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Bilecik'in en büyük fabrikalarından biri

olan Arslan Alüminyum, alüminyum eşyaları
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ihracatında birinci olurken, Türkiye'nin ihracat
yıldızı oldu.
1 970 yıiında Mehmet Arslan tarafından
250 metrekarelik kapalı bir alanda Arslan
Eloksal isnıiyle orta ölçekli bir atölye şeklinde
kurulan, ,1 9B0 yılında limited şirkete dönüşerek
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Arslan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Limited

Şirketi ünvanını alan, 3 tane fabrikası ile şehrin § i#ç.
en çok istihdam sağlayanfirmalarından birtane- İffi
si o|anArslanAlüminyum. Türkiye ihracatının O"
@
yıldızı oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde
30'unu gerçekleştiren altı birliği bünyesinde
barındıran ve 2a14 yılında 43,6 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştiren İstanbul Maden ve Me-
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taller İhracatçı Birlikleri, bu başarıya imza atan

jl'de_

yıld ız şirketlerini ödüllendirdi

Baştarafı 7'de
l

lı,l

1,1

la'in gelenek-

sel hale getirdiği ve bu yıl
sekizincisi düzenlenen ödül gecesinde Türkiye'nin
2014 yılında gerçekleştir-

,l0 Nisan
ları Ödül Töreni,

2015 Cuma akşamı Hygtt

Regency lstanbu| Ataköy

Otel'de düzenlendi.

Ekonomi Bakanı

diği ihracatta en Qüyük pa-

Nihat Zeybekçi'nin ekonomideki güncel gelişmelere

toplam 195 ödül verildi. lM-

bulunduğu törende, TlM

ya sahip olan

şirketlere

dair değerlendirmelerde

MlB 2014 lhracatın Yıldız-

Başkanı Mehmet Büyükek-

şi ve lMMlB bünyesindeki

Türkiye'nin ihracat lideri 6
ihracatçı birliğinin başkanları da hazır bulundu. Türkiye çapında genel sekreterlikler bazında 43,6 mil-

yar dolarlık ihracatla

en

vüksek ihracatı gerçekleşiiren lMMlB, 2014 yılının
ihracat yıldızlarını 65 farklı

kategoride toplam
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95 ödül

ile onurlandırdı, Bilecik'te

faaliyet gösteren, her sene
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türki-

ye'nin 500 Büyük Sanayi

Kuruluş listesinde yer alan,

Arslan Alüminyum Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti. ödülünü

Ekonomi Bakanı Nihat

Zeybekçi'den aldı. Ödül,

şirketin Genel Müdürü

Mehmet Arslan'a takdim e-

dildi. Biz de yarın olarak
Bilecik'te faaliyet gösteren,
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ülkemize katkı sağlayan,

istihdamı sürekli arttıran ve
yurtdışında ülkemizi ürünleriyle en iyi şekilde tanıtan

Arslan Alüminyum'u başarılarından dolayı tebrik edi-
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