir. TOBB Kapasite 

Raporu hazırlama esaslarında yapılan değişiklik ile geçerlilik süresi 3 yıl olan raporların 

geçerlilik süreleri 2 yıla indirilmiştir önümüzdeki 2 yıllık süreden sonra yıllık rapor 

hazırlama sayısının artacağı görülmektedir. 

Dış ticaret belgelerinde ise  artış görülmektedir. Merkezi aydında bulunan firmalarımız 

ile ikili görüşmelerimiz sayesinde belge oranlarında artışlar yaşanmıştır. Bu konuda 

odamız ile çalışan firmalarımızın sayısı arttırmak için ikili görüşmelere devam ederek 

yıllık  bu konuda artış sağlamayı planlamaktayız. 

 

 

11.1. Üyelerimiz için düzenlenen eğitimler 

Odamız; 2016 yılında üyeleri için aşağıdaki eğitimler düzenlemiştir. 

 

 

 

 

Tablo -10  2016 yılı Üyelerimiz için düzenlenen eğitimler  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TARİH DÜZENLENEN EĞİTİM KATILIMCI SAYISI 

20.05.2016 Hukukçu Olmayanlar 

İçin Ticaret ve Şirket 

Hukuku 

30 kişi 

27-28.09.2016 Her Yöneticinin Bilmesi 

Gereken Finansal 

Bilgiler 

30 kişi 
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AYSO’ DAN “SATIN ALIRKEN KAZAN” (SAK) MODELİ 

 
 

 AYSO Üyesi sanayi kuruluşlarının Satınalma  Uzmanları AYSO Bünyesi içinde 

Çalışma grubu oluşturdu. Çalışma grubunun ilk toplantısına Jantsa, HAUS,  Özçelikler,  

Kaltun, Sibelco, Özgür-OK, Eysim Madencilik,Çelik Makine, İzelmak firmalarının satın 

alma sorumluları katıldı. Çalışma Grubunun Dönem başkanlığına seçilen Jantsa A.Ş. 

Satınalma  Müdürü Sezgin Özdemir, “Organizasyonun amacı,  Daha çok üretim, daha 

çok ihracat ve daha çok istihdam için çalışan ilimizdeki imalat 

sektörünün Satınalma yöneticilerini bir araya getirerek ortak bir akıl oluşturmak. 

Böylece  farklı sektörlerden gelen birikimleri, tecrübeleri paylaşarak tüm satınalma 

yöneticilerinin farkındalığını arttırmak ve farklı stratejilerle atacağımız ortak adımlar 

sonucunda  firmalarımıza “Satın Alırken Kazan” mantığını yerleştirmek istiyoruz. 

Bunun içinde ayda bir kere AYSO bünyesinde toplanma kararı aldık “ dedi. 

Özdemir; “2016 yılı hedeflerimizden bazıları AYSO bünyesinde konusunda uzman 

kişileri Aydın’ a davet edip satınalma eğitimleri düzenlemek. Satınalma taktik ve 

teknikleri hakkında değerlendirmeler yapmak.  Ortak satınalmalar konusunda 

maliyetleri düşürmek.” Olduğunu söyledi. 

İlk toplantıya 10 firmanın katıldığını paylaşımlar ve faaliyetler arttıkça, katılımın ve 

AYSO Satınalma Çalışma Grubunun katkısının katlanarak artacağına inandıklarını 

belirten AYSO Genel Sekreteri Kerem Öden,  “ Benzer çalışmayı sanayici üyelerimizin 

firmalarındaki İnsan Kaynakları Sorumlularıyla ve Finans Sorumluları ile 

oluşturacağımız çalışma grupları ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnsan kaynağının 

hem çalışan hem de işveren açısından değerlendirerek belirlenen  stratejilerle, AYSO 

bünyesinde, “Çalıştırırken Kazan”(ÇAK),Finans Sorumluları Çalışma Grubu ile 

de “Harcarken Kazan”(HAK) modellerini geliştirmeyi hedefliyoruz.” 
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11.2 Operasyonel Hizmetler 

11.2.1. Sicil Hizmetleri 

5174 sayılı Odalar kanunu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Ticaret Sicili 

Memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi tacirlerinin odaya 

kaydını yapmak, üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, üyelerin 

durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre sisteme işlemek, 

kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak 

yazılı ve sözlü cevap vermek, Odaya bağlı üyelerimizin yanında çalışan çırakların, çırak 

okuluna devamı durumunda çıraklık dosyalarını tutmak, mevcut üyelerin kayıtlarında 

meydana gelecek değişiklikleri yapmak ve bilgisayar ortamına aktarmaktır. Üyelerin 

talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına 

dair belge, vize belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için Genel 

Sekreterliğe sunmaktır. 

