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ÖNSÖZ 
 

 

Hoca Nasreddin torunları; Sultan Alpaslan’ın, 

Osman Gazinin, Şeyh Edepali’nin Fatih Sultan 

Mehmet Hanın, Ak Şemsettin’in, Yavuz Sultan 

Selim’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Tarık 

Buğra’nın Küçük Ağa’nın, İstiklal Harbimizin 

Kuvva-i Milliyenin yiğit evlatları; Akşehir’in; 

Ülkemizin ak yüzlü insanları 

 

Bugün burada sizlerle tekrar buluşuyorsak, bunu 

15 Temmuz hain, kalleş, alçakça 

gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi 

karşısında gösterdiğiniz, gösterdiğimiz vatan ve 

demokrasi aşkına borçluyuz. 

 

“Maya” mız sağlam,  aslımız belli; varlığımız Vatanımız, Milletimiz ve Devletimiz içindir. 

Özgürlüğümüze, Demokrasimize, Reis-i Cumhurumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz.  

Çok çalışmamız, üretmemiz, kalkınmamız gerektiğinin; bu ülkenin ferasetli işadamları olarak bilincindeyiz.  

 

 Bu düsturla üretmeye, gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz/edeceğiz. 

1000 yıllık bu vatan topraklarımız çok zulüm, çok ihanet, çok terör gördü ama 15 Temmuzda yaşananlar 

gibisini hiç görmedi. 

 

Milletin;  parasıyla,  milletin silahlarıyla,  milletin kandırılmış çocuklarıyla; bu milletin üzerine bomba 

yağdırdılar… 

 

Türk Milletinin 7 sinden 70 şine, erkeğinden kadınına, doğulusundan batılısına, sağcısından solcusuna birlik 

ve beraberlik sergilemesi; bu ihanetin topyekün geri püskürtülmesini sağlamıştır.  Yüce Milletimizin her 

zamanki gibi kendine yakışanı yapmış devletinin yanında canı pahasına yer almıştır. 

 

15 Temmuzda canını seve seve  bu vatan için verenlerden,  Allah Razı Olsun. 

Ne ilk Şehidimiz ne de son şehidimiz olacaktır. 1000 yıldır sahip olduğumuz bu toprakların bedelini her an 

ödemeye devam ediyoruz. Her santimetrekaresini kanımızla beslemeye devam ediyoruz/edeceğiz bundan 

kimsenin şüphesi olmasın.,. 

 

Dünya’nın Ortası Akşehir’den; Tüm Dünya’ya sesleniyoruz: 

Eğer bu darbe girişiminin kurgusal olduğuna inanıyorsanız; bizden uzak durun 

Eğer bu darbe girişimine karşı kahramanca sokaklara fırlayan insanları küçümsüyorsanız... 

Bizden uzak durun 

 

Eğer bu darbe girişiminde canlarını hiçe sayarak tankların önüne çıkan insanların hakkını teslim etmiyorsanız; 

Bizden uzak durun 

 

Eğer bu darbe girişiminden sonra da hala;  Feto konusunda hık mık ediyorsanız... 

Çok rica edeceğim... Bizden uzak durun 

 

Eğer bunca hainlikten kalleşçe saldırıdan sonra;  heran Vatan evlatlarının Şehadetinden sonra 

PKK/PYD/DHKPC/TAK vb örgütlere demokrasi mücadelesi olarak; görüp insan hakkından bahsediyorsanız; 
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Bizimle her türlü teması kesin ve bizden Vatanımızdan alabildiğine uzak durun.  

Bu Vatanın bireyleri olmayı hak etmiyorsunuz… 

 

 

____________o_____________ 

 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

Binamızı büyük bir tadilatla yeniledik, üyelerimize daha modern, teknolojik ve  Akşehir’e yakışır bir  

ortamda hizmet vermeye başladık… 

 

Kalite belgemizi yeniledik. Geçirdiğimiz denetim sonrası belgemizin hakkını verdiğimiz  bir kez daha tescil 

edildi. Birçok oda ve borsanın gerçekleştiremediği sonucu almak bizleri mutlu etmiştir. Bu vesile tüm 

Yönetim Kurulu üyelerimiz, Meclis Başkanı ve üyelerine, Odamız çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Üniversite-Sanayii işbirliğine gönülden inanıyoruz. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi ile yakın işbirliği 

içerisinde çalışmaktayız. Selçuk Üniversitesi üniversite-sanayi koordinatörü Rektör yardımcısını şehrimizde 

ağırladık. İşyeri ziyaretlerinde bulunduk. Yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası oluşturduk. 

 

Diğer taraftan yine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile süren görüşmeler sonucunda şehrimize iki Fakülte,  bir 

Uygulamalı Teknik Bilimler MYO kazandırılması çalışmaları hızla sürmektedir. Bu kapsamda şehrimizin 

hayırsever işadamlarına çok iş düşmektedir. Bu konuda bina yapımını üstlenecek işadamlarına sahip 

olduğumuzu biliyor desteklerini bekliyoruz. 

 

Akşehir Organize Sanayi Bölgemiz hızla büyümeye devam ediyor. Tevsii(genişleme) alanı projelendirme 

çalışmaları hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarından sonra yatırımcılara tahsisiler süratle başlayacaktır. Bu 

kapsamda Akşehir OSB bölgesine bitişik 100 bin  m2 hazine arazisinin Selçuk Üniversitesine tahsisi ile ilgili 

yazışmalar Odamız öncülüğünde sürmektedir. OSB’si  işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman 

yetiştirecek, yöremizin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu Uygulamalı Teknik Bilimler MYO en kısa sürede 

yöremize kazandırılacaktır. 

 

Öte yandan; Selçuk Üniversitesi Teknokent yönetimi ve uzmanlarıyla işadamlarımız buluşturduk. 

İşletmelerimizin Proje yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışma programı oluşturduk. 

Üyelerimizin gerek Tübitak gerek Kosgeb gerekse diğer teşvik ve desteklerden yararlanmalarının önünü  

açmaya devam ediyoruz. 

 

Hükümetimiz ve TOBB tarafından oluşturulan “Nefes Kredisi” i plasman fonuna, Akşehir Ticaret Borsası ile 

birlikte destek sağlayarak ilçemizde işletmelerimizin kullanabilecekleri kredi hacminin artmasına katkı 

sağladık 

 

Kosgeb destekleri konusunda oda olarak danışmanlık hizmetlerini artırdık. Uygulamalı Girişimcilik 

eğitimlerine devam etmekteyiz. 

 

Yurtiçi ve Yurtdışı fuar ve iş gezileri konusunda üyelerimize öncü olmayı sürdürüyoruz. 

Çok çalışmamız lazım çooook… 
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1. BÖLÜM AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA 
 

1.1. Odamız Tarihçesi 
 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 1921 yılında kurulmuş, Türkiye’ nin en köklü kuruluşlarından biridir. 

Akşehir; Selçuklunun en önemli yerleşim yeri, Osmanlının Sancak beyliklerinden; 21 medrese(fakülte) ile 

ilim ve kültür merkezi olan bir şehirdir. 

 

Ülkemizin ilk ticari kuruluşlarının merkezi konumunda olan Akşehir de, İlk özel bankalardan olan “Akşehir 

Bankası”, ilk yabancı sermayeli işletmelerden olan” Pazarkaya Numune Çiftliği” kurulmuştur. İlk helva 

üretim işletmelerinden biri şehrimizde 1880 yılından beri faaliyettedir. 

 

Batı Cephesi Karargâh Komutanlığı merkezi olarak,” İstiklal Mücadelemizin” temeli burada atılmış ve Büyük 

Taarruz kararı şehrimizde alınmıştır. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 1921 yılında kurulmuş olarak tarihlense de elimizdeki bilgi ve belgelere göre 

kuruluş tarihi daha eski görülmektedir. Bu konudaki en önemli belge ilk dönem Milletvekili olan Hacı Bekir 

Efendinin ticari faaliyetleridir. 

 

Hicri 1283 Miladi 1867 yılında Akşehir’de doğan; Akşehir Müftüsü Hacı Beyzade Serkurra Mehmet Efendi 

Torunu, Hacı Osman Efendi Oğlu; Konya ilk Milletvekillerinden Hacı Bekir Efendi Nam-ı diğer Mebus Hacı 

Kurrazade’dir.  

 

1897 yılında Akşehir’de ilk ticari faaliyetlerine başladı. Zeki bir tacir olan Hacı Bekir Efendi Türkiye’nin ilk 

Milli Müesseselerinden olan Akşehir Osmanlı İktisat Şirketi’ni(Akşehir Bankasını) kardeşi Hacı Kurrazade 

Mehmet Efendi ve Akağazade Abdullah Efendi ile Ticaret ve Ziraat Nezaretinin izniyle Akşehir Ticaret 

Müdüriyeti Umumiyesinin; umumi 41509, hususi 229 numaralı izniyle Akşehir İstasyon Cadesi 44 numaralı 

binada 1909 yılında kurulmuştur. Hacı Bekir Döneminde hem Akşehir Belediye Meclisi Üyesi hem de Ticaret 

Odası üyelikleri de bulunuyordu. Bu durumda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşunun 1909 yılından 

önceki bir tarih olduğu görülmektedir. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 1967 yılına kadar kirada oturmuş, Ağustos 1967'de 3 katlı olarak inşa edilen 

kendi binasına taşınmıştır. 

 

2016 yılında binamızı büyük bir tadilatla yeniledik, üyelerimize daha modern, teknolojik ve Akşehir’e yakışır 

bir ortamda hizmet vermeye başladık. 

 

1.2. Odamız İletişim Kanalları 
 

Telefon 0332-8133827 

Faks 0332-8139708 

Elektronik Posta bilgi@aksehirtso.org.tr 

İnternet Sitesi www.aksehirtso.org.tr 

Twitter Sitesi Akşehir TSO (https://twitter.com/aksehirtso) 

Facebook Adresi Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

(https://www.facebook.com/aksehirtso/) 

Yazışma Adresi Hükümet Cad. No:10 Akşehir/ KONYA 

mailto:bilgi@aksehirtso.org.tr
http://www.aksehirtso.org.tr/
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1.3. Politikalarımız 

1.3.1. Kalite Politikası 
 Hizmetlerimi mevzuata uygun, etkin, verimli ve süreklilik arz edecek şekilde sunmak, 

 Üyelerimizin gelişmesine katkıda bulunmak için üye ve personel eğitimine önem vermek, 

 Mevzuat şartları ve mesleki kurallara uygunluktan taviz vermemek, 

 Ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkında bulunmak için sistemimizi sürekli iyileştirmek, 

 Üyelerimizin ve personelimizin memnuniyetini sağlamak 

 

1.3.2. Mali Politika 
 Yatırımlarımızı gelirimizi arttıracak şekilde yapmak, 

 Gelirimizi verimli şekilde yönetmek, 

 Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için gelirimizi verimli 

şekilde kullanmak, 

 Ekonomik göstergeleri takip ederek verimli yatırım kaynaklarını kullanarak gelirimizi arttırmaktır. 

 

1.3.3. İnsan Kaynakları Politikası 
 Doğru kişiyi işe alma ve elde tutmak, 

 Yasal şartlara uymak, 

 Personel memnuniyetini ön planda tutmak, 

 Personelin bilgi seviyesine ve becerisini arttırma. 

 

1.3.4. İletişim Politikası 
 Hizmetlerimizi mevzuata uygun, etkin, verimli ve süreklilik arz edecek şekilde sunmak, 

 Üyelerimizin gelişmesine katkıda bulunmak için üye ve personel eğitimine önem vermek, 

 Mevzuat şartlarına ve mesleki kurallara uygunluktan taviz vermemek, 

 Ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkıda bulunmak için sistemimizi sürekli iyileştirmek, 

 Üyelerimizin ve personelimizin memnuniyetini sağlamak. 

 

1.3.5. Bilgi İşlem Politikası 
 Üyelerimize kesintisiz hizmet sunmak, 

 Varlıklarımızın güvenliğini sağlamak, 

 Bilgi Güvenliği konusunda personelimizi bilinçlendirmek, 

 Odamızın imajını koruma 

 

1.3.6. Üye İlişkileri Politikası 
 Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek, 

 Üye memnuniyetini üst seviyede tutmak, 

 Üye hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmak, 

 Üye ilişkilerimizi sürekli geliştirmek, 

 



 

7 
 

1.4. Değerlerimiz 
 

1.4.1. Vizyonumuz 
Akşehir Sanayisindeki firmaların, kaynaklara nasıl ulaşılacağı, bilginin nasıl yönetileceği hakkında 

güçlendirerek, rekabet kapasitelerini dünya ölçeğinde arttırmak, sürdürülebilir başarıyı yakalamalarını 

sağlamak ve bu yolla potansiyel yatırımcıları teşvik etmek. 

 

1.4.2. Misyonumuz 
Ekonomik ve sosyal alanda gelişmiş, her türlü karar mekanizmalarında söz sahibi, dünya ölçeğinde rekabet 

edebilen, güçlü sanayiye sahip bir Akşehir. 

 

1.4.3. Temel Değerlerimiz 
 Öncü Olmak, 

 Dürüstlük ve iş ahlakına inanmak, 

 Yeniliğe açık olmak, 

 Farklılık oluşturmak, 

 Topluma ve çevreye duyarlı olmak, 

 Sosyal sorumluluk bilincinde olmak, 

 

1.5. Organizasyon Yapısı 

MESLEK KOMİTELERİ

GENEL

SEKRETER

MECLİS

YÖNETİM

KURULU

MUHASEBE

MEMURU

TİCARET SİCİL

MÜDÜRÜ

ODA SİCİL

MEMURU

TAHSİLDAR

MEMURU

DİSİPLİN KURULUKOMİSYONLAR

KALİTE YÖNETİM

TEMSİLCİSİ

AKREDİTASYON

SORUMLUSU

HİZMETLİ

ŞOFÖR

ÖZEL KALEM
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1.5.1. Yönetim Kurulu Üyeleri 
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1.5.2. Meclis Üyeleri 
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1.5.3. Meslek Grupları 
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1.5.3. İdari Personelimiz 
 

 
 

 

1.6. Uygulanan Sistemler ve Belgeler 

1.6.1. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri 
 

Odamız 2010 yılında, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 

Belgesine Sahip Olmuştur. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, 

Odamızda yılda bir gözetim tetkiki, üç yılda bir belge yenileme tetkiki 

yapılmaktadır. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizin 

geçerlilik devamlılığının sağlanması yönünde sürekli iyileştirme 

çalışmalarımız gelişerek sürdürülmektedir. 

 

 Ayrıca 2013 yılında yapılan çalışmalar ile TOBB Oda/Borsa Akreditasyon 

Sistemi ile tam uyumlu hale getirilmiştir.   
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1.6.2. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Oda/Borsa Akreditasyon 

Sistemi, TOBB tarafından Oda ve Borsalarda Uygulanması için yürürlüğe 

alınmış olan bir sistemdir. TOBB Yönetim Kurulu’nun 27.01.2012 tarih 

ve 271 sayılı kararı ile revizesi yayınlanan “TOBB Odalar ve Borsalar İçin 

Akreditasyon Klavuzu Akreditasyon Standardı-2010” kriteri ile 

uygulanmaktadır.   

 

Odamız, 2013 yılında Akredite Oda Unvanı kazanmıştır. TOBB ile Türk 

Loydu Vakfı arasında yapılan protokol gereği üç yılda bir Türk Loydu 

Vakfı tarafından Odamız “Akredite Oda Belgesi” belge yenileme tetkiki 

yapılmaktadır. En son Tetkik 2016 yılı sonunda yapılmış olup Odamız 

tetkiki başarıyla geçmiştir. 

 

Bu sistemin TOBB tarafından yayınlanmış olan Akredite Odalar ve Borsalar için yararları şöyledir: 

 

• Kalitesi teminat altında olan Oda ve Borsaların bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde 

edecekleri güç ve profil. 

• Finans fırsatları, bilişim, iletişim ağı kurma ve kişisel gelişim için uluslararası oda/borsalar ağının bir 

parçası olma. 

• Yapılandırılmış, etkin bir danışmanlık ve iletişim süreci vasıtasıyla üye görüşlerinin bölgesel ve ulusal 

düzeyde karar alıcılara ulaştırılacağından emin olma.  

• İş performansını ve verimliliğini artırmak için tüm ağ içindeki oda/borsalarda iyi uygulamaların 

paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması. 

• Personelin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapı. 

Bu kazanımların sonucunda üyeler; profesyonel biçimde, yüksek kalitede  

hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla çok sıkı bir denetim sürecinden geçirilen bir dizi ana hizmetlere 

erişim sağlayabileceklerdir. 

2. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYETLERİ 

2.1. Ocak AKTSO Çalışmaları 
 Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri Akşehir Buluşması Toplantısı 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Akşehir Organize Sanayi Bölgesinin organizasyonu ile OSB Müdürlerini 

bölgemizde buluşturduk. Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 

Akşehir OSB ve Akşehir TSO Başkanı Erdal Çiftci, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yıldırım, 

Uşak OSB Bölge Müdürü Vedat Altay, OSB Müdür Yardımcısı Ramazan Yeşildeniz, Gediz OSB Bölge 

Müdürü Sabri Persan, Polatlı OSB Bölge Müdürü Şamil Engin, Afyon OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi 

Akosmanoğlu, Emirdağ OSB Bölge Müdürü Alper Yılmazer, İsçehisar OSB Bölge Müdürü Muhammed 

Bacaksız, Beyşehir OSB Bölge Müdürü Mutlu Korkmaz gibi civar OSB’lerin yetkililerinin yanı sıra 

bürokratların da katılım gösterdiği OSB gezisini, Sanayi Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ümit Uçar 

takip etti. OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK), Akşehir OSB’de bir dizi temaslar gerçekleştirdi. OSBÜK’ü temsilen 

Genel Sekreter Ali Yüksel’in katıldığı OSB gezisinde, hem sanayinin ve üretimin genel durumu istişare 

edildi, hem de bölgede faaliyet gösteren firmalar ziyaret edildi. 1996’da kurulan ve bünyesinde gıdadan 

otomotive pek çok farklı sektörü barındıran Akşehir OSB’nin gelişiminin anlatıldığı toplantılarda konuşan 

OSB’nin başarılı Bölge Müdürü Murat Balaman, nitelikli ve katma değer üreten firmalara sahip olduklarını 

belirterek; “Planlı, disiplinli ve özverili sanayicilerimizle büyüyoruz. Boş parselimiz kalmadı, sanayicimiz 

üretim şevkini her geçen gün artırıyor” açıklamalarında bulundu.  
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Akşehir OSB ve Akşehir TSO Başkanı 

Erdal Çiftci, OSB’ye istihdam sağlayan 

her işverenin, bölge kalkınmasına 

destek veren her girişimcinin kendileri 

için altın değerinde olduklarını belirtti. 

OSB’nin geleceğe yönelik katma değeri 

arttırıcı faaliyetler içerisinde olacağını 

belirten OSB Başkanı Erdal Çiftci; 

“Üniversite – sanayi işbirliğini 

güçlendirme yönünde yaptığımız 

nitelikli çalışmaların yanı sıra, elini 

taşın altından çekmeyen müteşebbis 

heyetimizi de başarıyla temsil etmeyi 

hedefledik. Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara 

katıldık, sanayicimizle deniz ötesi 

ticareti kucakladık” şeklinde konuştu. 

Başkan Erdal Çiftci, tüm parsellerin yatırımcıya tahsis edildiğini belirterek OSB’nin ileriye dönük attığı 

adımları hızlandıracağı vurgusunda bulundu. 

  

Bölgede yapılan çalışmaların başarıya ulaştığını ve 22’si faal olan işletmelerinin yanı sıra, 49’u tahsisli, 14’ü 

inşaat aşamasında ve 20’si proje halinde bulunan firmaların faaliyete geçtikleri an, OSB’nin ivmesini her 

geçen gün tırmandırmayı sürdüreceğini belirtti. OSB bünyesinde çeşitli sektörlerin hayat bulduğunu; 

“Makine, gıda, inşaat, elektrik, döküm, otomotiv, çelik ve plastik gibi sanayinin sürdürülebilirliğini sağlayan 

hayati sektörler OSB’mizde kendine yer bulmaktadır. Altyapısı tamamlanan OSB’mizde yapılan imalatlar 

pazara kolay yollardan ulaştırılmakta, sanayicimizin alın teri, uluslararası platformlarda rağbet görmektedir” 

şeklinde konuştu. 

