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VİZYON GENÇLİK KOÇAŞ’I ZİYARET ETTİ 

 Ülkemizi geçmişi kadar ihtişamlı bir geleceğe 

hazırlamak için, geleceğimizin teminatı olan gençliğin, 

ilim ve irfan ile yoğrulmasını hedef alan, yeni bir dünya 

kurmak için, öncelikle aydın unsurunun yeniden inşa 

edilmesine inanan ve bu yüzden de omuzlarında 

büyük bir yükün varlığını hisseden gençlerin kurmuş 

olduğu, bağımsız bir sivil toplum 

organizasyonudur. Ülkemizi geçmişi kadar ihtişamlı 

bir geleceğe hazırlamak için, geleceğimizin teminatı 

olan gençliğin, ilim ve irfan ile yoğrulmasını hedef 

alan, yeni bir dünya kurmak için, öncelikle aydın 

unsurunun yeniden inşa edilmesine inanan ve bu 

yüzden de omuzlarında büyük bir yükün varlığını 

hisseden gençlerin kurmuş olduğu, bağımsız bir sivil 

toplum organizasyonu olan vizyon gençlik derneği, 

Aksaray temsilciliği üyeleri Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Koçaş’ı ziyaret etti 

 

Aksaray’da sanayinin öncü kuruluşu ve en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası ( ATSO ) Yönetim Kurulu Başkanına Vizyon Gençlik Derneği hakkında bilgilendirme 

yapan Aksaray Vizyon Gençlik Başkanı İlker Ataseven yapmış olduğu açıklama da; Aksaray’ın 

sanayi alanında çehresinin değişmesinde büyük emeklerinizden dolayı size derneğimiz adına 

teşekkür ediyoruz. Kaybolan bir neslin değil, yeşerip çınar olmak ve gölgesinde milyonları 

ferahlatmak isteyen gençliğin inançlı yürüyüşünün ayak seslerini dünyaya duyurmaktır misyonu, 

Dünyanın Merkezi Türkiye'den, Türkiye'nin Kalbi Konya'dan Filizlenen ve Gençliğin; İlmin, İrfanın 

ve İmanın Peşinde İnançla Yürüdüğü bir Dünya medeniyeti Umudunu taşımak vizyonu ile çıkmış 

olduğumuz bu yolda milli değerlerimize bağlı kalarak gençlerimizin eğitim, öğretim hayatlarında 

geleceğin Türkiye’sine verimli olabilmelerini sağlamak için Vizyon Gençlik Derneği olarak 

projeler yapıyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 45 il ve Dünya genelinde 11 

ülkede faaliyete geçen derneğimiz bu anlamda hızla ülkemizin bütün illerinde teşkilatlanmaya 

doğru gitmektedir. 

 

Vizyon Gençlik herhangi bir partiye mensup oluşum değildir. Bugün ülke 

genelinde 45 il ve Dünya genelinde 11 ülke de faaliyete geçirmiş olduğumuz 

Vizyon Gençliğin amacı siyasetin içerisinde yer almak değil geleceğin 

emanetçisi olan gençlerimizin, milletimize ve ülkemize daha verimli bir şekilde çalışmasını 

sağlamaktır. 

 

 Her geçen değişiklik gösterdiği günümüz çağında Vizyon Gençlik olarak Ülkemizin Dünyada söz 

sahibi olmasının, içeride kalkınmasının ve 2023’te ekonomisi büyük 10 ülkeden birisi olma 

hedefinin arkasındayız. Bizler ülkemizin hedeflerine ilerlerken gençlerimizin de her alanda 

başarılı olmasını ve ülkeye katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu amaçla çıkmış olduğumuz bu yolda 



Vizyon Gençlik oluşumu olarak unutulmasın ki bu oluşumun önceliği makamlardan güç almak 

yerine makamlara güç katmaktır” Dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇAŞ; “ GENÇLERİMİZE MİLLİ DEĞERLERİ AŞILAMALIYIZ ” 

Ülkemizin gelecekte istediği noktalarda olabilmesi için gençlerimize milli değerli aşılanması 

gerektiğini belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş ise yapmış olduğu açıklama da; 

“ Misyon ve Vizyon olarak gençlerimizin 

milli değerlerine sahip bir nesil olarak 

gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan 

Vizyon Gençlik Derneğini takdir 

ediyorum.   Bu tür örgütlenmeler millet 

olarak ihtiyaç duyduğumuz 

örgütlenmelerdir. Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak sizlerin her zaman 

yanında olacağımızı bilmenizi isterim. 

Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi ve 

Dünya Ekonomisinde söz sahibi 

olabilmesi için milli değerlerini taşıyan ve çok çalışan gençlere ihtiyacı vardır. Günümüz çağında 

teknolojik gelişmelerin her geçen gün gençlerimizi mahkûm etmesi milli değerlerden 

uzaklaştırabiliyor. İşte bu nokta da sizin gibi amacı sadece gelecek nesillerimiz için gençlerimizin 

daha iyi şekilde yetişmesini sağlamak olan birlikteliklere ihtiyaç duyulmaktadır. İdeallerinizden 

vazgeçtiğiniz an hayatta bir şeyleri başarmak için amacınızda kalmamıştır. Bugün görüyorum ki 

hepinizin bir ideali ve hedefleri bulunmaktadır. Çıkmış olduğunuz bu yolda asla geri adım 

atmayın çünkü yolununuz aydınlık ve bu yolda ülkemizin geleceğine hayırlı gençlerin 

yetişmesinde katkınız bulunacak. Sizlerin bizleri ziyaret etmesinden ve böyle bir oluşumun 

olmasından dolayı son derece mutlu oldum” Dedi. 



 

 

BAŞKANI KOÇAŞ 10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER” 

GÜNÜNÜ KUTLADI 

 
1961 Anayasasında gazeteciler lehine yer alan 

hükümlerden sonra "Çalışan gazeteciler bayramı" 

olarak kabul edilen fakat 12 Mart 1971 askeri 

darbesinden sonra bu hakların bir kısmının geri 

alınması üzerine " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" 

olarak değiştirilen ve bu anlamlı günde basın 

mensuplarını unutmayan ATSO Başkanı Koçaş, 

yazılı açıklama yaparak Dünya’nın en zor 

mesleklerinden birisini icra eden basın çalışanlarının 

gününü kutladı. 

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, 

tarafından yapılan yazılı açıklama da; Ülkemizin dört 

bir tarafında doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik 

anlayışıyla vefakarca çalışan tüm medya 

çalışanlarının 10 Ocak Çalışan gazeteciler Gününü 

kutluyorum. 

 

Gelişen Türkiye’nin ekonomisine ve güçlenen 

demokrasisine basın çalışanlarının ciddi katkılarının 

olduğunu unutmamız gerekir. İş hayatlarının her 

döneminde, çalışma saati gözetmeksizin, yaz- kış, 

gece-gündüz demeden zor şartlarda görevlerini 

yapma gayreti içerisinde olan basın emekçileri 

halkın vicdanını ve sesini temsil etmektedirler. 

Gazeteciler, gecesini gündüzüne katarak, kar, kış, 

sıcak, soğuk, tehlike demeden canla başla çalışarak, 

haber ve değerlendirmeleri ile toplumu doğru 

bilgilendirme görevlerini yerine getirmektedirler.  

10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı 

yasa ile belli ölçülerde gazetecilere bazı haklar 

sağlanmış ve bu tarih önce 'Gazeteciler Bayramı', 

daha sonrada 'Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya 

başlanmıştır.  Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını 

sağlayan basın; önemli ve etkin bir denetim organı olma hasebiyle demokrasinin temel 

unsurlarından biridir.  

Basının güçlü olması, kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati 

önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin 

başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aksaray’da faaliyet gösteren; yerel gazete ve 

ulusal ajans temsilcilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutlar, 

tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1961_Anayasas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/1971
http://www.milliyet.com.tr/gazeteciler/


 

GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI EKER OLDU 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak Genç Girişimciler Kurulu seçimi ülke 

genelinde yapılırken, ilimizin Genç Girişimciler Kurulu seçimi Aksaray Ticaret Borsasında 

yapıldı.  

Oylama sonunda genç girişimciler tarafından başkanlığa Süheyl Eker seçilirken, 

katılımcılar seçimin hayırlı uğurlu olması diledi. 

BORSA BAŞKANI ÖZKÖK “ GENÇ GİRİŞİMCİLER 

ÜLKENİN AYNASIDIR” 

Aksaray Ticaret Borsası olarak her zaman Genç 

Girişimciler Kurulunun yanında olacaklarını belirten Borsa 

Başkanı Hamit Özkök, yapmış olduğu açıklama da; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak ilimizdeki 

genç girişimcilerimizin temsil noktası olan Genç 

Girişimciler Kurulumuzun seçimlerini tamamlayarak yeni 

başkanımızı seçtik. Göreve geldiğimiz günden bu yana her 

zaman Genç Girişimcilerimizin yanında olduk. Yapmış 

oldukları her projeyi ve çalışmayı destekleyerek onlara 

vermiş olduğumuz değeri gösterdik. Biliyoruz ki Genç 

Girişimciler ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli 

bir birlikteliğin temsilidir. Ekonomik olarak ülkemizin 

gelişmesi için Girişimciliğin artırılması gerekmektedir.  