2016 yılında Odamız üye sayısının artırılması ve sanayici niteliğine sahip ancak, 

Odamıza kaydı bulunmayan işletmelerin kayıtlarının yapılabilmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesine sahip, KOSGEB’in ortak veri 

tabanına kayıtlı ve sınai faaliyette bulunan küçük ve orta boy işletmelerin listeleri ile 

yeni kurulan sanayi sitelerinde üretim faaliyetinde bulunan firmalar gözden geçirilerek, 

sanayici vasfına sahip, ancak Odamıza kayıtlı olmayan firmalar tespit edilerek Odamıza 

kayıt olmaları sağlanmıştır. 

11.2.2 Sanayi Hizmetleri 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, teknik inceleme ve ekspertiz 

gerektiren kapasite, bilirkişi, imalat yeterlilik belgesi vb. raporları düzenler. Fire, zayiat 

ve randıman tespit çalışmalarını yürütür. Üyelerimizden ve TOBB’dan talep gelmesi 

halinde kapasite kriter taslakları hakkında Odamız görüşünü hazırlar, 

güncelleştirilmesi için çalışmalarda bulunur. Yürürlükteki Yatırım Teşvik Mevzuatı 

gereği Oda’ya verilen görevlerin yürütülmesini sağlar. 

 

Kapasite Raporu 

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel 

kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, 

teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam 

bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite 

raporları, Aydın Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Belge Hizmetleri Birimi 

tarafından düzenlenmektedir. 

2016 yılı içerisinde de mevcut ve yeni kayıt olacak üyelerimizden gelecek taleplerin en 

kısa zamanda karşılanması ve mevcut belgelerle ilgili, revize, suret tasdiki, yenileme ve 

iptal işlemlerinin artırılarak devam ettirilmesi ve toplam 247 firmaya kapasite raporu 

düzenlenmiştir. 
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Ekspertiz Raporu 

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik 

mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik 

incelemeler ile kamu kurumlarından Aydın Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve 

inceleme konularını karşılamak üzere oda ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, 

gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme 

yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır. 

2016 yılında odamız çalışma alanı içerisinde olmak şartı ile üyelerden ve üye olmayan 

diğer firmalardan gelen 37 adet ekspertiz raporu talebi ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

hazırlanarak en kısa zamanda sonuçlandırılmıştır. 

İmalat Yeterlilik Belgesi 

Ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla düzenlenen ve üyelerimizin başta kamu 

ihaleleri olmak üzere, ihracat ve diğer ticari faaliyetlerinde kullandığı ”İmalat Yeterlilik 

Belgesi” 2008 yılından itibaren Odamız tarafından da düzenlenmekte olup, 2016 yılı 

içerisinde 3 adet üye başvurusu mevzuata uygun bulunarak sonuçlandırılmıştır. 

Odamız tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgeleri, her türlü madde, mamul veya 

mahsulün imal edildiği ve ambalajlandığı yerlerin, arazi, bina, tesis, personel, makine-

teçhizat, araç-gereç, kalite kontrol imkanları vb. üretimi etkileyen unsurlar yönünden 

yeterliliğini belirlemek amacıyla hazırlanan bir belgedir. 

Yerli Malı Belgesi 

Kamu ihalelerinde talep edilen ve yerli malı üreten firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı 

sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kamu ihalelerinde %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlayan yerli malı belgesini 

düzenleme yetkisi 2003 yılından itibaren Sanayi Odalarına verilmiş olup, 2016 yılında 

da üyelerimizin ihalelerde fiyat avantajından yararlanması amacıyla 32 adet belge 

düzenlenmiştir. 