 

 Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.  
 

Akşehir Özpark Otel 

Toplantı Salonunda 

12.01.2016 tarihinde 19:00’ 

da yapılan Aile şirketlerinde 

Kurumsallaşma Semineri 

üyelerimizin yüksek 

katılımıyla gerçekleştirildi. 

Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Erdal ÇİFTCİ 

açılış konuşmasında; 

“Bölgemizde üyelerimizle 

yapmış olduğumuz 

görüşmelerde eğitim 

ihtiyacının ön plana çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda AKTSO tarafında son yıllarda üyelerimize yönelik; 

Şirket Yönetimi, Dış Ticaret, Hibe ve Teşviklere ulaşma gibi konularda eğitim verilmiştir. Ayrıca, yeni işyeri 

açacak üyelerimize KOSGEB imkanlarından yararlanabilmeleri için Girişimcilik kursları defalarca açılmış ve 

yeni dönemde de açılmaya devam edileceğini belirten Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ÇİFTCİ; 

bölgemizin doğrudan ihracatının 49.5 Milyon TL civarında olduğunu, bölgemizden ihracata dayalı mal 

satışlarının 250 Milyon TL civarına ulaştığını vurguladı. Bölgemizin ihracatının daha da arttırılması yönünde 

çalışmalarının olduğu belirten Başkan ÇİFTCİ, üyelerimizin kurumsallaşmasına da önem verdiklerini” 
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belirtmişlerdir. Öte yandan benzer eğitimlerin üyelerimizin istekleri doğrultusunda önümüzde ki dönemlerde 

de devam edeceği vurgulanmıştır. 

 

“Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” başlıklı seminere; şehrimizdeki belli başlı aile şirketlerinin tamına yakını 

katılmışlardır. Seminerde “Akşehir’deki Şirketlerin Gelecek Vizyonuna Bakışı ve Geleceği Şekillendirmek” 

sunumu ile Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZTAŞ,  “21.Yüzyılda Aile Şirketleri İçin Yönetim, Rekabet, Gelişim ve 

Büyüme Stratejileri Nasıl Olmalıdır ?” sunumu ile Prof.Dr. Mahmut TEKİN ve “ Aile Şirketlerinde Yeni 

Kurumsallaşma Modelleri ve Aile Anayasası” sunumu ile Dr. Murat KÜÇÜKBEZİRCİ; gerçekleştirmişlerdir. 

  

21. yy. aile şirketleri için yönetim, rekabet, gelişim ve büyüme stratejileri nasıl olmalı konusunda yöneltilen 

sorularda fikirlerini belirten firmalarımız aile şirketlerinde kurumsallaşma ve Aile Anayasasının hazırlanması, 

şirketlerin yeniden yapılandırılması uygulamaları, fabrika sistem yönetimi, aile şirketlerinde çatışma ve güç 

yönetimi, hile incelemesi ve iç denetim birimi oluşumu gibi konularda merak ettiklerini sorma fırsatı 

bulmuşlardır. 

 

Şirketlerimizin gelecek yıllara daha büyük yatırım olanaklarına sahip, dış ticareti yüksek, gelişmiş bir yapıya 

sahip olması için büyüyen ve gelişen aile şirketlerinin, aile anayasası kavramını benimsemeleri gerekir. Aile 

içinde sağlanan birlik ve huzur işletmelerin gelişimine daha büyük fırsatlar sunacaktır. 

 

 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Yazar Buluşmaları 

"Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" Projesi Kapsamında Düzenlenen Öğrenci Yazar Buluşmalarına Yazar 

İbrahim Güzel Katıldı. 

 

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projesi kapsamında okullarda 

düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. 

 

Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa 

yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile düzenlenen ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi 

kapsamında Yazar İbrahim Güzel, Akşehir’deki 15 okulda düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle buluşmayı 

sürdürüyor. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’in de katıldığı Adsız Sedat 

Sezgin Ortaokulu’ndaki etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Yazar İbrahim Güzel; Şeref Madalyası isimli 

kitabını nasıl yazdığını da anlattı. Kitabı askerdeyken bir arkadaşının şehit haberini almasıyla yazdığını 

anlatan Güzel, kendisinin de askerde şehit olması halinde ailesinin ve çocuklarının nasıl bir hayatı olacağını 

düşünerek kitabı yazdığını söyledi. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören Güzel, konuşmasında ‘Akşehir 1 

Milyon kitaba Koşuyor’ projesi ile ilgili yazdığı şiiri de öğrencilere okudu. İbrahim Güzel, öğrencilerden 

gelen soruları da cevaplayarak söyleşisinin sonunda kitaplarını imzaladı. 

 

 

 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMİTT)- 28.01.2016 -31.01.2016 

 

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası 

Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Akşehir ve Nasreddin 

Hoca rüzgarı esiyor. 

 

Akşehir’in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve 

yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Temsili 

Nasreddin Hoca ile de fotoğraf çektirmek isteyenler 

adeta birbiriyle yarışıyor. Bu yıl kapılarını 20. kez 

açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz 

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Akşehir 

damgasını vurdu. 
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İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki EMITT İstanbul 

Fuarı’nın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Valisi 

Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Turizmden 

Sorumlu Başkan Vekili Tülin Ersöz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Türkiye Otelciler Federasyonu 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Türk Turizm Yatırımcıları 

Derneği Fettah Tamince, ITE GroupPlc Bölge Direktörü Vincent Brain 

ve ITE Turkey Turizm&Seyahat&Moda Grup Direktörü Hacer Aydın 

tarafından yapıldı.   

 

Bu yıl 70 bin metrekarelik 11 salonda, 4 bin 500 firmanın yer aldığı fuara 

70’e yakın ülke katıldı. Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası da ortak açtıkları bir stantla Konya’yı temsil eden tek ilçe olarak 

fuarda yerini aldı. Pek çok il ve ilçenin kendi stantların da yörelerinin 

tanıtımını yaptığı EMITT İstanbul 2016 Fuarı’nda en çok ilgiyi Akşehir 

standı ve Temsili Nasreddin Hoca çekiyor. Fuarın açılışı sebebiyle; 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih 

Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Erdal Çiftci’de Akşehir standında standa gelen ziyaretçileri ağırladılar. Akşehir standını ziyaret edenler 

arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, 

Kars Valisi Günay Özdemir, Kahramanmaraş Valisi M. Hakan Güvençer, Adana Valisi Mustafa Büyük 

önemli isimler olarak dikkat çekti.   

 

 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Belediyemiz 

ile Ticaret ve Sanayi Odamızın ortak açtığı bir stantla 

bu yılda EMITT Fuarı’nda yer alıyoruz. 

Akşehir’imizin tarihi ve turistik güzelliklerini, 

kültürünü, Nasreddin Hoca’mızı, Akşehirli Yazar’ımız 

Tarık Buğra’yı, kirazlı lokumumuzu, helvamızı, 

yöremize özgü siyah mısırımızı, Sıra Yarenleri 

kültürümüzü bu fuarda ziyaretçilerimize tanıtıyor ve 

oldukça da ilgi görüyoruz. Yaptığımız bu tanıtımla 

standımızı ziyaret eden herkesi dünyanın ortası 

Akşehir’imize, Nasreddin Hocamızın yaşadığı 

şehrimizi görmeleri için davet ediyoruz" dedi. 

 

 

2.2. Şubat AKTSO Çalışmaları 
 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Yazar Buluşmaları 

 

Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' 

ismiyle düzenlenen proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları 

sürüyor. 

 

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa yürüttüğü, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' ismiyle 

düzenlenen proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. 
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 Kosgeb Girişimcilik Kursu 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir İŞKUR 

ve KOSGEB işbirliğiyle girişimcilik kültürünü 

yaygınlaştırmak ve kendi işini kurmak isteyen 

girişimcilerin KOSGEB Girişimcilik 

Desteklerinden faydalanmalarını sağlamak 

amacıyla düzenlenen Girişimcilik kursu 

tamamlandı.  

 

Girişimcilik Eğitimi Şubat ayı içerisinde düzenlenen 1. Grup Girişimcilik Eğitimi Kursuna katılan katılımcılar 

70 saatlik eğitimin içeriğinde KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük desteğin mevzuatı, başvuru 

aşamaları, iş planının hazırlanması, Pazar araştırmasının yapılması, yönetim planı oluşturulması ve yatırım 

fizibilitelerinin yapılması konuları işlendi. Sertifika alan katılımcılar, yeni bir iş kurmaları halinde 

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin liraya kadar olan hibe veya 100 bin liraya 

kadar kredi desteklerinden faydalanabilmek için başvurabilecek. 

 

 Şehit Cenazesi 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit 

olan Evladımız Piyade Uzman Çavuş Coşkun KARABULUT’ un cenazesi 23.02.2016 Salı günü öğle 

namazına müteakip defnedilmiştir. Şehidimize Allahtan Rahmet, Milletimize ve Yakınlarına baş sağlığı 

dileriz.  

 

2.3. Mart AKTSO Çalışmaları 
 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Koridor Kitaplığı 

Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamında "Akşehir Kitaplığı" adı altında koridor kitaplıklarına 

katkı sağlayanlara plaket verildi.  

 

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; 

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' ismiyle düzenlenen proje 

kapsamında, Akşehir'deki 15 okula 'Akşehir Kitaplığı' adı altında koridor kitaplığı yaptırıldı. Yaptırılan 

kitaplıklara katkı sağlayan kuruluş ve kişilere düzenlenen bir törenle plaket verildi. 

 

Akşehir Çamlı Şehit Yaşar Soylu İlk ve Ortaokulu'nda 

yapılan törene, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, Akşehir İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Akşehir Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli 

Eğitim Şube Müdürü Mahmut İşcan, okul müdürleri, 

öğretmenler, öğrenciler ile koridor kitaplıklarına katkı 

sağlayan firma temsilcileri katıldı. Plaket töreni öncesi, 

Çamlı Şehit Yaşar Soylu İlk ve Ortaokulu'na yaptırılan 

koridor kitaplığının açılışı gerçekleştirildi. 

 

Açılışta konuşan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi eğitime büyük önem verdiklerini dile 

getirerek oda olarak eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 
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Başkan Akkaya da yaptığı konuşmada, geçen yıl başlattıkları 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projesinin 

birçok il ve ilçeye örnek olduğunu belirterek, "Türkiye'de birçok il ve ilçede bizim projemize benzer projeler 

başlatıldı ancak koridor kitaplığı Akşehir'e özgü bir proje oldu" dedi. 

 

Koridor kitaplıkları maliyetlerinin Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer firmalar tarafından karşılandığını 

söyleyen Başkan Akkaya, kitaplıklar için Akşehir Belediyesi'nin de 20 bin liralık kitap temini sağladığını 

belirtti. 

 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin'de benzer projelerin yanı sıra Akşehir'deki projenin daha farklı ve 

Akşehirli çocuklar için daha özel uygulandığını söyleyerek, "Koridor kitaplıkları sayesinde çocuklar 

sınıflarından çıktıklarında kitap görecekler, merak edip o kitabı okuyacaklar. Her an sizleri kitaplarla 

buluşturmaya kararlıyız. Kitaba ulaşmanızda hiçbir sıkıntı yok. Sizlere de okumak düşüyor" diye konuştu. 

 

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri kurdeleyi keserek koridor kitaplığının açılışını 

gerçekleştirdi. Kitaplığın açılmasının ardından koridor kitaplıklarının yapılmasına katkı sağlayan Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi ile diğer firma temsilcilerine törene katılan protokol tarafından 

birer plaket takdim edildi. 

 

 Kadınlar Günü Etkinliği 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası (AKTSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal ÇİFTCİ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 

kadın personelini unutmadı. Başkan ÇİFTCİ,   Genel 

Sekreter Osman ÇORUMLU ve Özel Kalem Filiz TUNA ile 

birlikte Oda’da görev yapan personel ile bir araya geldi ve 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaş pasta keserek 

kutladı.  

 

 

 

AKŞEHİR TSO BAŞKANI ERDAL ÇİFTCİ’NİN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI 
 

Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Akşehir TSO Başkanı Erdal ÇİFTCİ, 

“Kadınların gücü, medeniyetin göstergesidir. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, 

siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne güç kattığı 

aşikardır. İstihdam alanında kadınlarımızın dinamik gücünü ekonomiye katkı haline dönüştürmek amacıyla 

başlatılan her çalışma, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve kalkınmasına büyük ivme katacağına olan 

inancımız tamdır. Kadının duygusal zekası ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük 

güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin 

toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme 

her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi 

ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, saygılarımı 

sunuyorum” diye konuştu. 

 

 Yunak Geliştirme Toplantısı 

BAŞKAN ÇİFTCİ, GELİŞTİRME TOPLANTISINA 

KATILDI 

Yunak İlçesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 

toplantıya Konya Milletvekili Mustafa BALOĞLU, Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal ÇİFTCİ, Ankara’da 

bulunan Yunaklı Bürokratlar, Eski Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Halil ÜRÜN, Yunakta bulunan Kooperatif 

yetkilileri, Muhtarlar ve işadamları katıldı. 
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Katılımcıları Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre DEMİRHAN, Ak Parti Yunak İlçe Teşkilatı Başkanı 

Tahir KURU karşıladı. Yapılan toplantıda Yunak ilçesinin geliştirilmesi ve kalkınması konusunda fikir 

alışverişinde bulunuldu. Eylem Planları masaya yatırıldı. 

 

Başkan ÇİFTCİ, Yunak ilçemizi ekonomik olarak istenilen seviyeye gelmesi için Oda olarak her türlü katkıyı 

sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. 

 

 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Yazar Buluşmaları 

 

Konya'nın Akşehir ilçesinde "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında okullarda düzenlenen 

öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor.  

 

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa 

yürüttüğü, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" ismiyle 

düzenlenen proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları devam 

ediyor 

 

Yazar-öğrenci buluşmaları kapsamında Yazar, Nehir Aydın Gökduman Akşehir'deki 3 okulda öğrencilerle 

buluştu. Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu, Karabulut İlkokulu, Değirmenköy İlkokulu'ndaki programlarda 

öğrencilerle buluşan yazara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kitap okumanın önemini ve kitap okumanın insan 

hayatındaki etkilerini anlatan Nehir Aydın Gökduman öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. 

 

Okullardaki etkinliklerin sonunda Yazar Nehir Aydın Gökduman öğrencilere kitaplarını da imzaladı. 

 

 

 İç Anadolu Bölge Bakanlık Koordinasyon ve 

Sektörel Akıl Toplantısı 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Koordinasyon Toplantısına 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal ÇİFTCİ ve 

Akşehir Belediye Başkanı Salih AKKAYA katıldı. 

 

Toplantıda Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK'e çiftçilerimizin 

karşılaştıkları sorunları ve çiftçilerimizin istekleri 

konusunda bilgiler iletildi. 

 

 KOSGEB Girişimcilik Kursu  

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir İŞKUR ve 

KOSGEB işbirliğiyle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak 

ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin KOSGEB 

Girişimcilik Desteklerinden faydalanmalarını sağlamak 

amacıyla düzenlenen 2. Grup Girişimcilik kursu 

tamamlandı. 

 

Girişimcilik Eğitimi Şubat ayı içerisinde düzenlenen 2. 

Grup Girişimcilik Eğitimi Kursu 11.03.2016 tarihinde 

tamamlandı. Katılımcılar 70 saatlik eğitimin içeriğinde 

KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük desteğin 

mevzuatı, başvuru aşamaları, iş planının hazırlanması, Pazar 
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araştırmasının yapılması, yönetim planı oluşturulması ve yatırım fizibilitelerinin yapılması konuları işlendi. 

Sertifika alan katılımcılar, yeni bir iş kurmaları halinde KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı 

kapsamında 50 bin liraya kadar olan hibe veya 100 bin liraya kadar kredi desteklerinden faydalanabilmek için 

başvurabilecek.   

 

 Belarus Ticaret Müsteşarı Ziyareti ve Toplantı 

Akşehir Kaymakamı Yalçın SEZGİN’i makamında ziyaret ederek başlayan Müsteşar Evgeny LİPEN, 

Akşehir Kaymakamı Yalçın SEZGİN’den ilçemiz hakkında bilgi aldı. Akşehir ile Belarus arasında 

oluşabilecek turizm ve sosyal işbirliği projeleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal 

ÇİFTCİ’nin,  Müsteşar Evgeny LİPEN için Akşehir 

Mutfağında verdiği öğle yemeğine Akşehir 

Kaymakamı Yalçın SEZGİN ve Belediye Başkanı 

Salih AKKAYA’da katıldı. Yemekte Belediye 

Başkanımız Salih AKKAYA ile Müsteşar Evgeny 

LİPEN, Belediye alanındaki çalışmalar ve ilçemizin 

tarihi yapısı ve bu konuda belediyenin sağladığı 

hizmetleri bizzat Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan 

dinleyerek, tarihi ve kültürel benzerliklerin 

oluşturduğu kültür bağı konusunda görüşlerini dile 

getirerek, Akşehir’de düzenlen festivale Belarus Halk 

Cumhuriyeti olarak katılım yapılması konusunda görüş 

ve önerilerini paylaştı. Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Başkanı Erdal ÇİFTCİ, Akşehirde bulunan firmalar ve 

faaliyetleri konusunda detaylı bilgiler verdi. 

 

Hars Traktör’ün Akşehir Organize Sanayi bölgesindeki üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Ekonomi 

ve Ticaret Müsteşarı Evgeny LİPEN, üretim teknolojileri konusunda oluşabilecek işbirliği ve ticari çalışmalar 

için görüş ve fikir alışverişinde bulundu. Akşehirli iş adamlarının katılımıyla ticaret işbirliği toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantı Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal ÇİFTCİ’nin açılış konuşması ile 

başladı. Müsteşar Evgeny LİPEN ikili görüşme ve ticari işbirliği toplantısında Belarus Halk Cumhuriyetini ve 

ekonomik programını tanıtan sunumu paylaştı.  Ardından da toplantıya katılan Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası üyeleri ile oluşabilecek işbirliklerini değerlendirmek üzere ikili görüşmelerde bulunuldu. 

 

Toplantı sonunda Başkan ÇİFTCİ, Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Evgeny LİPEN’a plaket ve üyelerimizin 

üretim konularına üye rehberini verdi ve devam eden görüşmeler sonunda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Belarus Büyükelçiliği tarafından Haziran ayında Belarus’ta yapılacak olan bir organizasyon ve ikili 

görüşmeler için program düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

 

 Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Tadilat 

Çalışmaları 

Odamız Hizmet binası yenilenmesi tamamlandı. 

1921 Yılında kurulan Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası 1967 yılına kadar kirada oturmuş, Ağustos 

1967'de 3 katlı olarak inşa edilen kendi binasına 

taşınmıştır. Daha öncede yenileme tadilatı yapılan 

Hizmet binamız 2016 yılı içinde tekrar yenilenmiş 

ve üyelerimize daha iyi hizmet verme noktasında 

çalışmalar yapılmaktadır.  
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 Malezya Gıda Fuarı 

AKŞEHİRLİ HEYET PASİFİK OKYANUSUNA MAYA ÇALDI 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde 27 Mart - 2 Nisan 2016 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen Uluslararası Malezya Helal Fuarı(MIHAS 2016) ve ikili iş görüşmeleri yapıldı. 

 

İş görüşmesi gezisine; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Genel Sekreter Osman Çorumlu ve 19 işadamı katıldı. 

 

 

Gezide ilk olarak daha önceden belirlenen Malezya firmalarıyla geziye katılan firmalar eşleştirilerek ikili iş 

görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşme masalarında toplamda 9 adet tercüman görev yaptı. Geziye katılan 

firma temsilcileri sektördeki olanakları ve iş imkânlarını değerlendirme fırsatı buldular. Malezya Ekonomi 

Bakanı da iş görüşmesi yapılan masaları ziyaret edip bilgi aldı. 

 

30 Mart tarihinde ziyaretçilere kapılarını açan Malezya Uluslararası Helal Gıda Fuarı(MIHAS 2016) 

Akşehir’den giden iş heyeti tarafından ziyaret edilip, bilgi alışverişinde bulunularak iş görüşmeleri yapıldı. 

 

31 Mart 2016 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu tarafından 

karşılanan heyet, elçilik ziyareti gerçekleştirdi. Büyükelçi tarafından iş heyetine bölge hakkında bilgi verildi. 

Büyükelçilik görüşmesine Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Ataşesi Refik Özgür ile Ekonomi Bakanlığından 

yetkililer katıldı. 

