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ALMANYA KENDİ TARİHİ İLE BİZİMKİNİ KARIŞTIRMASIN 

Almanya'nın Alman Federal Meclisi'nde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısının 

kabul edilmesini sert bir dille eleştiren Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

KOÇAŞ gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.  

ATSO Başkanı Ahmet KOÇAŞ yapmış olduğu açıklama da ;  Alman parlamentosunda 1915 olaylarını 

'soykırım' olarak nitelemesi kabul edilemez tarihi bir hatadır. Almanya yaptığı hatanın karşılığını devletimiz 

nezdinde mutlaka alacaktır. Tarihi soykırımlarla olan bir ülkenin bizi soykırımla suçlaması Almanya adına 

utanç vericidir. 

Dünya'nın bildiği Hitler döneminde binlerce masum insanı katleden Almanya şimdi ne hakla bize Ermeni 

Soykırımı yaptınız diye 

parlemantosun da oylama 

yapabilir. Sadece Hitler 

döneminde değil bugün de 

Almanya Soykırımlara devam 

etmektedir. Suriye başta olmak 

üzere Orta Doğudaki iç 

savaşların çıktığı tüm ülkelerde 

Almanya'nın parmağı vardır. 

Bizi kimse sınamaya kalkmasın. 

Son haftalarda Avrupa Birliğinin 

Terör yasasını yumuşatın 

uyarısından istediğini 

bulamayan Almanya Başbakanı 

Merkel'in kendi ülkesi içerisinde 

Mülteci sorunundan dolayı 

sıkıntı çekmesi üzerine gündem 

değiştirmeye çalışarak bizi yıpratmaya çalışması karşılık bulmayacaktır. Almanya' nin aldığı bu karar yok 

hükmündedir. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem meclisimiz hem de yönetim kurulumuz olarak 

Devletimizin atacağı her adımın arkasında olacağımızı bilmenizi ister, Almanya'nın bir an önce yaptığı 

hatadan dönmesini dileriz" dedi. 

 

 

 

 

 

 



SANAYİCİLERİMİZ BU PAZARLARI DEĞERLENDİRMELİ 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, ilimizdeki sanayicilere yeni ihracat 

yapabilecekleri uygun pazarlar hakkında bilgi verdi. 

Türki Cumhuriyetler, Avrupa, İskandinavya, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden en iyi ihracat 

yapılabilecek pazarlar ve sektörler hakkında açıklama yapan ATSO Başkanı Koçaş, yapmış olduğu açıklama 

da; “ Türkiye’nin 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracat ile Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında 

olabilmek ve dış pazarlara açılmasını artırmak için Ekonomi Bakanlığımız çalışmalar yürütmekte ve en iyi 

pazarları bularak sanayicileri 

davet etmektedir. Açıklanan 

ülkeler ve sektörler arasında 

ilimiz sanayicinin ilgi duyacağı 

birçok ihracat pazar alanı 

mevcuttur. 

Bu alanlara ve sektörlere 

bakacak olursak Kimya 

sektöründe Ekvator, Plastik 

sektöründe Kolombiya, 

Yunanistan ve Bulgaristan, 

Plastik ambalaj malzemeleri ile 

ev ve mutfak eşyalarında Tunus, 

Kozmetik ve kişisel bakım 

ürünlerinde Yunanistan, Hong Kong, Ekvator ve Bulgaristan, İlaç ve eczacılık ürünleri ile sağlık 

ekipmanlarında Yunanistan, Singapur ve Bulgaristan, Gübrede Yunanistan ve Tacikistan, Zirai ilaçlarda 

Yunanistan, Kauçuk sektöründe Bulgaristan, İnşaat malzemelerinde Kolombiya ve Tacikistan, Camdan 

mamul eşyalarda Danimarka sanayicilerimizin rahatlıkla ürünlerini ihracat edebilecekleri ülkelerin başında 

gelmektedir. 

Aksaray artık kabuğunu kırmaya çalışan şehir görüntüsünden hızla uzaklaşmakta olup sanayi alanında gelişen 

ve cazibe merkezi haline gelen bir il konumuna gelmiştir. Sanayicilerimiz kendilerini riske etmeyecek pazarlar 

aramakta ve ihracat yapmak için kendileri ile yarış içerisine girme gayretindedirler. Devletimiz, Ekonomi 

Bakanlığı aracılığı ile alanında uzman kişiler tarafından bu pazarları araştırmakta ve ihracatçı firmalarımızı 

pazarlara davet etmektedir. 

Bugün ülkemiz genelinde birçok firma bu yolu kullanarak kendilerini yeni pazarlara sokarak önemli derece 

de gelir elde etmektedirler. Belirttiğimiz ülkelerde şuan pazarlar sanayicilerimiz için gayet uygun durumdadır. 

Aksaray Sanayisinin merkezi olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracatı her dönem destekleyerek 

sanayicilerimizin arkasında olduk ve olmaya devam edeceğiz” Dedi.  

