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Efeler kent�,
sektörel 
çeş�tl�l�ğ�n� 
gel�şt�r�yor

Ege bölges�n�n tarım 
ve tur�zm açısından 
en gel�şm�ş �ller� 
arasında bulunan 
Aydın, son dönemde 
bu sektörlere sanay�, 
madenc�l�k ve 
enerj�y� de ekled�. 
7 organ�ze sanay� 
bölges�ne evsah�pl�ğ� 
yapan kent, maden 
konusunda feld�spat, 
enerj� konusunda 
jeotermal �le önce 
çıkıyor.

Binlerce yıl önce Büyük Menderes 
ırmağının suladığı bereketli top-
raklar üzerine kurulmuş, doğanın 
kültürle kucaklaştığı bir kent olan 
Aydın, 2020 yılı verilerine göre 1 
milyon 119 bin 84 nüfusu ve 17 il-
çesi ile Türkiye’nin en kalabalık 20. 
büyük ili konumunda. Ege Bölge-
si’nde tarım ve turizm açısından en 
gelişmiş iller arasında yer alan Ay-
dın, son dönemde sanayi, madenci-
lik ve enerji alanında da atılımlarını 
sürdürüyor.

Kentin en büyük meslek örgütü 
olan Aydın Ticaret Odası (AYTO), 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan 
köklü geçmişiyle 117 yıldır Aydın’ın 
ticari, ekonomik ve sosyal hayatı-
nın nabzını tutuyor. Üye odaklı, de-
mokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap 
verebilir hizmet anlayışı ile bölge 
ekonomisinin güçlenmesine ön-
cülük ediyor. Kent ekonomisine 
dair değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Aydın Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hakan Ülken, uygun 
yeryüzü şekli ve iklim koşulları ile 
Büyük Menderes nehrinin suladı-
ğı bereketli ovaları içeren 800 bin 
hektar alanda kurulu Aydın’ın % 
46’sında tarım yapıldığını dile ge-
tirdi. Türkiye incir ve kestane üre-
timinde birinci olan Aydın'ın; zey-
tin, pamuk, enginar ve çilek üreti-
minde ikinci, yerfıstığı üretiminde 
ise üçüncü sırada yeraldığına dik-
kat çeken Ülken, “İlde tarımdan 
sonraki ikinci önemli sektör tu-
rizm. Birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış, açık hava müzesi görünü-
mündeki ilimiz, 23 ören yerine, bir-

çok tarihi, kültürel, turistik, doğal 
değerlere sahip” dedi.

Ekonomik hayatın temelini 
oluşturan tarımın ağırlığının sa-
nayi ve ticaret sektöründe yo-
ğun olarak kendini hissettirdiğini 
söyleyen Ülken, “Aydın’da sanayi 
ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi iş-
lemeye yönelik gıda imalatı, tekstil 
ürünleri imalatı, makine ve ekip-
man imalatı, madencilik ve taş 
ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, be-
yaz eşya ürünleri imalatı ve kim-
yevi maddeler imalatından oluşu-
yor. İlde 7 büyük OSB faal durum-
da. Burada üretilen ürünler yurtiçi 
ve yurtdışına satılıyor. Sanayi iş-
letmelerinin sektörel dağılımına 
baktığımızda %40 ile gıda ürünle-
ri imalatı, %10’ar pay ile diğer me-
talik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı ve başka yerde sınıflandı-
rılmamış makine ve ekipman ima-

latının ilk sıralarda yer aldığını gö-
rüyoruz” diye konuştu.

Feld�spat 
üret�m�nde l�der�z
Dünya albit (sodyum feldispat) 
üretiminde Türkiye’nin ilk sırada 
yer aldığını ve üretimin hemen he-
men tamamının Çine – Milas ilçe-
lerinde yapıldığını vurgulayan Ül-
ken, “Seramik sanayinin olmazsa 
olmazı olan feldspat yataklarından 
üretilen madenler ilimizden dün-
ya pazarına ihraç ediliyor. Aydın, 
jeotermal enerji kaynakları bakı-
mından önemli potansiyele sahip. 
Türkiye’nin en fazla güneş gören 
illerinden biri olan Aydın ve ilçe-
lerinde güneş enerjisi yatırımla-
rı için oldukça elverişli bir ortam 
bulunuyor. AYTO olarak maden-
cilik sektöründe ‘insana yaraşır 
iş ve geleceğimiz için önce güven-

lik’ diyerek hazırladığımız, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı tarafından des-
teklenen proje, açık ocak/ yer üs-
tü madenciliği sektöründe faaliyet 
gösteren işverenler ve işçiler, işçi-
lerin aileleri ve firmalarda çalışan 
İSG uzmanlarının iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda bilinçlendiril-
mesinden, İSG alanında sektörde 
sanal gerçeklik uygulamasının kul-
lanımına kadar birçok noktaya de-
ğiniyor” diye konuştu.

Aydın �nc�r�ne AB tesc�l�
AYTO olarak 2006’da bereketin ve 
yaşamın sembolü olan Aydın İnci-
ri’ni Türkiye’de tescil ettirdiklerini 
belirten Ülken, “Avrupa Birliği’n-
de coğrafi işaret olarak tescil edil-
mesi amacıyla 2013’te müracaat 
ettik ve Şubat 2016’da Aydın İnci-

ri AB tarafından coğra-
fi işaret olarak tescil 
edildi. Yüksek kali-
teye sahip Aydın İn-
ciri AB’de tescilli 2. 
Türk ürünü ilk men-
şe işareti olma özel-
liğine sahip. Bu kap-
samda dünya lideri oldu-
ğumuz incirde öncelikle ihracatçı 
firmaların uluslararası pazarlar-
da birbirlerine rakip olmamaları 
ve pazarda pay kapmak için oluş-
turulmuş olan fiyatların altında fi-
yat teklif etmemeleri başta olmak 
üzere, tescilli ürünü standartlarına 
uygun paketleyip hak ettiği değer-
den satmaları konusunda, düzen-
li eğitimler ve seminerler gerçek-
leştiriyoruz. Dünya piyasaların-
da Türk incirinin rekabet gücünü 
artırmak için firmalarımıza ken-
di markaları yanında coğrafi işaret 

logolu ambalajlarda ihra-
cat yapmalarına yöne-

lik bilgilendirme ça-
lışmaları yapmaya de-
vam ediyoruz” dedi.