 

Büyükelçilik görüşmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Ataşeliği ziyaret edildi. Ticaret Ataşeliğinde 

Kuala Lumpur Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı HJ. Mohd Fadzlı HJ.Mustafa ve birim amirleriyle 

yapılan toplantıda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri işleriyle ilgili tercüman vasıtasıyla bilgi verdiler. 

Toplantıda Odalar arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü sayesinde Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

üyelerinin Malezya pazarında daha etkin olmaları sağlanacak. Ayrıca; Akşehir’de üretilen ürünler Kuala 

Lumpur Ticaret Odası’nın tahsis edeceği bir salonda teşhir edilerek, tanıtımı yapılacak. Konuyla ilgili olarak 

Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Ticaret Ataşeliği de gerekli desteği vererek ve çalışmalara yardımcı 

olacak. 
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2.4. Nisan AKTSO Çalışmaları 
 Engelli vatandaşlara akülü araba Dağıtım Töreni 

'Engelsiz Hayat Projesi' kapsamında engelsiz yaşam için ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi engelli 

vatandaşlara akülü engelli aracı ile tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Törende Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından yaptırılan Ahilik Heykeli'nin de açılışı gerçekleştirildi. 

 

Akşehir Belediyesi, Hayırsever işadamı Ali İhsan Ünal ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen 

araçların dağıtımı ile Ahilik heykelinin açılış töreni Nasreddin Hoca Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene; 

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye 

Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, ilçe protokolü, Belediye Meclis 

Üyeleri, engelli araçlarını alacak vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı...   

 

Törende açılış konuşmasını yapan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Faruk Başoğlu bir 

milleti millet yapan ögelerin başında inançları ahlakı ve değerleri geldiğine vurgu yapıp "değerleri kuvvetli 

olan milletler saldırılar karşısında sarsılmaz dimdik ayakta durur. İş ahlakı da milletçe bizim sağlam 

değerlerimizden bir tanesidir" diyerek ahilik kavramının önemini anlattı. 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya; belediye olarak Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu'nun belediye 

başkanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar birçok kez engelli aracı dağıtımı gerçekleştirdiklerini 

belirterek "Bugün altıncısı yapacağımız engelli kardeşlerimize akülü araç ve tekerlekli araç dağıtım 

geleneğini, bizlerde sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün dağıtılacak araçlarla birlikte bugüne kadar yaklaşık 

250 araç dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Bugün 23 kardeşimize akülü araç, 3 engelli kardeşimize de 

tekerlekli sandalye vereceğiz. Bu araçların servis hizmetleri ve aküleriyle ilgili servislerini vermeye bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi bütün bireylerinin 

üretime katılmaları ile olur. Engelli kardeşlerimizin üretime katılmaları, kabiliyetlerini ortaya koymaları, 

onlarında ülkemizin yücelmesi için katkı sağlamaları anlamında esas onlara engel olan engellerin ortadan 

kaldırılması gerekir. Bugün dağıttığımız araçlarla ulaşım alanındaki engelleri bir anlamda kaldırmış olacağız. 

Akşehir Belediyesi olarak gerek yol ve kaldırım düzenlemelerinde gerekse engelli aracı konusunda 

hassasiyetle bu kardeşlerimize hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde engelli taksi 

uygulamamızda hizmete başlayacak. Şu anda aracımızın alım işlemleri devam ediyor, engelli taksi 

uygulaması ile engelli kardeşlerimizin günübirlik ihtiyaçları için onları ulaşımda rahatlatacağız. Ayrıca 

'Engelsiz Yaşam Merkezi' adını koyduğumuz binamızı önümüzdeki günlerde engelli kardeşlerimizin 

hizmetine sunacağız. İnşallah orada engelli kardeşlerimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere imkan bularak 

günlerini en güzel şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar" diye konuştu. 
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Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir'de iki güzel ve hayırlı iş için bu törende buluşulduğunu 

belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Sezgin "Türkiye'de engellilerimize dönük, engelleri kaldırmaya 

dönük çalışmalar uzun zamandan beri devam ediyor. Bu alanda çok mesafe kat edildi. Her şeyden önce Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte başlayan bir süreç bu işin miladıdır. Çıkan yasalarla, 

yapılan düzenlemelerle, yönetmelik ve ilgili mevzuatla ve bununla birlikte sahada başta belediyelerimiz 

olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı çalışmalarla engellilerimizin önünki engeller 

kaldırıldı" dedi. Kaymakam Sezgin konuşmasında Ahilik kültürünün öneminden de söz etti. 

 

Son olarak bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, yapılan bu güzel hizmet ve 

çalışmalar için emeği geçen herkese teşekkür etti. Baloğlu "ister atanarak, ister seçilerek gelmiş olalım bu 

görevler hepimize emanet. Önemli olan bu görevleri ifa ederken, güzel işler yapabilmek. Bura iki güzel 

hizmetin karşılığını hep birlikte görüyoruz. Öncelikle Ticaret ve Sanayi Odamızdan başlamak istiyorum. 

Burada görülen sadece bir Ahilik anıtı. Ahilik, Akşehir'in köklü bir geleneği. Ahi Evran'a ve Nasreddin 

Hoca'ya dayanan, o günden bugüne gelmiş, Arastasıyla, Ahi Celal Mahallesi'yle, şehrin her köşesine 

dokunmuş Ahilik geleneğini Akşehir'de görebiliyorsunuz. Ticaret ve sanayi Odamız bunun bir simgesi olarak 

böyle bir hizmeti bugün burada sunuyor. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erdal Çiftçi ve 

değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Erdal bey ve ekibi göreve geldiğinde 2009 yılında 

organize sanayi bölgemizde bir tane aktif bir tanede yapılmış ama içi boş bir fabrika vardı. Bugün Organize 

Sanayi Bölgemizde şu anda 23 tane aktif çalışan fabrikamız var. Bunların en büyüklerinden bir tanesi İzi Süt. 

Şu anda deneme üretimine başladı ki bu fabrika faaliyete geçtiği zaman 500 kişiyi istihdam edebilecek bir 

fabrika. Bunlar; rutin işlerin dışına çıkmak, şehre değer katmak ve şehrin istihdamına geleceğine çok büyük 

bir katkı demek. Ben özellikle Ticaret Odası Başkanımız ve ekibini kutlama istiyorum, kendilerine teşekkür 

ediyorum. Sırada bekleyen 63 tane parsel var inşallah onların hepsi de fabrikaya dönecek ve Akşehirlilerin 

hizmetine katkıda bulunacak. Bugün ikinci bir hizmet de engelli araçlarının dağıtılması. Belediyenin engelli 

aracı dağıtması gibi bir vazifesi yok. Buda Sayın Belediye Başkanımızın ve önceki belediye ekiplerinin, 

özveriyle, dişiyle tırnağıyla, yurt dışındaki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle irtibat kurarak, hayırseverlerden 

bir bir topladıkları, binlerce kilometre öteden, binlerce emekle buraya kadar getirdikleri ve sizlerle 

buluşturdukları bir akülü araç hizmeti. Bugün Akşehir'imizde altıncı dağıtımı yapıyoruz. Bunlar içinde başta 

Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akşehir, çalışıyor, gelişiyor, 

hizmetler devam ediyor. Ahiliğin merkezi olan arastamızda şu anda 270 tane dükkan Büyükşehir Belediyemiz 

tarafından restore ediliyor ve vatandaşımızın cebinden o dükkan sahibinin cebinden bir kuruş çıkmadan 

Ahilik geleneğinin merkezi Arastamız Konya Bedesteni'miz gibi restore ediliyor. Arastamızda hem turizm 

açısından hem de mevcut esnaflarımızın daha konforlu bir işletmede hizmet görmesi açısından önemli bir 

hizmet gerçekleştirilmiş olacak. Bununla beraber Akşehir'in tarihi dokusunda, 3 noktada sokak 

sağlıklaştırması devam ediyor. Tarihi camilerimiz bir bir restore ediliyor. Akşehir'deki yüzlerce tarihi eser 

içerisinde şu anda el değmeyen eser kalmamış durumda. Akşehir'imizin çok büyük bir ihtiyacı ve 

vatandaşlarımızın yoğun talebi olan doğalgaz çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Doğalgaz 

çalışması sadece Akşehir'de değil, Ilgın ve Kadınhanı'nda da eşgüdümlü olarak sürüyor. Ekim ayında inşallah 

bir aksilik olmazsa, firma taahhüdünü yerine getirirse Akşehirli hemşehrilerimiz doğalgazı evlerinde 

kullanıyor durumda olacak. Bu hizmetler saymakla bitmez ama söylediğim gibi bu hizmetler emekle oluyor, 

çalışmakla oluyor, rutinin dışına çıkmakla oluyor. Çünkü rutin işleri yaptığınız zaman unutulur gidersiniz, 

ama rutinin dışına çıkıp farklı şeyleri ortaya koyarsanız bu millet hiçbir zaman sizin yaptığınızı unutmaz ve 

tarihe altın harflerle sizi yazdırır. Bu hizmetlerde tabi ki öne çıkan değerli Kaymakamımız, Belediye 

Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Milletvekillerimiz, Bakanlarımız olabilir ama asıl bu hizmetlerin 

sahibi, 2002 yılında rutinin dışında AK Parti gibi bir partiyi memleketin başına getiren ve bu hizmetlerin 

sağnak halinde yağmasını sağlayan vatandaşlarımızdır, milletimizdir. Bu başarı ve bu ödül tamamen 

onlarındır" dedi. 

 

İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın ettiği duanın ardından Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan 

Ahilik Anıtı, törene katılan protokol tarafından açıldı. Anıtın açılmasının ardından 23 adet akülü araç ile 4 

tekerlekli sandalye daha önceden belirlenen engelli vatandaşlara tek tek isimleri okunarak törene katılan 

protokol tarafından teslim edildi. Dağıtıma koltuk değnekleri, manuel araçları yada ailelerinin kucaklarında 
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gelen engelli vatandaşların akülü araçlarına ve tekerlekli sandalyelerine kavuştuklarında duydukları sevinç 

görülmeye değerdi. Yetkililer tarafından teslim edilen araçların nasıl kullanılacağı vatandaşlara anlatılarak 

deneme sürüşleri yaptırıldı. 

 

 Ahilik Anıtı Açılışı 

Akşehir ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal ÇİFTCİ Kökü 

Nasreddin Hocamıza dayanan Ahilik 

Kültürünün yaşaması ve yaşatılması 

konusunda Akşehir’imize bir maya çaldık. 

 

Ahilik kültürünün yaşaması ve yaşatılması 

konusunda odamıza ve üyelerimize büyük iş 

düşmektedir. Odalarımız ahilik kültürünün 

sorumluluklarını ve görevlerini yerine getiren 

kurum olarak günümüzün temsilcisidir.   

 

Arapça’da "ahi", kardeşim anlamına gelir. 

Eski dilde ise arkadaş, dost, cömert, yiğit 

anlamlarındadır. Ayrıca "ahilik" ocağından 

olan kimseyi ifade eder. 

 

Ahilik, Anadolu’da XIII. asırda görülmeye başlayan, Selçuklu devletinin yıkılma dönemine girmesinden 

sonra sosyal düzeni sağlamada ve Osmanlı Devletinin kurulmasında büyük rolü olan bir teşkilattı. 

 

Osmanlı devletinin kurucusu Osman’ın kayın babası şeyh Edebali ve Osman’ın birçok silah arkadaşı ahilik 

teşkilatına mensuptu. Alım satım işlerinde birlik, kalitede belirli seviye, kazançta ortaklık bazı temel 

özellikleri arasında yer alır. Ahilik ahlakının dört önemli ilkesi vardı: Güçlü ve üstün durumdayken affetmek, 

öfkeliyken yumuşak davranmak, düşmana iyilik etmek, kendisi muhtaç iken başkasına vermek. 

 

Ahi Evran nasihatleri: 

• Harama bakma. 

• Haram yeme. 

• Haram içme. 

• Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. 

• Yalan söyleme. 

• Büyüklerden önce söze başlama. 

• Kimseyi kandırma. 

• Kanaatkar ol. 

• Dünya malına tamah etme. 

• Yanlış ölçme, eksik tartma. 

• Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, 

hiddetli iken yumuşak davranmasını bil. 

• Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar 

cömert ol. 

 

Nasihatlara uyan ve uygulayan bir toplum olma 

yolunda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir 

maya çaldık. İnşallah iş adamlarımız esnafımız bu 

kültürümüzün yaşaması ve yaşatılması konusunda 

gerekli hassasiyeti göstererek mutlu huzurlu 

bereketli bir toplum olma için katkı sağlayacağız. 
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2000 ‘li yıllarda ahiliğin ahlak ve çalışmaya ait prensipleri , kısaca ahilik felsefesi dünyamızda ilerleyen 

toplumların modeli olacaktır. Bugün nasıl ki kalkınmış bir ülkede ahilik prensiplerinin izlerini görüyorsak, 

yarın da ilerlemiş toplumların yükselmesinde ahilik ilkelerinin önemli rol oynadığı görülecektir. 

 

 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Ödüllü Kitap Okuma Yarışması 

 “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” ismiyle düzenlenen proje kapsamında, ilkokul, ortaokul ve liselerarası 

Kitap Okuma Yarışması’nın 1. aşama sınavı Akşehir’de tüm okullarda yapıldı. 

 

Konya’nın Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa yürüttüğü, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle 

düzenlenen proje kapsamında; İlkokul, ortaokul ve liseler arası Kitap Okuma Yarışması”nın 1. aşama sınavı 

Akşehir’deki tüm okullarda yapıldı. “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projesinin önemli ayaklarından 

birisi olan kitap okuma yarışmasının sınav startı Akşehir Doğrugöz Şehit Turgut Makascı İlkokulu’nda 

yapılan bir törenle verildi. Törene Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 

Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Şube Müdürü Mahmut İşcan, Gazeteci-Yazar Yalvaç Ural, 

okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Sınava başlamadan önce Akşehir Doğrugöz Şehit Turgut 

Makascı İlkokulunda velilere yönelik düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasında ilk üçe giren velilere 

ödülleri protokol mensuplarınca verildi. 

 

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Yalçın Sezgin, velileri tebrik ederek, “Ne mutlu sizlere kitap okuma 

konusunda çocuklarınıza örnek olmuşsunuz. Bir anne-baba olarak çocuklarımıza davranışlarımızla örnek 

olmamız lazım. Akşam eve geldiğimizde ‘çocuğum ders çalış, kitap oku’ deyip televizyonu karşısına 

geçersek ya da başka bir işle meşgul olursak, çocuklarda sizlere bakarak ‘Annem, babam bana oku diyor ama 

kendisi ne yapıyor” diyecek. Bu nedenle okuyan ve çocuklarıyla birlikte bu yarış içerisinde olan anne babaları 

tebrik ediyorum” dedi. 

 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi’nin 

her geçen gün kendilerini daha da heyecanlandırdığını belirterek “ Projeye geçen yıl başladığımızda bu 

projenin benzerleri Türkiye genelinde 4 il ve 1 ilçede uygulanıyordu. Biz projeye 6. Uygulama alanı olarak 

katılmıştık. Biz projemizde farklı etkinlikler yaparak projemizi daha da geliştirmiştik. İşte bu etkinliklerden 

biri de velilerle kitap okunmasıydı. Bugün görüyorum ki biz Akşehir olarak velilerle kitap okuma, koridor 

kitaplığı gibi etkinliklerle projemizi zenginleştirirken Doğrugöz Şehit Turgut Makası İlkokulu bu projeyi daha 

da zenginleştirmiş, velilerimizin kitap okuma etkinliğini ödüllendirerek daha da güzelleştirmiş. Ben bu 

etkinliği düzenleyen Milli Eğitim camiamızı, okul idarecilerimizi ve Okul Aile Birliğimizi kutluyorum. 

Velilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Her türlü konuda, değerler eğitiminde örnek oldukları gibi kitap 

okuma konusunda da öğrencilerimize en güzel şekilde örnek olmuşlar, esas alkışa layık olan onlar” diye 

konuştu. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, yapılacak olan sınavın aşamaları, güvenliği ve öğrenci seçimleri 

hakkında bilgi verdi. Ödül töreninin ardından Kaymakam Sezgin, Başkan Akkaya ve Gazeteci Yazar Yalvaç 

Ural ellerine zilleri alarak Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının 1. Aşama Sınavının başlama startını verdiler. 

Sınav tüm Akşehir genelindeki tüm okullarda aynı anda başladı. Sınavda İlkokullara 30, Ortaokullara 40, 

Liselere ise 50 soru soruldu. Sınav sonucunda ilk 3’e giren öğrenciler ilçe genelinde 3 Mayıs 2016 tarihinde 

yapılacak olan final sınavına katılacaklar. Finalde dereceye girenlere Akşehir Belediyesi’nce; 8 diz üstü 

bilgisayar, 8 minibook, 8 tablet verilecek. Ayrıca 650 öğrenciye de zeka oyunları seti armağan edilecek. 

 

"AKŞEHİR’DEKİ PROJE TÜM İL VE İLÇELERE ÖRNEK OLMALI" 

Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi kapsamında Akşehir’e gelerek öğrencilerle buluşan ve Ödüllü 

Sınavın başlama startını veren Gazeteci Yazar Yalvaç Ural’da yaptığı değerlendirmede “Akşehir Kitaba 

Koşuyor Projesi’nde insanı şaşırtan çok önemli bir şey var. Kitaba koşuyor Akşehir ama 1 Milyon kitaba 
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koşuyor. Kitapla ilgili olarak bu çok önemli bir sayısal değer içeriyor. Akşehir’e bu üçüncü gelişim ve 

çocuklarında projeye olan ilgisini görüyorum. Aynı zamanda ebeveynlerinde bu projeye destek vermesi beni 

çok sevindirdi. En önemlisi çocukların bu işi çok ciddiye alarak büyük bir heyecanla izleyip katılıyor 

olmaları. Ülkemizde pek çok il, ilçe, fuar ve okula gidiyorum. Akşehir’de gördüğüm en önemli şey; Akşehir 

bütün yönetim ve eğitim kadrosuyla bu işi yüklenmiş ve iyi bir yere doğru taşıyor. Akşehir’in bu konuda çok 

başarılı olacağına inanıyorum. Ülkemizdeki bütün il ve ilçelerin Akşehir’deki bu projeyi örnek alıp, 

benimseyerek bu doğrultuda bir proje üretmelerini temenni ediyorum” dedi. 

 

 

 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi – Yazar Buluşmaları 

Konya’nın Akşehir ilçesinde “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” ismiyle düzenlenen proje kapsamında 

okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor.  Akşehir'de öğrenci-yazar 

buluşması Eklenme: 20 Nisan 2016 18:00 Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile düzenlenen 

proje kapsamında Yazar Yalvaç Ural; Tarık Buğra İlkokulu ile Yıldırım İlkokulu’ndaki etkinliklerde 

öğrencilerle buluştu. 

 

Öğrencilere; şiddet dolu bilgisayar oyunlarından uzak durmalarını öğütleyen Yazar Yalvaç Ural, zararlı cips, 

kola ve benzeri abur cubur yiyeceklerden uzak durarak sağlıklı beslenmeleri konusunda da öğrencileri 

eğlenceli bir dille uyardı. Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak onlara kitap okumanın önemini de anlatan 

Ural’a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

 

Yazar Yalvaç Ural okullardaki söyleşilerinin sonunda kitaplarını da imzaladı. 

 

 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi- Kitap Fuarı 

‘Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamında açılan Kitap Fuarı her yıl yoğun ilgi görüyor. 17 gün 

açık kalan Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yazar ile binlerce kitap Akşehirlilerle buluştu. 

 

Akşehir'de Kitap Dolu Günler Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve 

Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba 

Koşuyor' ismiyle düzenlenen proje kapsamında Akşehir’de bir kitap fuarı açıldı. 

