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ATSO ÜYELERİNE YÜKSEK LİSANS FIRSATI  
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ile Aksaray Üniversitesi arasında ki yüksek lisans iş birliği 

devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde yapılan iş birliği neticesinde birçok sanayici yüksek lisans 

fırsatından yararlanırken, protokolün bu yıl yeniden imzalanması neticesinde sanayicilere yeni 

bir yüksek lisans fırsatı oluşturuldu. Ayrıca edinilen bilgilere göre ATSO üyelerinin söz 

konusu protokolden son derece memnun oldukları gözlemlendi. 

Aksaray Üniversitesi 

ile yapılan iş birliği 

ve Yüksek Lisans 

Protokolü hakkında 

açıklama yapan 

ATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Ahmet Koçaş, 

yapmış olduğu 

açıklama da; “ 

Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak 

her zaman eğitime 

sonsuz destek 

olmaya çalıştık. 2014 

yılında Aksaray 

genelinde eğitim dalında rekor kırarken 2015 ve 2016 yılında da eğitimlerimiz istenilen 

BAŞIMIZ SAĞOLSUN 

TARİHİMİZ BÜYÜK BİR SINAV 

VERMİŞTİR 



seviye ’de, verimli geçmiş ve hem üyelerimizi hem de vatandaşlarımızı birçok eğitimden 

yararlanmasını sağlamışızdır. Burada belirtmek istediğim en büyük husus düzenlenen 

eğitimlerden, panellerden ve seminerlerden hiçbir şekilde ücret talep etmedik. Eğitim seviyesi 

yüksek bir Aksaray için eğitim seferberliği başlattık ve bu yolda ilerliyoruz. Tabi bu yolda 

ilerlerken yanınızda sizin gibi eğitim aşığı kurumların ve yöneticilerin olması gerekir. 

Aksaray Üniversitesi ilimizin eğitim noktasında en üst makamıdır. Sanayinin öncü kuruluşu 

olarak üyelerimizin eğitim seviyelerini artırmak adına Üniversitemizle geçtiğimiz yıllarda 

birçok protokol imzalamıştık. Yeni imzaladığımız protokol kapsamında üyelerimiz, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Kurumları Yönetimi ve 

Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Maliye, Bankacılık ve Finans, Yönetim Bilişim Sistemleri ve 

Para Banka, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından indirimli olarak 

yararlanacaklardır” Dedi. 

 

 

 

 

 

 

DEV ORGANİZASYONA SAYILI GÜNLER KALDI 

AKSARAY TARİHİNİN EN BÜYÜK FUAR ORGANİZASYONUNDA 

SONA YAKLAŞILIYOR 

Aksaray tarihinin en büyük fuar 

organizasyonu olarak belirtilen, 

Aksaray Otomobil, Beyaz Eşya, 

Mobilya ve İnşaat fuarına sayılı 

günler kalırken, organizasyon da 

hazırlıklar tüm hızıyla devam 

ediyor. 

Dünya genelinde en büyük Pazar 

organizasyonu seçilen fuar 

organizasyonları ilimiz de her 

geçen yıl artış gösterip gelenek 

haline gelirken, Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odasının ev sahipliğinde 2016 yılının en büyük organizasyonun gerçekleştirmesine 

sayılı günler kaldı. 

Bugün sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi birkaç büyükşehirde organize edilen farklı 

sektördeki fuarları aynı çatı altında birleştirme organizasyonu ilimizde hayata geçiriliyor. 

Otomobil, Beyaz Eşya, Mobilya ve İnşaat gibi birçok sektörü aynı çatı altında buluşturacak 

olan fuar Aksaray Pazar Pazarı alanında düzenlenirken, fuara firmalar tarafından katılım 



oranları %90’ların üzerine ulaştı. Yapılan anketlerde fuara katılımların yüksek olması 

beklenilirken, hedef 100 Binin üzerinde insanı fuarla buluşturmak.  

Geçtiğimiz yıl sadece oto Show fuarını 40 Binin üzerinde vatandaş ziyaret ederken, bu yıl oto 

Show fuarının yanına ek olarak eklenen Beyaz Eşya, İnşaat, Mobilya fuarına katılımlarla bu 

sayılara çok rahat ulaşılacağı belirtiliyor. 

Fuara katılım gösteren ziyaretçileri Yemek Odası, Oturma Odası, Buzdolabı, Çamaşır 

Makinası, Motosikletler, Bisikletler gibi birçok hediye beklerken, Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Koçaş, konu ile ilgili açıklamalar da bulundu. 

KOÇAŞ “ TARİHİN FUARI ŞEHRİMİZE RENK KATACAK ” 

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış 

olduğu açıklama da; “ Aksaray 2014 yılından itibaren tarihinde ilk defa fuarlar düzenlemeye 

başlamış ve bir nevi fuar kültürünü de kendine benimsemiştir. Bundan 2 yıl öncesine kadar 

ilimizde fuar organizasyonları yapılmaz iken artık her yıl 2 ya da 3 farklı sektörde fuarlar 

düzenlenmeye başlandı. Bizler ilk fuar organizasyonumuzu gerçekleştirirken, bir şeyin altını 

önemle çizmiş ve sözünü vermiştik. Aksaray’da fuarları her yıl geleneksel hale getireceğimizi 

ve şehrimizi fuarlar şehri yapacağımızın sözünü vermiştik. 

