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EĞİTİMLER 
 

30.09.2016 

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. 

 

AYSOYönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus ŞAHİN, oda üyelerinin gelişimine 

katkıda bulunacakfaydalı 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. 

 

08.09.2016 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve 

Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 

 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda, Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 

Odamız meclis toplantı salonunda 

gerçekleşti. Toplantıya Odamız Üyelerinin 

etkin katılımıyla gerçekleşti.  Ülkemizde AR-

GE için ayrılan fonların özellikle son 

dönemdeki artışından duyduğu memnuniyeti 

dile getiren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, AR-GE Reform 

Paketi’nin önemine vurgu yaparak tüm 

paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla bu ve 

benzeri etkinlikler sayesinde yeni kurulacak 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile katma değeri 

daha yüksek yeni yatırımların ve üretimlerin 

yolunun açılacağını belirtti, Toplantının ilk 

oturumunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü 

Doç. Dr. İlker Murat AR; Ar-Ge Reform 

paketinin sanayicilerimize ve üniversite 

öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize 
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getirdiği yenilikleri ve Kanunda geçen tasarım 

ofisi, Ar-Ge hizmeti satın alma, gümrüklerdeki 

teknolojik muafiyetler, teknolojik ürün 

destekleri, san-tez destekleri gibi bir çok 

desteğin özeliklerini açıklayarak sunum yaptı 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın Mali 

avantajları, örnek uygulamalar konusunda 

Yeminli mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu 

bilgilendirme yaptı. Toplantının ikinci 

oturumunda; Firmalarında , Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezi kurabilecek sanayicilerle 

Bakanlık yetkilileri detaylı çalışma yapmak 

üzere yüz yüze görüşmeler  

 
 

08.09.2016 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve 

Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 

 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda, Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 

Odamız meclis toplantı salonunda 

gerçekleşti. Toplantıya Odamız Üyelerinin 

etkin katılımıyla gerçekleşti.  Ülkemizde AR-

GE için ayrılan fonların özellikle son 

dönemdeki artışından duyduğu memnuniyeti 

dile getiren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, AR-GE Reform 

Paketi’nin önemine vurgu yaparak tüm 

paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla bu ve 

benzeri etkinlikler sayesinde yeni kurulacak 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile katma değeri 

daha yüksek yeni yatırımların ve üretimlerin 

yolunun açılacağını belirtti, Toplantının ilk 

oturumunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü 

Doç. Dr. İlker Murat AR; Ar-Ge Reform 

paketinin sanayicilerimize ve üniversite 

öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize 

getirdiği yenilikleri ve Kanunda geçen tasarım 

ofisi, Ar-Ge hizmeti satın alma, gümrüklerdeki 

teknolojik muafiyetler, teknolojik ürün 

destekleri, san-tez destekleri gibi bir çok 

desteğin özeliklerini açıklayarak sunum yaptı 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın Mali 

avantajları, örnek uygulamalar konusunda 

Yeminli mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu 

bilgilendirme yaptı. Toplantının ikinci 

oturumunda; Firmalarında, Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezi kurabilecek sanayicilerle Bakanlık 

yetkilileri detaylı çalışma yapmak üzere yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştiridi. 
 
 
 
 
 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 1          TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL            2016 

 

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

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

3 

 

ODAMIZA ZİYARETLER 
 

13.07.2016 

VALİ ÖMER FARUK KOÇAK AYSO’ 

YU ZİYARET ETTİ. 

 Ziyarette, AYSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus Şahin, AYSO Meclis Başkanı 

ve Ortaklar OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Ercan Çerçioğlu, AYSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcıları Merve Alpargun 

Altıntaş, Salih Fahlioğulları, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Fetay Eliçelik, Mehmet Küçük,Levent 

Candal, Sinan Yılmaz, Genel Sekreter Kerem 

Öden, Ortaklar OSB Müdürü Semiha 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, AYSO’nun 

kuruluşundan bu yana katettiği aşamaları 

anlatarak  2016 yılı projelerini anlattı. Bu 

projelerden GEKA destekli Anaokul 

Projesinden bahsettikten sonra  Aydın 

Serbest Bölgesinin (AYSER) kurulmasına 

ilişkin projenin Aydın ekonomisinde eksik 

taşları yerine oturmasını sağlayacağını 

belirtti.  Şahin sözlerine “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; 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. 