 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve 29 Nisan - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında açık kaldı. Fuar boyunca 

Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli yazarı da Akşehirlilerle buluştu… 

 

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’ndaki ‘Akşehir 2. Kitap Fuarı açılış Töreni’ne; Akşehir 

Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Erdal 

Canol, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir İlçe Protokolü, Yazarlar; Vehbi Vakkasoğlu, Mehmet Ercan, Bahattin Atak, 

Derya Edis, Aslıhan Atik, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

 

AMACIMIZ AKŞEHİR’İN BAŞARISINI DAHA DA ARTIRMAK 

Törende ilk olarak Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi tarafından bir gösteri sunuldu. Eğitim 

Center Yayınevi Sahibi Ahmet Ortadeveci, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 

Akkaya ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesinin önemine dikkat çekerek proje kapsamında bugüne 

kadar yapılanları anlattı. Toplum olarak en büyük eksikliklerimizden bir tanesinin kitap okumak olduğunu 

söyleyen Başkan Akkaya “Yapılan araştırmalarda Türkiye’mizde TV izleme oranı 10-12 saat iken bu oran 

Akşehir’imizde 3-7 saat arasındadır. Kitap okuma oranı da Türkiye’de %5 iken bu oran Akşehir’imizde 

yaklaşık olarak iki katına çıkıyor. Bu da gösteriyor ki, hemşehrilerimiz Türkiye ortalamasının altında TV 
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izlerken, Türkiye ortalamasının üstünde kitap okuyor. Bu oran gerçekten sevindirici ama yeterli mi? Değil. 

Değil ki, bu tür projeleri ve etkinlikleri yapıyoruz. Amacımız Akşehir’imizin başarısını daha da artırmak, 

çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak” dedi. 

 

Akşehir’in eğitim alanında her geçen gün daha büyük başarılar elde ettiğinin altını çizen Başkan Akkaya 

“Ben inanıyorum ki, bu tür kitap okuma projeleri ve kitap fuarlarıyla bu başarılar daha da artacak. Bu yıl 

projemiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarafında daha da fazla sahipleniliyor. Geçen yıl 

başlattığımız projede 5 yılda bir milyon kitabı hedef almıştık. Geçen yıl iki yüz bin kitap okunmuştu. Bu yıl 

inşallah hedefimiz iki yüz elli bin kitap. Bu şekilde devam edersek 5 yıllık sürecin sonuna gelmeden 1 milyon 

hedefimize ulaşmış olacağız. Bu projemizde emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmenlerimize, 

öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

 

KİTAP OKUMAK GELECEĞE YATIRIMDIR 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin de projenin önemine dikkat çekerek, projede emeği geçen başta Akşehir 

Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Kaymakam Sezgin Kitap okuyarak geleceğe 

yatırım yapıldığını söyleyerek “Bir ülkenin zenginliği, geleceğine yapacağı yatırımla ve her şeyden önce 

geleceğini emanet edeceği çocuklarına ve gençlerine yapacağı yatırımla ölçülür. O da iyi bir eğitimdir. İyi bir 

eğitim olmazsa iyi bir gelecek olamaz. İyi bir eğitimin temelinde okumak vardır. Eğer bir toplum okumaya 

önem vermezse gelişmiş ülkelerle yaptığı yarışta kendisini çok gerilerde bulur” dedi. 

 

Yapılan konuşmaların ardından, Fuar açılışına katılan yazarlara protokol tarafından plaket takdim edildi. 

Plaket alırken duygularını paylaşan Yazar Derya Edis’te Akşehir’in kendisini çok şaşırttığını ve bu 

organizasyonun tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirterek “Akşehir, temiz aydın, pak ve düzenli bir 

şehir. Çocuklarınıza yaptığınız yatırımları gördükçe geleceğe de çok daha umutla bakabildiğinizi ve 

dolayısıyla bütün memlekete de umut olduğunuzu görüyorum. Bu organizasyonun parçası olmaktan çok 

büyük mutluluk duyuyorum” dedi. 

 

HERKES 10 DAKİKA BOYUNCA KİTAP OKUDU 

Plaket töreninin ardından açılışa katılan protokole, öğrencilere ve vatandaşlara Akşehir Belediyesi tarafından 

3 bin 800 adet ücretsiz kitap dağıtıldı. Dağıtılan bu kitaplar açılışa katılanlar tarafından 10 dakika boyunca 

hep birlikte okunarak bir rekora da imza atıldı. 

 

Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve yazarlar daha sonra hep birlikte Akşehir 2. Kitap Fuarı’nın açılış 

kurdelesini kestiler. 17 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri, yazar söyleşileri, seminerler, 

konferanslar ve sergiler yer alacak. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’ndaki fuar boyunca, 

kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkânı bulabilecekler. 

 Fuar Ziyareti Değerlendirme Toplantısı 

 

Geziye katılan heyet; geziyle ilgili bir değerlendirme yapmak amacıyla Akşehir’de Akşehir Mutfağı’nda bir 

değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. 

Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Genel Sekreter Osman Çorumlu ve iş 

gezisine katılan işadamları katıldı. Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin yaptığı değerlendirmede Malezya’daki 

Uluslararası Helal Gıda Fuarı’nda (MIHAS 2016) ülkemizi Akşehir olarak temsil etmenin önemli olduğuna 

dikkat çekti. Kaymakam Sezgin, “Malezya’da Akşehirli işadamlarımızla birlikte önemli görüşmeler 

gerçekleştirdik. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız gerçekten güzel bir organizasyon yaptı. Yapılan gezimizde 

işadamlarımız güzel tecrübeler kazandı. Orada gezideyken ‘Nasreddin Hoca’mızın torunları pasifiğe maya 

çaldı’ demiştik. Bunu söylerken de Malezya’daki Uluslararası Helal Gıda Fuarı’na (MIHAS 2016) 

Türkiye’den tek Akşehir ilçesinin katılıyor olmasına dayanarak söylemiştik. Oradaki devletlerin listesine 

baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti’nin altında Akşehirli 22 tane işadamımızın ismi ile gurur duyduk. 

Nasreddin Hoca’mızın torunları pasifiğe maya çaldı ve inşallah bu maya tutacak. O bölgede zaten ihracat 

yapıyoruz, ihracatımız artacak, daha çok işadamımız gidecek, daha çok mal satacağız. Bu bizim için, 

Akşehir’imiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi için daha da önemli olacak” dedi. 
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MALEZYA’DAKİ GÖRÜŞMELER TİCARET YAPILMASI ÖNCESİNDE TABAN OLUŞTURACAK 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da yaptığı değerlendirme de Türk -İslam dünyası arasında en az 

ilişki içinde bulunulan ülkenin Malezya olduğunu kaydederek bu ilişkinin güçlendirilmesinin önemli 

olduğunu söyledi. Başkan Akkaya “İslam Dünyasında Türkiye ile birlikte en iyi durumda olan, milli geliri 

yüksek olan ülkelerden birisi de Malezya. Malezya’daki görüşmeler ve incelemeler güzel bir ticaret yapılması 

için taban oluşturacak. Yaptığımız gezide, Akşehir’imiz ve ülkemiz açısından ciddi bir ticaretin yapılabileceği 

kanaati bizlerde oluştu. İnşallah bu kanaat en kısa sürede uygulamaya dönüşür ve bizde belediye olarak 

sizlerin Malezya’daki ticareti geliştirmesi için üzerimize düşen neyse her türlü desteği vermeye hazırız. Gerek 

Malezya, gerekse de diğer ülkelerde yapılacak çalışmalar için her zaman desteğe hazırız. Akşehir Belediyesi 

olarak, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte fuarlara katılıyoruz, tanıtım yapıyoruz, stant kiralıyoruz. Sizlerin 

ücretsiz olarak o stanttan faydalanmasını sağlıyoruz. Amacımız oralarda Akşehir’imizi ve Akşehir’imizin 

ürettiği ürünleri tanıtıp, pazarlamak. Malezya’daki gezimiz gerçekten güzel bir uyum içerisinde, çok faydalı 

bir iş gezisi oldu. Akşehir’imizi, Konya’mızı ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. 

Ticaret ve Sanayi Odamızın bu gezideki önderliği ve başarıları için başta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız 

Erdal Çiftçi Bey olmak üzere tüm ekibini kutluyorum. Siz değerli işadamlarımızın da bu geziye destek 

vererek katılması, Akşehir’e bir şey kazandırırız, işleri büyütürüz, daha çok kişiye iş veririz gayretiyle 

gitmeniz gerçekten çok önemli. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizin, Akşehir’imiz 

ve ülkemizin ticari hayatına katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, yapılan iş gezisisin güzel ve verimli bir gezi olduğunun 

altını çizerek “Bugüne kadar yakın alanlara özellikle Avrupa ve Kuzey Irak gibi noktalara yaptığımız 

gezilerden sonra ilk defa böyle uzak bir noktaya yaptığımız ticari heyet gezisinde gerçekten güzel sonuçlarla 

dönmüş olmaktan mutluluk duyuyorum. Siz değerli işadamlarımıza da böyle bir gezide bizlere destek olduğu 

için teşekkür ediyorum. Kuala Lumpur Ticaret Odası ile yaptığımız işbirliği protokolü ile de bu iş 

seyahatimizi taçlandırdık. Hedefimiz Kuala Lumpur Ticaret Odası’nın bize sunduğu teklifi değerlendirerek  

Eylül ayında açmayı planladığımız stantlarla oraya ikinci kez bir çıkarma yaparak bu işi pekiştirmek. Sayın 

Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza da bu kadar uzak bir mesafede bizlere eşlik ederek destek 

verdikleri için teşekkür ediyorum.  Dünya’da bir çok yerde kriz varken Malezya’da krizin k’si dahi yok ve bu 

yaptığımız görüşmelerin daha ileriye taşınarak Akşehir’imiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağına 

inanıyorum” dedi. 

 

Geziye katılan Akşehirli işadamları da yaptıkları açıklamada yapılan iş gezisinin kendilerine yeni ufuklar 

kattığını ve yeni pazar alanı yarattığını söyleyerek gezide emeği geçen tüm yetkililere ve kurumlara teşekkür 

ettiler. 

 

2.5. Mayıs AKTSO Çalışmaları 
 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi-Yazar Buluşmaları 

“Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” ismiyle düzenlenen proje kapsamında Yazar Serkan Şengül ve Şiirsel 

Taş öğrencilerle buluştu. 

 

Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa 

yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen 

proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. Proje 

kapsamında Yazar Serkan Şengül; Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi’nde, Yazar Şiirsel Taş ise Atatürk 

Ortaokulu’ndaki etkinlikte öğrencilerle buluştu. 
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Yazar Serkan Şengül, öğrencilerle başarılı olmak için yapılması gerekenleri konu alan bir söyleşi 

gerçekleştirdi. Öğrencilerin büyük bir dikkatle dinlediği Şengül, hedef belirleyerek şimdiden o hedefe doğru 

çalışılması hakkında çeşitli hikayelerle desteklediği bir sunum yaptı. 

Yazar Şiirsel Taş ise Atatürk Ortaokulu’ndaki etkinlikte öğrencilere ortak yaşam noktası hakkında bilgiler 

vererek, insanların ve tüm canlıların ortak yaşam noktasında yaşadıklarını ve bu ortamın tüm canlıların yaşam 

alanı olduğuna dikkat çekerek bu alanın korunması noktasında yapılması gerekenleri anlattı. Yazar Serkan 

Şengül ve Yazar Şiirsel Taş söyleşilerinin sonunda öğrencilere kitaplarını da imzaladı. 

 

 Dış Ticaret Bilgilendirme Eğitimi 

T.C. Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve TIM Koordinasyonu, OAİB, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, 

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası 

ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ve Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde “Dış Ticaret 

Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. 

 

Küreselleşmenin etkisiyle dünya pazarının ve ülkelerin gerek ulaşım gerek bilgi edinim aşamasında küçülerek 

birbirine yaklaştığı günümüzde artık potansiyel alıcı ve pazarlara ulaşmak bir meziyet haline gelmiştir. 

 

Düzenlenen bu seminer potansiyeli olmasına rağmen henüz ihracat gerçekleştirmemiş firmalarımız ile 

ihracatını daha ileriye taşımak isteyen KOBİ’lerimize ihracat seviyelerini maksimum düzeye çıkarma 

aşamasında destek olacaktır. 

 

İhracatta; en iyi ürünü istenilen şartlarda, doğru alıcıya en hızlı şekilde ulaştırarak rakiplerine fark atmanın 

zorunlu hale geldiği son dönemlerde; Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteklerinin firmalar 

tarafından yeteri kadar bilinmediği veya anlaşılmadığı gözlenmekte olup bu hedef doğrultusunda pazar 

araştırmasına yönelik verilen destekler ve prosedürler, daha iyi anlaşılması adına, ilgili uzmanlar interaktif ve 

uygulamalı olarak tarafından anlatıldı. 

 

 Eski Ceza Evinde Sergi Etkinliği 

23-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Cezaevi Gezisi ve Doğa Fotoğrafları sergisi Akşehir Belediyesi ve 

Akademik Kulübü İşbirliği ile düzenlenen açılış programı protokolün katılımı ile gerçekleşti. 

 

Bu Gün Görüş Günü Eski Cezaevinde düzenlenen etkinliğe Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı Osman Soydal, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Akşehir Belediye Başkanı Dr. 

Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci ve daire müdürleri, öğretmenler, 

öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

 

Cezaevi Gezisi ve Doğa Fotoğrafları sergisinde bir açıklama yapan Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin; 

Bugün Akademik Kulübü önemli bir etkinliğe imza attı. Öncelikli kendilerini tebrik ediyorum. Topluma 

mesaj verme anlamında bugün dışarıdaki özgür ortamda doğada olan güzellikleri cezaevinin dört duvar 

arasında o betonun soğukluğunda sergileyerek burayı gezecek olanlara bir mesaj verdi. 

 

Dışarının kıymetini bilin içeride de böyle kapalı ortamdaki, şartları görün ve bundan böyle suç işlemem 

noktasında etrafınıza örnek davranışlar göstererek suç işleme eğilimi bulanlara doğru mesajlar ver, bugünkü 

çalışmanın özü bu olsa gerek buna ihtiyaç var çünkü gerçekten suç eğiliminde olan bazı insanların işte bu 

şartları bilmesi durumunda o suçtan uzaklaşacak hak hukuk çerçevesince insan ilişkilerine önem verecektir 

dedi. 

 

BELKİ BULUNDUĞUMUZ ORTAM KARANLIK, BİRAZ SOĞUK, BİRAZDA ÜRKÜTÜCÜ 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya; İnsanları doğa sevgisini, insan sevgisini, yaşam sevgisini, 

yaşama bilincini artırarak buralara düşmekten kurtarmak adına önemli bir projedir. Şu zeminin dili olsa da 

konuşsa bir çok burada idamlar gerçekleşti, hamd olsun geldiğimiz noktada bütün Türkiye’de bunlar aşıldı 
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daha özgür daha rahat insan haklarına saygılı birer mekanlar haline geldi. Tabi büyükler söyler Hastaneler 

için ve Hapishaneler için Allah düşürmesin eksikliğini de göstermesin o mekanlardan birisi elbette ki, 

insanımızın daha rahatça yaşamasına kısıtlayan bir çok art niyetli insanları uyarması noktasında bu ortamlara 

ihtiyaç var ama çok şükür günümüzde daha modern insana daha insanca müdahale edilir şekilde ortamlar 

oluşturulduğunu ifade etti. 

 

Konuşmaların bitiminde Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Soydal, 

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim 

Merkezi Gençlik Spor Kulübü’nün Doğa Fotoğrafları sergisini gezerek, program bitimi sırasında da Akşehir 

Kaymakamı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya günün anısına duygu ve düşüncelerini 

yazdı. Protokol üyeleri eski cezaevinde toplu fotoğraf çektirerek sergiden ayrıldı. 

 

 

 KYK Kariyer Sohbetleri Etkinliği 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Kariyer Sohbeti 

düzenledi. 

 

1. Dönem Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından düzenlenen KYK Kariyer Sohbetleri, 2. Dönem Erdal 

Çiftçi ile devam etti. 

 

KYK Akşehir Yurdunda gerçekleştirilen gerçekleştirilen sohbette, Akşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı 

Erdal Çiftçi gençlerle bir araya gelerek eğitim hayatından başlayıp yaşadığı tecrübeleri anlattı. 

 

Çiftçi, gençlere kendilerinin farkında olmalarını tavsiye ederek, "Şunu unutmayın ki dünyayı yönetenler ya da 

Türkiye'mizi yönetenler ya da şehirlerini yönetenler, o ülkenin en büyük şehirlerinde, en büyük 

üniversitelerinde okuyanlar değildir. Kendi varlığınızın farkında olun. Kendinizi geleceğin cumhurbaşkanı 

olarak tasavvur edin, hayalinizi bu şekilde kurun. Geleceğin başbakanları olarak görün, milletvekilleri, 

belediye başkanları, bakanları olarak görün" dedi.  

 

Ülke genelindeki yurtlarda düzenlenen Kariyer Sohbetleri’nde de KYK’lı gençler, alanında uzman 

akademisyenler, iş adamları, yazarlar ve sporcuların yanı sıra rektörler, belediye başkanları, kaymakam ve 

valilerin tecrübelerini ve başarılı bir geleceğin ipuçlarını öğrenme fırsatı buldu.  

 

Kariyer Sohbetleri çerçevesinde gençler Akşehir  Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir Ticaret Ve 

Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi ile sohbet etme imkanı buldular. Akşehir KYK Müdürü Bünyamin Efe bu 

yıl 2. gerçekleştirilen Kariyer Sohbetlerinin gelecek yılda da devam edeceğini belirtti. 

 

Son olarak KYK Müdürü Bünyamin EFE, KYK ya birçok konuda sponsor olan Erdal Çiftçi ye teşekkür etti. 

 

 Okullarda Tubitak Bilim Fuarı 

 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi,  Belediye Başkan 

Yardımcısı Türkan Pınar Çiğdem, Belediye Kültür Müdürü İbrahim Öncel,  Milli Eğitim Müdürü Murat 

Yiğit, Şube Müdürleri  Mahmut Işcan, İsa Kürşad Ünver, H. Emrullah Öztürk ve Akşehir okul müdürlerinin 

katılımıyla açıldı. Tübitak 4006 bilim fuarı kapsamında Bahçelievler Ortaokulunda 38 proje görücüye çıktı. 

17 öğretmenin rehberliğinde ve 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bilim stantları göz doldurdu. 

 

Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü, İngilizce, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri 

dersleri ve Özel Eğitim alanlarından oluşan 38 stantta,  Nasreddin Hoca ve ülkelerin yerel giysilerini giyen 

öğrencilerin yer aldığı İngilizce standı, geri dönüşüm malzemeri sergi standı, Akşehir oyunları standı, akıllı 

ev standı, özel eğitim öğrencilerinin sütte ebru standı, fen ve matematik stantları ilgi çekmeyi başardı. 
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 Adım Adım Akşehir Projesi 

Adım Adım Akşehir Projesi Kapsamında Çamlı Şehit Yaşar Soylu Ortaokulu Misafirimiz Oldu. Program 

çerçevesinde ilgili okulları Akşehir Mutfağında ağırlandı. 

 

Projede; Okullarda çeşitli tarih aralıklarında öğrenciler Akşehir’in tarihi mekanlarını, kültürel değerlerini, 

ünlü şahsiyetlerini kısacası Akşehir’e ait ne varsa tüm değerlerini öğrenme fırsatı buldu.  

 

 Selçuk Üniversitesi Mezuniyet Töreni 

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulunda dün düzenlenen törenle öğrencilere mezuniyet 

diplomaları verildi. 

 

AKŞEHİR MYO’DA MEZUNİYET TÖRENİ 

 

Düzenlen mezuniyet törenine; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Müdürü Yrd Dç Dr.  Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı 

Oğuzhan Dönmez,Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Çelik, İlçe 

Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, öğretim 

görevlileri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Katılımcılara tören öncesinde pilav ikramı yapıldı. 

 

            Mezuniyet programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sonrasında protokol 

konuşmaları yapıldı. Plaket  töreninin ardından öğrencilere protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. 

Kep atma törenin ardından program sona erdi. 

2.6. Haziran AKTSO Çalışmaları 
 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor Projesi-Ödül Töreni 

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

ve Eğitim Center Yayınevi İşbirliği ile düzenlenen 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' isimli projenin ödül 

töreni Akşehir'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

 

Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Ödül Töreni Yapıldı. Türkiye'ye örnek bir proje çatısı altında yaşam boyu 

okuma alışkanlığı sağlamak ve katılımcı hedef kitlesinin kitap okuma oranını yükseltmenin amaçlandığı proje 

kapsamında; Akşehir ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenli okuma alışkanlığı 

kazandırmak, "Kitap Kumbaram" adlı etkinlik sayesinde ilkokul öğrencilerine tutumlu olma alışkanlığı 

kazandırmak, Ebeveynlerin de dâhil olduğu kitap okuma etkinlikleriyle günümüzde iyiden iyiye kaybolmaya 

başlayan "ailece vakit geçirme" olgusunu en güzel şekliyle canlandırmak, canlı tutmak. Okullarda yazar-

öğrenci buluşmaları organize ederek öğrencilerde okuma-yazma sempatisi oluşturmak hedeflenilmişti... 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim dönemi boyunca devam eden projede İlkokul, Ortaokul ve Liseler arasında ödüllü 

kitap okuma yarışması da düzenlenmiş geçtiğimiz günlerde de Proje kapsamında yarışmayla ilgili sınavlar 

yapılmıştı. 

