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ATSO 5 YILDIZLI ODA OLDU  
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğinin Oda Sistemlerinin iş 

dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, 

Odalarda sunulan hizmet türlerinin 

genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini 

ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine 

uyumunun sağlanmasını amaçlayarak kurmuş 

olduğu Akreditasyon Sistemi, EUROCHAMBRES 

ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve 

Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da 

dikkate alınarak, 2001 yılında başlatılan Oda 

Akreditasyon Modelinde Beş Yıldızlı oda olma 

yolunda ilerleyişini başarıyla tamamladı. 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının 5. Yıldızlı Oda 

olmasını değerlendiren ATSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanımız Sayın M.RifatHisarcıklıoğlu'nun önemle üzerinde durduğu ve Türkiye'deki 

Oda/Borsalarımızın Londra, Paris, Münih, Amsterdam'daki Ticaret ve Sanayi Odaları ile 

eşdeğer olmaları gerektiği inancını Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak kabullendiğimizi, 

Aksaray'ın Avrupa'daki Odalardan alınan hizmetleri bire bir olarak üyelerine yansıtmaları 

gerektiğini bilerek çıkmış olduğumuz yolda Akredite olma yolunda ilerlediğimiz süreci başarı 

ile tamamladık. Mevcut hizmetlerimizin Avrupa ile eş değer halde olmasına rağmen daha 

ilerilere gidebilmek için bu süreci dikkatle takip ediyor ve kendimize benimsiyoruz. 

Bölge'de öncü oda olmak vizyonumuzun gerçekleşebilmesi için öncelikli olarak 5. Yıldızlı 

Oda olacak ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde ilimiz sanayisini daha üst 

yerlere çıkaracağız" Dedi. 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYENİN GÖZÜ AKSARAY'DA OLACAK 
 

Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) 

önderliğinde Dünya Fuarlarının göz 

bebeği olarak gösterilen ve yüzbinlerce 

insanın ilgi odağı olan Oto Show fuarı 

07-11 Mayıs 2015 tarihleri arasında 

Aksaray’da düzenleniyor. 

 

Tarihinde ilk defa geçtiğimiz yıl 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının da 

katkısıyla ortaklaşa yapılan, Tarım ve 

Hayvancılık fuarına ev sahipliği yapan 

Aksaray, 2015 yılına bomba gibi 

girmeye hazırlanıyor.  Oto Show 

fuarının düzenlenmesi ile ilgili müjdeli 

haber veren Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Koçaş; “ Aksaray’ın 

tanıtımı noktasında büyük bir projeyi 

daha hayata geçiriyoruz.  Son yılların 

bölgede isminden en fazla söz ettiren il 

konumunda olan Aksaray, 2015 yılına Oto Show Fuarı ile damga vuracaktır. Kamu 

oyununda bildiği gibi Dünya genelinde en çok takip edilen ve ziyaretçi kitlesine ulaşan fuar 

türlerinin başını oto Show fuarları çekmektedir. Bugün Büyükşehirlerimizde düzenlenen 

otomobil fuarlarına yüzbinlerce vatandaşımız katılım göstermektedir. Dünya’nın bütün 

kıtalarından bu fuarlara insanlar katılım gösteriyorlar, ülke ekonomilerine yön veren 

Otomobil şirketleri ise bu fuarlarda son model ürünlerini görücüye çıkartıyorlar. 

 

Aksaray geçtiğimiz yıl tarihinde ilk defa fuar düzenlemiş olduğu fuardan alnının akıyla 

çıkmıştır.  2015 yılında düzenlenmesini planladığımız Oto Show fuarından da alnının akıyla 

çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde ATSO’da ilimizdeki otomotiv firmalarının temsilcileri ile bir 

araya geldik ve görüşmeler gerçekleştirdik. Firma temsilcilerimizin de ortaklaşa olarak 

projemize büyük önem vermesi sonucunda ilimizde fuarın düzenlenmesi ile çalışmaları 

başlattık ve fuarın düzenlemesi için imzayı attık. 

 

ATSO Başkanı Koçaş "Otomotiv, Ekonominin Lokomotifidir" 

 

Otomotiv sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunun altını çizen ATSO Başkanı Koçaş; 

“Otomotiv sanayi demir çelik, lastik, Petro kimya gibi genel temel sanayi dallarında başlı 

başına alıcı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de sürükleyicisidir. 

