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Konum olarak Anadolu’nun ortasında bulunan kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan Aksaray tarih 

boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış birçok ilklerin yaşandığı bir yerleşim yeri olmuştur.  

Aksaray kültür ve turizm varlıkları Âşıklı Höyük(Kapadokya’nın en eski köyü), Güvercin 

Kayası(Anadolu’nun ilk kalesi), Acemhöyük(Aksaray’ın en eski ticaret merkezi), yer altı şehirleri, 

türbeler, Aksaray Müzesi, Azmi Milli Müzesi, Ulu Camii, Eğri Minare, Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Nora 

Antik Şehri, Kilise Camii, Kızıl Kilise, Selime Kale ve Katedrali, Sofular Vadisi olarak sıralanabilir.  

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Aksaray, Güzelyurt ve Gülağaç gibi ilçeleri başta 

olmak üzere turizm potansiyeli yüksek olmakla beraber ziyaret eden turist sayısında gittikçe artış 

görülmektedir. Ticaretin önemli güzergâhlarından tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunmasından dolayı 

Selçuklular tarafından Sultanhanı Beldesine Türkiye'nin ve Dünyanın en büyük tarihi Selçuklu 

Kervansarayı yapılarak tarih boyunca tüccarlara hizmet vermiştir. Günümüzde yaklaşık olarak yıllık 

500.000 turistin ziyaret ettiği Sultanhanı turizm açısından büyük önem taşımaktadır.  

TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) bölgesinde yer alan Aksaray gelişen 

sanayisi, yeni iş kolları, turizm deki sıçraması ve bunların çarpan etkisiyle oluşturduğu iş olanakları 

sayesinde TR71 Bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş ve nüfusunu giderek arttırmıştır. 

 Aksaray halkının geçim kaynakları ve ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal ve hayvansal üretime dayalı 

olmakla beraber gelişen sanayisi ekonomi de eksen kayması oluşturmaktadır. İlde ilk sanayi kuruluşu, 

kamunun öncülüğünde 1924 yılında kurulan, günümüzde müze olarak mevcudiyetini sürdüren ve 

Türkiye’nin ilk un fabrikası olan Azmi Milli Türk A.Ş. aynı zamanda faaliyeti sırasında ihtiyacı olan 

elektrik enerjisini kendi hidro elektrik santrali ile karşılamış ve şehrin elektrik ihtiyacına da cevap 

vermiştir. Yine bir kamu yatırımı olarak 1976 yılında SEK’e bağlı Aksaray Süt Ürünleri Fabrikası 

kurulmuş daha sonra bu fabrika özelleşmiştir. 

 1986 yılında Mercedes Benz Türk A.Ş. Kamyon Fabrikasının açılışı gerçekleşmiştir. Aksaray’da esas 

sanayileşme 1989 yılında il olmasından sonra başlamış ve Aksaray OSB’nin faaliyete geçmesiyle 1997 

yılından sonra hız kazanmıştır. Otomotiv yan sanayi olarak gelişmiş olan Aksaray’da özellikle gıda 

ürünleri imalatı, maden, metal sanayi, et, süt, tarımsal ürün işleme gibi çeşitli sektörlerdeki yatırımlar 

ve Brisa Lastik Fabrikasının ilave yatırımları ile istihdam artmakta ve şehrin ekonomisi gelişme 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 Aksaray’da faaliyette bulunan banka şube sayısı 2014 yılı sonu itibariyle 35’e ulaşmış olup şube başına 

düşen nüfus sayısı 10.937 kişi olmuştur. 2009 yılında kişi başına düşen toplam mevduat miktarı 3.540 

TL iken 2014 yılında bu miktar %92 artış ile 6.787 TL’ye ulaşmıştır. Kişi başına düşen toplam mevduat 

miktarı bir önceki yıla kıyasla %10,2 artış göstermiştir. Aksaray’da 2012 yılında kişi başına düşen 

toplam mevduat 4.887 TL iken, 2013 yılı sonu itibariyle %25,9 artış ile 6.156 TL olmuştur. Aksaray’da 

kişi başına düşen toplam mevduat miktarında 2013 yılında ciddi bir artış olmuştur. 2009 yılında kişi 

başına düşen nakdi kredi miktarı 1.746 TL iken son beş yılda yaşanılan %226 artış ile 5.692 TL’ye 

ulaşmıştır. Kişi başına düşen nakdi kredi miktarı 2013 yılına kıyasla %13,8 artış göstermiştir. 2009 

yılında 92 TL olan ve 2011 yılında 85 TL’ye kadar gerileyen bankalardaki kişi başına düşen takipteki 

alacak miktarı 2014 yılında 225 TL’ye çıkmıştır. Kişi başına düşen takipteki alacak miktarında 2013 

yılında yaşanılan %71’lik artış ise dikkat çekicidir. 

 
2014 verilerine göre 81 ilden sadece 4'ünün borcu tasarruflarından daha azdır. Toplam mevduattan 

daha düşük miktarda kredi kullanan iller Zonguldak, Tunceli, Aksaray ve Ankara olarak sıralanmıştır. 

Nakdi kredilerin mevduata oranının en düşük olduğu il ise Zonguldak olmuştur. Bu oran Zonguldak'ta 

yüzde 80,38 olarak gerçekleşirken, bu kenti yüzde 81,01 ile Tunceli, yüzde 89,89 ile Aksaray, yüzde 98,5 

ile de Ankara takip etmiştir. Tasarrufu borcundan daha çok olan iller 2013 yılında Uşak, Aksaray, 

Ankara ve Tunceli olarak sıralanmıştır. 

 Buna göre Ankara, Aksaray ve Tunceli 2014'te de yerini korurken, değişim Zonguldak ve Uşak illerinde 

yaşanmıştır. Borcundan çok tasarrufu bulunan iller 2012'de Bartın, İstanbul, Uşak, Aksaray, 

Zonguldak, Ankara ve Tunceli; 2011'de ise Sivas, Hakkari, Eskişehir, Zonguldak, Muğla, Erzincan, 

Bartın, İstanbul, Uşak, Aksaray, Ankara ve Tunceli illerinden oluşmuştur. Aksaray’daki Toplam 

Mevduat miktarı 2013 yılında 2,34 Milyar TL iken % 11,1’lik artış ile 2014 yılında 2,60 Milyar TL’ye 

yükselmiştir. 2009 yılından bu yana Toplam Mevduat miktarında yaşanılan artış ise %98’dir. Toplam 

Nakdi Kredilerde yaşanılan artış ise Toplam Mevduat miktarında yaşanılan artışa göre daha fazladır. 