Bilinmesi gereken en büyük hususlardan birisi de Genç Girişimciler bugün ülkemizin aynasıdır. 

İleride istenilen noktalarda olabilmek için özellikle gençlerimizin girişimcilik noktasında desteklenmesi 

gerekmekte olup kurulumuzun da burada yapacakları çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır. 

Bu nokta da hem ilimize hem de ülkemize destek verecek olan Genç Girişimcilerin Kurulumuzun 

seçimleri sonunda yeni başkanımız Süheyl Eker’i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” Dedi. 

ATSO MECLİS BAŞKANI TEKİN “ BİRLİKTELİK BAŞARIYI BERABERİNDE GETİRİR” 

Aksaray Ticaret Borsasında yapılan seçimlerin sonunda yeni başkanı tebrik eden ve seçimi 

değerlendiren Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fatih Tekin ise yapmış olduğu açıklama da; 

“ Burada görüyoruz ki büyük bir birliktelik ortaya çıkmıştır. İnanıyoruz ki bu birlikteliğin sonunda başarı 

kaçınılmaz hale gelecektir. Bundan önce ki Genç Girişimciler Kurulumuzun yapmış olduğu başarılı 

çalışmalar bundan sonraki süreçte artarak devam edecektir. Hamit Başkanımızın belirtmiş olduğu gibi Genç 

Girişimciler ülkemiz için önemli bir birlikteliktir.  

Gençlerimizin İş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlamak için bu tür birlikteliklere büyük 

ihtiyaç duyulmaktadır. Aksaray’ımızın hak ettiği yerlerde olmasını arzu etmek hepimizin en büyük amacı ve 

dileğidir. Bu amaca ve dileklerimize ulaşmak içinde Genç Girişimcilerimizin projeler üreterek ilimizdeki 

girişimciliği artırmaları gerekmektedir. Bu noktada yeni seçilen başkanımıza ve ekibine büyük bir iş 

düşmektedir. Süheyl kardeşimizin genç girişimcilerimizin takdiri sonucunda gelmiş olduğu makamında 

tebrik ediyor seçimin hayırlı olmasını diliyorum” Dedi. 

GENÇ GİRİŞİMCİLER BAŞKANI EKER “ GİRİŞİMCİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” 

Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Süheyl Eker ise seçimler sonunda yapmış olduğu 

açıklama da; “ Arkadaşlarımızın desteklerini alarak gelmiş olduğumuz görevimizde verilen destekleri 

mahcup etmeden çalışmalarımızı ve projelerimizi gerçekleştirerek ilimiz gençlerine girişimcilik noktasında 

seslenerek onların daha aktif rol almalarını sağlayacağız. Bundan önceki Başkanımız Ercan Yeşilöz’ün 

bizlere görevi süresince öğretmiş olduğu bilgi ve deneyimleri gençlerimize anlatacak ve birlikteliğimiz ile 

başarılı projelerin altına imza atacağız. İnşallah görev süremiz boyunca yapacak olduğumuz çalışmalarla 

bizden sonra ki dönemlere eserler bırakacağız. Bizlere inanan ve güvenen bütün kurulumuza teşekkür 

ediyorum” Dedi. 

 



 

İHRACATTA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) 

verilerine göre 2013 Yılında 73 Milyon Dolar 

ihracat yapan Aksaray, 2014 yılı sonu iyi 

itibari ile ihracatını % 13 artırarak 83 Milyon 

Dolara çıkardı. 

 TR 71 kapsamında bulunan illerin 

içerisinde en fazla dış ticaret yapan 

Aksaray’ın 2014 yılında sanayi alanında 

yapmış olduğu bu başarının ilerleyen 

dönemlerde daha fazla artış göstereceği 

belirtilirken, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, 

ihracat rakamlarını değerlendirdi. 

 

ATSO BAŞKANI KOÇAŞ “ AKSARAY SANAYİ 

ŞEHRİ OLMA YOLUNDA” 

TİM verileri sonucuna göre ihracatta 

yaşanan %13’lük artışın neticesinde 

Aksaray’ın hızla sanayi şehri olma yolunda 

olduğunu belirten Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, 

yapmış olduğu açıklama da; “ Tarihi boyunca 

Tarım ve Hayvancılık şehri olarak bilinen 

Aksaray, 2000’li yıllara geçilmesi ile birlikte 

sanayi alanında hızla gelişme göstermiş ve 

her yıl Dünya’nın bütün kıtalarından birçok 

ülkeye ihracat yapmıştır.  Son yıllara doğru 

özellikle Teşvik Sisteminden faydalanmaya 

başlanması ve yatırımcıların Aksaray’ı tercih 

etmesi sonucunda bu rakamlar her geçen yıl 

katlanarak devam etmiştir.  

