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Eskil Öğretmen evinde düzenlenen programı eskil’li vatandaşlar ve üyeler yoğun katılım 

gösterirlerken programın sonunda vergi dalında Eskil’de sıralamaya giren rekortmenlerine 

plaket takdim edildi Eskil’de girişimcilik kursu müjdesini veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; “Öncelikle siz değerli üyelerimizi canı gönülden tebrik 

ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Türkiye’de milli gelir 2000 dolardan 10000 dolara 

çıkıyor ve ekonomi büyüyor ise bunun etkilerinden birisi sizlersiniz. Her biriniz yapmış olduğu 

çalışmalarıyla ekonomimize katkı veriyor ve yarınların büyük Türkiye’sinin mimarları 

oluyorsunuz. Bugün ülkemizin olduğu kadar Aksaray’ımızda sanayi alanında devrim yaşıyor ve 

3. organize sanayi bölgemiz için alt yapı çalışmalarına başlıyoruz. Bundan bir kaç yıl öncesinde 

1. organize sanayi bölgemizde bile boşluklar varken bugün yatırım yapılacak yer bulamıyoruz. 

Dünya’ca ünlü markalar ilimize gelip yatırım yapma kararı alıyor ve bizlerden daha fazla talepte 

bulunuyorlar. Bakın Aksaray TR 71 bölgesinde bulunan 5 il içerisinde en fazla dış ticaret yapan 

şehir konumundadır.Bu yıl TÜİK verilerine göre ilimiz ihracatta %122 artış sağlamıştır. 

Aksaray’ı yıllık ihracat rakamları 62 milyon dolar bazındadır. Bunların içerisine Mercedes, SÜTAŞ 

gibi merkezi başka ilde olup üretimi Aksaray’da olan firmaların rakamlarını katar isek 300 milyon 

dolara yakın yıllık ihracat rakamımız mevcuttur. Tabi ki hedefler bununla kısıtlı değildir nasıl ki 

ülkemizin 2023 hedefi mevcut ise bizimde 2023 hedefimiz 500 milyon dolardır.Allah’ın izni ile 

hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. 

Ahiler kalkınma ajansı ile ortaklaşa girişimcilik kursları düzenliyoruz bu düzenlemiş olduğumuz 

kursları artık ilçelerimiz de düzenlemeye başladık ilk ayağını Ortaköy’de başlattık inşallah yakın 

zamanda Eskil’de de bu kurslarımızı düzenleyerek girişimci sayılarımızı artıracağız.Kıymetli 

dostlar eskili temsilen 2 dönemdir meclisimiz de bulunan Gürsel Keskin’i huzurlarınızda tebrik 

ediyorum. Aksaray’a ve eskil’e vermiş olduğu katkılardan ve destekler dolayı canı gönülden 

teşekkür ediyorum” Dedi. 
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TÜRKTRUST firması ile ATSO'da imzalanan protokol sonrası açıklama yapan Aksaray 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış olduğu açıklama 

da; " Temel anlamda elektronik ortamda dokümanları imzalamak için kullanılan ve 

sayısal verilerden oluşan elektronik imza günümüzde hızla yaygınlaşırken artık firmalar 

ve kurumlar bu sistemi daha sık kullanmaya başladılar. Elektronik imza sayesinde 

imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını ve güvenilirliğini kontrol edilebiliyor, 

insanların imza aşamasında yaşamış oldukları problemler ortadan kaldırılıyor. 

  

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir 

elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik 

doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlamaktadır. 

  

Ayrıca Elektronik imza, bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, 

bütünlüğü bozulmadan bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle ve tarafların 

kimlikleri doğrulanarak iletebiliyor.  TÜRKTRUST ile imzalamış olduğumuz protokol 

sonrası artık e-imza sahibi olmak isteyen üyelerimiz ATSO'dan elektronik imza 

alabilecekler. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduğumuz bu 

çalışmamızda hayırlı uğurlu olsun" Dedi. 

 

E-İMZA ARTIK 
ATSO'DA 

 



 

 

 
 

 

Aksaray’ın uydudan yayın yapan İlk Özel 

Televizyonu ART Ekranlarında canlı 

yayınlanan "Gazeteciler Soruyor Başkanlar 

Cevaplıyor" Programının bu hafta ki konuğu 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Ahmet Koçaş oldu. 