2014 yılında, Toplam Nakdi Krediler miktarında 2009 yılından bu yana %232’lik bir artış 

gözlemlenirken, geçen yıla kıyasla %15’lik bir artış yaşanmıştır. Toplam takipteki alacak miktarı ise 

2009 yılında 34 Milyon TL iken 2013 yılında 74,6 Milyon TL’ye, 2014 yılında ise 86 Milyon TL’ye 



yükselmiştir. Aksaray’da kullanılan kredi türleri incelendiğinde 2014 yılında taşıt kredisi olarak 12 

Milyon TL, konut kredisinin 299 Milyon TL ve diğer tüketici kredilerinin ise 424 Milyon TL olarak 

gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 2009 yılından bu yana konut kredisi kullanımında %238’lik bir artış 

gözlemlenirken bu oran diğer tüketici kredilerinde %343, taşıt kredisinde ise %117 olarak 

gerçekleşmiştir. 2013 yılına kıyasla taşıt kredisi kullanımında %20’lik düşüş yaşanırken konut kredisi 

kullanımında %12, diğer tüketici kredilerinde ise %15’lik bir artış yaşanmıştır. Bu veriler 2014 yılı 

içerisinde taşıt kredisi kullanımında önceki beş yıla kıyasla yavaşlama olduğunu göstermektedir. 

 

 
 



Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre Aksaray’ın ihracat rakamlarında her ne kadar yıllara 

göre dalgalanmalar olsa da 2007-2014 yılları arasında %104’lük bir artış gözlenmiştir. Aynı dönemde 

Türkiye’nin ihracat artış oranı %44 olarak gerçekleşmiştir. Aksaray’ın son 7 yılda ihracat artış oranı 

ülke ortalamasının yaklaşık 2,4 katıdır. 

 

 

 

 

 

 
Aksaray ihracatı 2011 yılında %48’lik artış göstermiş olup 84,3 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2012 

yılında küresel piyasalardaki durgunluktan kaynaklanan bir miktar düşüş gerçekleşmiş olsa da 2013 ve 

2014 yılında tekrar yükselişe geçmiştir. 2014 yılında %13,5 artış ile Aksaray ihracatı 83 Milyon $ olarak 

gerçekleşmiştir. Gerçekleşen ihracat rakamları aylara göre incelendiğinde en fazla ihracatın küresel 

piyasalardaki talebe bağlı olarak Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

Mevsim geçişlerinde özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen talebe bağlı olarak ihracat 

rakamlarında artış tespit edilmiştir. 

Şekil-5: Aylara Göre İhracat Miktarı (TİM,2014) 

 



Bölgelere göre gerçekleştirilen ihracat miktarı incelendiğinde en fazla ihracatın Ortadoğu ve Körfez, 

Avrupa ve Orta Asya ülkelerine gerçekleştirildiği, Amerika ile Avustralya kıtalarına ise sadece 2,2 

Milyon $ ihracat gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Ortadoğu ve Körfez, Avrupa, Orta Asya Aksaray 

için oldukça önemli pazarlardır. 2013 yılına kıyasla Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapılan ihracat 

%92’lik bir artış göstermiştir. 

 Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta ise %16’lık bir düşüş gerçekleşmiştir, Orta Asya ülkelerine yapılan 

ihracatta ise çok ciddi bir değişiklik gözlemlenmemektedir. Avrupa pazarında yaşanan daralma Aksaray 

firmalarının Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelmelerini sağlamıştır. Diğer taraftan Güney Asya 

ülkelerine yapılan ihracattaki artış dikkat çekicidir; 2013 yılında yaklaşık 1 Milyon $ olan ihracat 2014 

yılı sonu itibariye yaklaşık 4,5 Milyon $ olmuştur. Özellikle Hindistan’a yapılan ihracatta ciddi artış 

gerçekleşmiş olup, 0,8 Milyon dolardan 3 Milyon $’a yükselmiştir. 

 
2014 yılında 10 Milyon $ ihracat gerçekleştirilen Afrika ülkeleri Aksaray’ın toplam ihracatının %13 

ünü oluşturmaktadır. Afrika ülkelerinde 2013 ve 2014 yılları kıyaslandığında; Mısır’a yapılan ihracat 

5 Milyon $’dan 2,5 Milyon $’a, Libya’ya yapılan ihracat 3,1 Milyon $’dan 0,9 Milyon $’a düşmesine 

rağmen Etiyopya, Cezayir, Güney Afrika, Tunus gibi ülkelere yapılan ihracatta artış gözlemlenirken, 

Afrika’ya yapılan toplam ihracatta ciddi bir düşüş gözlemlenmemiştir. Bölgelere göre ihracat oranı 

incelendiğinde %29 luk oran ile Avrupa ve Ortadoğu ve Körfez ülkeleri en fazla ihracat yapılan ülke 

gruplarıdır, bu ülke gruplarını %18 ile Orta Asya , %13 ile de Afrika ülkeleri takip etmektedir. 



 
Ülkelere göre ihracat rakamları incelendiğine 2014 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen 3 ülke Irak, 

Azerbaycan-Nahcivan ve İran’dır. Bu 3 ülkeye sırasıyla en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler; kimyevi 

maddeler ve mamulleri, taşıt araçları ve yan sanayi, makine ve aksamlarıdır. 2013 yılına kıyasla 

Ukrayna, Almanya, İtalya, Mısır Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan ihracatta ciddi düşüşler 

gözlemlenirken, diğer taraftan Irak, Azerbaycan, İran, Rusya, Kazakistan, Bulgaristan, Hindistan gibi 

ülkelere yapılan ihracatta artış gözlemlenmektedir. 