2004 Yılında 13 Milyon Dolar, 2005 

yılında 18 Milyon Dolar, 2006 yılında 21 Milyon Dolar yapmıştır. Bu süreden sonra ise rakamlar 

çok büyük oranda artış göstermiş ve 2007 yılında 40 Milyon Dolar, 2008 yılında 67 Milyon Dolar 

seviyelerine çıkmış sonrasında yaşanan ekonomik kriz neticesinde rakamlar biraz düşmüş ise 

de 2014 yılı itibari ile tam olarak 83 Milyon Dolar İhracat yapılmıştır. 

Burada en fazla dikkat çekilmesi gereken bir nokta var ki oda açıklanan bu rakamların 

içerisinde Mercedes, Sütaş, Eroğlu gibi dünya markalarımızın yapmış olduğu ihracat rakamları 

bulunmamasıdır. Eğer bu firmalarımızın yapmış oldukları ihracat rakamları merkezi bulundukları 

yerden değil de üretim yaptıkları yerden hesaplanacak olsaydı eğer bugün Aksaray’ın ihracat 

rakamları 500 Milyon Dolar civarında olacaktı.  

Aksaray Sanayisi ile ilgili olarak 2023 yılında 500 Milyon Dolar ihracat hedefi 

koyduğumuzda birçok kesim tarafından bunun mümkün olma noktasında soru işaretleri 

bulundukları belirtilmişti. 2013 yılı ile 2014 yılı arasında yaşanan %13’lük büyümeyi göz gönüne 

alırsak, ilimiz 2023 yılında sanayisindeki hedeflerine ulaşacaktır” Dedi. 

 



 

NEVZAT PALTA’DAN KOÇAŞ’A 

ZİYARET 

2004-2014 yılları arasında 

Aksaray Belediye Başkanlığı 

görevini yürüten Nevzat Palta, 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Koçaş’ı 

makamında ziyaret ederek, 

Demiryolu hakkında istişare de 

bulundu. 

Dönemin Başbakanı, şuan ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aksaray’da 

düzenlemiş olduğu son mitinginde Demiryolu Projesinin sözünü vermesi ile birlikte hız kazanan 

ve Aksaray’lıların büyük bir heyecanla beklemiş olduğu Demiryolunun gidişatı hakkında ATSO 

Başkanı Koçaş’ı bilgilendiren Nevzat Palta, ilimizin Demiryolu sorununun ortadan kalkması ile 

birlikte Lojistik olarak büyük bir engelin ortadan kaldırılacağını dile getirdi. 

Aksaray’ın stratejik olarak ülkenin merkezinde bulunması ve Kuzey’den Güney’e, 

Doğu’dan Batı illerine ulaşım imkânı olan karayollarının yanına ek olarak limanlara olan ulaşımın 

da Demiryolu ile kolaylaşacağını belirten Nevzat Palta açıklamasının devamında; “ Sanayi de her 

geçen yıl artış gösteren ilimiz yakın zamanda bölgede hâkim bir sanayi merkezi olacaktır. Yapılan 

yatırımların üretimlerine geçmesi ile birlikte hem ekonomik yönden hem de istihdam yönünden 

güçlü bir şehir olacak olan Aksaray, Demiryolunun tamamlanması ile yatırımcıların üzerinden 

büyük bir maliyeti kurtaracaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde 

bulunduğum süre zarfında da, belediye Başkanlığım görevi süresi boyunca da bu konu da sürekli 

olan Başbakanlığımız ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla çalışmalar yürüttük 

ve projenin hazırlanmasında büyük bir emek harcadık. Aksaray’a eninde sonunda Demiryolunun 

kazandırılacağını her zaman söylemiştik.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında 

sizlerin bildiği üzere Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde ilimizde düzenlemiş olduğu 

mitinginde ulusal basın aracılığı ile ilimizde on binlerce vatandaşımızın önünde projenin sözünü 

verdi.  Bizlerde şuan aktif olarak projenin tamamlanma noktasında görev yürütüyoruz ve 

Demiryolu hattının hız kazandığını ve hedeflenen tarihten önce bile projenin bitebileceğini 

söyleyebilirim. Allah’ın izni ile Aksaray Demiryoluna en kısa zamanda kavuşacak ve ulaşım 

noktasında büyük bir sorun ortadan kalkacaktır” Dedi. 