Dünya incir üreti-
minde 320 bin ton üre-

timle Türkiye’nin birinci 
sırada yer aldığını hatırlatan 

Hakan Ülken, “İncir üretiminde 
en önemli paya sahip olan Aydın, 
183 bin ton ile Türkiye üretiminin 
%57,3’ünü karşılıyor. Aydın’ı 19,5 
bin tonluk üretim ile İzmir, 9,2 bin 
ton üretim ile Bursa takip ediyor. 
Başta incir, çilek ve kestane olmak 
üzere ilimizde üretilen birçok ürün 
için gıdadan kozmetiğe farklı sek-
törlerde alternatif kullanım alanla-
rı yer alıyor. Biz de ilimizin dış tica-
ret pazarında da ürün çeşitliliği ile 
öne çıkması için çalışmalar yürütü-
yoruz” diye konuştu.

İşletmeler için 
pandeminin ilacı 
nakit destek 

Herkes g�b� Aydın �ş dünyasının da 
COVID-19 salgını neden�yle zor günler 
geç�rd�ğ�n� bel�rten Ülken, şunları söyled�: 
“İl�m�zde de tüm ülkede olduğu g�b� kapanma 
sürec� ve daha sonrasında kademel� 
normalleşme süreçler�n�n ardından b�rçok 
sektör kend�n� toparlama gayret� �çer�s�nde. 
Yaşanan sürec� �nceled�ğ�m�zde salgının 
get�rd�ğ� yen� �ht�yaçlar ve alınan tedb�rler 
neden�yle dünya çapında özell�kle tem�zl�k, 
sağlık, sağlık sektöründe �laç üret�m-
dağıtım, test k�t� üret�m�, perakende ve 
e-t�caret ş�rketler�, h�jyen malzemeler� 
üret�m�, teknoloj� ve onl�ne h�zmetler önde 
gelen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. 
Salgının başından ber� b�rçok ürünün üret�m� 
dururken koronav�rüs salgınını önlemek �ç�n 
alınan tedb�rlerden dolayı maske, eld�ven, 
dezenfektan, k�ş�sel koruyucu ek�pman 
üret�m�n�n artması g�b� tekst�l, k�mya g�b� 
İl�m�zde de bel�rl� sektörler�n canlandığını 
ve öne çıktığını görüyoruz. Bununla b�rl�kte 
salgın sürec� �le b�rl�kte sağlıklı beslenmen�n 
daha da gündeme geld�ğ�, yerl� ve m�ll� 
üret�m�n önem�n�n kavrandığı bu süreçte 
Aydın İnc�r�'n�n �hracatında da söz konusu 
d�j�talleşme ve üret�c� f�rmaların  
e-t�carete yönel�m� de arttı.”

AYTO olarak pandem� sürec�nde sektörler�n 
durumlarını daha �y� tesp�t ederek talep 
ve sorunları �lg�l� merc�lere �letmek, 
çözüm üremek adına b�rçok çalışma 
gerçekleşt�rd�kler�ne d�kkat çeken Ülken, 
“COVID-19 salgınının AYTO üyeler�n�n 
üzer�ndek� etk�s�n�n mevcut durumunu 
tesp�t etmek ve sonuçları devlete �letmek 
amacıyla, 17 farklı meslek kom�tes�nden 
AYTO’ya kayıtlı �şletmeler �le COVID-19 
Ekonom� Etk� Ölçümü Anket� çalışması 
gerçekleşt�rd�k. Ankette üyeler�m�z 
�ler�k� süreçte �şyerler� �ç�n en fazla �ht�yaç 
duyulacak desteğ�n  doğrudan nak�t 
desteğ� olduğunu, bunu sırası �le verg� 
ertelemeler�, muaf�yetler veya �nd�r�mler�, 
kred� ve fa�z ödemeler�n�n ertelenmes�, 
�st�hdam teşv�kler�, çalışan ücret� destekler�, 
yen� kred�ler�n ver�lmes� ve elektr�k-su-
gaz faturalarının ertelenmes�n�n �zled�ğ�n� 
bel�rtt�ler. Sonuç olarak KOBİ temell� b�r 
ekonom�ye dayanan �l�m�zdek� �şletmeler�n 
pandem�n�n olumsuz etk�ler�n� bertaraf 
etmeler� �ç�n efekt�f destekler sürdürülmel� 
ve pandem� sonrası gelen t�carette, �ş 
hayatındak� uygulamalara ayak uydurmaları 
�ç�n eğ�t�mden h�be desteğ�ne b�rçok unsur 
harekete geç�r�lmel�” görüşünü savundu. 

 AYTO Başkanı 
Hakan Ülken 
kentte ekonom�k 
hayatın temel�n� 
oluşturan tarımın 
ağırlığının 
sanay� ve t�caret 
sektöründe yoğun 
olarak kend�n� 
h�ssett�rd�ğ�n� d�le 
get�rd�.

Aydın'ın, dünyanın en büyük �nc�r üret�c�s� 
olan Türk�ye'n�n üret�m�nden aldığı pay

%57,3