 
2014 yılı verilerine göre, Aksaray’dan 2 Milyon $ ve üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 12 dir. Her ne 

kadar 2014 yılında Suudi Arabistan yapılan ihracat 3 Milyon $ dan 1,5 Milyon $’a düşmüş olsa da 

Suudi Arabistan da bu ülke gruplarında değerlendirdiğinde en çok ihracat yapılan 13 ülkeye 55,5 

Milyon $ ihracat gerçekleşmiştir. 2014 yılında geri kalan 27,5 Milyon $ ihracat ise 71 farklı ülkeye 

gerçekleşmiştir. Pazar çeşitliliği bakımından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilse de yapılan 



ihracatın büyük bir kısmı CIF olmasından dolayı navlun giderleri açısından olumsuz bir göstergedir. 

Aksaray’da yıllara göre ihracat yapan firma sayısı incelendiğinde son 5 yılda %42 lik bir artış 

gerçekleşmiş olup,2009 yılında 56 olan ihracat yapan firma sayısı 2014 yılında 80’e yükselmiştir. 

 
Sektörlere göre ihracat rakamları incelendiğinde 2013 ve 2014 yıllarında Aksaray’da en fazla ihracatın 

gerçekleştiği 5 sektör sırasıyla Makine ve Aksamları, Taşıt Araçları ve Yan Sanayi, Çelik, Kimyevi 

Maddeler ve Mamulleri, Halı, Demir ve Demir Dışı Metaller olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında en 

fazla ihracat gerçekleştirilen 5 sektörden 75,2 Milyon $ ihracat gerçekleşmiş olup Aksaray ihracatının 

yaklaşık %91’ine karşılık gelmektedir.  

2014 yılında bu sektörlerin ihracat rakamları 2013 yılı ile kıyaslandığında; çelik sektöründe 2014 

yılında yapılan toplam ihracat 16 Milyon $’dan 14 Milyon $ a gerilemiş olsa da en önemli değişiklik 

kimyevi maddeler ve mamuller sektöründe 2013 yılında 2,8 Milyon $ olan ihracat 2014 yılında 10,5 

Milyon $’a yükselerek %270 oranında artış göstermiştir. 

 Bu sektörde Irak’a 2013 yılında 0,5 Milyon $ ihracat gerçekleşirken 2014 yılında 5,5 Milyon $ ihracat 

gerçekleşmiştir; nedeni ise Irak’taki yeni yapılanmaya bağlı olarak kimyevi madde ve mamullerine olan 

talepteki artıştır. Diğer taraftan kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 2013 yılında Etiyopya’ya 

hiç ihracat yapılmaz iken 2014 yılında 1,1 Milyon $ ihracat gerçekleşmiştir. Çelik, Kimyevi maddeler 

ve mamuller sektörleri dışında kalan diğer üç sektörde ciddi anlamda değişiklik olmamıştır. 

 
Aksaray’da en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 28,6 Milyon $’lık ihracat ile makine ve aksamları 

sektörüdür. Bu sektörde 2014 yılında bir önceki yıla göre ihracat rakamında ciddi bir değişiklik 



gözlemlenmemektedir. En fazla ihracat yapılan ülkeler İran, Kazakistan, İtalya, Bulgaristan, 

Azerbaycan-Nahcivan, Suriye’dir.  

Ülkeler bazında gerçekleşen ihracat rakamları 2013 yılı ile kıyaslandığında Mısır, İtalya, Libya’ya 

yapılan ihracatta ciddi düşüşler gözlemlenmektedir. Mısır’a gerçekleştirilen ihracat 2,5 Milyon $ dan 

0,8 Milyon $’a, Libya’ya gerçekleştirilen ihracat 2,5 Milyon $’dan 0,6 Milyon $’a, İtalya’ya 

gerçekleştirilen ihracat ise 4,5 Milyon $’dan 2,3 Milyon $’a gerilemiştir. Diğer taraftan 2013 yılı ile 

kıyaslandığında İran’a gerçekleştirilen ihracat 1,5 Milyon $’dan 4,6 Milyon $’a, Suriye’ye 

gerçekleştirilen ihracat 0,4 Milyon $’dan 1,4 Milyon $’a, Bulgaristan’a gerçekleştirilen ihracat 0,6 

Milyon $’dan 2 Milyon $’a yükselmiştir. Makine ve Aksamları sektöründe aylara göre ihracat rakamları 

incelendiğinde Mayıs, Haziran ayında uluslararası piyasalardaki talebe bağlı olarak artış 

gözlemlenmektedir. 

 
2014 yılı içerisinde makine ve aksamları sektöründen sonra en fazla ihracat yaklaşık 15 Milyon $ ile 

taşıt araçları ve yan sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan-

Nahcivan, Irak, Rusya Federasyonu’dur. 2013 yılı ile kıyaslandığında makine ve aksamları sektöründe 

gerçekleştirilen toplam ihracatta kayda değer bir değişiklik gözlemlenmemiştir ancak Azerbaycan-

Nahcivan ve Irak’a gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkat çekicidir. 

 Azerbaycan Nahcivan’a gerçekleştirilen ihracat 2,8 Milyon $’dan 4,9 Milyon $’a, Irak’a 

gerçekleştirilen ihracat ise 0,6 Milyon $’dan 1,9 Milyon $’a yükselmiştir. Rusya Federasyonuna 

gerçekleştirilen ihracat rakamında herhangi bir değişiklik gözlemlenmemektedir. İhracat verileri aylara 

göre incelendiğinde mevsimsel bir etkinin görülmediği tespit edilmiştir. 



 
Çelik sektörü 2013 yılında Aksaray’ın toplam ihracatından %22 oranında pay alırken bu oran 2014 

yılında %17,5’a düşmüştür. Oranın düşme nedeni toplam ihracatın artması ve çelik ihracatının 1,5 

Milyon $ civarında azalmasıdır. 