ATSO BAŞKANI KOÇAŞ; “ VERİLEN EMEKLER UNUTULMAZ” 

Aksaray Belediyesinin bir önceki Dönem Belediye Başkanı olan Nevzat Palta’nın 

ziyaretinden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Koçaş, verilen emeklerin hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirirken, Demiryolu 

projesinde büyük emeklerinden dolayı Nevzat Palta’ya teşekkür etti. 

ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmesi ile birlikte OSB Yönetiminde birçok başarılı 

çalışmalara ve projelere imza atıldığını dile getiren Koçaş, açıklamasının devamın da; “ Bir önceki 

Belediye Başkanımızın yapmış olduğu ziyaret bizleri onurlandırmıştır. İki Dönem Aksaray 

Belediye Başkanlığı görevi süresi boyunca Aksaray’a birçok proje kazandıran ve hizmet veren 

Nevzat Palta aynı zamanda Demiryolunun ilimize kazandırılmasında başrol oynayan insanların 

başında gelmektedir.  Başkanımızın söylemiş olduğu gibi Ulukışla Demiryolu eninde sonunda 

Aksaray’a bağlanacaktır. Bu projenin tamamlanması ile birlikte Sanayicilerimizin üzerindeki 

lojistik maliyet yarı yarıya indirilmesi hedeflenmektedir. Limanlara olan ulaşım kolaylığını 

Demiryolu ile tamamlayacak ve Aksaray’ın yaşamış olduğu iki büyük problemden birisi ortadan 

kalkacaktır. Bu nokta da vermiş olduğu emeklerden dolayı sayın başkanımıza bir kez daha 

Aksaray Sanayisi adına teşekkür ediyorum” Dedi. 



MHP İL BAŞKANI AYHAN EREL’E ZİYARET 

Aksaray Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 
Ahmet Koçaş, Meclis Başkanı Fatih Tekin, 
Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler 
Başkanları, MHP il yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. 

MHP il binasında gerçekleşen ziyarette İl 
Başkanı Ayhan Erel, Merkez İlçe Başkanı 
Ferit Köse, MYK Üyesi Turan Yaldır ve 
yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular. 
ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin 
Aksaray’ın hayrına olacak tüm işlerde, 
birlikte proje üretmek adına herkesle omuz 
omuza olacaklarını ifade etti. ATSO 
Başkanı Ahmet Koçaş, ortak noktalarının 

Aksaray olduğunu belirterek, şunları söyledi “MHP İl Başkanı Ayhan Erel, Merkez İlçe Başkanı 
Ferit Köse ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diyorum. Meclisimiz ve yönetimimizle 
yaklaşık bir buçuk yılı tamamladık. Seçildiğimizden bu yana ne siyasete girdik, ne de siyasetle 
ilgilendik. Biz bundan sonrada siyasetin içerisinde olmayacağız. Bizim işimiz ticaret, siyaseti 
siyasetçiler yapsın. Değerli başkanımıza son zamanlarda tren yolu, çevre yolu ve su sorununu 
gündemde tuttuğu ve çözülmesi için mücadele ettiği için teşekkür ediyorum. Ayhan Erel’in MHP 
için bir şans olduğunu düşünüyorum. Bizler gecemize gündüzümüze katarak çalışıyoruz, 
amacımız Aksaray’ı diğer şehirlerarasında farklı bir yere getirebilmek. Yönetim Kurulu 
üyelerimizle OSB’ye daha büyük fabrikaları nasıl getirebiliriz in arayışı içerisindeyiz. Yerel 
seçimler öncesinde, Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Aksaray’a yakışır bir seçim olsun 
diye siyasi parti temsilcileriyle görüşmüştük. Yine önümüzde bir seçim var, aynı duyarlılığı 

göstereceğinize ve Aksaray’a yakışır bir seçim olacağına dair inancımız tam. Kırmadan, 
dökmeden Aksaray’a zarar vermeden bu seçimi de atlatacağımızı düşünüyorum” dedi. 

 MHP İl Başkanı Ayhan Erel ise yaptığı konuşmada bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti. Erel 
“ATSO son zamanlarda gerek Aksaray’ın problemleri, gerek sosyal kültürel problemlerine çözüm 
önerileri getirebilecek, bilgiye ve birikime sahip olması bizleri mutlu ediyor. Çok genç bir kadro 
olmanıza rağmen azminiz ve şevkiniz diğer STK’lara örnek olacak nitelikte. Sizin çalışmalarınız 
Aksaray’ı şaha kaldıracak, sizin çabalarınız Aksaray’ın daha güzel yaşanabilir olmasına katkı 
sağlayacak. Bundan dolayı karşılık beklemeden, aile, ticari ve sosyal hayatınızdan fedakarlık 
ederek Aksaray’a hizmet etmenin çabasındasınız. Bunun içinde ayrıca sizlere teşekkür 
ediyorum. Bizim ortak sevdamız Aksaray, memlekete hizmet eden, taş üzerine taş koyan 
herkesten Allah razı olsun. Yönetiminizin farkının, farkındayız, sizinle beraber ATSO şaha kalktı.  