AYSO Meclis Başkanı Ercan Çerçioğlu, ise 

AYSER’ in faaliyete geçmesine kadar 

geçecek sürede, burada çalışacak yetişmiş 

işgücü ihtiyacının Mesleki Eğitimle 

hazırlanması gerektiğini ifade ederek  bunun 

için  sanayici üyelerin her türlü desteği 

vermeye hazır olduğunu belirtti. 

Ayrıca teşviklere değinen Çerçioğlu; 

“Sanayicilerin mutlaka ihracat yapmak için 

kendilerini zorlamaları gerektiğini,  iç pazarın 

pek çok üretim konusunda doyum noktasına 

geldiğini, yurtdışında yeni pazarlara açılmak 

gerektiğini belirtti. Çerçioğlu, “ Daha çok 

ihracat yapmakta geri duran ya da fason 

çalışan sanayicilerimiz için ihracatta verilen 

desteklerin daha kolay elde edilebilir şekle 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 1          TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL            2016 

 

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

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

4 

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 harekete dip 

dayanışma içinde olmanın önemine 

değinerek başarılar diledi. 

28.09.2016 

Aydın İl Emniyet Müdürü Halis 

Böğürcü'nün veda ziyareti  

 

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 
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Müdürümüze, ilimizde yaptığı başarılı 

çalışmalarından dolayı odamız adına 

teşekkür ederim. Emeklilik yaşamında sağlık, 

huzur, mutluluk ve başarılar temenni eder, 

hayırlı olmasını dilerim” dedi 

 

ZİYARETLERİMİZ 

 

18.07.2016 

AYSO Yönetimi Hayal Seramik Yapı ve 

Ürünleri Turz.San.Tic.A.Ş.'yi ziyaret 

etti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Yunus Şahin ve Yönetim Kurulu üyesi 

Mehmet Küçük, Söke OSB’de Hayal Seramik 

Yapı ve Ürünleri Turz.San.Tic.A.Ş. 

‘yi  yetkilileri  Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Ercan ve Fabrika Müdürü Mehmet Taner 

‘i  ziyaret etti.  Yatırımı tamamlanan tesis 230 

bin m² arsa üzerine 70 bin m² kapalı alan da 

kuruldu. 130 milyon 

Euro’luk  yatırımda  seramik üretilmektedir. 

Üretime başlayan tesiste tam kapasitede 300 

kişi çalışacaktır. 

 
 
 

23.09.2016 

Aydın Sanayi Odasından Muğla Orman 

Bölge Müdürlüğüne ziyaret. 

 

 

 Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Yunus ŞAHİN, Maden ve Mermer 

Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Sibelco 

Turkey Madencilik Genel Müdürü Kazım 

DEMİR, Kaltun Madencilik Maden Hakları 

Şefi Nusret ERDEN, Aydın Sanayi Odası AR-

GE Sorumlusu Celil ORUÇ Muğla Orman 

Bölge Müdürü Mehmet Çelik’i makamında 

ziyaret ettiler. 

Mersin Bölge Müdürlüğünden, Bölgemize 

Muğla Orman Müdürlüğü görevine getirilen 

Mehmet Çelik ile Orman bedelleri konusunda 

Aydın Sanayi Odası Maden ve Mermer 

Sanayi Meslek komitesi olarak istişarede 

bulunuldu. Aydın Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla 

Orman Bölge Müdürü Çelik’e başarılarının 

devamını diledi.  

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile 

getiren Çelik, “Madencilerimiz ile sürekli 

işbirliği içerisindeyiz. Karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunup, gerçekleştireceğimiz 
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ortak çalışmalarımızın sektörde yaşanan 

sıkıntılara çözüm olacağına inanıyorum “dedi. 

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.  

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLERİMİZ 

 

06.08.2016 

 

Makedonya ile ekonomide yeni dönem…  

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 Salih Fahlioğulları ve Merve 

Alpargun Altıntaş ile Makedonya’ da yatırım 

yapan Kaltun Madencilik Firması yetkilisi Mert 

Aydın da hazır bulundular.  

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 imkanlarına 

yönelik verileri üyeleriyle paylaşmaya devam 

edecek. 
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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. Türk şirketleri Makedonya'nın 

imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları 

sayesinde 650 milyonluk pazara Makedonya 
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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.” Dedi. 

