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AKSARAY il olduğu 1989 yılından beri hep
bir öntakıyla anıldı. Bunlar bazen ‘Niğde Ak-
saray’ bazen de ‘Konya Aksaray’ şeklinde ol-
du. Oysa bu kent kendi başına anılmayı hak
edecek bir zenginliğe sahip. 396 bin 673 nü-
fuslu Aksaray’ın atanmış ve seçilmişleri, ken-
tin kabuğunu kırıp, potansiyelini açığa çıka-
racak girişimleri hızlandırmış durumdalar.

Hâlihazırda Mercedes-Benz, Eroğlu-Co-
lins, Sütaş, Mysilo, Altuntaş Grup, Ağaçlı Tu-
ristik Tesisleri, Doğuş Çay, Bal Küpü, Metal-
sa, Imer Grup, Polytec Group, Sarıgözoğlu,
Untad Ekmek, Akbor, TKPlast, Aktentaş ve
Kalde’nin yatırım yaptığı kent, yeni girişim-
lere de açık. Aksaray stratejik konumu ve teş-
vik sistemindeki avantajları ile başta tarımsal
ürünler, yenilenebilir enerji ve turizm olmak
üzere ekonominin pek çok alanında girişim-
cilere geniş yatırım fırsatları sunuyor. Kentin
bağlı olduğu Ahiler Kalkınma Ajansı’nın
yaptığı Sektörel Rekabet Edebilirlik Anali-
zi çalışmasında, Aksaray için uygun
yatırım alanının üç sektörü “Metal-
Makina-Otomotiv Yan Sanayi Sek-
törü”,” Tarım ve Hayvancılığa Daya-
lı Sanayi, Gıda Sektörü” ve “Turizm
Sektörü” şeklinde belirlendi. Brisa ve
Mercedes-Benz’in yeni yatırımlarının, otomo-
tiv yan sanayi sektöründe girişimcilerin önü-
ne yeni fırsatlar çıkarması bekleniyor.

YATIRIMLAR HIZLANIYOR
Mercedes-Benz Türk yönetimi, Aksaray

Kamyon Fabrikası’nın kapasitesini artırmak
için 113 milyon euro’luk yeni yatırım yapma
kararı aldı. Şimdiye kadar Aksaray’a 355 mil-

yon euro yatırım yapan şirketin kap-
asiteyi artıracak yeni girişimle birlik-
te yatırımları toplamda 470 milyon
euro’ya ulaşmış olacak. 2018’de ta-
mamlanacak olan yeni yatırımla üç
vardiyalı üretimle kapasitenin ikiye,

bin 800 kişi olan çalışan sayısının da 3 bine çı-
karılması hedefleniyor.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi de
mevcut yatırımına ikincisini ekliyor. Bu yıl 140
milyon dolarlık yatırımın, önümüzdeki yıl top-
lamda 300 milyon dolara ulaşacağı belirtili-

yor. Halen 2 bin 600 çalışanı olan Brisa, Ak-
saray Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018'de
faaliyete girecek ikinci fabrikasıyla istihdam
ve üretim kapasitesini de artıracak.

Doğrudan bin, dolaylı olarak 17 bin kişiye
iş imkânı sağlayan Sütaş Aksaray Entegre Tes-
isleri ise kent ekonomisi içinde yüzde 15 se-
viyesinde olan payını 2020’de yüzde 20’ye çı-
karmayı hedefliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin
Yazgı kentin avantajlarını şöyle anlatıyor:

“Kentimizin bölgesel yatırımlarda 5. Teş-
vik Bölgesi’nde olması girişimcinin işini ko-
laylaştırıyor. Örneğin, Organize Sanayi Böl-
gesi’nde (OSB) gerçekleşecek bölgesel ve bü-
yük ölçekli yatırımlarda, yatırıma katkı ora-
nı ve SGK işveren hissesi desteği gibi teşvi-
ğin iki temel unsurunda Güneydoğu bölge-
sindeki oranlar uygulanıyor. Girişimcilere, alt-
yapısı hazır sanayi arsalarını bedelsiz olarak
tahsis etmeye hazırız.”

HAMMADDENİN GÖBEĞİNDE
Aksaray’ın hammaddenin göbeğinde oldu-

ğunu belirten Yazgı, bölgelerinde şeker pan-
carı, buğday, arpa, mısır ve yonca üretiminin
yoğun olduğunu vurguladıktan sonra şunla-
rı söylüyor:

“Aksaray olarak yoncada markayız. Ayrı-
ca kabak çekirdeği, yağlık ve eğlencelik ayçi-
çeği üretiminde de Türkiye’nin en önemli
merkeziyiz. Aksaray’da tarım, toplam istih-
damın yüzde 80’ini sağlıyor. Bu oranla istih-
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Anadolu’nun yeni “kalbi”
Türkiye’nin 68’inci ili rüştünü ispat etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya göre

‘Türkiye’nin kalbi’ olan Aksaray’da tarımdan sanayiye, turizmden ulaştırmaya pek çok sektörde
iş fırsatları var. Kent yöneticileri yatırımcılara her tür kolaylığı sağlıyor... KEREM KÖFTEOĞLU
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damın lokomotifidir. Süt üreticisi 17 şirket bir-
leşip Aksaray Süt A.Ş.’yi kurarak önemli bir
model oluşturdu. Süt üretimimiz ortalama 40
tonu buluyor. Bu durum dondurma üretici-
lerinin dikkatlerini üzerimize çekti. Nite-
kim ek 55 bin metrekarelik bir alan ekledi-
ğimiz Aksaray OSB’ye, Nicedo, Düzce Ker-
van ve Meşhur Osman Usta markalarıyla üre-
tim yapan Özkaya firması dondurma üretimi
için başvurdu. Kendilerine 15 bin metreka-
relik bir alan ayrıldı.”