MHP 50 yıla yakın siyasi birikimiyle yetişmiş olan kadroları ve bürokratlarıyla Türkiye’nin ve 
Aksaray’ın her türlü sorununu çözecek bilgi ve birikime sahip. Biz muhalefet partisi olarak 
elimizden geldiğince Aksaray’ın tespit ettiğimiz sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşeni 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ATSO 
Başkanı Ahmet Koçaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin tarafından MHP İl Başkanı Ayhan Erel’e 
isimlik hediye edildi.         



 

SANAYİ FUARI DÜZENLENİYORUZ 

Geçtiğimiz haftalarda 07-11 Mayıs 2015 

tarihleri arasında OTO SHOW Fuarı’nın 

düzenleneceğini bildiren Aksaray 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet KOÇAŞ, Bu defa 

Aksaray Sanayisine, Ticaretine ve 

Turizm sektörüne çok önemli katkılar 

sağlayacak olan AKTİF’2015 “ 

1.AKSARAY SANAYİ TİCARET VE 

TURİZM FUARI” nın 04-07 Haziran 2015 

tarihinde yine Aksaray’da 

gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi: 

“Aksaray’ın bölgenin en önemli Ticaret 

Merkezlerinden birisi haline 

gelmesinde önemli katkılar sağlayacak 

olan AKTİF’2015; aynı zamanda Aksaray Kobileri için de büyük bir fırsat olacaktır. Fuarın 

içerisinde yer alacak olan KOBİ PAZARI bölümünde,  KOBİLERE destek, hizmet ve teşvik 

sağlayacak onlarca kurum bir araya gelerek KOBİ’lerimizin bu imkânlardan faydalanmalarının 

önü açılacaktır. 

Geleneksel olarak her yıl tekrarlanması planlanan AKTİF’2015’in birkaç yıl içerisinde sadece 

Aksaray’a değil bölgeye de hitap edecek büyük bir organizasyon olacağı hedeflenmektedir. 

Büyük Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 

kurulması ile birlikte, bir ülkenin 

kalkınmasında fuarların ne kadar önemli 

olduğunun bir işareti olarak, bizzat 

kendisinin talimatlarıyla kurdurduğu ve 

artık bir marka haline gelmiş olan, 90 yıldan 

buyana da kesintisiz devam eden İZMİR 

ENTERNASYONAL FUARI, fuarların 

kendisine ev sahipliği yapan iller için 

önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

 Bu amaç doğrultusunda hazırlanacak olan 

AKSARAY SANAYİ TİCARET VE TURİZM 

FUARI, aynı zamanda bünyesinde çok 

önemli tarihi ve kültürel değerleri 

barındıran Aksaray’ın turizm potansiyelin 

artmasına da destek olacaktır.” dedi. 

2015 yılına hazırlayacakları bu fuarlarla damgalarını vuracaklarını söyleyen Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KOÇAŞ, Kamu Kurum ve Kuruluşların ve Sivil 

Toplum Örgütlerinin desteğiyle, I. Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm Fuarı’na 100 Binin üzerinde 

vatandaşımızın katılım göstereceğini tahmin ettiklerini ve çevre illerden de birçok insanın bu 

fuarlara iştirak edeceklerini beklediklerini ifade etti. Aksaray tanıtım noktasında artık bir seviye 

daha ileri gitmiş ve çıtasını daha fazla yükseltmiştir diyen KOÇAŞ sözlerini, “Allah’ın izniyle bu 

fuarların altından alnımızın akıyla çıkacak ve ilimizin tanıtımı noktasında büyük bir adım 

atacağız.” diyerek bitirdi. 

 

 



ATSO PROMOSYON ÜRÜNLER YERİNE CAMİ'YE YARDIM ETTİ 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) her yıl başında firmalar ve kurumlar tarafından 

hazırlatılan promosyon ürünler yaptırmak yerine Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OSB 

Cami’ye 15 Bin TL yardım desteğinde bulunarak anlamlı bir davranışın altına imza attı. 

 

2015 yılında farklı bir uygulama yaparak bu anlamda üyelerinden ve vatandaşlardan 

takdir edilen ATSO, Ajanda, Takvim, Saat vb. Promosyon ürünleri yerine OSB Cami’ye yardım 

etmeyi uygun bulurken konu ile ilgili açıklama yapan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; “ Her yıl birçok firma ve Sivil 

Toplum Kuruluşları yeni yıl öncesinde promosyon eşyalar hazırlatarak üyelerinde ve 

vatandaşlara dağıtıyorlar.  