 

 

 

 

 

 



İLİMİZE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR 

Türkiye’nin içerde ve dışardaki düşmanlarıyla mücadelesine rağmen Ekonomistler tarafından yapılan 

açıklama da yatırımların istenilen seviyede olduğunun belirtilmesi ülkemiz sanayisinde memnuniyet ve 

sevinçle karşılanırken, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, ilimizin 

Türkiye’ye yapılan yatırımlardan ciddi bir pay aldığını açıkladı. 

Koçaş, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen terör eylemlerine, turizmdeki sorunlara ve Dünya 

Bankasının küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen elde edilen büyümenin çok önemli 

olduğunun altını çizdi. 

Küresel Ekonominin normale dönmesi, terör olaylarının azalması halinde bu payın çok daha yukarılara 

çıkacağını belirten ATSO Başkanı Koçaş, 

yapmış olduğu açıklama da; “ Ülkemizin içinde 

bulunduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği terör 

olayları ile içerideki ve dışarıdaki düşmanların 

oyunlarına, planlarına rağmen sanayide büyüme 

kaydetmesi iş dünyası olarak memnuniyet verici 

bir durumdur. 

Hükumetimizin önceliğini ekonomiye vermesi 

ve bu yönde teşvikleri ve destekleri iş 

adamlarına ve girişimcilere sunarak sanayideki 

verimi artırması piyasalarımızın güçlenmesini 

ve ekonominin büyümesine sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye, yılın ilk çeyreği 

itibarıyla AB ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştır. Ülkemizin, kriz 

döneminde elde ettiği bu büyüme performansı gelişmiş ülkelerle arayı kapatmış ve krizlerin yaşanmasına izin 

vermemiştir. İşsizlik sorununun minimum seviyelere düşmesi halinde de yapısal reformlar hayata geçirilirse 

büyüme ivmesi daha da artacaktır. Bu durum ilimize de büyük katkı sağlayacağı bilinen bir gerçektir. 

Aksaray Sanayisi özellikle Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlarla ülke ve bölge genelinde adından gururla 

söz ettirmiştir. 

Bugün Türkiye’nin yatırım merkezlerinin sıralamasında ilimiz en üst sıralarda yer alırken belirttiğimiz 

nedenlerin sonuçlanması halinde Aksaray sanayisi çok daha iyi yerlerde olacaktır” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOBB MESLEKİ 

VE TEKNİK 

ANADOLU 

LİSESİNDE 

İNCELEME 

 

Aksaray Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Hamit 

Özkök ve Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Koçaş, ilimiz 

Organize Sanayi Bölgesine 

Büyük Girişimler sonucu kazandırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yerinde ziyaret ederek 

incelemede bulundular. 

İlimiz sanayisi için büyük önem arz eden Meslek Lisesinin incelemesine Aksaray Ticaret Borsası Başkanı 

Hamit Özkök ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürü İsmet Çağlar ve Müteahhitler katıldı. 

Yapılan inceleme sonrası bir açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök göreve 

geldiğimizde kendimize ihtiyaç belirleme gereği duyduk. Odanın yapacağı İşler, Borsanın Yapacağı işler 

şeklinde ama ikimizin ortak yapacağı işler şeklinde bir çalışma sergiledik. Ortak çalışmamız, biz daha önceki 

yıllarda da mecliste beraber görev yaptığımız için konuları bildiğimizden ve işi takip ettiğimizden dolayı 

acilen Aksaray’ a OSB’ nin ihtiyacı olan meslek lisesinin olduğunu ortaya koyduk. Tabiî ki Ahmet Başkanım 

da OSB yönetiminde olduğu için konuya vakıftı. Dedi ki “ Ağabey OSB’ nin Meslek lisesine ihtiyacı var” 

aslında biz Aksaray’a Fen Lisesi yapacaktık ama ara eleman sıkıntısı olduğundan dolayı hemen bunu meslek 

lisesine çevirdik ve meslek lisesini Aksaray’ımıza kazandırmış olduk. 

“Birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap var” 

Buradan TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğluna saygılarımı sunuyorum. O da bizi hiçbir zaman, hiç bir 

isteğimizi ikilemedi hemen kabul etti ve inşallah müteahhitlerimiz ve yetkili arkadaşlarımız burada 

Aksaray’ımıza 8 -10 Milyonluk inşaatın temelini atmamız ile birlikte bu zamana kısa bir zamanda getirilmesi 

ve bir sonraki okul sezonuna yetiştirilecek olması takdire şayandır. Bu manada müteahhidimize de teşekkür 

ediyorum. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum tabi ihtiyaçlar vardır bu ihtiyaçlar karşılanır ama birlik ve 

beraberliğin önemi çok büyüktür. Burada biz STK’lar olarak iki tane kardeş oda ve borsa olarak Ahmet 

Başkanım bir tarafa biz bir tarafa çekseydik bu okul yapılamazdı. Biz buradan bunu vurgulamak istiyoruz. 