 

Sınavlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir ödül töreni ile 

verildi. Programa; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe 

Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Yalımol, İlçe Milli Eğitim Müdür 

Vekili Bilal Eği, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah 

Bahadır Örs, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Eğitim Center Yayınevi 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 
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Programda açılış konuşmasını yapan Proje Ortağı Eğitim Center Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Ortadeveci Projenin ikinci yılında yaklaşık 250 bin kitap okutulduğuna değinerek projede emeği geçen 

herkese teşekkür etti. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, yaptığı konuşmada oda olarak eğitime büyük önem 

verdiklerinin altını çizerek "Akşehir'de hem sanayinin gelişmesi hem de sanayicimizin eğitimlerine önem 

verirken, bununla beraber geleceğin sanayicilerini yetiştiren okullarımıza da en büyük desteği vermeye devam 

ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu projeye yaptığımız katkılardan dolayı Oda olarak çok mutluyuz. 

Bu tip projeler geldikçe ve imkanlarımız elverdikçe her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Eği, proje kapsamında yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler 

verdi. Eği "Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülke toplumları, sahip 

oldukları bilgilerin % 60' nı bu yolu kullanarak edinmişlerdir. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları 

sorunların birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Geri kalmış toplumlarda kişiler, okuyarak 

geçirebilecekleri zamanı çoğunlukla yararsız işlerle harcamaktadırlar. Değerli öğrenciler Okuma gaye değil, 

araçtır. Okumanın sonunda bilgi edinmeli, faydalı şeyler öğrenilmelidir. Okuduğumuz metin tarih ise 

günümüze ışık tutmalıdır; ahlak kitabı okuyorsak davranışlarımız düzelmelidir. Okuduğumuz bilgilerden 

faydalanmalıyız ve onları hayata tatbik etmeliyiz; aksi halde marangozluk kitabı okuduğu halde hiçbir şey 

yapamayan insana benzeriz" dedi 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da yaptığı konuşmada kitap okumanın ve bu projenin önemine 

dikkat çekerek bu yıl ikincisi gerçekleştirilen projede büyük mesafe alındığını ve 5 yıla kalmadan 1 milyon 

hedefinin yakalanacağını söyledi. Başkan Akkaya Hz. Ali'nin ' İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen 

korursun, fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim ise sarf etmekle çoğalır" sözlerini hatırlatarak 

"Gerçekten kitap okumanın ve ilim sahibi olmanın değeri farklıdır. Biz dünya medeniyetleri arasında Gazi 

Mustafa Kemal'in de dediği gibi muasır medeniyete ulaşacaksak, bu okumakla olacak, yeni teknolojiler 

üretmekle olacak" dedi. 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya proje kapsamında bu yıl yapılan etkinliklerden de bahsederek 

"proje kapsamında her hafta bir yazar Akşehir'imizdeki okullarda söyleşi ve imza programı gerçekleştirecek 

şekilde planlamalarımızı yaptık. 2015-2016 eğitim öğretim yılı boyunca 27 yazarımızı, ilçemiz genelinde 

bulunan eski köy ve belde okulları da dahil olmak üzere bütün okullarda, toplam 149 söyleşi ve imza 

programları ile öğrencilerimizle buluşturduk. Proje kapsamında 205 bin 835 kitap okundu. Projemizin bu yıl 

bir ayağı daha vardı ve velilerimizin de bu projeye katılmasıydı. Bu kapsamda 45 bin kitapta velilerimiz 

tarafından okundu. Bu yıl toplam okunan kitap sayısı 250 bin. Bu kitapları okuyarak "Ben bu kitapları 

okudum, iddialıyım, bu kitaplardan sınava hazırım' diyen öğrencilerimizin sayısı 11 bin 662. Ayrıca proje 

kapsamında açtığımız kitap fuarına katılarak kitap temin eden öğrenci sayışımızda 13 bin. Bu rakamlar 

gerçekten çok önemli, ben herkese bu proje kapsamında gösterdikleri başarı ve özveri için teşekkür 

ediyorum" dedi. Proje kapsamında yapılan sınavlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğün aynı puanlarla 

paylaşıldığına dikkat çeken Başkan Akkaya, ödül sayısını artırarak bu öğrencilerin başarısını kutladıklarını 

söyleyerek 11 laptop, 12 minibook, 16 tablet ve 700 adette satranç setini Akşehir Belediyesi olarak 

öğrencilere armağan ettiklerini belirtti. 

 

Programda son olarak konuşan Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin'de projenin ve yapılan faaliyetlerin 

önemine dikkat çekti. Kaymakam Sezgin Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi ve eğitim alanında 

Akşehir'in bu yıl çıtayı daha da yükselttiğini belirterek eğitim alanında bu eğitim öğretim döneminde her 

hafta öğrencilerin ve okulların farklı başarıları ile gururlandıklarını söyledi. Kaymakam Sezgin 

"Öğrencilerimizin bu gayreti ve bu emeği elbette ki bir çalışmanın sonucu. Öğrencilerimizin bir amacı var; 

başarılı olmak. Başarılı olmanın yolu da okumaktan geçiyor. İşte öğrencilerimiz çalışmalarının mükafatını 

bugün buradaki ödüllendirmede alacaklar gibi görüyoruz ama aslında öyle değil. Asıl ödül hayatta, iyi insan 

olmak, başarılı insan olmak" diye konuştu. 
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Yapılan konuşmaların ardından 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projesi kapsamında yapılan kitap okuma 

yarışması sınavında başarılı olan öğrencilere hediyeleri olan laptop minibook ve tablet ödülleri, programa 

katılan protokol üyelerince takdim edildi. 

 

Programın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde Konya'da yapılan 

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 'Haydi Konuş Bakalım' yarışmasında il ikincisi olan Şehit İsmail Cem 

Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini altınla ödüllendirdi. Ayrıca yine 1 Milyon Kitaba 

Koşuyor Projesi kapsamında Değirmenköy Mahallesi'nde evinde eğitim gören ve yarışmada başarı sağlayan 

Fatma Birsin isimli engelli öğrenciye de farkındalık oluşturulması amacıyla tablet armağan edildi. 

 

Program ödül alan öğrenciler ve protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. 

 

 İşletme Açılışları  

Doğrugöz Mahallesi yakınlarına 6 bin metrekare alana yaptırılan, Türkiye’nin ve bölgenin en modern et 

entegre tesislerinden biri olan Erol Et Entegre Tesisleri düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Konya Milletvekili 

Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, Konya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı Ali 

Uslu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Çelik, ve dışarıdan gelen işletmecilerin yanı sıra esnaf ve vatandaşlar 

katıldı. Kurdele kesiminden önce konuşan İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin bu tür işletmelerin sayısının 

artmasını arzu ettiklerini fakat İşyeri açmak isteyenlerin prosedür eksikliklerine takılmalarının ve zamandan 

kayıp yaşamalarının kendilerini rahatsız ettiğini ifade etti.  

 

 Tesisin Akşehir ve civar ilçelere hayırlı olması temennisinin ardından yapılan dua ile açılış yapıldı. İşletme 

Sahibi Fikret Erol; protokol ve davetlilere tesisi içerisindeki bölümleri gezdirerek çalışma düzeninden bilgiler 

verdi. 

Erol Et Entegre Tesisleri, AB standartlarına uygun Türkiye’deki 20 tesisten biri olarak hizmet verecek. 

Konya’da bulunan AB standartlarına uygun 7 tesis arasında da 3. Büyük tesis olan Erol Et Entegre Tesisleri, 

Türkiye’deki ilk ve tek biogaz üretimi olan tesis olarak da dikkat çekmektedir. 

 

 

 Sivrihisar’a Tepki Basın Toplantısı 

 

NASREDDİN HOCA AKŞEHİRLİDİR! 

 

Akşehir'den Sivrihisar'a Sert Tepki Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca için anıt mezar 

yapılmasına Akşehir'den sert tepki geldi. Akşehir Belediye başkanı Dr. Salih Akkaya önderliğinde bir araya 

gelen Akademisyen ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, bir basın bildirisi yaparak 'Hz. Mevlâna'nın 

kabrinin Konya'da olduğu ne kadar kesinse, Hoca'nın kabrinin de Akşehir'de olduğu bir o kadar kesindir" 

dediler. 

 

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Sivrihisar'da Nasreddin Hoca için anıt mezar 

yapıldı, Nasreddin Hoca'nın türbesi Sivrihisar'da gibi asılsız iddialar içeren haberler Akşehirlilerin büyük 

tepkisini çekti... 

 

Konu ile ilgili olarak Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi'nden 

Akşehir'e gelerek bir araya gelen akademisyenler, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ve 

Akşehir'deki Sivil Toplum Kurulu temsilcileriyle birlikte Akşehir'deki Nasreddin Hoca Türbesi önünde bir 

basın bildirisi yaptılar.  

 

Basın Bildirisine; Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı, Türk Dili 

Bölümü Başkanı, SÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Selçuk Üniversitesi Halk Kültürü 
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Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinan Gönen, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Öğretim Üyesi, Eski SÜNHAM Müdürü, SÜ TÖMER Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erol Çöm, Selçuk 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Erbay, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yastı, Dumlupınar 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. G. Tarıman Cenikoğlu, Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı İsa Kurt, 

Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Metin Koyuncu, Nİ-DA-Der Başkanı İsmail Hakkı Koç, Akşehir Belediye 

başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel katıldı. 

 

KIRIK BİR MEZAR TAŞI VE VARSAYIMLAR ÜZERİNE KONUŞMUYORUZ 

 

Basın bildirisi öncesi bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya "Geçtiğimiz günlerde 

Sivrihisar ilçemizde Nasreddin Hoca'mızın kabrinin orada olduğu şeklinde bazı basın yayın organlarında 

haber çıkmıştı. Nasreddin Hoca'mızın kabri, 700 yıldır şu anda da önünde bulunduğumuz gibi Akşehir'de 

bulunmaktadır. 700 yıl boyunca sürekli şehrimize gelen misafirlerimiz ve Akşehir'deki Nasreddin Hoca 

torunlarımız, bu türbeyi ziyaret ederek Fatiha okur. Cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleri, 1900'lü 

yılların başında bir çok ecdadımızın, evliyanın türbesini restore ettirdiği gibi, Hoca'mızın da türbesini 

restorasyonu için ödenek tefrik ettiler, bu ödenek kapsamında da türbemiz onarılmıştır. Şu anda türbemizde 

bulunan kitabelerde bunlar apaçık ifade ediliyor. Yine Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde, Sarı Saltuk'un 

Saltukname'sinde, İbrahim Hakkı Konyalı'nın Akşehir Tarihi kitabında, Tarihçi Fuat Köprülü'nün 

yayınlarında Nasreddin Hoca'nızın mezarının, kabrinin Akşehir'de olduğu ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. 

Bir varsayım üzerine, bir kırık kabir taşı üzerine biz bunları söylemiyoruz. Hoca'mızın kabri burada ve burada 

olmaya devam edecek. Akşehirli torunları olarak biz Hoca'mızın kabrini ziyaret etmeye ve Hoca'mızın 

mesajlarını bütün dünyaya vermeye devam edeceğiz" dedi. 

 

Basın bildirisi öncesi konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı, Türk Dili Bölümü Başkanı, SÜ 

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı ise "Bilim insanları olarak bir şeylere inanırız. Bu inandığımız 

şeylerin tamamı delillere dayanır. Bilim insanları bir araştırma yaptığı zaman bu araştırmaların sonuçlarını 

yayınlarlar. Bu sonuçlarda bilimsel bir makale ile kamuoyuna duyurulur. Biz o açıklanan, kamuoyuna 

duyurulan bilimsel makaleleri alırız, okuruz, eğer çok bilinen bir gerçek aslında farklıysa ve bu gerçekten de 

bilimsel verilerle ortaya konmuşsa amenna kabul ederiz. Fakat Sivrihisar'da önceden farklı şekillerde 

gündeme gelen ama çok itibar edilmeyen, daha sonra bazı bilim insanlarının adı kullanılarak gündeme 

getirilen iddialar sanki gerçekmiş gibi kamuoyuna duyurulunca biz bir bilim heyeti oluşturalım dedik. Selçuk 

Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi'nden oluşturduğumuz bilim 

heyetiyle bilimsel gerçeklere sahip çıkalım istedik ve bir basın bildirisi hazırladık" diye konuştu. 

 

HZ. MEVLÂNA'NIN KABRİNİN KONYA'DA OLDUĞU NE KADAR KESİNSE, HOCA'NIN 

KABRİNİN DE AKŞEHİR'DE OLDUĞU BİR O KADAR KESİNDİR 

 

Bilim heyeti tarafından hazırlanan ve Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı tarafından okunan basın bildirinde şu ifadeler 

yer aldı: 

 

5 Haziran 2016 tarihli bazı gazetelerde "Onun Artık İki Mezarı Var" başlığı ve "Nasreddin Hoca'nın Son 

Şakası" sürmanşetiyle verilen bir haber yayımlanmıştır. Haberde özetle "yapılan son araştırmalara göre 

Nasreddin Hoca'nın naaşının Konya'nın Akşehir ilçesinde değil Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gömülü 

olduğu" iddia edilmiş ve "onun için bir anıt mezar" yapıldığı belirtilmiştir. Bu haber ve haberde konu edilen 

olay tamamen hayal ürünü, gülünç, bilimsel gerçeklere aykırı ve çıkar amaçlı bir girişimdir. 

 

Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Nasreddin Hoca ile ilgili yapılan araştırmalar, Hoca'nın Sivrihisar'da 

doğduğu konusunda hemfikirdir. Yine aynı araştırmalara göre Hoca Akşehir'de yaşamış, dünyaya gözlerini 
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burada yummuş ve cansız bedeni yine Akşehir'e defnedilmiştir. Bu bilimsel gerçek yedi yüz yıldır Hoca'yı 

seven herkes tarafından bilinir. Kabri de Akşehir'dedir ve onu sevenler buraya gelip bir Fatiha okumayı ihmal 

etmezler. 

Gazetelerde yer alan haber, bazı bilim adamlarının Eti Arkeoloji Müzesi ve Sivrihisar Belediyesi ile yürüttüğü 

çalışma sonucuna dayandırılarak yapılmıştır. 

 

Öte yandan haberi okuduğumuzda birçok tezat ve soru işaretleri göze çarpmaktadır. Mesela haberde 

Nasreddin Hoca'nın kızının kemiklerine ulaşıldığı belirtilmiş fakat bu kemiklerin kızına ait olduğunun nasıl 

tespit edildiği açıklanmamıştır. Şayet onun adına yaptırılan mezar açıldı, kemikler de onundur, deniliyorsa; 

haberin devamında Hoca'nın kemiklerine ulaşılamadığı, zamanla kemiklerin yok olduğu kanısına nasıl 

varılmıştır? Hoca'nın kemikleri yok olduysa kızı Hatun'un kemikleri, oğlu Ömer'in kemikleri neden hâlâ 

yerindedir? Hoca'nın oğluna değil bizzat kendisine ait olduğu iddia edilen mezar taşı nerededir? Zamanında 

bu iddia ortaya atıldığında incelenmek için neden Selçuk Üniversitesi veya Necmettin Erbakan 

Üniversitesindeki ilgili bilim insanlarına mezkûr mezar taşı gösterilmemiştir? Sadece kızının mezar taşındaki 

yazı türünden yola çıkarak Hoca'nın kabrinin Sivrihisar'da olduğu nasıl iddia edilebilir? Yedi yüz yıl önce 

Akşehir'de Nasreddin Hoca için yapılmış olan mezar sahte ise, bu mezarı kim, hangi amaçla yapmıştır? 

Yoksa onların da amacı Akşehir'i turizm merkezi yapmak mıydı? 

 

Haberin sonunda, "Hoca'nın mezarının Sivrihisar'da olduğu düşünülüyor" yazılmıştır. Birileri Hoca'nın 

naaşının orada olduğunu düşünmüş, birileri de dikkatleri Sivrihisar'a çevirmek ve Sivrihisar turizmine katkı 

sağlamak amacıyla anıt mezar yaptırmıştır. 

 

Nasreddin Hoca önemli bir değer olduğu ve bütün dünyaya namı yayıldığı için, geçmiş yıllarda da onu başka 

diyarlara mâl etmeye çalışan girişimler olmuştur. Çünkü yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihî 

kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar 

Akşehir'deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitabeleri ve adına kurulmuş olan 

vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmet devrine ait bir arşiv belgesidir. İbrahim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hoca'nın  

Akşehirli olduğunu söyler. 

 

1284 yılında vefat eden Nasreddin Hoca'nın mezarı Akşehir'dedir. Bunun böyle olduğunu gerek 

Saltuknâme'de gerekse türbe kitabesinde açıkça görmekteyiz. Ayrıca türbenin kuzeybatıya bakan sütunun 

üzerine, 1393 (H. 796) yılında Yıldırım Beyazıt'ın askerlerinden Fakir Mehmet'in düştüğü not tarihî bir ders 

niteliğindedir. 

 

Habere konu olan ve kimin olduğu belli olmayan bir mezar taşı kitabesindeki baş tarafı silik "...din" 

yazısından Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar'da olduğunu çıkarmak mümkün değildir. 

 

NASREDDİN HOCA TURİZME KURBAN EDİLEMEYECEK BİR DEĞERDİR 

 

Tamamıyla Sivrihisar'a turizm geliri getirmek için yapılmış bu haber algı operasyonundan başka bir şey 

değildir. 

 

Söz konusu haber Nasreddin Hoca'yı sevenleri, Akşehirli hemşehrilerini, Nasreddin Hoca hakkında araştırma 

yapan bilim insanlarını; özellikle de onun aziz ruhunu sızlatmıştır. Hz. Mevlâna'nın kabrinin Konya'da olduğu 

ne kadar kesinse, Hoca'nın kabrinin Akşehir'de olduğu bir o kadar kesindir. 

 

Bildirimize Hoca'nın sözleriyle noktayı koymak istiyoruz: 

 

Nasreddin Hoca merhum, kapı önünde bir şeyler arıyormuş. Komşuları merakla sormuş: "Hayırdır hocam ne 

arıyorsun?" Hoca, "Ahırda yüzüğümü kaybettim, onu arıyorum." demiş. Komşuları ise, "O zaman neden 

burada arıyorsun, ahırda arasana?" demişler. Hoca cevap vermiş: "Ahır karanlık da ondan..." 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur... 
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Yapılan basın bildirisinin ardından Akşehir Belediyesi'nce bastırılan ve Mehmet Koç tarafından yazılan 

Nasreddin Hoca Türbesi ile ilgili gerçekleri anlatan 'Türbetül Merhum' kitabının, Sivrihisar Belediye 

Başkanına ve oradaki öğretim üyelerine gönderilmek üzere kargoya verileceği açıklandı. Basın bildirisinin 

ardından Bilim Heyeti, Nasreddin Hoca Türbesi'nde dua okudu. 

 

 Akşehir OSB Mesleki Yeterlilik Sınavı Yapıldı 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteklediği MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 

Merkezleri A.Ş tarafından Konya Akşehir ilçesinde, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde CNC 

Programcıları için Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları gerçekleştirildi. 

CNC Programcısı Seviye 4 alanında gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavları iki aşamada uygulandı. Belge 

almak isteyen CNC Programcıları ilk önce teorik, ardından uygulamalı sınava tabi tutuldular. Uygulama 

sınavlarında, CNC tezgahları için program yazma, takım seçimi ve tezgah kullanma gibi beceri ve yetkinlikler 

değerlendirildi. 

  

MEYBEM temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, sınavlarda başarılı olan kişilerin, mesleki yeterlilik 

belgesi almaya hak kazanacağı bildirilerek, atölyelere artık belgesi olmayan ustaların giremeyeceği 

vurgulandı. 