            ART Televizyonu İmtiyaz Sahibi Fikret 

Irmak 'ın sunuculuğunda Aksaray 

Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı 

Celil Acar, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Ali Südemen, Egemen Gazetesi 

Genel Yayın Yönetmeni  Mustafa 

Kasım,  Yenigün  Gazetesi İmtiyaz Sahibi 

Yaşar Karatay ve  Aksaray Rota Gazetesi ve 

Kral FM Radyosu Genel Yayın Yönetmeni 

Harun Atalay'ın katılımcı olarak yer 

aldığı  program yaklaşık  bir buçuk saat 

sürdü.   Canlı yayında Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası Ahmet Koçaş, Gaztecilerin 

kendisine yönelttiği soruları cevaplarken 

Ticaret Odası olarak yürüttükleri çalışmalar 

ve OSB 'inde ki  sorunları ve  çözüm önerilerini masaya yatırdılar.  

            Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçaş,  Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

çalışmalrın da   mesleki eğitimlere  ağılık verdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz 

günden bu yana Aksaray'ın en büyük sorunu olan kalifiye eleman sıkıntınsına çözüm 

getirebilmek adına aralıksız mesleki eğitim seminerleri  düzenlemeye devam ediyoruz". 

Aksaray'da işssizlik sorunu olduğuna inanmadığını söyleyen Koçaş,"İlimiz de işssizlik 

sorunu diye bir sorun yok, iş beğenmeme sorunu var dedi".    

Aksaray'da  İş-Kur İl Müdürlüğünün  aktif çalışmadığına dikkat çeken Başkan Koçaş, 

İlimizde gerek OSB Müdürlüğü gerekse İş-Kur İl Müdürlüğü  yetkilelerinin aktif 

çalışmalar yürüttüklerini söyleyemem dedi.   OSB 'de  yeni yatırmcıları  sıkça ziyaret 

ettiğini de söyleyen Koçaş, Organize Sanayi Bölgemiz hızla büyüyor ama bir takım 

sorunları da var .Herşeyimiz tamam diyemeyiz,OSB 'de ne yazık ki özellikle zamanında 

yapılan  plansız yapılaşmanın acısını çekiyoruz.  OSB' in sorunlarının çözümü için hep 

birlikte kamuoyu  oluşturmalıyız diyen Koçaş, Aksaray hepimizin sevdası ve sorunların 

çözümü için tartışmak yerine birlik ve beraberlik içerisinde hereket etmeliyiz dedi.  

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği( TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Eylül Ayı 

sonunda  Aksaray'a geleceğinin müjdesini veren  Koçaş," İnşallah Genel Başkanımız 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, Aksaray'ımıza geldiğinde  Meslek Lisesinin Temel atma törenini ve 

Odamızın yeni hizmet binasının açılış törenini  gerçekleştirecek diyerek 

heyecanını  paylaştı.  

ATSO BAŞKANI 
DERTLİ 

 



 

 

 

 

 

KOÇAŞ; " KAPADOKYA HAVALİMANINA SERVİSLER KALDIRILIYOR" 
 

Kapadokya havalimanına ulaşımı kolaylaştırmak adına Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odasının yapmış olduğu girişimler sonucunda servislerin ayarlandığını 
ve ayarlanan bu servislerin 25 Türk Lirası karşılığında yolcuları havalimanına 
ulaştıracağını belirten ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; 
"Dünya genelinde iş gezileri ve normal geziler için ulaşım yollarından havalimanı 
yolunu kullanan Aksaraylı vatandaşlarımızın Konya ve Esenboğa havalimanın 
ilimize, Nevşehir'e oranla uzak olmasından dolayı Türk Hava Yolları ile yapmış 
olduğumuz görüşmeler neticesinde ilimizden Kapadokya Havalimanına 25 Türk 
Lirası gibi çok cüzi bir miktarda ücret alınarak servis kaldırılacak. 

 
 Aksaray Otogar kalkışlı olarak Türk Hava Yolları servisleri üyelerimizi ve 
vatandaşlarımızı haftanın her günü günde 3 sefer olmak üzere Nevşehir 
Havalimanına götürecek ve getirecek. 
 
Aksaray Otogardan başlayacak olan servis güzergâhı sırasıyla ATSO, Adliye, 
Perşembe Pazarı, Migros, Efor AVM, Gün doğdu Kavşağı, Aksaray Devlet 
Hastanesi, Grand Altuntaş Otel önünden Kapadokya Havalimanına yolcuları 
ücretsiz olarak taşıyacaktır" Dedi. 
 

ATSO ÜYELERİNE OTOPARK %50 İNDİRİMLİ 
 

Kapadokya Havalimanı kullanacak olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin de oda üye kimlik kartlarını göstermeleri halinde otopark 
hizmetlerinden %50 indirim hakkı kazanacağını belirten Koçaş, hizmet verme 
noktasında bu tür çalışmaların devam edileceğini, Aksaraylı vatandaşların ve 
ATSO üyelerinin yaşamış oldukları sıkıntı ve problemlerin maksimum seviyede 
önüne geçileceğini yapmış olduğu açıklama da dile getirdi. 
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İstanbul Expo Center, 
CNREXPO fuar merkezinde 
düzenlenen World Food 
Gıda ve 29.'su düzenlenen 
Uluslararası Ambalaj, 
Paketleme, Gıda İşleme 
Sistemleri Fuarı'na 
Aksaray'dan katılım yüksek 
oldu. 
 