 Çelik sektörü, 2014 yılında makine ve aksamları ile taşıt araçları ve yan sanayi sektörlerinden sonra 

en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektördür. 2014 yılı verilerine göre çelik sektöründe en fazla ihracat 

gerçekleştirilen ülkeler Hindistan, Ukrayna, İran ve Mısır’dır. 2013 yılı ile kıyaslandığında Hindistan 

ve İran’a gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkat çekicidir.  

Hindistan’a gerçekleştirilen ihracat 0,8 Milyon $’dan 2,8 Milyon $’a, İran’a gerçekleştirilen ihracat 

ise 0,2 Milyon $’dan 1,7 Milyon $’a yükselmiştir. Mısır ve Ukrayna’ya gerçekleştirilen ihracatta ise bu 

ülkelerde yaşanan iç karışıklıklara bağlı olarak düşüş gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
2013 yılına kıyasla %270’lik bir artışın yaşandığı kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 2014 

yılında 10,5 Milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 2013 yılında 



Aksaray’ın genel ihracatından %4 oranında pay alırken bu oran 2014 yılında %12,8’e yükselmiştir. En 

fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Arnavutluk, Irak ve Etiyopya’dır. 2013 yılı ile kıyaslandığında; 

Arnavutluk ve Etiyopya’ya 2013 yılında hiç ihracat gerçekleşmemiş olup 2014 yılında Arnavutluk’a 7,8 

Milyon $ ,Etiyopya’ya ise 1,1 Milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir, Irak’a gerçekleştirilen ihracat ise 

0,5 Milyon $’dan 5,5 Milyon $’a yükselmiştir. Aylara göre ihracat rakamı incelendiğinde ise en fazla 

ihracatın Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. 

 
2014 yılında Aksaray’da en fazla ihracatın gerçekleştirildiği beşinci sektör Halı sektörüdür. Bu sektörde 

ana pazar Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.2013 yılında 2,8 Milyon $ ihracat gerçekleştirilirken 

2014 yılında %18,5’lık artış ile 3,3 Milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu artıştaki en önemli sebep 

ABD’ye gerçekleştirilen ihracattaki artıştır.  

 

 

 

 

 

 



 

Sonuç olarak Aksaray ihracatı son 5 yılda %52’lik bir artış göstermiştir. 2014 yıl sonu itibariyle 

Aksaray’dan 80 ihracatçı firma 84 farklı ülkeye 83 Milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir. 2009 yılında 56 

olan ihracatçı firma sayısı 2014 yılında 80 olmuştur. Mercedes, Sütaş, Colins gibi kendi sektörlerinde 

öncü firmaların şirket merkezleri Aksaray olmamasından dolayı ihracat rakamları Aksaray ilinde 

gözükmemektedir. İhracatta yaşanılan bu artışı sürdürülebilir kılabilmek için yeni hedef pazarlara 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi, var olan pazarların iyileştirilmesi, uluslararası fuarlara katılımın 

sağlanması, üretici firmalar arasındaki işbirliğinin arttırılması, işletmelerde marka bilincinin 

yerleştirilmesi ve dış ticaret konusunda uzmanlaşmış kalifiye personelin çalıştırılmasının teşvik edilmesi 

gerekmektedir. 

Aksaray’da gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmekte olan yatırım teşvik belgeli yatırımların son 5 yılda 

toplam sabit yatırım tutarı 2.427 Milyon TL’ye ulaşmıştır. 2010 yılında toplam sabit yatırım tutarı 684 

Milyon TL iken 2012 yılında %1,6’lık artış ile 695 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2012 Yılının 

Haziran ayında yürürlüğe giren Yeni Teşvik Sistemi ile ise yatırım teşvik belgeli yatırımların sayısında 

ve toplam sabit yatırım tutarında önemli miktarda artış olmuştur, 2014 yılında toplam sabit yatırım 

tutarı yaklaşık 612 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen ya da 

gerçekleştirilmekte olan yatırım teşvik belgeli yatırım sayısı 25 adet olup bu yatırımların destek 

unsurlarına göre dağılımı Tablo-3’de verilmektedir.  

Tablo - 3: Destek Unsurlarına Göre 2014 Yılında Alınan Yatırım Teşvik Belgelerinin Dağılımı 

 

 



Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların ilçelere göre dağılımı incelendiğinde en fazla yatırımın 21 adet 

yatırım ile Merkez ilçeye gerçekleştirildiği görülmektedir. 2014 yılı içerisinde Merkez ilçeye 

gerçekleştirilen Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların toplam sabit yatırım tutarı yaklaşık olarak 615 

Milyon TL’dir. Merkez ilçede gerçekleştirilen yatırımların çoğunluğu imalat sanayisine yönelik 

yatırımlardır. Sarıyahşi ilçesindeki Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların toplam yatırım tutarı yaklaşık 

olarak 4,4 Milyon TL iken bu Ortaköy ilçesinde 4,1 Milyon TL, Eskil ilçesinde 1 Milyon TL, Gülağaç 

ilçesinde 1 Milyon TL ve Güzelyurt ilçesinde 650 bin TL’dir. Ağaçören ilçesinde ise 2014 yılı içerisinde 

Yatırım Teşvik Belgeli yatırım gerçekleştirilmemiştir. 

Son beş yılda Aksaray’da Yatırım Teşvik Belgeli toplam 153 yatırım bulunurken bu yatırımların ilçelere 

göre dağılımı Tablo-4’te verilmektedir. 

 
Son beş yıldaki verilere göre en fazla Yatırım Teşvik Belgeli yatırım sırasıyla 1.708 Milyon TL ile 

Merkez, 19 Milyon TL ile Güzelyurt ve 15 Milyon TL ile Ortaköy ilçesinde gerçekleşmiştir. Ağaçören 

ilçesinde ise son beş yılda Yatırım Teşvik Belgeli hiçbir yatırım gerçekleştirilmemiştir. 2014 yılındaki 

Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların konularına göre dağılımı incelendiğinde en fazla yatırımın sırasıyla 

pişmiş kil ve çimento gereçleri, Lastik-Plastik, Madeni eşya başta olmak üzere imalat, hizmet ve tarım 

sektörlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Son beş yılda gerçekleşen Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların 

konularına göre dağılımı ise Şekil-18’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



Şekil-18’den görülebileceği üzere yatırım tutarı olarak en fazla yatırım sırasıyla 703 Milyon TL ile 

Ticaret ve Depolama, 515 Milyon TL ile Lastik-Plastik ve 261 Milyon TL ile İmalat Sanayi sektörlerinde 

gerçekleşmiştir. Ticaret ve Depolama sektöründe toplam 5 adet yatırım gerçekleştirilmiştir. Yatırım 

Teşvik Belgeli Yatırımların türlerine göre dağılımı ise Tablo-4’te verilmektedir. Hem son beş yılda hem 

de 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımların çoğunluğu komple yeni yatırımdır. Komple Yeni 

Yatırım olarak 2014 yılı içerisinde 20 adet yatırım gerçekleştirilirken son beş yılda ise 120 adet yatırım 

gerçekleşmiştir.  