Sanayi sicil belgesine sahip Yerli Malı Belgesi talep eden üyelerin yerli katkı oranı %51’i 

geçen ürünleri için odamız http://www.ayso.org.tr/yerlimali.php web sitesinde yer 

alan belgelerle oda Belge hizmetleri birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Türk Malı Belgesi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA) ile temin edilen yardımın uygulanması çerçevesinde  Türkiye 

Cumhuriyeti’ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla ilgili işbirliği kuralları 

çerçeve anlaşması kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin 

tercihsiz menşe kurallarına göre Türk Menşe ili olduğunu veya Türk Menşei kazanmış 

addolunduğunu belgeleyen Türk Malı Belgesi odamız tarafından da verilmektedir. 

TOBB tarafından bastırılan “Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve 

Esaslar” kapsamında 01 Kasım 2012 tarihinden itibaren Türk Malı Belgesi’ tanzim 

edilmekte olup odamız tarafından 2016 yılı 5 adet belge düzenlenmiştir. 

http://www.ayso.org.tr/yerlimali.php
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Dış Ticaret Hizmetleri 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, A.TR, EUR.1, EUR, MENŞE, FORM 

A Belgelerinin onayını yapar, belge ile raporları düzenler ve onaylar. 

 

A.TR Dolaşım Belgesi 

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş 

tarım ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin 

hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, 

ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin 

talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca 

düzenlenen belgelerdir. Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 

İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, 

Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ülkeleriyle ticarette 

kullanılır. 

2016 yılında 3166 adet A.Tr belgesi düzenlenmiştir. 

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Menşeli ürünlerin 

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin 1/98 sayılı 

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere 

düzenlenir.1. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri 

ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  

Danimarka,  Estonya,  Finlandiya,  Fransa,  Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 

İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, 

Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ülkeleriyle ve 

Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır. 

2016 yılında 3707 adet EUR.1 belgesi düzenlenmiştir. 

Form A Özel Menşe Şahadetnamesi 

Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde bazı ülkeler tek taraflı olarak 

ülkemizden yaptıkları ithalatta gümrük vergisi indirimi uygulamaktadır. Söz konusu 

Sistem çerçevesinde gümrük vergisi indiriminden yararlanılabilmesi için ABD, Kanada, 

Yeni Zelanda, Japonya, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu 

“Form A” menşe şahadetnamesi düzenlenmesini istemektedir. 

2016 yılında 1062 adet Form A Belgesi düzenlenmiştir. 
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Menşe Şahadetnamesi Formu 

Menşe Şahadetnamesi, eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Tercihsiz ticarette 

kullanılan ve malın menşeini belirlemek üzere ithalatçı ülkenin istemi üzerine 

düzenlenen belgedir. 

2016 yılında 1626 adet Menşe Belgesi düzenlenmiştir. 

 

 

Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ortak basın açıklaması 
 

 
 

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birliğine ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen 

darbe teşebbüsü sonrasında tüm yurtta eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılan  basın 

metnini Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası ortak açıklamıştır. 

Değerli Basın Mensupları; 

Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız. 

Türkiye’ de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’ 

de, bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz. 

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça 

bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. 

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, Birliğimiz ve Oda-Borsa camiası olarak 

tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. 

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı 

tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. 
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Ülkemiz bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın 

kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk 

duymalıdır. 

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve 

siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak 

etmektedir. 

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm 

siyasi partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten 

kutluyoruz. 

Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi 

unvanını bir kez daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz. 

Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman Emniyet 

görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz. 

Onlara minnettarız. 

Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve 

cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. 

Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için 

demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. 

Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet 

önünde hesap vermesini bekliyoruz. 

Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine 

sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. 

Değerli Basın Mensupları; 

Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu 

belayı, bu fitneyi durdurduk. 

Bu şerden, hem demokrasimizi, hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık. 

Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini 

bilmeliyiz. 

Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla 

sevmek zorundayız. 

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan bizi millet yapan unsur budur. 

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. 
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İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme istihdam sağlama zamanı diliyoruz. 

Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 

demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına 

dikileceğiz. 

Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve 

Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’ Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’’ sözünü hep 

aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza 

verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. 

Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden 

vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha 

vurguluyoruz. 

Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 

Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
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