 

 

 

29.08.2016 

Yunanistan-Girit Ziyaretimiz 

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 
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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 Bölgesi (AYSER) projesi 

Girit’ de geniş yankı uyandırdı. 

 

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 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. 

 

 

AYSO İHRACAT BİLGİLERİ 

 
 

29.07.2016 

AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN 

HAZİRAN AYI PERFORMANSI 

                                                                      

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 

geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’nin 

ihracatı 2016 yılı Haziran ayında, 2015 

yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 

milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 

milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin Haziran ayında dış ticaret açığı 

%5 artarak 6 milyar 559 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 

2015 Haziran ayında %65,7 iken, 2016 

Haziran ayında %66,3’e yükseldi. 

İlimizde 2016 yılı Haziran ayı ihracatı, 2015 

yılının aynı ayına göre %1,8 artarak 

52.018.708 dolar, ithalat % 23 azalarak 

22.340.712 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye 

genelinde artan ithalata rağmen ilimizde 

ithalat %23 azalmıştır. İlimizin bu ay ki cari 

açığa katkısı her zamanki gibi pozitif yönde 

olmuştur. 

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2015 

yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 

1,2 azalarak 142 milyar 074 milyon dolar, 

ithalat yaklaşık % 3,4 azalarak 200 milyar 

131 milyon dolar olmuştur. 

İlimizde son 12 aylık dönem de ise 
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ihracatımız 629.651.952 dolar olduğu, 2015 

yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu 

rakam 636.340.463 dolar olmuştur. Bu 

rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık 

% 1 düşmüştür. İthalat rakamlarına 

bakıldığında ise son 12 aylık dönemde 

274.302.579 dolar olan rakamlar 2015 

yılında ithalatımız 271.478.989 olarak 

gerçeklemişti. Buda ithalatımızın yaklaşık % 

1 arttığını göstermektedir. 

2016 yılı Haziran ayında en fazla ihracat 

yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. 

İlk sırada İtalya 4.671.072 dolar, ikinci sırada 

ABD 4.356.573 dolar, üçüncü sırada 

Hollanda 2.917.004 dolar, dördüncü sırada 

İspanya 2.659.939 dolar ve beşinci sırada 

Almanya 2.604.922 dolar ile yer almaktadır. 

İlimiz 2 farklı serbest bölge olmak üzere, 100 

farklı ülkeye İhracat gerçekleştirmektedir. 

İlimiz için önemli olan dış pazarlardan biri 

Rusya pazarıdır. Rusya’ya ilimizden 2015 yılı 

Haziran ayında gerçekleştirilen ihracat 

2.198.834 dolar iken bu yıl haziran ayında bu 

rakam 439.122 dolar olmuştur yani Rusya’ya 

gerçekleştirdiğimiz ihracatta aylık %80 düşüş 

olmuştur. Yakın çevremizde bulunan 

pazarlarımız ilimiz için çok önemli olduğu 

görülmektedir. Rusya ile yapılan 

görüşmelerin olumlu geçmesi karşılıklı 

ticareti de olumlu etkileyecektir. 

 

Sektörel olarak Haziran ayına baktığımızda 

ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk 

sırada Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 15.973.887 dolar, ikinci 

sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 

10.321.355 dolar, üçüncü sırada Tarım ve 

hayvancılık 5.370.883 dolar, dördüncü 

sırada Gıda ürünleri ve içecek 5.142.852 

dolar ve beşinci sırada ise Motorlu kara taşıtı 

ve römorklar 3.437.428 dolar ile yer 

almaktadır. 
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TOPLANTILARIMIZ 

 

22.07.2016 

Odamız Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 

Gerçekleştirildi. 

 

AYSO 2013-2016 Dönemi 39 Sayılı 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 

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, 
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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. 

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 

VE BEYANLARIMIZ 

10.07.2016 

Yüce Milletimizin Başı Sağolsun 

 

15.07.2016 

Acının dili, dini, rengi, ırkı yok... 

Fransa’da yaşanan terör saldırısını 

lanetliyoruz 

Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen 

korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyor ve 

lanetliyoruz. Fransız halkının acısını yürekten 

paylaşıyoruz. Terör, herşeyden önce, 

insanlığa ve evrensel değerlerine karşı bir 

tecavüzdür. Bu zor günde dostumuz ve 

müttefikimiz Fransa'ya ve Fransız halkına 

başsağlığı diliyoruz. Yakınlarını kaybedenlere 

sabır, yaralılara da acil şifalar temenni 

ediyoruz. 
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18.07.2016 

“15 Temmuz Darbe Teşebbüsünü 

Lanetliyoruz!”  