Fuara katılan Aksaraylı 
firmalar, organizasyonun 
gerçekleşmesinde emeği 
geçen Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası (TSO) 

yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Başkan Ahmet Koçaş, odaya 
üye ve vatandaşları bir fuara daha katılım sağlamalarının haklı 
gururunu yaşadıklarını belirtti. Koçaş, göreve geldikleri günden bu 
yana birçok fuara katıldıklarını ifade eden Koçaş, "Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun yol, mesafe düşünmeden üyelerimizin 
ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inandığımız fuarlara katılımlar 
sağlayarak üyelerimizin alanlarında daha başarılı olmasını istedik. 
Bizler biliyoruz ki fuarlar ticarette büyümenin ve gelişmenin öncü 
aynalarıdır." dedi. 
 
Firmaların, düzenlenen bu fuarlara katılımını sağlayarak günün 
teknolojilerini ve markalarını yerinde görmelerinin kendileri 
açısından son derece önemli bir durum olduğunu ifade eden Koçaş, 
"Bu bilinçle çıkmış olduğumuz yolda ATSO olarak fuarlar 
düzenlemeye ve ülkemizin her bir köşesinde düzenlenecek olan 
fuarlara katılımlar sağlamaya devam edeceğiz. Firmalarımızın 
yararına olacağını düşünerek, organize edeceğimiz her bir fuara 
alanında uygun olan firmalarımızın daha fazla katılım sağlamalarını 
istiyor, katılım sağlayan üyelerimize ve vatandaşlarımıza da 
şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. 
 

 

GIDA FUARINA KATILIM 
YOĞUN OLDU 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu bir dizi program 

için bugün Aksaray’a geliyor. 

Hisarcıklıoğlu, Aksaray 

programı kapsamında ilk olarak 

bugün saat 16.00’da Aksaray 

Üniversitesi Konferans 

Salonu’nda girişimcilik 

konferansı verecek. Daha 

sonra ATSO’nun yeni hizmet 

binası açılışına katılacak.  10 

bin metrekare açık alan üzerine 3 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen ATSO Hizmet 

Binası’nın açılış programı bugün saat 18.00’da gerçekleştirilecek. Program kapsamın 

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

“İlimizin sanayi alanında öncüsü olan ve en büyük Sivil Toplum Kuruluşu Aksaray Ticaret 

ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının bugün resmi açılışı yapılarak Aksaray’ın hizmetine 

sunulacak. Eğitim salonlarından, konferans salonlarına, üye çalışma ofislerinden, toplantı 

salonlarına kadar en ufak ayrıntıya kadar düşünülerek inşa edilen Hizmet Binamızın 

yapımında emeği geçenlere bütün Aksaray olarak şükranlarımızı sunuyoruz.  Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği Başkanımızın katılımı ile gerçekleştirecek olduğumuz açılış 

programımızda ayrıca Aksaray’a çok büyük bir projeyi de kazandırmış olacağız.”dedi. 

‘TOBB BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTUYOR OKUL PROTOKOLÜ İMZALANIYOR’ 

Açılış programında Organize Sanayi Bölgesinde yapımı planlanan TOBB Meslek Lisesi’nin 

protokolünün de imzalanacağını belirten ATSO Başkanı Ahmet Koçaş “Göreve geldiğimiz 

günden bu yana hep hayalini kurduğum ve bu yönde bir an önce yapılması için sürekli olarak 

çalışmalar yapmış olduğum Meslek Lisesi projemiz hayat buluyor. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile açılışı yapılacak program 

sonrası TOBB Meslek Lisesi protokolü imzalanarak Organize Sanayi Bölgemizde 16 Derslik 

Meslek Lisesi en yakın zamanda temelinin atılarak Aksaray’a kazandırılacak. Ayrıca 

Programımızda bizleri hiçbir zaman geri çevirmeyen ben Kayserili olduğum kadar 

Aksaraylıyım diyen Başkanımızdan ilimiz için hayırlı olacağını düşündüğümüz projeleri 

paylaşacağız.  Ben bu yüzden birçok etkinlikle açılışını gerçekleştirecek olduğumuz Hizmet 

Binamızın programına tüm Aksaraylı vatandaşlarımızı ve üyelerimizi bekliyorum.”diye 

konuştu. 

TOBB BAŞKANI SÖZÜNÜ TUTUYOR 
OKUL PROTOKOLÜ İMZALANIYOR 

 