Herkesin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Mesele Aksaray ise ortak noktada buluşarak çözüm üretilmelidir 

diye düşünüyorum. Biz bu gün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. % 100’ünün TOBB tarafından finanse edildiği 

bu güzel yatırım 35 600 m2 arsa üzerinde 1200 m2 zeminde toplamda 6000 m2 kapalı alanı olan, 16 derslik 

olarak planlanan fakat revizyon ile 46 dersliğe ulaşabilecek olan meslek lisesinin yapımını Aksaray Ticaret 

Borsası Başkanı şahsım ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş olarak bizler almış 

olduğumuz sorumluluğun bilinci ile Aksaray’ımıza bu eserin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. B en 

Tekrar ifade etmek istiyorum. Aksaray’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Birlik ve 

beraberlikte rahmet, ayrılıkta azap var düsturu ile hareket etmenin sonucu işte bu eser. Burada başta TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, yönetimine, meclisine ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyor saygılar sunuyorum” dedi. 

 



ATSO BAŞKANI KOÇAŞ “ SANAYİMİZİN İHTİYACI GİDERİLDİ” 

Aksaray Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ise “Biz Hamit Başkanım ile göreve geldikten sonra 

öncelikli görev olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesinin Aksaray’ın ihtiyacı olduğuna karar verdik ve 

kendimize görev üstlendik. Önce buradan başlayalım dedik. Genel başkanımızda sağ olsun bizi hiçbir şekilde 

kırmayarak Aksaray’a en yakın zamanda gelip Protokol imzalayacağını ve daha sonrasında okulun 

yapılacağını söylemişti. 

Bizde rahatladık ve üç ay gibi bir zaman geçmeden sözümüz yerine geldi. Hem Aksaray Ticaret Ve Sanayi 

odamızın açılışını gerçekleştirdik, o günde hep beraber 6000 m2 kapalı alana sahip 8 ile 10 milyon TL arasında 

bir maliyeti olan 16 derslik okulumuzu Aksaray’ımıza kazandırdık. Burada 35 bin m2 arsamız var. Bunun 

yanında da Sayın Valimizle de görüşerek yurt ve atölye ihtiyacını da karşılayacaklarını Milli Eğitim tarafından 

yaptırılacağından bahsettiler. İnşallah bunlarda olduğunda güzel bir kampus içerisinde Aksaray’ımızı güzel 

bir eser kazandırılmış olacak.  

Bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve ilimiz genelinde kalifiye eleman bulma noktasında büyük sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bizler bu sorunun önüne OSB içerisinde yani bizzat sanayimizin merkezinde yapılan Meslek 

Lisemiz ile çözeceğiz. Öğrenciler fabrikalarımızla iç içe olarak eğitim hayatlarını devam ettirecek ve 

geleceğini daha sağlam ayaklar üzerinde kuracaktır. 

Bu yüzden ben öncelikle Aksaray ticaret borsası başkanı Hamit Özkök’e, Organize Sanayi Müdürü İsmet 

Çağlar bey’ e, emeği geçen en küçük birimden en büyük birime kadar herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUAYENESİ 

OLMAYAN ARAÇ K 

BELGESİNDEN 

DÜŞECEK 

Ülkemiz genelinde Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı bağlı olarak Bölge 

Müdürlükleri ile Ticaret ve Sanayi 

Odaları tarafından Eşya ve Yük 

Taşımacılığı için sürücülere verilen 

K Belgelerinde muayenesi 30 gün 

geçen araçlar K belgesinden 

düşecek. 

KOÇAŞ UYARDI “ BELGENİZ İPTAL OLABİLİR” 

Konu ile ilgili açıklama yapan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, 

yapmış olduğu açıklama da; “ Bilindiği üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bağlı olarak 

ilimiz genelinde K yetki belgeleri odamız tarafından verilmektedir. Bu noktada üyelerimizin ve K Yetki 

Belgesi sahibi vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de K belgelerindeki tonaj ve asgari 

kapasite şartlarıdır. 

Yetki belgelerinde tonajın altına düşüldüğü takdirde belli bir süre tonaj tamamlanmaz ise belge iptal olabiliyor 

ve belge alırken verilen tüm ücretler de belge iptali ile birlikte yok oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken 

konu ise Yetki Belgelerindeki araçların sadece satış yoluyla tonajdan düşmesinin yanı sıra araçların kullanım 

süresi 20 yılı geçtiğinde ve Araç muayenelerinin son gününden itibaren 30 gün içerisinde muayenesini 

yaptırılmayan araçlar da belgeden düşecektir. 

Son zamanlarda ülkemiz genelinde özellikle sigorta ücretlerinden dolayı sigorta ve muayenelerini erteleyen 

vatandaşlarımız bu tür sıkıntılar ile karşılaşabilirler. Ayrıca yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi 

biri bulunmayan taşıtlar da yetki belgesinden re ’sen düşürülür. 

Araçların belgeden düşmesi durumunda yeniden ekletmek için yine belli bir ücret karşılığında araçlarını ilave 

ettirebilirler fakat yukarıda belirttiğimiz gibi tonajdan düşen araçlar Yetki Belgesinde iptale kadar neden 

olabilir. Bu yüzden K yetki Belgesi üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmasını 

diliyoruz ”Dedi. 