ATSO olarak bundan önceki yıllarda 

bir çok promosyon ürün hazırlatıp üyelerimize 

ve vatandaşlarımıza dağıtırken bu yıl bu 

gelenekten vazgeçip promosyon ürünler için 

ayrılan yaklaşık 15 Bin TL’yi Organize Sanayi 

Bölgemizde bulunan ve Fabrika 

çalışanlarımızın Dini İbadetlerini yerine 

getirmiş oldukları OSB Camimize yardımda 

bulunduk.   

Kamu Oyununda bildiği üzere kış 

aylarında camilerimizin başta yakıt ihtiyaçları 

olmak üzere birçok eksiği bulunmaktadır. 

Bizde OSB Camimize böyle bir yardımda 

bulunarak biraz olsun eksiklerin giderilmesini 

sağlamayı amaçladık.   

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasına gelen üyelerimiz, misafirlerimiz bizlere ve 

çalışanlarımıza promosyon ürün yaptırdınız mı? Diye sorduklarında neden yaptırmadığımızı izah 

ediyoruz. Gerekli açıklamaları yaptığımızda üyelerimiz ve vatandaşlarımız yapılan bu 

uygulamanın çok anlamlı olduğunu ve takdir ettiklerini dile getiriyorlar. Ben bu yüzden bu kararın 

alınmasında emeği geçen Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarıma ve promosyon yerine yardım 

talebimizi anlayışla karşılayan üyelerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” Dedi. 

 

 



KAPI FUARINA KATILDIK 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) üyelerini Dünya Kapı Sektörünün En Büyük ve 

Kapsamlı  Fuarı olan Uluslararası Ahşap, Çelik, Endüstriyel, Otomatik Kapı Ve Kapı Yan Sanayi 

İhtisas Fuarı ile buluşturdu. 

Geçtiğimiz yıl 8. Düzenlenen 

fuarda 168 firmanın katılımcı olarak yer 

aldığı, 18.265 yerli, 2.387 bin yabancı 

ziyaretçinin 4 gün boyunca gezip ilgi 

gösterdiği 8.Uluslararası Ahşap, Çelik, 

Otomatik, Endüstriyel Kapı ve Yan 

Sanayi İhtisas Fuarı; İstanbul Fuar 

Merkezi`nde, sektörün şimdiye kadar 

ki en ilgi çekici fuarı olduğu belirtildi. 

Böylesine önemli bir fuarla 
üyeleri buluşturmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten ATSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış 
olduğu açıklama da; “ Geçtiğimiz yıl 
içerisinde yani 2014 yılında 
düzenlenen bu fuar Yurt içinden 18.265 
kişinin ziyaretiyle rekor katılımın 
gerçekleştirdi. Ayrıca fuar yurt 
dışından 2.387 kişi ilgi göstermesiyle 
gerçekleştirildi.  
 

20.652 toplam ziyaretçi sayısına ulaşan Door Fair, Türkiye’nin dünyada bu sektördeki 
gelişimini gözler önüne serdi. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkeleri, Kapı Fuarı`na büyük ilgi 
gösterdi. Bunların yanında Türki Cumhuriyetler olarak adlandırılan ülkelerden gelenler de üretim 
makinalarının ticareti konusunda fuarda büyük alımlar gerçekleştirdi. Yine fuarın en büyük 
özelliklerinden biride 2014 yılında düzenlenen fuar geçtiğimiz senelere oranla, Güney Amerika 
ülkeleri de organizasyona gelen ülkelerin arasında olması ile dikkat çekti. Uluslararası boyutta 
ün kazanan organizasyon, ticaret hacmiyle ülke ekonomisine de büyük katkı sağladı.  
 

Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, B.A.E., Bahreyn, 

Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çin Halk 

Cumhuriyeti, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ermenistan, Fas, Fransa, Gambiya, 

Gana, Gine, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, 

Japonya, Kamerun, Kanada,  Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, 

K.K.T.C., Libya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Malta, Meksika, Moldova, Mısır, 

Nijerya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Sri 

Lanka, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Umman, 

Ürdün, Yemen ve Yunanistan gibi ülkelerin katılım göstermiş 9. uluslararası ahşap, çelik, 

endüstriyel, otomatik kapı ve kapı yan sanayi ihtisas fuarına katılmamız gerektiğini inandık ve bu 

noktada üyelerimiz ile fuara iştirak ettik.  