Tablo - 5: Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımların Türlerine Göre Dağılımı 

 

 

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da 2014 yılsonu itibariyle 15 adet turizm işletme belgeli, 25 

adet ise belediye belgeli olmak üzere toplam 40 adet işletme hizmet vermektedir. Bu işletmelerin toplam 

oda ve yatak kapasitesi sırasıyla 1.048 ve 2.168’dir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). Aksaray’da 

2014 yılsonu itibariyle 10 adet A Sınıfı Seyahat Acentesi hizmet vermekte olup toplamda 12 adet 

vardır.(TÜRSAB, 2014). 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Aksaray’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist 

sayıları incelendiğinde 2013 yılında bir artış yaşanmıştır. Son üç yıla bakıldığında Aksaray’da 

konaklayan yabancı turist sayısı yerli turist sayısından daha fazladır. Şekil 19’ da yerli-yabancı turist 

sayıları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 



2014 yılı içerisinde Aksaray’da konaklayan turist sayısı bir önceki yıla kıyasla %20 düşüş göstermiş 

olup yaklaşık 133 bin kişiye gerilemiştir. Toplam geceleme sayısı ise yaklaşık 544 bin gece olmuştur. 

Almanya ve Hollanda’dan gelen turist sayısında ciddi düşüşler gözlenirken yerli turist sayısında da 

%16’lık bir düşüş yaşanmıştır Milliyetlerine göre Aksaray’da konaklama yapan turist dağılımı 

incelendiğinde 2014 yılında yerli turist sayısı 54.549’dur, konaklama yapan en fazla yabancı turist ise 

Almanya’dan olup 8.085 kişidir. Bu ülkeyi sırasıyla Gürcistan, Diğer Batı Asya ülkeleri, Avusturya ve 

Fransa takip etmektedir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYSİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. 

ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA TURİZM SAN. TİC.A. Ş. 

İMER-L&T İŞ MAKİNALARI A.Ş. 

AKBOR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 

MAR DEMIR KAUÇUK PLAS. MAM. ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD.ŞTI. 

KANAT DIŞ TICARET DANIŞMANLIK SAN. TIC. LTD.ŞTI. 

OBİAL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. İTH. İHR. A.Ş. 

ÇİFT KARTAL DIŞ TİCARET A.Ş. 

POLYTEC PLASTIK URUNL. SAN. VE TIC. A.S. 

FECEKS DIŞ TİCARET VE GIDA SANAYİ TİC.LTD. ŞTİ. 

KUZEY BORU PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

ELMACILAR METAL ALÜM. PLAS. İML. SAN. İTH. İHR. PAZ. VE TİC.LTD. ŞTİ 

AG GRUP OTOMOTİV TARIM İNŞAAT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

SÖYLEMEZLER TARIM HAYV. HALIC. VE OTOM. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

RIDVAN COŞKUN 

ABİNA YÖNETİM DANIŞMANLIK TEKS İNŞ. GIDA TEM. SAN. VE LTD.ŞTİ. 

UĞURAY SÜT A.Ş. 

SULTANHAN BESİCİLİK TARIM HALI PETROL OTELCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

HİSAR MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A. Ş. 

SEMERKAND PLASTİK KİMYEVİ MADDELER TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

GİRGİN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

GALERİ BOĞA HALI VE KİLİM TAM. NAK. İM. İTH. İHR. SAN. TİC.LTD. ŞTİ 

KAYA GİYİM KONFEKSİYON İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

METALSA OTOMOTİV GELİŞTİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

SERİNYIL PLASTİK AMBALAJ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

ÇİFT KARTAL DEĞİRMEN MAKİNALARI VE TAŞLARI SAN. TİC. A. Ş. 

AKSAN TREYLER MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.  

EGE AY OTO. MAK. İNŞ. TURİZM NAK. SAN. TİC.LTD. ŞTİ 

AKSAY DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.  

OKUTAN MADENCİLİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

BAŞAY MAK. İML. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.  

HALİL SÖYLEMEZ 

TARIM KREDİ PLASTİK VE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.A. Ş. 

OKURLAR PETROL HAY. TAR. GID. NAK. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

MAKRO END. HAMMADDELER NAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRI TICARET A.S. 

PIRLANTA GRANİT MADENCİLİK MER. İNŞ. NAK. SAN. TİC.A. Ş. 

MEHMET AKİF TEMEL  

STARDEPO OTOMATİV İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 

TASF. HAL. AGAMEN OTOMOTIV PETR. İNŞ. NAK. TEKS. SAN. TİC.LTD. ŞTİ 

AKBULUT ÇELİK ÇATI BOYA METAL İNŞAAT NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

MUTLU MAD.EŞYA ÇELİK YAPI SİS. İNŞ. OTOM. İML. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

PARKORİUM METAL MOBİLYA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 



SANİYE ŞATIR 

KENDOR MAKİNA METAL OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

M.M. S.TARIM VE HAYVANCILIK MOBİLYA İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

EMİGRO GIDA İNŞAAT TURİZM SAN. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. 

ŞEHRİ PARK METAL PLAS. MOB. İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

KABAY ISI ZİRAAİ ALETLERİ İNŞ. NAK. GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 

SULTANHAN HALICILIK TEKS. GIDA TUR. İNŞ. KUY. İMA. OTO. TAŞ. OR. ÜR. 