 

 Beşinci Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali Yapıldı 

 

Akşehir Kirazı'nı daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Akşehir 

Kirazı Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 

 

5. Akşehir Kirazı Kültür Ve Sanat Festivali YapıldıAkşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; 

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye 

Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Erdal Çiftci, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aziz 

Bingül, bazı kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı... 

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri 

Karaman bir açılış konuşması yaptı. 

 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da yaptığı konuşmada bu yılki festivale 87 kiraz üreticisinin 

yarışmacı olarak katıldığına değinerek "Üretme noktasında bir sıkıntımız yok, en güzel ürünü üretiyoruz. 

Pazarlama ile ilgili bazı sıkıntılarımız var onunla ilgili de elimizden geldiğince borsa ve birlik konularıyla 

ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin Akşehir Kirazı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir kiraz 

olduğunu söyleyerek "Akşehir Kiraz ihracatta gerçekten önemli bir paya sahip" dedi. 

 

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, kirazın Kuran-ı Kerim'de ismi geçen bir cennet meyvesi 

olduğunu belirterek kirazın faydalarına dikkat çekti. Milletvekili Baloğlu "Kirazın birçok faydası var. Bir 

faydasında bahsetmek istiyorum ki bu internet sayfalarında yada televizyonlarda pek söylenmiyor. Beyin 

hücreleri yaş ilerleyince yaşlanmaya başlıyor ve aradaki iletişim azalıyor. Bu kiraz antioksidan özelliği 

dolayısıyla beyin hücrelerini gençleştiriyor. Yani beynin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Herhalde Akşehir 

insanının bu kadar zeki olmasının nedenlerinden birisi de çok kiraz yemesi" diye konuştu. 

 

Yapılan konuşmaların ardından, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi'nin 

birlikte organize ettiği ve 87 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ödül törenine geçildi. 
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Yarışma Jürisinin; yarışmaya katılan üreticilerin ürettiği kirazlar arasından zorlukla yaptığı seçim sonucunda 

birinciliği 69 numarayla yarışan Savaş Mahallesi'nden Halil Doğan, ikinciliği 4 numarayla yarışan Yeniköy 

Mahallesi'nden İbrahim Abalı, üçüncülüğü ise 11 numarayla yarışan Atakent Mahallesi'nden Kadriye Arın 

kazandı. Ayrıca 81 numarayla Engili Mahallesi'nden katılan Mevlüt Sıtkı Topal Jüri Özel Ödülü'ne, 38 

numarayla Sorkun Mahallesi'nden katılan Halil Memiş Mansiyon Ödülüne, 52 numarayla Atakent 

Mahallesi'nden katılan Cihangir Karabıçak Teşvik Ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere 

programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından Saz Üstatları Orhan 

Üstündağ ve Zeki Erdali tarafından Aşıklar Şöleni programı gerçekleştirildi. Aşıklar; türküler, deyişler, 

destanlar, atışmalar, lebdeğmez ve kahramanlık türkülerinden oluşan bir programla katılımcılara keyifli 

saatler yaşattı. Program sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından saz üstatlarına 

Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saati armağan edildi. 

 

 

 Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasından İftar Yemeği 

Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Meslek Gruplarına verdiğimiz iftar yemekleri devam etmektedir. 

 

Meslek Gruplarına verilen iftar Ramazanın manevi atmosferi içerisinde gerçekleşmektedir. Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal Çiftci üyelerimize bu mübarek Ramazan ayında göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür 

etti. 

 

 KTO Karatay Üniversitesi Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni 

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE KONYA TİCARET ODASI KARATAY ÜNİVERSİTESİ 

İLE PROTOKOL YAPTI 

 

Yapılan protokolle Odamız üyelerine ve birinci derece yakınlarına herhangi bir önlisans ve lisans 

programlarına kayıt yaptırmaları durumunda %5 oranında destek bursu sağlayacaktır. 

 

Destek Bursumuz Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Birinci derece yakınları için geçerlidir. Üyelerin 

ve birinci derece yakınlarının kayıt belgesi getirmeleri ve kayıt belgesinin öğrenim hayatı boyunca her 

akademik yılbaşında yenilenmesiyle sağlanır. 

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilinçli, bilgi ile 

donatılmış, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir üniversite olduklarını belirterek,” Kuruluşu 1251 

yılına dayanan ve Selçuklu ve Osmanlı döneminde 8 yüzyıl kesintisiz eğitim veren Karatay Medresesinin 

devamı olan Karatay Üniversitesi, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır.” Dedi. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci KTO Karatay Üniversitesinin Ticaret Odası üniversitesi 

olması sebebiyle öğrencilerimiz Sanayi ve Ticaret dünyası ile daima iç içe olmakta üye işyerlerinde staj 

yapma ve iş imkanları bulunacaktır. Yapılan protokolle Akşehir, Yunak, Tuzlukçu ve Çeltik ilçelerinde 

bulunan üyelerimize katkı sağlayacaktır. Tüm Üyelerimize hayırlı olsun dedi. 

 

2.7. Temmuz AKTSO Çalışmaları 
 Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları 

Akşehir’de 3 yıllığına yapılan protokol gereği yüksek lisans yapma imkânında son döneme girildiğini 

söyleyen yetkililer, protokolün uzatılması için girişimlerin yapıldığını fakat uzatılmaması ihtimalinin de 

olduğunu vurgulayarak, yüksek lisans yapmayı düşünenlerin bu fırsatı kaçırmamalarını istediler.  

  

50 ÖĞRENCİ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI ALDI 

2014 Yılında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında yapılan 

protokol gereği, ilk defa şehrimizde Yüksek Lisans(tezsiz) programı açıldı. Bölgemizde önemli bir ihtiyaç 
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olan programa bugüne kadar 2014-2015 döneminde 67 öğrenci, 2015-2016 döneminde 56 öğrenci ve 2016-

2017 döneminde 30 öğrenci olmak üzere toplamda 153 öğrenci kayıt oldu. 

 

Kayıt olan öğrencilerin yaklaşık %80’i şehrimizden,  %17’si yöremizden(Yunak, Tuzlukçu, Doğanhisar, 

Sultandağı, Çay vb.); yüzde 3‘ü ise diğer şehirlerden Akşehir’deki Yüksek lisans programına kayıt oldu. 

Kayıt olan öğrencilerden yaklaşık 15’inin çeşitli sebeplerle programa devam edemediği öğrenilirken bugüne 

kadar ortalama 50 öğrencinin programı bitirerek diplomalarını aldığı açıklandı. 

 

Şuanda 40 öğrencinin proje aşamasının devam ettiği, 28 öğrencinin ise fiilen ders döneminde olduğu ve 10 

öğrencinin de bekleme durumun olduğu belirtildi. 

  

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından 3 yıllığına yapılan 

protokol önümüzdeki dönem sona eriyor. Protokolün uzatılması için girişimlerin devam ettiği, ancak henüz 

net bir sonuç alınamadığı öğrenilirken, ilgilenenlerin bu fırsatı değerlendirmesinde fayda olduğu vurgulandı.  

 

Hafta sonları Akşehir İİBF dersliklerinde yapılan program sayesinde; öğrenciler yol sıkıntısı ve 

masraflarından kurtularak, evlerinin rahatlığında Yüksek lisans eğitimi almanın kolaylığını yaşıyor. Tüm dört 

yıllık lisans mezunlarının(Açık Öğretim Fakültesi) başvurabildiği program her yaş ve kamu ve özel sektör 

çalışanlarına açıktır. 

 

 Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri 

 

57. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Temsili Nasreddin Hocalık görevini oyuncu ve sunucu 

Hüseyin Goncagül üstlendi. 

 

Akşehir’de Nasreddin Hocanın anısına düzenlenen ve bu yıl 57.’si yapılan Uluslararası Akşehir Nasreddin 

Hoca Şenliklerinde, temsili Nasreddin Hocalık görevini bugüne kadar Erol Günaydın, Levent Kırca, Ferhan 

Şensoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray, Deniz Oral, Rasim 

Öztekin, Münib Engin Noyan gibi birçok isim üstlenmişti. Son olarak Hasan Kaçan’ın üstlendiği bu görev 

için bu kez tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Hüseyin Goncagül’e teklif götürüldü. 

 

Yapılan açıklamada, bu yıl 57. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında temsili hocalık 

görevini Hüseyin Goncagül’ün üstlendi. 

 

 

Akşehirlilerin ve bayramda Akşehir’e gelecek hemşerilerimizin beğenisine uygun bir program hazırlandığına 

dikkat çekildi. 

 

Hüseyin Goncagül de, Nasreddin Hoca kıyafetiyle yaptığı açıklamada, “Bu yıl nasip olursa 57. Uluslararası 

Akşehir Nasreddin Hoca Şenliklerinde güleceğiz, tebessüm edeceğiz ve geleneğimizi birlikte yaşayacağız, 

paylaşacağız” ifadelerini kullandı. 

 

 Demokrasi Nöbeti 

Darbe girişiminin ardından sokağa dökülen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak darbe girişimini 

protesto etti. 

 

Akşehir Cumhuriyet Meydanındaki tepki mitingine, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Milli 

Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Edem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Erdal Çiftci, Siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum 

müdürleri, belediye meclis üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. 
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Törende mehter marşları eşliğinde tekbirler getirilerek, darbeye teşebbüs edenler aleyhine sloganlar atıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dua edildi. 

 

 Darbe Girişimine AKTSO’dan Tepki 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi Bir basın açıklaması düzenleyerek 15 Temmuz 2016 

Darbe girişimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

 

"15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde ülkemizin gözbebeği ordumuzun içerisinde yuvalanan illegal çete 

mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarımızın , kahraman 

Emniyet mensuplarımızın ve kahraman halkımızın  anında verdiği tepki ve kararlılık ile reddedilmiş ve 

hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir. Demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi 

engellemek maksadıyla yapılan vatan savunması bu vatan hainlerine gereken en güzel ve en büyük ders 

niteliğindedir. Hainler bir tuzak kurar, Allah’ta bir tuzak kurar, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. 

Hainlerin tuzaklarını boşa çıkaran Allah’a hamdolsun. 

 

Akşehir olarak ihanet duyulur duyulmaz tüm halkımız, tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden 

insanlarımız meydanlara koştular. Söz konusu vatan olunca bütün görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak 

geride kaldığını yaşayarak gördük. Herkesin yüreği tek vatan için attı, birliği, kardeşliği iliklerimizde 

hissettik. Biz de TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun darbe karşıtı mesajını hem sitemizde hem de 

telefon mesajlarında yayınladık. Ayrıca ilk dakikalardan itibaren sabah ışıklar aydınlana kadar meydanlarda 

müsait olan üyelerimizle beraber vatan nöbetindeydik. Herkese teşekkür ediyoruz. 

 

Her siyasi partiden görüşe sahip tüm ticaret erbabı üyelerimizin sesi olarak biz her ne kadar ticaretle de 

uğraşsak önceliğimiz vatandır, vatan için canımız fedadır. Vatanımızın varlık ve beka davasının yılmaz 

savunucularıyız. Bu kararlı yolumuzda yürürken  tüm dünyaya vatanın ne demek olduğunu bir gecede 

gösteren yüce milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. 

 

Bu kararlılığın bir ilanı olarak Türkiye genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği olarak tüm il ve ilçelerde 

Ticaret odası ve Borsalarımız aynı anda bir basın toplantısı ile kararlılıklarını tüm dünyaya ilan edeceklerdir." 

Dedi. 

 

 

 AKTSO Basın Açıklaması 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi Bir basın açıklaması düzenleyerek 15 Temmuz 2016 

Darbe girişimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde ülkemizin gözbebeği ordumuzun içerisinde yuvalanan illegal çete 

mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarımızın, kahraman 

Emniyet mensuplarımızın ve kahraman halkımızın  anında verdiği tepki ve kararlılık ile reddedilmiş ve 

hainler amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir. Demokratik hukuk sistemimize vurulacak darbeyi 

engellemek maksadıyla yapılan vatan savunması bu vatan hainlerine gereken en güzel ve en büyük ders 

niteliğindedir. Hainler bir tuzak kurar, Allah’ta bir tuzak kurar, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. 

Hainlerin tuzaklarını boşa çıkaran Allah’a hamdolsun. 

 

Akşehir olarak ihanet duyulur duyulmaz tüm halkımız, tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden 

insanlarımız meydanlara koştular. Söz konusu vatan olunca bütün görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak 

geride kaldığını yaşayarak gördük. Herkesin yüreği tek vatan için attı, birliği, kardeşliği iliklerimizde 

hissettik. Biz de TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun darbe karşıtı mesajını hem sitemizde hem de 

telefon mesajlarında yayınladık. Ayrıca ilk dakikalardan itibaren sabah ışıklar aydınlana kadar meydanlarda 

müsait olan üyelerimizle beraber vatan nöbetindeydik. Herkese teşekkür ediyoruz. 

 

Her siyasi partiden görüşe sahip tüm ticaret erbabı üyelerimizin sesi olarak biz her ne kadar ticaretle de 

uğraşsak önceliğimiz vatandır, vatan için canımız fedadır. Vatanımızın varlık ve beka davasının yılmaz 
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savunucularıyız. Bu kararlı yolumuzda yürürken  tüm dünyaya vatanın ne demek olduğunu bir gecede 

gösteren yüce milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. 

 

Bu kararlılığın bir ilanı olarak Türkiye genelinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği olarak tüm il ve ilçelerde 

Ticaret odası ve Borsalarımız aynı anda bir basın toplantısı ile kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etmişlerdir. 

 

 365 Oda ve Borsa 81İlde Ortak Basın Açıklaması Yaptı 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasimiz 

haince ve canice bir saldırıya maruz kalmıştır. Milletimizin birlik içinde kararlı direnişiyle ülkemiz ve 

devletimiz büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Terör 

örgütü kaynaklı bu darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte 16.07.2016 tarihinde saat 02.08 de TOBB 

Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun mesajını tüm üyelerimize gönderdik. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak yine üyelerimizede 02.51 de mesaj ve ayrıca Web sitemizde yayınlamak suretiyle demokrasinin 

yanında olduğumuzu belirtmiş ve alanda toplanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her 

türlü desteği sağlamış bulunmaktayız. Bu konuda destek sağlamaya AKTSO olarak devam edeceğiz. 

 

 

BASIN BİLDİRİ METNİ 

Yüce Milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinde görmediği bir ihanetle karşılaşmış ve çok şükür 

Rabbimizin yardımıyla, Başkomutanımızın dik duruşu, namuslu askerlerimiz, polislerimiz ve kahraman 

milletimizin destansı karşı koyuşu ile vatanımızın işgali durdurulmuştur. 

 

Odamız olarak darbenin yapıldığı ilk saatlerde başkomutanımızın talimatıyla meydanlarda vatan nöbetimizi 

başlattık ve ikinci bir emre kadar devam edeceğiz. Aynı gece TOBB başkanımız sayın Rıfat 

Hisarcıklıoğlu’nun gönderdiği darbe karşıtı mesajı ve odamız adına hazırladığımız darbe karşıtı mesajı hem 

sitemizde hem de üyelerimize mesaj yoluyla ulaştırarak darbeye karşı vatansever duruşumuzu ortaya koyduk. 

 

Ülke olarak ne denli bir tehlike atlattığımızı  , olayın sıcaklığı geçtikçe yeni duyduklarımızla kanımız donacak 

şekilde iliklerimizde hissediyoruz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bunun yanında oda olarak bu şükrün 

sevincinin yanında bizleri üzecek iftira ve çamurların üzüntüsünü halkımızla paylaşmak istiyoruz.; 

 

Şehrimizde yayın yapan bir gazete maalesef kasıtlı olarak, mesnetsiz bir şekilde art niyetini kusarak odamıza 

iftiralarda bulunmaktadır. Odamız seçimleri malumunuz 2013 haziran  ayında yapıldı ve üyelerimizin oyuyla  

bugünkü meclisimiz oluştu. Yani bir diğer ifadeyle 17-25 arlık olaylarından önce oluşmuş bir meclistir. Oda 

ve borsaların seçim tüzüğü açıktır. Hiç bir meclis üyesi kendisi istifa etmeden hiçbir kurum, kuruluş ve meclis 

dahi görevden el çektiremez. Ancak devamsızlık ve kendi istifasıyla görevi sona erer. Bu güne kadar da hiçbir 

meclis üyemizin devamsızlık yapmasına müsamaha gösterilmemiştir.Devamsızlık yapanların meclis üyeliği 

düşürülmüş olup yerine yedekteki seçilmiş üye göreve gelmiştir. Buna örnek Birol Dura , Kemal Peynirci, 

Uğur Erdoğan,Yılmaz  Sevilcan ve Mehmet Koyuncu’dur. Seçim kanununda her şey bu kadar net iken ve bu 

meclis yukarıda belirttiğimiz gibi 17-25 Aralık olaylarından çok önce şekillenmiş bir meclis olduğu halde 

malum şahıs , gazetesinde malum haberleri sırf şehrimiz insanlarının kafasında bir istifam oluşturmak, 

kendince ise odamıza olan şahsi kinini kusmak ve egosunu tatmin etmek için iftiralarını sıralamaktadır. 

   

Fiiliyatta kendi gazetesi olduğu tüm Akşehir tarafından bilinirken borçlarından dolayı muvazalı bir devirle 

başkasına devredildiği iddia edilen ve yine gayrı resmi sahibi olduğu iddia edilen şahıs ,gazetesinde  

iftiralarıyla kin kusmaya devam etmekte,  bu şahsın gerçekte Akşehir’de yaşamadığı halde  alacaklıları 

tarafından arandığı halde bulunamadığı iddia edilirken  şehir dışından şehrimizi karıştırmaya devam 

etmektedir. Arkadaş o kadar dürüst bir şahsiyet ki !! , adres kayıt sistemi kanunu açıkken “bir vatandaş bir 

yere taşındı ve  20 günü geçmişse  adresini bildirmek zorundadır” ifadesi yer alırken adresini gizlemektedir. 

   

Bunun dışında seçilmiş meclisimizi istifaya davet ederken kendi gazetesinde 17-25 Aralık süreci sonrasında 

ihanet kurumlarının reklamlarını ve haberlerini çarşaf çarşaf sayfa ile vermekten hiç rahatsız olmamıştır. 
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Sayın Cumhurbaşkanımız çok net uyardığı halde bu tarihten sonra gazetesinde onlara yer vermesi reklam ve 

haberlerini esirgememesi nasıl izah edilir? Buradan kendisine soruyoruz, sen hangi taraftasın? Para sevgisi 

vatan sevgisinin önüne mi geçti, bu kadar mı vatan seversin? 

   

Ticaret ve Sanayi Yönetim kurulu Başkanımız, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra  çocuklarını ihanete 

kalkışan FETÖ çevrelerin okullarından derhal almış ve onlara karşı  mücadelesini başlatmıştır. Fetö terör 

örgütüyle ilgili bütün bilgilerini hiç çekinmeden Devletimizin  bütün kurumlarıyla paylaşmış,yapı içerisinde 

kalmaya devam eden tanıdıklarını yüz yüze ya da telefonda devletimizin yanında yer almaları hususunda 

uyarmıştır. Hatta yapı üyeleri tarafından Yönetim kurulu Başkanımızın kurumunun  ürünlerine karşı protesto 

eylemleri yapılmış olup gittikleri market ve restoranlarda bu ürünlerin satılmaması yönünde telkinatlarda 

bulunmuşlardır. yine bu tarihten sonra bu çevrelerin mal kaçırmaya yönelik girişimlerini odanın vereceği 

belgeleri vermeyerek önlemiş bu kurumların Akşehir’linin malı olarak kalmasına vesile olmuştur. Bu  

girişimi yargı ve diğer ilgili  resmi kurumlarca malumdur. 

   

Bunun yanında bu ihanet çevrelerinin yerleşmediği hiçbir devlet kurumu kalmamıştır. Bu hainlerin sızdığı 

tüm kurum çalışanları istifa mı edecek, ya da malum kişinin gazetesi onların reklamını yaptığından dolayı 

gazetesini kapatmayı düşünüyor mu? 

   

17-25 Aralık  operasyonlarından sonra fetö terör örgütüne destek veren ve vermeye devam eden kim varsa 

vatan hainidir.Velev ki bu en yakınımızdaki insanlar olsa bile haindir. Çok şükür hainlerden hesap soracak 

güçte ve dirayette yüce bir devletimiz vardır. Bizde 17-25 aralıktan sonra yapıyla tüm gücümüzle mücadele 

ettik ve etmeye devam edeceğiz, tüm bilgilerimizi devletimizle paylaştığımız gibi bundan sonra da vatan 

hainleriyle bütün gücümüzle mücadeleye devam edeceğimizi buradan ilan ederiz. 