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 

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.  

 

 

 

19.07.2016 

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. 

Ülkemiz bütün kurumlarının, siyasi 

partilerimizin, sivil toplumun, basın 
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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. 

İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme 

istihdam sağlama zamanı diliyoruz. 

tel:(0256)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E-BÜLTEN 

AYDIN SANAYİ ODASI YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR 

SAYI 1          TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL            2016 

 

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

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

17 

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. 

10.08.2016 

AYDIN SANAYİ ODASI BASIN 

AÇIKLAMASI 

 

İstanbul Sanayi Odası’ nın (İSO) 2015 Yılı 

Üretimden Satışlar (Net) üzerinden yaptığı 

araştırmaya göre İkinci 500 Büyük Sanayi 

kuruluşu açıklanmıştır. Verilere göre; 2015 

yılında İkinci 500’ü oluşturan sanayi 

şirketlerinin, 2014 yılında 71,8 milyar lira olan 

üretimden net satışları 2015 yılında yüzde 5,3 

oranında artarak 75,6 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

İkinci 500 firmayı oluşturan sanayicilerimiz, 

2015 yılında esas faaliyetlerinden elde ettiği 

karını da 2014 yılına göre artırdı. Faaliyet 

karının net satışlara oranı son yılların en 

yüksek düzeyi olan yüzde 8,5’e ulaştı. 

Böylece sanayici 2014 yılında 6,2 milyar TL 

olan faaliyet karını yüzde 19,9’luk bir artışla 

7,4 milyar TL’ye çıkarmayı başardığı, buna 

karşılık sanayicilerimizin finansman 

giderlerinin arttığı ve net satışlara oranla yüzde 
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3,2’den yüzde 4,3’e, yani 2 milyar 581 milyon 

liradan 3 milyar 785 milyar liraya yükseldiği 

görülmektedir.Bu sonuçlar, Sanayicilerimiz 

binbir emekle oluşturdukları faaliyet karının 

büyük bölümünü finansman giderine ayırmak 

zorunda kalmışlardır. Kısacası; sanayici elde 

ettiği 7,4 milyar TL’lik faaliyet karının 3,8 

milyar lirasını, bir başka ifadeyle yüzde 

51,1’ini, finansman gideri olarak harcadı. 

İkinci 500 sanayici üyelerimizin 2015 yılında 

ürettikleri ürünlerin teknoloji yoğunluğuna 

göre yarattıkları katma değer dağılımı ise; 

Düşük Teknolojide yüzde 42,3 , Orta Düşük 

Teknolojide yüzde 26,9 , Orta Yüksek 

Teknolojide yüzde 24,1 , Yüksek Teknolojide 

yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılına 

göre, 2015’ de Yüksek teknoloji ürünlerin 

yarattığı katma değerin yüzde 4,3 den yüzde 

6,6 ‘ya çıkması önemli bir göstergedir. İkinci 

500 içindeki sanayicilerimizin AR-GE 

Harcamalarının, üretimden satışlara oranının 

2013 yüzde 0,27, 2014 yüzde 0,31, 2015 de 

yüzde 0,37 olarak sürekli bir artış içinde 

olduğu izlenmiştir. İlk 1000 sanayi kuruluşu 

içinde, ilimizden 6 sanayi kuruluşu 

bulunmaktadır. İlimizde ihracat ve ithalat 

rakamlarına bakıldığında her geçen yıl yerli 

üretimimiz ve öz kaynak kullanım oranımız 

artmaktadır. Üretim ve ihracatımızda katma 

değeri yüksek yerli kaynaklar kullanıldıkça 

2016 yılı için daha fazla sanayi 

kuruluşumuzun ilk 1000 içine gireceğini 

düşünüyorum. 

2015 an dolayı, İlimizi temsil eden ve örnek 

olan 6 sanayi kuruluşumuzun yetkilileri ve 

çalışanlarını tebrik eder, başarılarının 

devamını dilerim.  

01.09.2016 

Üye Aidat Borçları Hakkında 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

yılı için Üretimden Satışlardaki 

başarılarınd 
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