TERLEMEZ AKARYAKIT EKİPMANLARI NAKLİYE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ZÖHRE KALAYCI 

KAMİL AKINCI 

POLİMER MADEN SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

ERCAN ÖZCAN  

SMD TEK ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

CİHATSAN MAKİNA MAD.İNŞ. NAK. PET. ÜRN. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

MODASAN OTOMOTİV İNŞ. HED. EŞYA TEKS. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

BEŞEL BİJON CİVATA METAL NAKLİYE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ABAKLI HALI PAZ. SAN. VE TİC.LTD ŞTİ 

NALBANTOĞLU MOB. NAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

GELVERİ TURİZM EL SANATLARI TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

GÜR MADEN MİKRONİZE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER TİC. VE SAN. A. Ş. 

AYPAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. 

FLOWTECH MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

PETER SANDRIESSER İNŞAAT DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

GENÇ ORTAKLAR ORMAN ÜRN. ET MAM. ELK. İNŞ. TEM. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 

YÜKSELİN İNŞAAT EMLAK BİLİŞİM OTOMOTİV DIŞ TİCARET GIDA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

İŞTEKS İŞ ELB. ORG.İML. PAZ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

MEHMET DINÇ  

YUSUF MUTLU 

SERDAR ŞAHİN MOBİLYA VE AHŞAP EŞ. DAY. TÜK. MAL. KUY. MÜCEV. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. 

MOTAYSAN OTO. TEKS. PLASTIK VE MÜH.HIZ. SAN. TIC. LTD.ŞTI. 

MUSTAFA YUSUF KALAY  

VEFA ENDÜSTRİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

YUSUF TATLIPINAR  

SADETTİN UFUKLAR 

EMİN İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 

MEHMET TOSUN  

İKA İNŞAAT MALZEMELERİ TEKSTİL MADEN MAKİNA VE GÜBRE İHRACAT İTHALAT TİC. LTD. ŞTİ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015 yılı ocak ayı ihracat rakamları Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde TİM Başkanı 

Mehmet Büyükekşi tarafından açıklandı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, metal 

işçilerinin grevine erteleme kararına 

ilişkin, "Hükümetimize bu karardan 

ötürü teşekkür ediyoruz ve bu kararı 

destekliyoruz" dedi. 

Büyükekşi, ocak ayı ihracat rakamlarını 

ATSO ev sahipliğinde düzenlenen 

toplantıyla Aksaray'da açıkladı. 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Koçaş'ın açılış 

konuşmasından sonra söz alan Belediye 

Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Aksaray 

Valisi Şeref Ataklı'nın konuşmalarından sonra ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirirken, 2015 yılında Türkiye 

ekonomisindeki en büyük artının "petrol fiyatlarındaki düşüş" olduğunu söyledi. 

Büyükekşi, petrol fiyatlarının kısa sürede yükselmesinin öngörülmediğini ifade ederek, "Düşen enerji 

fiyatları büyüme, cari açık ve enflasyon üzerinde olumlu etki yapacak. Nitekim 2014'ün tamamında dış 

ticaret açığı yüzde 15,4 daraldı. Enerji hariç bakıldığında Türkiye'nin cari fazlası var" diye konuştu. 

Enerji fiyatlarındaki düşüş 

Merkez Bankası'nın 2015 yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 5,5'e çektiğini ve yıl sonunda son 45 

yılın en düşük enflasyon rakamının görülebileceğini açıkladığını vurgulayan Büyükekşi, şunları 

kaydetti:  

"Önümüzdeki aylardan itibaren enerji fiyatlarındaki düşüşü daha fazla hissedeceğiz. Bu yıl enerji 

fiyatlarının desteğiyle temel makro büyüklüklerde toparlanma bekliyoruz. Enerji fiyatlarının düştüğü, 

cari açık ve enflasyonun gerilediği, AB'nin parasal genişlemeye gittiği bir ortam bizim için önemli bir 

avantaj olabilir. Diğer taraftan hükümetimiz ekonomiye ilişkin birbiri ardı sıra reform paketleri 

açıklıyor. Yüksek teknolojiye yönelik yatırımları destekliyor. Bu avantajdan daha fazla yararlanmak için 

yatırımı cazip kılan ve ihracatçıyı destekleyen faiz seviyesi talebimizi yineliyoruz." 

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri 

Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan aşağı indirdiğini ama 

koridoru yerinden oynatmadığını dile getirerek, "Büyümenin yüzde 95'inin ihracattan geldiği bir 

ortamda tek kanatlı değil, çift kanatlı uçmak adına Merkez Bankamızdan daha cömert faiz indirimleri 

bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankamızın aynı kararlılıkla fonlama maliyetlerini de 

azaltmasını bekliyoruz. Keza ihracatçılarımız pozitif bir ayrımı hak ediyor" şeklinde konuştu. 



"Metal işçilerinin grevine erteleme kararı" 

Bakanlar Kurulu'nun, Birleşik Metal-İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevi, milli güvenliği 

bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelemesini değerlendiren Büyükekşi, şöyle 

konuştu: 

"Metal-İş kolunda Ağustos'ta başlayan 

toplu sözleşme görüşmeleri 14-17 

Aralık'ta iki güzide sendikamızın 3 yıl 

için anlaşmasını tamamlamasıyla iş 

barışı içerisinde devam etmekteydi. 

Ancak üçüncü bir sendikamızın, senelik 2 

milyar dolar ihracat yapan 38 iş yerinde 

başlattığı grev de ihracatı olumsuz 

etkiledi. Otomotiv, inşaat ve enerji 

sektörlerinde faaliyet gösteren bu 

şirketlerde üretimin durması, otomotiv, 

enerji, boru ve beyaz eşyada üretim 

yapan ve senelik 20 milyar dolar ihracat 

hacmine sahip 26 büyük şirketin üretiminin durmasına yol açacaktır. Geçtiğimiz hafta sadece bir 

şirketimizin üretiminde 70 tıra yapılacak yüklemenin direnişle bekletilmesinden tam 22 üretici firma 

etkilendi. Hükümetimiz bu etkileri ve taleplerimizi dikkate alarak Bakanlar Kurulu Kararı ile bu grevi 

erteledi. Hükümetimize bu karardan ötürü teşekkür ediyoruz ve bu kararı destekliyoruz. Türkiye'de aynı 

işkolunda farklı sendikaların uzlaşmasını olumlu buluyoruz ancak bir başka sendikanın bu anlaşmaya 

ayak uydurmamasını anlayamıyoruz. Tüm sendikaların ve üye çalışanların bir an önce işlerinin başına 

dönmeleri çağrımızı yineliyoruz." 