Turizm, alt yapı ve inşaat ile uğraşan ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her 

çeşit motorlu araçlar, sektör ürünleri ile sağlanmaktadır. Bu sektörlerdeki değişimler 

ekonominin tümünü yakından etkilemektedir. 

 

Otomotiv sektörü kendisi dışında lastik, akü gibi birçok otomotiv ürünlerinin tüketiciye 

ulaşmasını sağlayan, bunu destekleyen pazarlama bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta 

sektörlerine de geniş iş imkânları ile istihdam sağlamaktadır. Bu yüzden Aksaray’da böyle 

bir fuarın düzenlenmesi için çalışmalar başlattık ve yakın zaman inşallah bu fuarı da 

gerçekleştireceğiz”  dedi. 

 



ADANA AKSARAY TEKSTİL FİRMALARI GÖRÜŞTÜ 
 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Aksaray Girişimci İş Adamları Derneği 

(AGİAD) iş birliği ile Adana-AKSARAY ikili iş görüşmeleri programı düzenlendi. 

 

ATSO konferans salonundaki programda konuşan, AGİAD Başkanı Reha Güven, 

Aksaray’da yeterli seviyede tekstil imalatçı firmalarının olmadığını dile getirirken, 

Adana’dan Aksaray’a gelerek bu programın düzenlenmesine katkı sağlayan misafirlere 

teşekkür etti. Tekstil sektörünün ülke genelinde önemli bir potansiyele sahip olduğunun 

altını çizen AGİAD Başkanı Reha Güven, ikili görüşmelerin aynı zamanda hem imalatçı hem 

de perakendeci arasında önemli bir diyalog yolu olduğunun altını çizdi. 

 

Başarmak için çok 

çalışmanın gerekliliğini 

savunan ATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet 

Koçaş ise, “Aksaray’ın 

sanayileşme adına son 

dönemlerde yapmış olduğu 

çalışmalar Türkiye’de büyük 

sesler getirmiştir. Tarım ve 

Hayvancılık Şehri artık 

Sanayi şehri ile bütünleşmiş 

hem tarım da hem sanayi de 

ilimiz büyük ivmeler 

kazanmıştır. bugün bölgede 

yatırım olanaklarının en uygun olduğu ve yatırımcıların bütün isteklerine cevap veren tek 

şehir Aksaray’dır. Tekstil sektöründe ilimizde yeterince imalatçı bulunmadığından siz değerli 

Adanalı imalatçılarımızı organize sanayi bölgemizi gezerek ilimize yatırım yapmaya davet 

ediyorum. Hem firmanızın gelişimine ve büyümesine büyük bir fark katacaksınız hem de 

uygun yatırım olanağı ile firmanızın ölçeğini artıracaksınız. Aksaray sizin için bulunmaz bir 

şehirdir. Bu organizasyon nedeniyle ilimizi de gezerek daha ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. 

Ben bu organizasyonun iki ilimize de faydalı olacağı kanaatinde olarak etkinliğin 

düzenlemesinde emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/aksaray/
http://www.milliyet.com.tr/adana/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/


KOÇAŞ KARİYER GÜNÜNDE GENÇLERE SESLENDİ 
 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, bu yıl 

3’üncüsü düzenlenen Aksaray Kariyer günlerinde gençlere seslendi. 

 

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Aksaray Valiliği, 

Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-kur, ATSO ve Ahiler 

Kalkınma Ajansı iş birliği ile 

düzenlenen programda kariyer 

planları yapan gençlere tavsiyelerde 

bulunan Başkan Koçaş, 

“Aksaray’da sanayi, tarımda, 

hayvancılıkta, turizm ve hizmet 

sektöründe gerçekten hızlı bir 

ilerleme var. Bu ilerlemede de 

gelecekte bizim yerimizde olacak 

olan sız değerli gençler daha fazla 

faydalanacaksınız. Kariyer ve 

istikrarın birlikte gittiğini bilmenizi 

istiyorum. Bu zamanda gerçekten 

neyi hedeflerseniz mutlaka o amacı 

gerçekleştirme noktasında çok 

yoğun bir çalışma göstermeniz 

lazım.  