Yazgı, “Haritamız kalbe benziyor biz de
kendimizi ‘Türkiye’nin kalbi’ gibi görüyoruz.

Sahip olduğumuz 4 bin yatak kapasitemizle
yılın ilk altı ayında 200 bin ziyaretçi ağırladık.

Misafirlerimizin önemli kısmı günübirlikçi zi-
yaretçi. Ziyaretçi sayısını yılsonunda 500 bi-
ne çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

TURİZMDE ÇOK FIRSAT VAR
Kentin Nevşehir Kapadokya, Konya ve

Kayseri Erkilet havaalanlarına yakın oldu-
ğunu, Antalya-Kayseri hızlı tren projesinin
güzergâhında bulunduğunu hatırlatan Yaz-
gı girişimcileri bekleyen fırsatları şöyle
özetliyor:

“Kentimiz doğa turizmi ve sürdürebilir tu-
rizm diye bilinen birçok alternatif turizm ola-
nağına sahip. Antik yeraltı şehirlerini işle-
tecek, Ihlara’daki bin 500 yıllık dünyanın en
eski fabrikası bezirhaneyi müzeye dönüştü-
recek girişimciler arıyoruz. Butik otel olma-
ya uygun mağaralarımız, otel, motel, konak-
lama tesisleri, kültür ve doğa turizmi alanın-
da geniş yatırım imkânlarımız var. Balon, pa-
ratrike ve yamaç paraşütü için de son dere-
ce uygun bir doğaya sahibiz.”

İl sınırları içindeki Ihlara Vadisi Kanyo-
nu’nun ABD’deki Grand Kanyon’dan son-
ra dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak ka-
bul edildiğini belirten Yazgı şunları söylü-
yor: “Burası yılda 500 bin turist ağırlıyor.
Bundan hak ettiğimiz payı almak için gerek-
li altyapı çalışmalarına başladık. Doğal do-
kuya zarar vermeyecek bir seyir terası pro-
jemiz var. Turizmden aldığımız payı artır-
mak için dünyanın önde gelen tur operatör-
leri ve seyahat acentalarıyla görüşerek fark-
lı destinasyonlar oluşturmak için projeler ge-
liştiriyoruz. Bunu yaparken kamuoyunda tu-
rizm bilincini geliştirecek adımları atıyoruz.”
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Aksaray
Üniversitesi
(ASÜ), 2015’te
Türkiye’de bir
ilke imza atarak
Sultanhanı'nda
Halı
Restorasyon
Okulu’nu açtı.
Tarihi İpekyolu
üzerinde bulunan
Sultanhanı’ndaki
okulda, halı ve
kilimlerin tamiri yapılıyor. Okulda
yapılan restorasyon ve tamir
işlerinin yoğun talep gördüğünü
belirten Aksaray Belediye Başkanı
Haluk Şahin Yazgı şunları söylüyor:
“Burası artık dünya çapında bir halı
restorasyon merkezi haline geldi.
Burada çok önemli işler yapılıyor.

Örneğin, 120
metrekarelik
tarihi halı, 10
kişilik bir ekip
tarafından bir
buçuk yılda
restore edildi.
Burada işler
öylesine yoğun
ki, artık
müşteri
seçmeye
başladılar.

Geçtiğimiz dönemlerde Lahey Adalet
Divanı’ndan yıpranmış değerli bir
halının tamiri için Sultanhanı Halı
Restorasyon Okulu’nu aramışlar.
Okulun yetkilileri, hem iş
yoğunlukları hem de kendilerine
teklif edilen rakamı beğenmediği için
Lahey’in talebini geri çevirmiş.”

Halı tamirinde merkez oldu

� Sigorta primi işveren
paylarında teşvik: Beş yıl
süre ile çalıştıracakları
işçilerin sigorta primlerinin
OSB’lerin tamamı, diğer
yerlerde ise yüzde 80’ni
Hazine tarafından
karşılanıyor.
� Gelir vergisi stopajı
teşviki: Beş yıl süre ile işçi
ücretleri üzerinden
hesaplanan gelir vergisi
tutarının OSB’lerde tamamı
diğer yerlerde ise yüzde
80’ni verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden terkin ediliyor.
� Enerji desteği: Beş yıl süre ile 10’dan fazla işçi çalıştıran
işyerlerinin enerji tüketimlerinin yüzde 20’si Hazine
tarafından karşılanıyor. Bu oran 10 kişiyi aşan her kişi için
0.5 oranında artırılarak OSB’lerde yüzde 50, diğer
alanlarda ise yüzde 40’ı buluyor.

� Ulaşım getirileri:
Aksaray coğrafi konumu,
demiryollarına, limanlara
ve havaalanlarına olan
yakınlığı, devam eden
demiryolları projesi ile
demiryolu ağına dahil
olacağı göz önüne
alındığında ulaşım
imkânları yüksek bir il
olarak karşımıza çıkıyor.
� İşgücü getirileri:
Aksaray’da genç ve
yetişmiş işgücü

potansiyeli oldukça yüksek. Yatırım için Aksaray’ı tercih
eden firmaların kalifiye eleman ve işgücü sıkıntısı
çekmeyeceği belirtiliyor.
� Alternatif enerji fırsatları: Aksaray güneş enerjisi
yatırımları, jeotermal enerji yatırımları ve biyogaz
yatırımları açısından geniş geniş bir potansiyel
barındırıyor.

Aksaray yatırımcıya ne sunuyor?
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi

Un fabrikası

Aksaray:paraA3 9/29/17  7:13 PM  Page 53


	SYF052PARA201701
	SYF053PARA201701