Dünya genelinde Pazar sektörünün en fazla ilgi gördüğü organizasyon türlerinin başını 

fuarlar çekmektedir. Bizlerde üyelerimizi fuarlarla buluşturarak pazarda güçlü olmalarını 

sağlamak istiyoruz. Düzenlenen bu fuarlara katılım gösteren bütün üyelerimize teşekkür 

ediyorum” Dedi. 

 

 

 

 
 



AKSARAY’DA İSTİHDAM ORANLARI MEMNUNİYET YARATTI 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) tarafından yapılan açıklama da, organize Sanayi 
Bölgesinde ve ilimiz genelinde yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.  
 
2014 Yılında Aksaray İstihdam Oranlarında %5,7 daha büyüme gösterirken, açıklanan rakamlar 
ilimiz adına son derece olumdu bulundu. 

ATSO BAŞKANI KOÇAŞ “ İSTİHDAM NOKTASINDA BÖLGEDE ÇOK İYİYİZ ” 

İlimiz genelinde istihdam oranlarını 
değerlendiren ATSO Başkanı Ahmet 
Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; “ 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından elde edilen veriler neticesinde 
ilimizde istihdam noktasında bir önceki 
yıla göre artış olmuş ve 2014 yılı bu 
noktada verimli geçmiştir. Bildiğiniz üzere 
2014 yılı Aksaray için geleceğe ışık olmuş 
ve birçok yatırımların yapıldığı, üretimlerin 
hız kazanıldığı bir yıl olmuştur.  OSB ve 
genel sanayimiz verimli olunca istihdam 
noktasında da artışlar meydana gelmiştir.  
Açıklanan verileri inceleyecek olursak 
eğer; Aksaray ilimizin Sigortalı ücretli (4a) 
kapsamında 2014 yılı temmuz-ağustos 
arası değişim 984, Türkiye toplamında ise 
% 0.3 lük paya sahiptir. 2013-2014 değişimi 

Ağustos ayı için ise 2244 iken değişim oranı ise %5.7 olmuştur. Bu durum Aksaray ili için güzel 
bir göstergedir. Esnaf kapsamında ise Türkiye toplamında 2014 Ağustos ayı için %0.5lik paya 
sahiptir olmaktadır ilimiz. 2014-2013 Ağustos ayı değişimi 276 değişim oranı ise %2.8 dir. 2014 
Ağustos ayı artış payı %0.7 değişim ise 20 olmuştur. Bu durumda Aksaray için Olumlu bir 
görünümdür. 
 
Çiftçi kapsamında ise Türkiye toplamında 2014 Ağustos ayı için %1.2lik paya sahiptir ilimiz. 2014-
2013 Ağustos ayı değişimi -610 değişim oranı ise -%5dir. 2014 Ağustos ayı artış payı %1 değişim 
ise -93 olmuştur.  Yani çiftçi kapsamında istihdam noktasında artış meydana gelmemiştir. Tarım 
ve Hayvancılık Sektörü olan ilimizin bu durum karşısında aktif olması gerekmektedir. Bununla 
ilgili olarak da çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. 
 
İlimiz, Kamu çalışan kapsamında Türkiye toplamında 2014 Ağustos ayı için %0.5lik paya sahiptir. 
2014-2013 Ağustos ayı değişimi 427 değişim oranı ise %3.4dir. 2014 Ağustos ayı artış payı %0.2 
değişim ise -27 olmuştur ki Türkiye geneli ile aynı yönde bir hareket gözlenmiştir.  
 
Aksaray, İşyeri sayısı kapsamında Türkiye toplamında 2014 Ağustos ayı için %0.3lik paya 
sahiptir.2014-2013 Ağustos ayı değişimi 208 değişim oranı ise %3.9dir. 2014 Ağustos ayı artış 
payı %0.3 değişim ise 93 olmuştur ki Türkiye geneli ile aynı yönde bir hareket gözlenmiştir. 
 
Gelelim asıl konuya ki bu konu ile yakından ilgileniyoruz. Aksaray ili kadın istihdamı konusunda 
olumlu bir yönde ilerlemektedir. Türkiye toplamı içinde %0.2lik paya sahipken ilin toplam 
istihdamı içindeki payı ise %16.7 olmuştur. 2014-2013 ağustos değişimi 399 iken değişim oranı 
ise%6.1 olmuştur. 2014 ağustos-temmuz farkı 146 iken değişim oranı ise %0.2 olmuştur. 
 
 Son olarak ise İşsizlik başvurusunda Aksaray ilimizin payı %0.2, bir önceki yıla göre değişim ise 
24 değişim oranı ise %21.1dir. Bir önceki aya göre değim ise -75dir. Türkiye geneli ile aynı yönde 
hareket etmektedir” Dedi. 
 
 

 