Gençler başarı hikayelerini okuyun. Bugün millet olarak kazancımızı arttırmak amacıyla 

girişimci sayımızı arttırmak zorundayız. Ülkemizi zenginleştirecek, kalkındıracak, işsizlere iş 

bulacaksak girişimciliği mutlaka özendirmeli ve teşvik etmeliyiz. Bu noktada ciddi 

avantajlarımızda vardır. Türkiye nüfusunun yüzde 65’i 30 yaşın altında, iş üretme 

potansiyeli yüksek gençlerden oluşmaktadır. Avrupa birliği ülkeleri içerisinde en genç 

nüfusa sahip olan ülkemizin elindeki bu büyük gücün farkında olmalıyız. Hedeflerimiz çok 

büyük, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. O vakit insan kaynağımızı 

en etkin şekilde kullanmalıyız. Yanı yarışımcı sayımızı arttırmalıyız. Girişimcilik hususunda, 

gelecekten çok umutlu olmamın bir nedeniyse, günümüz gençlerinin, bizlerden çok daha 

eğitimli ve donanımlı yetiştiğini görmemdir. 

 Günümüzün genç girişimcileri, bizim gençlik yıllarımıza oranla, kat kat daha eğitimli ve 

bilgili. Değerli gençler girişimci olmaktan korkmayın cesur olun, girişimciler için 

KOSGEB’in vermiş olduğu 30 bin TL’lik hibe desteği ve 70 bin TL’ye kadar kredi desteği 

var. Sunulan bu hizmetlerden mutlaka faydalanın. Bu yolda, sizlere güveniyoruz. Sizlere 

inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. 

 

 

 



REİS-İ CUMHUR ODA BAŞKANLARINI AĞIRLADI 
 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KOÇAŞ ve Aksaray Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit ÖZKÖK, ziyaretten duyulan memnuniyeti dile 

getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Aksaray'a vermiş olduğu değerin 

unutulmayacağını dile getirdiler. 

 

ATSO BAŞKANI KOÇAŞ " VİZYONU OLAN BİR CUMHURBAŞKANI " 

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca milletin iradesi ile ilk defa Reis-i Cumhur seçilen Recep 

Tayyip ERDOĞAN'ı ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyeti dile getiren ATSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet KOÇAŞ, yapmış olduğu açıklama da; " Türkiye Ekonomisi hakkında 

geniş ve kapsamlı bir çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dinleyerek ülkenin 

geleceğini planlayan ve vizyonu olan bir Reis'i Cumhura sahip olduğumuzu bir kez daha 

görme fırsatımız oldu. Bundan önceki Başbakanlık görev süresi boyunca ilimize vermiş 

olduğu değerleri bütün halkımız görmüştür.  

 

Son olarak Aksaray'ın en büyük eksikliklerinden birisi olan Demiryolunu ilimizde yapmış 

olduğu mitingde sözünü vermiş ve çalışmaların başladığı müjdesi tarafımıza bildirilmişti. 

Bizler inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu gerçekleşecek ve 2023 yılında 

ülkemiz Dünya'nın en büyük 10 Ekonomisinden birisine sahip olacaktır" Dedi. 
 

 

 

 

 

 



KOÇAŞ KİTAP OKUMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPTI 
 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Meslek 

Lisesinde düzenlenen “Kitap oku okuduğun kitabı 

bağışla” projesi programında kitap okumanın 

önemine vurgu yaptı. 

 

Ticaret Meslek Lisesi öğrencilere seslenen ve dünya 

devi ülkelerin başarılarının en büyük nedeni olarak 

çok okumaktan olduğunu belirten ve ülkemiz de kitap 

okuma yüzdesinin çok alt seviyelerde olduğunu dile 

getiren Başkan Koçaş, “Öncelikle okulumuza bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz 

kütüphane nedeniyle aranızda olmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade ederek 

konuşmama başlamak istiyorum. Sizin oturdunuz bu sıralarda yıllar önce ben oturuyordum. 

Aksaray ticaret ve meslek lisesi mezunu bir öğrenci olarak burada olmanın değeri benim için 

bir kat daha artmıştır. İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar. Yaşamı boyunca birçok 

bilgi öğrenir. Başarının sırrı da okumaktır. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en 

önde gelen şartların biri yine okumaktır. Yüzyılların deneme ve araştırma ürünlerinden 

yararlanmak, uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalıyız. Okul kitaplarıyla 

yetinmemeliyiz. Uygarlık bizden önceki kuşakların biriktiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. 

Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz.  

Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu okumaktır. 

İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı hareket edebilmeli, başkalarının 

sözüne aldanmadan her şeyi daha açık görmeye, daha derin hissetmeye başlamalıdır. 