Irak'ta yaşananların ihracata etkisi 

Ardından soruları cevaplandıran Büyükekşi, Türkiye'nin ihracatında Ortadoğu'da yaşananların etkisine 

ilişkin bir soru üzerine, IŞİD'in Irak'taki saldırıları dolayısıyla geçen yılın haziran ayından itibaren, bu 

ülkeye olan ihracatın düştüğünü söyledi. 

Büyükekşi, Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı ülkenin Irak olduğuna dikkati çekerek, şöyle 

devam etti: 

"Şu anda hala ikinci konumda. Bu ay da yine Irak'ın ihracatında önemli bir düşüş var. Baktığınızda 

yaklaşık yüzde 16,5'lik bir düşüş olmuş. Özellikle bu ayki düşüş hem hava şartları hem de avro dolar 

paritesi ile ilgili... Avro dolar paritesinin toplam ihracatımıza etkisi 8 milyar dolar olumsuz oldu. 

Aslında yapılan ihracat, miktar ve rakam olarak değişmiyor. Ama avrodan yapılınca geçen seneki 

1,37'den bugün hesap etsek, yaklaşık 750-800 milyon dolar ihracatımız artıda görünüyor. Parite 

özellikle başta otomotiv ve hazır giyim sektörü ihracatının yüzde 80'ini Avrupa'ya yapan sektörlerimiz, 

zorlanıyor ama önümüzdeki aylarda bunun düzeleceğine inanıyoruz." 

Bir katılımcının Merkez Bankası'nın faiz indirimini nasıl yapmasını beklediklerini sorması üzerine 

Büyükekşi, avro dolar paritesindeki düşüşten dolayı ihracatta 8 milyar dolarlık bir negatif etkinin 

yaşandığını belirtti. 

Bunun etkisinin ocak ayında da görüldüğünü ifade eden Büyükekşi, önümüzdeki aylara ilişkin 

beklentilerin pariteye göre şekilleneceğini aktardı. 

Merkez Bankası'nın faizleri 50 baz puan düşürdüğünü anımsatan Büyükekşi, "Ama aslında düşürmedi. 

Çünkü ihracatçı ve yatırımcı açısından önemli olan maliyettir. Bunun maliyete herhangi bir etkisi 



olmadı. Faiz koridorunda herhangi bir 

düşüş yapmadı. Türkiye'nin makro 

ekonomik dengelerinin yerinde olmasını 

arzu ederiz. Ama dünyada petrol fiyatları 

yarı yarıya düşmüş durumda. Buna bağlı 

olarak emtia fiyatları da yarı yarıya, üçte 

bir oranında düştü. Bütün beklentiler hep 

düşüş yönünde. Yatırımcı ve ihracatçı için 

maliyetin aşağı çekilmesi amacındayız. 

Bunun için de bir seferde mi, birkaç seferde 

mi olur, o konu hakkında birşey söylemek 

istemiyorum. Çünkü o işin uzmanları bilir 

ama maliyetler konusunda gerekenin 

yapılması lazım." 

Büyükekşi, Birleşik Metal-İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevin ertelenmesi kararına yönelik 

başka bir soru üzerine de 98 bin kişinin bir sendikaya bağlı çalıştığını bildirdi. 

Bununla ilgili 14-17 Aralık'ta sözleşmenin imzalandığını, ikinci bir sendikanın da imzaladığını 

anımsatan Büyükekşi, "Üçüncü sendika imzalamıyorsa bu ne demek sizce? Bu, Türkiye'nin üretim ve 

ihracatına zarar veriyor. Diğer sendikalar imzalamış, onlar da Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'nin büyük 

işkolunda çalışanların yüzde 90'ı imzalamış. Böyle birşey toplamda 20 milyar dolarlık ihracatı 

etkileyecek. Türkiye'nin ihracatı ve ekonomisi son derece önemli. Türkiye bir ateş çemberinin etrafında; 

bir tarafta Ukrayna, Irak, Suriye, Mısır, Filistin ve İsrail... Buraların her birinde ayrı bir sorun 

yaşanıyor. Böyle bir ortamda Türkiye, büyümesini sürdürüyor." 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yaptıracağı TOBB 

Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Cenap Aşcı, Aksaray Valisi 

Sayın Şeref Ataklı, AK Parti Grup Başkan Vekili Aksaray milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekili Nevzat 

Palta, Jandarma Komutanı Albay Levent Ölmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Aksaray 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Şahin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükçü, Ticaret 

Borsası Başkanı Hamit 

Özkök, Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet 

Koçaş  sanayici ve 

işadamları ile davetliler 

katıldı. 

  

Törende 

konuşan Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Sayın 

Cenap Aşcı, eğitimin, 

siyasal, toplumsal ve 

ekonomik gelişmede, 

ülkelerin kalkınmasında 

son derece önemli bir 



işleve sahip olduğunu 

belirterek, bu durumu 

artık bütün gelişmiş 

ülkelerin fark ettiğini 

bildirdi. 

  

Sayın Bakan 

Aşcı, "Biz de bunun 

farkına vardık. 

Özellikle içinde 

bulunduğumuz süreçte 

rekabet unsurlarından 

en önemlisi, yetişmiş 

insan gücüdür. 

Rekabet edebilmek için 

öncelikle bunu bilmek 

gerekiyor. Bunun yolu da bugün açılışını yaptığımız okul ve üniversitelerden geçiyor" diye konuştu. 

  

Türkiye'nin geleceğinin eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesilleri yetiştirmesinden geçtiğini 

anlatan Aşcı, bunda da mesleki eğitim payının oldukça fazla olduğunu ifade etti. 