Bugün görüyoruz ki Aksaray, fuar organizasyonlarında çağ atladı. İstanbul, Ankara, İzmir 

gibi ülkemizin en önemli metropol şehirlerinde farklı sektördeki fuarlar aynı çatı altında 

buluştururken, Aksaray’ın böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmesine artık sayılı 

günler kaldı. 

28 – 31 Temmuz 2016 tarihinde düzenleyecek olduğumuz Aksaray Otomobil, Beyaz Eşya, 

Mobilya ve İnşaat Fuarı ilimiz tarihinde de çok önemli bir organizasyon olarak kayıtlara 

geçecektir. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın da ilimize gelmesi ile birlikte 100 Binin 

üzerinde katılımın sağlanmasını bekliyoruz. 

Her geçen fuar organizasyonunda eksiklerimizi görüp tamamlarken, ilimiz tarihinin en önemli 

fuarında eksiksiz bir şekilde tamamlamak adına çalışmalarımıza gece gündüz devam 

ediyoruz. Elde ettiğimiz verilere göre fuara katılım oranının %90’lara yaklaştığını görmemiz 

ve Aksaray başta olmak üzere çevre illerimizdeki firmalarında fuara ilgi göstermesi bizleri 

son derece mutlu etti. Ayrıca böylesine büyük bir organizasyona katılım gösteren 

ziyaretçilerimizi çekilişle birbirinden güzel hediyeler bekliyor ”Dedi. 

Fuar Organizasyonu düzenleyecek olan ART Uluslararası Fuar Organizasyon Firması 

Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özarıkan, ise yapmış olduğu açıklama da; “ Aksaray fuarlar 

dalında özellikle son yıllarda büyük atılımlar gösterirken, bu alandaki en büyük 

organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şuanda hazırlıklar ve tanıtımlar tüm hızıyla 

devam ederken her geçen gün katılımlar artmakta ve çevre illerden firmalarda fuara ilgi 

göstermektedir. Aksaray artık fuarlar şehri olmakla beraber bu tür organizasyonların altından 

rahatlıkla kalkabilecek konuma gelmiştir” Dedi.                                                                    

 

 

 



 

 

KOÇAŞ “DEVLETİMİZ, İŞ 

DÜNYASININ ARKASINDA 

OLDUĞUNU GÖSTERDİ “                                                                                                                                        

Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası adına açıklama yapan 

ATSO Başkanı Koçaş, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanımızın da belirttiği üzere 

Maliye Bakanımız Sayın Naci 

Ağbal’ın, açıklamış olduğu 

vergi ve prim borçlarının 

yapılandırılmasına ve varlık 

barışına yurtiçi varlıkların da 

dâhil edilmesine ilişkin kararı iş dünyası tarafından olumlu karşılanmıştır. 

Tahsilatlarda sıkıntı yaşandığı bir dönemde, Devletimiz, ‘Merak etmeyin biz sizin 

arkanızdayız’ demiştir. Ayrıca, iş dünyamızdan gelen yoğun taleplere olumlu karşılık 

verilerek, matrah artırımı ve stok affı konusunda da adım atılması son derece yerinde 

olmuştur. Tüm özel sektörümüzün bu imkânlardan azami şekilde faydalanacağı açık bir 

gerçekliktir. 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak 

üzere tüm emeği geçenlere, şükranlarımızı sunuyorum” Dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAŞIMIZ SAĞOLSUN 

TARİHİMİZ BÜYÜK BİR SINAV VERMİŞTİR 

 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin, Darbe Girişimine ilişkin ve 

Gölbaşındaki saldırıda hayatını kaybeden hemşerimiz özel hareket daire Baskan Yardımcısı 

Önder Güzel'e hitaben bas sağlığı dileyen yazılı açıklama yaptı. 

Meclis Başkanımız Fatih Tekin, yapmış 

olduğu açıklama da; " Dün ülkemiz 

tarihinin en büyük sınavlarından birisini 

milletimizin birlikteliği ile son 

bulmuştur. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içesindeki 

bir grup vatan düşmanı ülkemizin 

geleceğine göz dikmiş, milletimizi 80'li 

yıllara götürmek istemiştir. Bu hain 

saldırıda hemşerimiz özel hareket daire 

Baskan yardımcısı Önder Güzel'e şehit 

olmuştur. Kendisine Allahtan rahmet 

yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu 

millet bu hain saldırıda şehit olan 

kardeşlerini unutmayacaktır. 

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 80 Milyon insanı hiçe sayan kendi milletine, polisine silah 

çekecek ve bomba atacak kadar gözü kararan bu hainlerin devletimizin içeride ve dışarıda 

mücadele ettiği düşmanlardan hiç bir farkı yoktur. 

Darbe anlayışı yıllar öncesinde kalmış ve Türk Milleti bu uykudan uyanalı çok olmuştur. Dün 

akşam 81 ilimizde büyük bir birliktelik gösterilmiş ve darbeye karşı tek yürek olunmuştur" 

Dedi. 

 

 