Güzelliği daha çok anladım, daha nazik, daha neşeli, daha mutlu oldum. Düşüncelerim 

gelişti, hayatı ve insanları daha iyi kavradım. Yaşama gücüm, hayata karşı cesaretim daha 

da arttı diyebilirim. O zaman okuma boşa gitmemiştir. Bunları söyleyemezseniz, siz de 

marangozluk kitabını okuyun, fakat boş sandıklar üzerinde çoluk çocuğu ile yemek yemeğe 

mahkum olan adama benzersiniz..  

Okumayı düşünce ile izlemedikçe bu okuma boşuna yapılmıştır. Emekler boşa gitmiştir. 

Yıllar boşuna harcanmıştır. Eller boşu boşuna kitap yapraklarını çevirmiştir. Bu bir bakıma 

anlamsızlıktır. Büyük bir kitabı, büyük bir adamı dinler gibi kuvvetli bir düşünce ile 

okuyunuz. Satırlar üzerinde düşününüz. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar okuyunuz. 

Ancak bundan sonradır ki kitap sizin kişiliğinize girer. Bir parça olur sizden... Etkiler 

hayatınızı, düşüncelerinizi... İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir okuyan 

insanların farklı bakış açıları vardır kelime dağarcıkları yüksektir bilgi edinme istekleri 

vardır kitap okumak düşünceleri besler ve güçlendirir tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir 

kitap okumayı sevenler genel kültür bakımından da üst seviyelerdedirler genel kültür 

toplumca önemsenen ve saygı duyulan bir değerdir okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır” 

dedi. 

http://www.milliyet.com.tr/aksaray/
http://kitap.milliyet.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/


ÖNCELİĞİMİZ AKSARAY 
 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ( ATSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş bir ilke 

daha imza atıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 50 şehre ziyaret gerçekleştirecek olan Koçaş, 

illerin yerel ve ulusal televizyon kanallarında programa çıkarak Aksaray’ı tanıtacak. 

 

Şuana kadar uluslar arası Cnbc-e, Ntv, Kanal 24, Trgt haber, TRT, Kanal 7 gibi kanallarda 

programa katılan ve Aksaray’ı anlatan ATSO Başkanı Koçaş farklı bir uygulama ile 50 

Farklı ilimizin medyasında Aksaray Sanayisini anlatacak ve yatırımcıları davet edecek. 

 

KOÇAŞ “ TÜRKİYE’Yİ ADIM ADIM GEZEREK AKSARAY’I ANLATACAĞIZ” 

 

Türkiye’yi adım adım gezerek illerin yerel ve ulusal medyalarında Aksaray’ı tanıtacaklarını 

dile getiren ve ilk olarak KON Tv’de Düzlem Programına katılarak işe başlayan ATSO 

Başkanı Koçaş, yapmış olduğu açıklama da; “ Aksaray’ın tanıtımı noktasında tarihindeki 

bir ilki yapmak üzere kolları sıvadık. Ülkemizi adım adım gezerek yerel ve ulusal 

medyalarında Aksaray’ı anlatacak ve sanayimize yatırımcıları davet edeceğiz. Maalesef 

ülkemizde Aksaray denildiğinde hala İstanbul veya Konya Aksaray tabirlerini duyuyoruz. 

Bizde bunun önüne geçebilmek için bir nevi medyada Türkiye Turnesi yapacak ve ilimizin 

Sanayisinden, Ekonomisine, Turizmine kadar bütün imkânlarımızı anlatacağız. 

 

ATSO Ekibimiz ve Basın Birimimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir çok ilimizin 

medya temsilcileri ile görüşmeler yaptık ve işe Kon TV’de geçtiğimiz Cuma Günü yayınlanan 

Düzlem Programımı ile başladık. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Murat Koyuncu ile 

gitmiş olduğumuz Kon Tv’de Konya Halkına Aksaray’ı anlattığımız gibi çok olumlu 

tablolarla karşılandık. Konya’da Aksaray’ın çok hızlı büyüme gösterdiğinden bahsettiler ve 

gelecek dönemlerde bölgede hâkim bir il konumunda olacağını dile getirdiler. 

 

Türkiye’de ve Yurtdışında yaşayan birçok Konyalı vatandaşımız programa yoğun ilgi 

gösterdi. Biz bir yola çıktık ve bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Üzerine basa basa 

söylüyorum gerekirse Türkiye’yi adım adım gezip Aksaray’ı anlatacağız.  Doğu Anadolu, 

Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara kısacası bütün bölgemizde 

illerimize elimizden geldiğince ziyaretler düzenleyip Aksaray’ın tanıtımı için seferber 

olacağız. Bize inanıp destek veren bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz” Dedi. 