  

Sayın Bakan Aşcı, yetişecek nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılmasının rekabet gücü için 

son derece önemli olduğunu belirterek, daha önce meslek liselerine olan ilginin gerekenden çok az 

olduğunu, kat sayı sorununun ortadan kaldırılmasıyla bu liselere ilginin arttığını aktardı. 

  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun ise temeli atılan okula Aksaray'ın 

çok ihtiyacı olduğunu belirterek, kendisinin de sanat okulu mezunu olduğunu kaydetti. 

  

Sayın Alaboyun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim gibi teknik lise ve sanat okulu mezunlarına 

bu ülkenin çok ihtiyacı var. Bunun üzerine bir de mühendislik eğitimini kondurdunuz mu, artık yapılacak 

şey zirveye çıkmaktır. Bu okullar cevherleri çıkarıp işleyecek okullar. 2002 yılında yüzde 25 civarında 

Aksaray OSB'de bir yapılaşma 

vardı. Sonra doldu, 2'nci ve 3'üncü 

organize bölgelerinin temelleri 

atıldı. Bunun sonucunda Aksaray, 

cazibe merkezi haline geldi ve 

kalifiye eleman ihtiyacımız arttı. 

İnsan kalitemizi daha da yukarı 

çekmek bu okullarla mümkün 

olacak. Bu tür okullarla 

öğrencilerimizin eğitim kültür 

düzeyini, insan kalitemizi daha da 

yukarı çekmemiz mümkün 

olacaktır.” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aksaray Valisi Sayın Şeref Ataklı’da yaptığı konuşmasında, Aksaray’da 24 mesleki ve teknik 

okulun bulunduğunu söyledi. 

  

Sayın Vali Ataklı İl 

genelindeki ortaöğretim 

kurumlarında 19 bin 530 öğrenci 

öğrenim gördüğünü belirterek, bu 

sayının 8 bin 454’ünün mesleki ve 

teknik eğitim yapan okul ve 

kurumlarda olduğunu ifade etti. 

  

Mesleki ve Teknik Eğitimin 

geliştirilmesi için yatırımların 

sürdüğünü söyleyen Sayın Vali 

Ataklı: ‘İhtiyaç duyulan nitelikli 

ara eleman ihtiyacını karşılamak 

amacıyla mesleki ve teknik 

eğitimde ilimizde yeni okullarda 

yapılmaktadır. OSB içinde TOBB 

tarafından 16 derslikli 480 öğrenci 

kapasiteli bu okulun inşaatına başlanırken Milli Eğitim Bakanlığınca Aksaray’da 32 derslikli Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesini yapılacak. Bu okullarımızda Aksaray’ın ihtiyacı olan nitelikli eleman 

ihtiyacını karşılamak için lastik teknolojisi dalının da içinde bulunduğu, kimya teknolojisi bölümü ile 

endüstriyel otomasyon teknolojisi ve gıda teknolojisi bölümlerinin de açılması planlanmaktadır. 

Nitelikli ara eleman ihtiyacını bizzat hisseden ticaret tarım ve sanayi kesiminin en üst temsil kurumu 

TOBB bu ihtiyacı karşılamak amacıyla devreye girmesi takdire şayan bir durumdur. Bu nedenle TOBB 

başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum’ dedi. 

  

Sayın Vali Ataklı,  TOBB tarafından yaptırılacak 16 dokulun eksikliklerinden olan yurt ve atölye 

ihtiyacını da karşılayacaklarını belirterek: ‘’Yurt ve atölyeleri milli eğitim yatırımı olarak yapmayı 

planlıyoruz. Bu konuda sanayici oda ve borsalarımızda bizi desteklerse ayrıca mutlu oluruz’ dedi. 

  

 Konuşmaların ardından Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde TOBB tarafından yaptırılacak 

16 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temeli atıldı.  



 
AKSARAY (AA) - Aksaray'da, otomobil, motosiklet, ticari araçlar ve yan sanayi fuarı düzenlenen törenle 

açıldı. 

 

Aksaray'da ilki Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen 

fuara, 13'ü binek otomobil firması, ticari araç ve otomobil aksesuar firmalarından oluşan 42 firma 

katıldı. 

 

Aksaray Valisi Şeref Ataklı, 

burada yaptığı 

konuşmada, fuarların şehrin 

tanıtımına önemli katkısının 

olduğunu belirtti. 

 

Fuarın Aksaray'da ilk defa 

düzenlendiğine dikkati çeken 

Ataklı, "Bundan şunu 

görüyoruz ki, Aksaray hem 

bilimsel çalışmalar hem de 

ticari fuarlar organize edebilir, yapabilir hale gelmiştir. Aksaray kabuğunu kırıyor. Bundan sonra 

inşallah birlik beraberlik içerisinde bütün kuruluşların temsilcileriyle bu tür organizasyonların 

içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. 

 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ise Aksaray'ın, Türkiye içindeki stratejik 

konumunun önemli olduğunu anlattı. 

 

Dünyanın en çok takip edilen fuarlarının "oto show" fuarları olduğunu vurgulayan Koçaş, şunları 

söyledi: 

 



"İlkini yaptığımız bu fuar, önümüzdeki yıllarda da yapmayı düşündüğümüz fuarların daha kapsamlı ve 

geniş olması açısından emsal teşkil edecektir. Bir şehir kabuğunu, ulaşım, turizm, sanayi ve şehirde 

oluşturabileceği ticari pazarlarla kırar. Bu tür fuarlar bir ilin tanıtımındaki en önemli unsurların 

başında geliyor. Bizlerde 

şehrimizde bulunan kurum ve 

kuruluşların desteğini 

alarak, 13’ü binek otomobil 

firması olmak üzere toplam 

42 firma temsilcileriyle 

görüşmeler yaptık. Gece 

gündüz demeden Aksaray’ın 

fuara ev sahipliği 

yapabilmesi için büyük 

emekler verdik ve bu 

emeklerin karşılığını bugün 

alıyoruz. Herkese teşekkür 

ediyorum" 
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