 

Milletimiz yaşayacak, düşmanları kahrolacaktır. Allah Devletimize zeval vermesin. Yaşasın Millet Kahrolsun 

Millet Düşmanları. 

 

2.8. Ağustos AKTSO Çalışmaları 
 Demokrasi Nöbetine Devam 

Geçtiğimiz günlerde yapılan darbe girişiminin ardından Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi 

nöbetlerini 10. Gününde de sürdüren binlerce kişi aralıksız olarak darbe girişimine tepki göstermeye ve 

demokrasi nöbetlerine devam ediyor. 

 

Demokrasi nöbetine; AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Belediye 

Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Müdürleri,  STK temsilcileri, Siyasi Parti 

Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

 

Demokrasi nöbetinin 10.gününde Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden;  AK Parti İlçe Başkanı 

Abdullah Bahadır Örs; 15 Temmuz gecesi milletin verdiği tepkiye dikkat çekerek Bu demokrasi nöbetinde 15 

Temmuz gecesini biz çok önemsiyoruz. Bu 10 günlük süre içerisinde yapılan darbe girişimi sonucunda büyük 

bir temizlik başlatan devletimiz yaptığı operasyonlarla bu hainlerin memleketimiz Akşehir’de inlerine 

girilerek bertaraf etme çalışmalarına başlandı. Hani bunlar diyanetten bahsediyorlardı. Bunlar neden 

kolejlerinde evlatları imha ediyorlar. Hani bunlar çocukların diniyle uğraşıyorlardı. Hani bunlara dini 

eğitimler veriyorlardı .Ne yapıyorsunuz kardeşim? Nedir bu devletten alıp veremediğiniz. Onların o 

Pensilvanya’daki temsilcisine, bu millete, sizlere, hepimize söylediği o ahmak kelimesini aynen iade 

ediyoruz. Asıl ahmak sizsiniz. Bu milletin üzerine sizler operasyon yaptınız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 

ifadesiyle bunları inanın bu anılan terör örgütlerinden, PKK’dan DAEŞ’den diğer terör örgütlerinin hepsinden 

daha tehlikeliler. Niye tehlikeliler? Sinsi oldukları için. Allah bunlara fırsat vermesin. Kıymetli hemşerilerim, 

ikinci bir emre kadar, sayın cumhurbaşkanımız evlerinize dönebilirsiniz diyene kadar demokrasi 

nöbetlerimize devam ediyoruz. Ölmek var, dönmek Yok, hepinizi Allah’a  emanet ediyorum” dedi.  
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VATAN NÖBETİ NAMUS NÖBETİDİR 

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu yaptığı konuşmada vatanını önemine vurgu yaptı. Baloğlu 

“Vatan nedir namustur, vatan nöbeti namus nöbeti. Biz bu günün vatanını satanlara karşı vatanımızın nöbetini 

tutuyoruz” dedi. Milletvekili Baloğlu “Allah sizlerden razı olsun. Türkiye’nin her yerinde bütün meydanlarda 

sağcısı, solcusu, CHP’lisi, MHP’lisi, AKPARTİ’lisi SAADET partilisi, herkes meydanlarda, çünkü eğer 

mevzu vatansa gerisi teferruattır. Hepimiz vatanımızı bekliyoruz. Hepimiz namusumuzu bekliyoruz. Bir gün 

MİT’in önünde, bir gün Kızılay’da  bir gün sabaha kadar yaralılarımızı dolaştım. Yaralı aslanlarımızı 

dolaştım. Üroloji branşından bir doktor arkadaşımız gencecik bir çocuk hem bacağından, hem karnından 

vurulmuş. Dedim ki‘ne oldu?’ 3 yaşında ve 5 yaşındaki çocuğu ayağına sarılmış ‘gitme’ diye o çocuklarına 

demiş ki ‘ben bugün gitmezsem yarın hepimizi vururlar’. Allah onlardan razı olsun. Asıl kahramanlar; o gün 

bu işgal hareketini, bu darbe hareketini duyup da kendilerini tankların önüne atıp, kendilerini o 

helikopterlerden gelen ateşlere siper eden, uçaklardan gelen bombalara siper eden, o gün sokağa dökülen 

Ankara’daki İstanbul’daki vatandaşlarımızdır. Asıl kahramanlar onlardır. Boğaz içi köprüsünde 100 tane 

tankıyla, topuyla gelen hainlere kafa tutan kadınımızı, erkeğimizi, hepiniz izlemişinizdir. Onları gördükten 

sonra kimse kendini kahraman sanmasın. Evet biz bu vatanın bekçisiyiz. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Şunu 

özellikle rica ediyorum. Bakın aranızda gençlerimiz var, o kadar çok gencimiz var ki, gençlerimiz kendilerine 

dikkat etsin. O körpe beyinlerini alıp, beyinlerini kiralayıp onları uyutup haşhaşiler gibi bu günün 

yöntemleriyle bilinç altı yöntemleriyle uyutup bugün kendi emirlerini uygulayacak hale getiren kişilere karşı 

dikkatli olsun. Çünkü bu coğrafya önemli bir coğrafya. Bu ülkenin üzerinde hain emelleri hiçbir zaman 

bitmez, bu gün bitmedi bundan sonrada bitmeyecek. Onun için evlatlarımıza sahip çıkalım dedi. 

 

TERÖRİSTLER HAK ETTİĞİ CEZAYI MUTLAKA GÖRECEKLER 

Milletin iradesinin ve bu iradeye sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Baloğlu “Bu güç milletin gücü. 

Nereden gelirse gelsin tehlikeyi önleyecek kapasitededir. Hepimiz yarın bir tehlike olduğu zaman 

göğsümüzü, vatanımız için, milletimiz için siper edeceğiz ve etmeye hazırız. Ama şunu bilsinler ki, içimize 

yerleştirilen o silahlı kuvvetlerimize yerleştirilen, polisimizin içine yerleştirilen o teröristler hak ettiği cezayı 

mutlaka görecekler. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Bunların karşılığı idamdan başka hiçbir şey olamaz. 

Daha bunları övenler, bunlarla ilgili hayır düşünenler varsa onlarından ben hem aklından hem de vicdanından 

şüphe ederim. Bu millet tek vücut. Bu birliğimizi beraberliğimizi Allah bozmasın. Bunların amacı sadece 

darbe değil, bakın bunlar diğer amacı bu ülkede iç savaş çıkarmaktı. Bu ülkeyi Suriye haline getirmekti ama 

millet buna engel oldu. Bu millet hiçbir şekilde bunlara izin vermeyecektir. Allah birliğimizi beraberliğimizi 

bozmasın, nöbetiniz mübarek olsun, Allah bu şerefli insanları bu milletin başından eksik etmesin” diye 

konuştu.  

 

Akşehir Belediyesi tarafından da demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılmaya devam 

ediliyor. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtılarak, içecek ve yiyecek servileri de 

yapıldı. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Düzenlenen İstişare Toplantısı 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal ÇİFTCİ, TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve 

Oda-Borsa Başkanlarımız ile birlikte 04 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantının 

ardından Başbakanımız Binali YILDIRIM ile görüşmelerin gerçekleşeceği Çankaya köşküne geçildi. 

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Oda ve Borsa Başkanları ile istişare toplantısında konuşma yapan TOBB 

Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak dün olduğu gibi bugün de 

Demokrasiden, Milletimizden, Devletimizden yana olmaya devam edeceğimizi belirtti. 

 

 AKTSO’dan 15 Temmuz Şehitlerine Destek 

Aziz vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için, iman kavgasında canını tereddüt etmeden seve seve veren 

aziz şehitlerimiz ne mutlu size ki inşallah Rabbimin katında rütbelerin en yükseği olan şehitlik makamına 
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eriştiniz. Karanlık 15 Temmuz gecesini cesaretiniz ve şehadetinizle aydınlattınız. Dün kahraman atalarımızın 

yaptığını yaparak tıpkı onların Çanakkale’de yaptığı gibi ülkeyi işgale kalkışanlara “Çanakkale Geçilmez” 

dercesine geçit vermediniz. Şeref sizin, şan sizin, övgü büyük milletimizindir. Kahırlar, lanetler, şerefsizlik ve 

hor bir yenilgi hainlerindir, İnşallah ahrette elem veren bir azap ise yine bu hainlerin olacaktır. Şunu herkes 

bir kez daha öğrendi ki “Türk milleti Allah’tan başkasına eğilmez, Türk milleti yenilmez. 

 

Biz burada acizane odamızın sınırlı imkanları içerisinde imkanlarımızı zorlayarak şanlı şehitlerimizin aziz 

hatıralarına sahip çıkma arzusuyla geride bıraktıkları emanetlerini emanetimiz bilerek küçük bir meblağ da 

olsa yanlarında olduğumuzu ortaya koymak istedik. 30.000 TL bağış yaparak vefa duruşumuzu göstermek 

istedik. 

 

Şehitlerimiz şundan emin olsunlar ki nasıl ki onlar karanlık temmuz gecesini şehadetleriyle aydınlattılar, 

ülkemize yeni, onurlu ve aydınlık bir yol açtılar: bizler de aynı kararlılıkta hiç tereddüt etmeden vatan için, 

bayrak için, ezan için iman kavgasında kanımızın son damlasına kadar bu iman kavgasında hep var olacağız. 

Her ne kadar biz bu onurlu ve temiz yolumuzda çeşitli engel, iftira ve haksızlıklarla da karşılaşmış olsak da 

hiç azmimizi azaltmadan Akşehir’imiz ve ülkemiz için var gücümüzle hizmetimize devam edeceğiz. Bu 

bizlerin vatanımıza sadakati ve görevidir. Bu böyle biline… 

 

Şehitler ölmez, hatıraları ve onurları hep yaşar, kıyamete kadar hayırla anılırlar. Hainler ise kıyamete kadar 

kahır ve lanetle anılırlar. Ne mutlu şerefli şehitlere, Ne mutlu şehitlerin emanetine sahip çıkıp şereflice 

yaşayanlara… 

 

 Xc Open Yamaç Paraşütü Şampiyonası 

Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir 

Sportif Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe 

Şampiyonası ve Eğitim Yarışması sporcuların ilk uçuşlarıyla Akşehir'de başladı. 

 

XC Open Yamaç Paraşütü Şampiyonası Akşehir'de Başladı. Akşehir'de yapılan bu yarışmaya Türkiye'nin 

birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan 

toplam 130 yarışmacı katılıyor. 2013 yılından bu yana Akşehir'de geleneksel hale gelen organizasyon 

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından kategori 2 (cat 2) onayı ile belgelendirilip uluslararası 

bir boyut da kazandı. Belirli bir seviyeye gelmiş pilotlara hem yarışma ortamı hem eğitim ortamı hem de 

puanlama ve sertifika yükseltme olanağı sağlayan yarışma; Akşehir deki konaklama, ulaşım ve sağlık 

imkânlarının çok iyi olması, şehrin geniş bir ovaya sahip olması nedeniyle yamaç paraşütü sporu yapanlar 

için elverişli bir hal alıyor... 

 

Akşehir Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti'nde yapılan yarışmayı izlemeye; Akşehir Kaymakamı 

Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Çelik, İlçe Jandarma 

Komutanı Binbaşı Ali Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz da katıldı. Yarışmaya başlayacak olan sporculara başarılar dileyen ve onlarla 

sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra sporcuların atlayışlarını izledi. Yarışma hakkında bir açıklama yapan 

ilçe Kaymakamı Yalçın Sezgin "Bu yıl sporcu sayısında ciddi anlamda artış olduğunu gözlemliyoruz. Hatta 

kulüp yetkililerinde verdiği bilgiye göre, bir kısım sporcularımızı da buradaki yoğunluk nedeniyle buraya 

katılma noktasında gerekli izinlerde verilememiş. İnşallah zamanla bu sayıyı artırma noktasında da, gereken 

yapılacaktır. Akşehir biliyorsunuz tarihiyle, kültürüyle, Nasreddin Hoca'sıyla önemli bir yer. Bu arada da, 

Sultan Dağları'nda da sporun değişik branşlarında trekking, kaya tırmanışı ve bugün burada olduğu gibi 

yamaç paraşütünde de iddiası olan bir şehrimiz. Dolayısıyla bu noktada Akşehir üzerine düşen görevini 

üstleniyor ve sporcularımıza ev sahipliği yapıyor. Gökyüzünde, Akşehir'imizin semalarında rengârenk bir 

şekilde sporcularımız uçacaklar. Bu vesile ile başta kulüp yetkililerine, Belediyemize, Ticaret ve Sanayi 

Odamıza, Gençlik Spor Müdürlüğümüze bu organizasyonda gerekli katkıda bulundukları için teşekkür 

ediyorum" dedi. 
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Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya'da yaptığı konuşmada Akşehir'de daha önceleri sadece mesafe 

yarışmaları olarak bu yarışmaların yapıldığını ancak 4 yıldır yapılan yarışmalarda mesafe ve eğitim yarışması 

olarak ifade edilen XC Open yarışmalarının yapıldığına dikkat çekerek "Bu yılda yine uluslararası nitelikte 

olan bu yamaç paraşütü yarışmamıza Avustralya'dan da iki sporcumuz katılmış bulunmaktadır. XC Open 

Mesafe Eğitim Yamaç Paraşütü yarışmalarımıza, Türkiye'mizin çeşitli il ve ilçelerinden gelen toplam 130 

sporcu yarışmaya katılıyor. Bu sporcular arasında 12 bayan yarışmacımız da var. Geçen yıl 74 ile 75 civarı 

yarışmacımız vardı, bu sene itibari ile 130 kişi sayısına ulaştık. Biraz sonra semalarda yapacakları uçuşlarla 

bu sporcular Akşehir'imize inşallah renk katacaklar. Ben bu yarışmacılarımıza emniyetli ve başarılı uçuşlar 

diliyorum. Akşehir Belediyesi olarak bu organizasyon bizim için önemli. Çünkü Türkiye'de bu eğitim 

yarışması iklim şartları itibari ile Kayseri, Akşehir ve Denizli'de yapılabilmektedir. Bu anlamda Akşehir'de 

önemli bir yer tutuyor. Onun için her geçen yıl, Yamaç Paraşüt Derneğimizle beraber organizasyonu 

büyütmeye ve daha güzel noktalara getirmek için gayret edeceğiz. Burada başta Kaymakamlığımız olmak 

üzere Gençlik İlçe Spor Müdürlüğümüze, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. 

Belediye olarak bizlerle birlikte, onlarda desteklerini esirgemiyorlar. Akşehir'imizin tanınmasında Nasreddin 

Hoca'mız, tescilli Akşehir Kirazı'mızdan sonra bizim için yeni tanınma aracı olan yamaç paraşüt sporuyla da 

Türkiye'de ve dünyada önemli bir yer edineceğimize inanıyorum" diye konuştu. 

 

THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ'da yarışmanın Akşehir'de 

gerçekleşmesine katkı sağlayan Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Ticaret Ve Sanayi Odası 

Başkanlığı ile tüm sponsor kuruluşlara teşekkür ederek "Şu anda Türkiye'de Yamaç paraşütü camiasında ciddi 

bir konuma geldik. Önümüzdeki yıllarda daha çok yarışmacı için çaba sarf edeceğiz. Yarışmacılarımızın 

ulaşımı, konaklamalarına cevap verebilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yarışmanın 

devamlılığı noktasında Akşehir Kaymakamlığına, Akşehir Belediye Başkanlığına, Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanlığına, Emniyet Müdürlüğüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Jandarma 

Komutanlığına teşekkür ediyorum. Aradığımız her zaman bize yardımcı olmaya çalıştılar. Buranın her 

karışında hepsinin emeği var. Özellikle Belediye Başkanımızın, belediyenin bütün birimlerinin büyük 

emekleri var. Kendilerine ve tüm sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 

 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi yaptığı konuşmada Akşehir'de bu tür faaliyetlerin 

artırılması noktasında Ticaret ve Sanayi Odasına bir görev düştüğü zaman her zaman katkı sağlayacaklarını 

belirterek "Yarışmanın başladığı yıldan bu yana sürekli bu organizasyona Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

destek vermekteyiz. Bu organizasyon hem şehrimizin ekonomik canlılığını artırıyor hem de gerçekten 

müsabakaların burada yapılıyor olması şehrimize ayrı bir canlılık, ayrı bir renk katıyor" dedi. 

 

Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz da 4'ncüsü düzenlenen XC Open Yamaç 

Paraşüt yarışmasının Akşehir'de yapılmasından dolayı gururlu olduklarına değinerek "Burada emeği geçen 

başta kulüp yetkilileri ve organizatörlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki zamanlarda da, geleneksel olarak 

devam edecek olan paraşüt yarışmalarında sporcu sayısını daha da artırılması noktasında çalışmalarımıza 

devam edeceğiz. Bu yıl 250 sporcunun başvurmuş olmasına rağmen seçicilik yaparak en iyi 130'unu 

belirledik. Başta Kaymakamlığımız olmak üzere Akşehir Belediyemize, Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanlığımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 

 

Yarışma Koordinatörü Abdullah Yıldız'da Akşehir'in önemli bir yamaç paraşüt merkezi olduğu söyleyerek 

"Bölge Yamaç Paraşütü, özellikle mesafe uçuşu dediğimiz disipline çok uygun. Burada bu yarışmayla beraber 

iki senedir yarışma direktörlüğü yapıyorum. Öncelikle bu bölgedeki, destek veren sponsorlara Kaymakamlığa 

ve Belediye Başkanlığına ayrıca teşekkür ediyoruz. Akşehir'de yamaç paraşütü sporunun daha ileriye 

gideceğine inanıyoruz. O heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. 

 

 Mustafa Ceceli’den Tasavvuf Musiki Konseri 

Akşehir 24 Ağustos Onur Günü kutlamaları kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından Açık Hava 

Tiyatrosunda Mustafa Ceceli Tasavvuf Musikisi konseri düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu konser öncesi 

Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. 
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Mustafa Ceceli'den Akşehir'de Tasavvuf Musikisi KonseriAkşehir Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinliğe; 

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK Parti İl Başkan 

Yardımcısı Hayati Arık, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Erdal Çiftci, bazı kurum ve daire müdürleri ile binlerce kişi katıldı. Konser öncesinde Akşehir 

Belediyesi Mobil İkram çeşmesi vasıtasıyla konsere gelenlere gül şerbeti ikram edildi... 

 

Konser öncesinde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasının ardından memleketimizin birliği ve 

beraberliği için dua edildi. 

 

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile Açıkhava tiyatrosunu 

dolduran binlerce kişiye keyifli saatler yaşattı. Eserlerini zaman zaman hayranlarıyla beraber söyleyen sanatçı 

kendisini izlemeye gelen bedensel engelli hayranları ile de fotoğraf çektirdi. 

 

Sanatçı Mustafa Ceceli konser esnasında yaptığı konuşmada "Tahmin ediyorum 3 yıl önce sizlerin 

huzurundan bu sahnede şarkılar söylemiştik. Önemli ve anlamlı bir gün. Ülkemizde yaşanan gelişmeleri 

hepimiz yakından takip ediyoruz. Hepimiz güzel günlere iyi günlere uyanmak istiyoruz ama o kara senaryoyu 

coğrafyamızdan asırlardır yüzyıllardır bir türlü bırakmak istemeyenlere bizde prim vermeyeceğiz. Elbette 

şunu unutmayalım İslam yücedir. İslam'ın Terörle alakası yoktur. Terörist olanında İslam'la alakası yoktur, 

Müslüman değildir. Efendimiz kimseyi karşısına almamıştır, durduk yere gidip de kimsenin gırtlağını çöküp 

'Müslüman ol' dememiştir. Dolayısı ile de bizler dinimizi en iyi şekilde anlamaya ve anlatmaya mecburuz. 

Küçücük çocukları, masum, hiçbir günahı olmayan insanları, katledecek kadar vahşetin içinde olanların 

insanlıkla alakası yoktur. Bırakın İslamiyet'i insan bile değiller. Bizim gözümüzde zaten onlar cehennemin 

dibine boyluyorlar" şeklinde konuştu. 