EMLAKÇILAR DERNEĞİNDEN KOÇAŞ'A PLAKET 
 

Aksaray Emlakçılar ve 

Gayrimenkul Yatırımcılar 

Derneği, Aksaray Ticaret Odası 

ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı 

Ahmet Koçaş’ı makamında 

ziyaret ederek başarılı 

çalışmalarından dolayı plaket 

verdi. 

 

Aksaray Emlakçılar ve 

Gayrinmenkul Yatırımcılar 

Derneği Başkanı Uğur Etlik ve 

dernek üyeleri Aşır Altuntaş, 

Oğuz Deniz, Burhan Pekgöz ve 

Mustafa Gök’ten oluşan heyet ATSO Başkanı Ahmet Koçaş’ı makamında ziyaret etti. 

 

ATSO Başkanı Koçaş’ın çalışmalarının Aksaray adına son derece önemli olduğunu 

vurgulayan Dernek Başkanı Uğur Etlik, "İlimizin son yıllarda yapılan çalışmalar 

neticesinde gözle görülür bir mesafe kat ettiği aşikardır. Her geçen gün ekonomik olarak 

hızlı bir gelişim gösteren Aksaray’da sanayileşme istenilen noktalara ulaşmıştır. Aksaray 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş’ın bu noktada Aksaray 

sevdalısı olduğu ortaya çıkmış ve ilimiz için vermiş olduğu emekler bizim gibi birçok kurum, 

kuruluş ve halkımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Sanayinin merkezi olan ATSO bu 

anlamda 2014 yılında birçok projeyi hayata geçirmiş ve kazanan Aksaray olmuştur. Bizlerde 

bu çalışmalara karşılıksız kalmayalım dedik ve Aksaray Emlakçılar ve Gayrimenkul 

Yatırımcılar Derneği olarak ATSO Başkanımıza Teşekkür plaketi takdim ettik. Derneğimiz 

olarak Aksaray için çalışan herkese canı gönülden destek vereceğimizi belirtmek istiyor ve 

teşekkür ediyorum” dedi. 

 

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş 

ise, "Bizleri ziyaret ederek onurlandıran ilimiz Emlakçılar ve Gayrimenkul Yatırımcılar 

Derneği Başkanı ve üyelere çok teşekkür ediyorum. Aksaray hepimizin sevdalısı olduğu bir 

şehirdir. Çalışmalar yapılırken birlik ve beraberlik her zaman ön planda olmuştur. Bizler 

birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başarıyı yakalayabiliriz. Hiçbir zaman 

çalışmalar ve projeler gerçekleştirirken kendimizi düşünmedik. Bu şehir her şeyin en iyisini 

hak ediyor. Bizler bunun bilincinde olduğumuz için yola çıktık. Bizleri bu yolda yalnız 

bırakmayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

 

 

 

 

http://www.milliyet.com.tr/aksaray/


ATSO'DAN KÖSEYE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 
 

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

Başkan Yardımcısı Murat Koyuncu, Yönetim Kurulu üyesi  İsmail Başer’den oluşan heyet 

Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ferit Köse’ye hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu. 

 Sanayide Aksaray’ın öncüsü Ticaret ve Sanayi Odası heyetinin kendisine yapmış olduğu 

ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MHP Merkez İlçe Başkanı Ferit Köse, yapmış 

olduğu açıklama da; “ Göreve geldikleri günden bu yana birlik ve beraberliğe önem veren 

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ve görev arkadaşlarının yapmış oldukları ziyaret bizleri son 

derece memnun etmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin birer temsilcisi olarak geldiğimiz bu kutsal makamda Aksaray 

için çalışan ülkesine katkısı bulunan bütün başkanlarımızla birlik olmaya hazır olduğumu 

belirtmek isterim. 

Vizyonu olan ve hedefleri bulunan bir insanın inandığında başaramayacağı hiçbir şeyin 

olmadığını bildiğimiz için ATSO Başkanımızın da ideallerine ve hedeflerine ulaşacağına 

olan inancımız tamdır. Aksaray için yaptıklarını tüm sanayicilerimizin, vatandaşlarımızın 

gördüğü biz siyasetçilerde görüyor ve takdirle karşılıyoruz. 

Bu yüzden MHP Merkez İlçe Başkanı olarak Partimiz adına Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Ahmet Koçaş ve görev arkadaşlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını 

diliyorum. 

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ise MHP Merkez İlçe Başkanı Ferit Köse’ye hayırlı olsun 

dileklerini iletirken görevinde başarılar diledi. 