 

Konser boyunca ilahiler ve tasavvuf musikisi eserleri ile hayranlarını mest eden Sanatçı Mustafa Ceceli'ye 

konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya tarafından Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan 

saati armağan edildi. Başkan Akkaya yaptığı konuşmada "iki yıldır Mustafa Ceceli kardeşimizi sizinle 

buluşturmak istedik ama kısmet bugüneymiş, 2014 yılı Haziran ayında Kiraz Festivalinde kendisini buraya 

davet etmiştik. Allah razı olsun kırmadı bizleri gelecekti, ama öyle bir rahmet oldu ki, Mevlâm öyle güzel bir 

yağmur verdi ki, burada konser yapmak pek mümkün olmadı bizde onu erteledik. Nasreddin Hoca Şenlikleri 

öncesinde memleketimizde terör olayları oldu ve akabinde yine şehitlerimiz vardı. Şehitlerimizin ailelerine 

saygıyla binaen o konseri de erteledik, erteledik derken 24 Ağustos Onur Günü'müze erteledik ama maalesef 

hain terör örgütü yine durmadı. 15 Temmuzda Aziz Türk Milleti, eğer ülkemizin bağımsızlığını söz konusu 

ise, memleket meselesi, vatan söz konusuysa gerisi teferruat dedi. Muhalefeti ile sağcısıyla, solcusuyla, bütün 

vatandaşlarımız yediden yetmişe bir araya geldi. Onlara güzel bir ders verdi. Allah razı olsun bu milletimiz 

den, şanlı askerimiz, şanlı polisimizle, halkımız bir oldu. Bütün ferasetli yöneticilerimizle başta liderimiz 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la onlara unutamayacakları bir ders verdik. Bu son olaylar Elazığ 

olayları, Van olayları ve Gaziantep olayları, onların Allah'ın izniyle son çırpınışları. Bu millet böyle birlik ve 

beraberlikle, beraber olduğu müddetçe onlar amacına ulaşamayacaklardır. Onlar boşuna gayret edecekler, 

İnşallah onların üstesinden geleceğiz. Elazığ'da, Van'da kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum, 

şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah onların şefaatine bizlere nail eylesin. Ailelerine de başsağlığı 

diliyorum" dedi. 

 

2.9. Eylül AKTSO Çalışmaları 
 İslam Ekonomisi Patronları Toplantısı 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çiftci, Konya Dedeman Otel'de düzenlenen 

İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası'nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısına katıldı. Toplantıya, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi 

Yakup Canbolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir 



 

45 
 

Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı 

Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile 15 ülkeden yaklaşık 100 iş adamı katıldı. 

 

İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası'nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında konuşan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisi dünyanın en güçlü 

ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti" dedi. 

 

Türkiye ekonomisinin dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye'de son bir sene içerisinde arka arkaya iki seçim sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli mültecinin 

ağırlandığını, onların çocuklarının eğitimleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi. 

 

Hisarcıklıoğlu, PKK ve DAEŞ terör örgütleri ile mücadele kapsamında büyük askeri operasyonlar yapıldığını 

vurgulayarak, şunları kaydetti: 

 

"Bütün bunların üstüne 15 Temmuz'da da hain bir darbe girişimi yaşadık. Borsamız yükselmeye devam etti, 

ediyor. Hem Merkez Bankamızın, hem ticari bankalarımızın faizleri de düşmeye devam etti. Ticari 

faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma olmadı. Tam tersine yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine 

güvendiklerini ve yatırımlara aynı hızla devam edeceklerini açıkladılar. Özel sektörün önünü açan reformları 

hızlandırdık. Türkiye ekonomisi belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat 

etti." 

"Ekonomide güçlenme devam edecek" Hisarcıklıoğlu, ekonomide güçlenmenin artarak devam edeceğini dile 

getirdi. 

 

"Allah'ın izniyle bir "şer"den, 'hayır' çıkarmayı başardık" diyen Hisarcıklıoğlu, "Milletimiz birbirine 

kenetlendi. Ülkemizdeki siyasiler arasında da uyum, uzlaşma ve birliktelik var. Bu uyumlu çalışmalar her 

reformun daha iyi, daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor. Yine bu süreçte Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesi 

de önemli bir adım olacak. Türkiye'de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok 

daha avantajlı hale gelmiştir." ifadelerini kullandı. 

 

- "Dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12" Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyar Müslümanla dünya 

nüfusunun, yüzde 23'üne sahip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: 

 

"Üstelik dünyanın en genç, en dinamik nüfusu da İslam ülkelerinde. Yani yüce Allah verdikçe vermiş. Peki 

biz bu nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bütün bu imkanlara rağmen dünya 

zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19'una, Çin ise 

yüzde 13'üne sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi, dünyanın en az gelişmiş 

48 ülkesinin 21'i maalesef İslam ülkeleri. İslam ülkeleri arasındaki gelir farklılığı da çok büyük. En zengin 

İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin kişi başı milli geliri arasında 100 kattan fazla fark var. Sizlere 

soruyorum. Avrupa coğrafyasında ülkelerde böyle bir fark görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü birbirlerini 

destekliyorlar. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını bizlere soracak. Bu tabloyu değiştirmenin tek bir 

yolu var.  

 

Her zaman ifade ediyorum; 'huzur-ticaret-zenginlik' Avrupa ülkeleri ticaretlerinin yüzde 70'ini birbirleri ile 

yapıyor. Doğu Asya ülkeleri ticaretlerinin yüzde 50'sini, ABD yüzde 30'unu komşuları ile yapıyor. Üstelik 

batılı ülkeler bununla da yetinmiyor. Daha fazla zenginleşmek için yeni işbirliği mekanizmaları kuruluyor. 

Bir taraftan transatlantik, diğer taraftan transpasifik ticaret anlaşmaları ile yeni zenginlik bölgeleri 

oluşturuluyor. İslam ülkeleri olarak ise biz ticaretimizin sadece yüzde 19,9'unu birbirimizle yapıyoruz. İşte bu 

yüzden, aramızdaki ticareti artıracak adımları acilen atmak zorundayız." 

 

İslam ülkeleri arasında ticareti artıracak olan Tercihli Ticaret Anlaşmasının hayata geçirilmesini isteyen 

Hisarcıklıoğlu, vizelerin karşılıklı kaldırılması da talep etti. 
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Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticari sorunların çözümü için tahkim merkezi kurulmasını da önerdi. 

 

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’den ticari artırma çağrısı 

 

Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, savaşın, kargaşanın olduğu yerde 

sanayi, ticaret ve üretimin olamayacağını bildirdi. İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın çalışmalarını 

önemsediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, İslam ülkelerine ticareti artırma çağrısında bulundu. Ticareti 

artırmak için yeni mekanizmalar geliştirmek gerektiğini anlatan Tüfenkci, “Yeni üretim mekanizmaları, yeni 

pazarlara ulaşım noktalarında burada atılacak adımlar bizim için de yol haritası olacak” dedi. Tüfenkci,  İslam 

ülkelerindeki yoksulluğun ve az gelişmişliğin ortadan kalkması için karşılıklı ticaretin en önemli araç 

olduğunu söyledi. 

 

Bakan Tüfenkci, e-ticaretin önemi üzerinde de durarak, İslam ülkelerinin ticaretteki bu yeni trende önem 

vermelerini istedi. Tüfenkci, e-ticaretin karşılıklı olarak ülke ekonomilerini güçlendireceğini anlatırken, 

üçüncü ülkelerde güçbirliği yapılması çağrısı yaptı. Bülent Tüfenkci, İslam ülkelerine zulme, teröre ve şiddete 

karşı topyekün mücadele edilmesini önerdi. 

 

- "Türkiye'nin İslam âleminin lideri olmasını istemiyorlardı" 

 

ICCIA Başkanı Şeyh Salih Kamil de Türk halkının 15 Temmuz'da demokrasiyi pekiştirmek için gösterdiği 

çabayı ve elde ettiği zaferi kutlamak istediğini bildirdi. 

 

Türk halkının sokaklara inip, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını aktaran Kamil, "Bu 

komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyorum. Çünkü Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti. Türkiye'nin 

İslam aleminin lideri olmasını istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda Türkiye'deki gelişmeler 

düşmanlarımızı üzmüştür." ifadelerini kullandı. 

 

Yönetim Kurulu toplantısının başarılıyla sonuçlanması temennisinde bulunan Kamil, katkı verenlere teşekkür 

etti. 

 

-TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 

 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de konuşmasında İslam 

dünyasının gözünün Türkiye’de olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın önemli bir duruş 

sergilediğini bildiren Öztürk,  demokrasi anlamında kararlı bir tutum gösterildiğinin altını çizdi. Öztürk, 15 

Temmuz darbe girişiminin yalnızca demokrasiyi değil, Türkiye ekonomisini zayıflatmayı da hedef aldığını 

kaydederken, İslam coğrafyasında gözyaşının dindirilmesi için mücadele edilmesinin önemine işaret etti. 

Selçuk Öztürk, Konya ekonomisine ilişkin de bilgi verdi. 

 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın tarihi ve önemine vurgu yaparken böyle 

önemli bir toplantıya Konya olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. 

 

Toplantının sonunda, iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. 

 

 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Bilgilendirme Toplantısı 

22.09.2016 tarihinde Akşehir İlçemizde 6736 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı. 

 

Akşehir Vergi Dairesi Başkanlığımız tarafından 6736 sayılı Kanun ile ilgili yapılan tanıtım ve bilgilendirme 

çalışmaları kapsamında; Akşehir Kaymakamı Yalçın SEZGİN, Vergi Dairesi Müdürü makamlarında ziyaret 

edildi. Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya YILDIZ, Ticaret Odası Başkanı Erdal ÇİFTÇİ, Akşehir 

Vergi Dairesi Müdürü Özgür ÖZER, SMMM Odası temsilcisi, diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
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üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla, 6736 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Soru 

cevap bölümünden sonra oturum sona erdi. 

2.10.  Ekim AKTSO Çalışmaları 
 Okul Öğrencilerine Eğitim Yardımı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası’na gönderilen 30 bin TL tutarındaki eğitim yardımından 25 bin TL lik kısmı çek 

olarak Akşehir Kaymakamlığına teslim edildi. Geri kalanı 5 bin TL lık kısmı ise Odamız tarafından daha 

önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. 

 

11.10.2016 günü saat 11.00’de Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çiftci, Meclis 

Başkanı Y. İzzettin Yayla, Yön. Kur. Bşk. Yard. Faruk Başoğlu, Yön. Kur. Bşk. Yard. Halil İbrahim Yıldırım 

ve Yön. Kur. Üyesi Ender Kalkan’dan oluşan heyet, Kaymakam Yalçın Sezgin’i ziyaret ederek, Oda olarak 

hazırlanan eğitime destek çekini Kaymakam Yalçın Sezgin’e teslim ettiler. Kaymakam Sezgin de verilen çeki 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na teslim etti. 

 

Kaymakam Yalçın Sezgin Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasının eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür 

etti. Oda olarak Akşehir Bir Milyon kitaba koşuyor kampanyasına gösterdikleri destekten dolayı ayrıca tebrik 

etti. 

 

 62. Türkiye Hükümeti Başbakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlunun Akşehir Ziyareti 

  

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Prof. 

Dr. Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'na Akşehir esnaf ziyaretinde eşlik etti. 

 

Akşehirli Ak Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir 

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Ak Parti Akşehir İlçe 

Başkanı Abdullah Bahadır Örs, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan 62. Türkiye Hükümeti 

Başbakanı ve Ak Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İlçe merkezindeki İplikçi Camii'nde 

cuma namazını kıldı. Cami çıkışında yoğun ilgi gören Davutoğlu tarihi arasta çarşısındaki restorasyon 

çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Davutoğlu arasta esnafını ziyaret etti. 

 

Akşehir TSO üyelerinden Helvacı Öksüzler ve Helvacı Necmi de Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare 

Davutoğlu'na helva ikram edildi. İkram sırasında işyeri ve işyerindeki vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, 

sohbetin ardından 16:00'da Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 

öğrencilere konferans verdi ve ardından Ak Parti istişare toplantısı için Afyonkarahisar'a geçti. 

 

 Yörex Fuarı 

Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde bu yıl 7.’si düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük Yerli Malı 

tanıtım organizasyonu olan Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Akşehir ve Nasreddin Hoca damgasını vurdu. 

 

YÖREX 2016’YA AKŞEHİR VE NASREDDİN HOCA DAMGA VURDU 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir 

Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile çok sayıda oda ve Borsa Başkanının 

katılımıyla, Anfaş Antalya Fuar Merkezi’nde yapılan açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı. Mevlana Kalkınma 

Ajansı tarafından açılan 160 metrekarelik stantta Akşehir Belediyesi, Ereğli Belediyesi, Kadınhanı 

Belediyesi, Ayrancı Belediyesi, Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, 

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, AKSEV ve Nasreddin Hoca Turizm Derneği de fuar da Konya ve 

Karaman’a ait Yöresel Ürünleri ve Coğrafi İşaretleri ziyaretçilerin beğenisine de sundu. 
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Fuarda en çok ilgiyi temsili Nasreddin Hoca’nın da bulunduğu Akşehir standı çekti. Fuar alanındaki 

’Dünyanın Ortası Burasıdır’ yazılı platforma basarak, Akşehir standını çok beğendiklerini ifade eden 

ziyaretçiler temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirebilmek için adeta bir yarış yaşadılar. Ünlülerinde 

yoğun ilgi gösterdiği Akşehir Standında Akşehir’in Yöresel Ürünleri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra 

Nasreddin Hoca’mızı, Tescilli Akşehir Kirazından yapılan kiraz lokumumuzu, kiraz kurusu, helvamızı ve Sıra 

Yarenleri kültürümüzü bu fuarda ziyaretçilere tanıttık. 

 

 

2.11. Kasım AKTSO Çalışmaları 
 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi OSBÜK Başkanı Ziyareti 

Tobb Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim 

Kurulu Başkanı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Akşehir 

Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Başoğlu ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Ender Kalkan tarafından karşılandı. 

 

Faruk Başoğlu Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası hakkında bilgi verdi. Sanayicimiz ve tüccarlarımızın 

sorunlarını dile getirdi. Kobilerin sorunlarını ve çözüm önerileri konusunda desteklerini beklediklerini ifade 

etti. 

 

Başkan Memiş Kütükçü “Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetlerini yakından takip ediyoruz çok 

başarılı çalışmalara imza attıklarını biliyoruz. Bölgenin Sanayi ve Ticaretinin gelişmesi ve yükselmesi için 

gerekli çalışmaları yapmakta ve bu faaliyetleri yürütürken sosyal sorumluluk projelerine gerekli destekleri 

vererek bölgenin gelişmesine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz “ dedi. 

 

Tobb olarak kobilerin finansal sorunları ile ilgili Oda ve Borsalarımızla birlikte bir çalışma başlattıklarını 

Nefes Kredisi adı altında kobilerimize düşük faizli kredi sağlayacaklarını ifade etti. 

 

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Memiş Kütükçü ‘yü Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 

Murat Balaman karşıladı. Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Organize Sanayi bölgesinin mevcut 

parsellerin dolduğunu, altyapı sorunlarının olmadığı ve genişleme çalışmalarının devam ettiği ifade etti. 

Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların gelişim göstererek iyi noktalara geldiklerini 

söyleyebiliriz dedi. Birçok firmamız ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Organize 

Sanayi Bölgesini gezerek bölge içeresinde faaliyet gösteren firmalarımızdan Hars Traktör fabrikasını gezerek 

yetkililerden bilgi aldı. 

 

 Akreditasyon Denetimi 

28.11.2016 tarihinde Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Akredite Oda belge yenileme denetimi gerçekleştirildi. 

 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında Akşehir Ticaret 

ve Sanayi Odası (AKŞEHİRTSO) Akreditasyon Sistemi denetimi çalışması yapıldı. Oda ve Borsaların 

hizmetlerini 5 yıldızlı ve sürdürülebilir olarak verebilmesi için oluşturulan sistemde 3 yıldır Akredite Oda 

unvanıyla yer alan AKŞEHİRTSO, Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK`tan akredite Ulusal Klaslama ve 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan Türk Loydu Başdenetçisi Engin DENİZ tarafından 28.11.2016 

tarihinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak 2017 yılından itibaren 3 yıl süre ile daha 

Akredite Oda unvanını yenilemiş oldu. AKŞEHİRTSO Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi ve Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk BAŞOĞLU, Kalite/Akreditasyon Sorumlusu Filiz TUNA ve 

AKŞEHİRTSO personelinin hazır bulunduğu açılış toplantısının ardından AKŞEHİRTSO birimlerinin 

akreditasyon standardına uygunluğu denetlendiğini belirtti.  
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Temmuz ayında gerçekleştirilen ön denetimlerin tamamlayıcısı olarak Akreditasyon Standartları çerçevesinde 

onüç başlıkta sürdürülen incelemelerin ardından kapanış toplantısında söz alan Türk Loydu Başdenetçisi 

Engin DENİZ, "AKŞEHİRTSO` nun 2014 yılından bu yana yer aldığı Akreditasyon Sisteminin 

gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiğini; sürdürülebilir olarak hizmet kalitesini arttırdığını görmek bizleri 

de mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı. Akredite Oda olmanın; Paris, Berlin, Londra gibi Avrupa`nın en iyi 

hizmet sunan seçkin odalarıyla aynı sınıfta yer almak anlamına geldiğini belirten AKŞEHİRTSO Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk BAŞOĞLU, "Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak ve hizmet 

standardımızı gün geçtikçe daha da ileriye götürmek için gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmamızın karşılığını da 

Akredite Oda unvanını taşıyarak alıyoruz. Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında başta Genel 

Sekreterimiz Osman ÇORUMLU, Kalite/Akreditasyon Sorumlumuz Filiz TUNA ve emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 

 

 

2.12. Aralık AKTSO Çalışmaları 
 Akşehir TSO Selçuk Üniversitesini Ziyareti 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ÇİFTCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender KALKAN, Selçuk 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin KARA ve Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard. 

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN ile Selçuk Üniversitesinin Akşehir’deki eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

değerlendirdiler. Akşehir’deki fakülte ve yüksekokullara yeni bölümler eklenmesi konusunda görüş 

alışverişinde bulunulan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ÇİFTCİ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ender 

KALKAN, Selçuk Üniversitesinin bu konudaki duyarlılığına teşekkür etti. Bu konuda Akşehir Ticaret ve 

Sanayi Odası olarak her türlü katkının sağlanacağını ifade edildi. 

 

Toplantı sonrasında Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ÇİFTCİ ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Ender KALKAN, Malezya Ekonomi Üniversitesi Fakülte Dekanıyla bir araya geldi ve birlikte 

görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

 Ekonomi Bakanlığı Destekleri Toplantısı 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Konya Teknokent A.Ş işbirliğince düzenlenen Ekonomi Bakanlığı 

destekleri konusunda Akşehir Mutfağında Sanayici işletmelere tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

  

 

Akşehir Mutfağında düzenlenen bilgilendirme sunumuna Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, OSB Bölge Müdürü Murat Balaman, Akşehir MYO 

Müdürü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şahin, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürü SÜNHAM Yrd. Doç.Dr. Kadir Öztaş Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Prof.Dr.Birol Dağ, Konya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Erenler ve çok sayıda firma ve sanayici 

iş adamları katıldı. Bilgilendirme toplantısında  Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Prof.Dr.Birol Dağ, firmanın hangi amaçlarla hizmet ettiğini anlatan sunum gerçekleştirdi. Genel Müdür 

Yardımcısı Yeliz Erenler ise Farkındalık, Bilgilendirme, Eğitim Hizmetleri, Destek Programlarından 

Yararlanmaya Yönelik Hizmetler, Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri, Üniversite Sanayi İşbirliği 

Hizmetleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri, Şirketleşme Girişimcilik 

Hizmetleri gibi konuları ele aldı. 

 

Organize Sanayi yönetimi olarak her şeyi yaptıklarını belirten Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal 

Çiftçi “   Aydınlanalım sorularımızı soralım arkasından da güçlü bir çalışmayla Akşehir’in ekonomisini 

uluslararası anlamda da üretimin merkezi haline dönüştürme noktasında çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. 

Herkesin bildiği gibi globalleşen bir ekonomik savaş var şuanda Yurt dışında ve Yurt içinde hangi ülkeye 

giderseniz gidin krizden bahsediliyor. Çok iyileri de var, çok kötüleri de var dünya sermayesinin %80’i belli 

ülkelerden toplanmış %20’sini idare etmeye çalışıyorsa burada bize düşen büyük görevler düşmekte bu 

anlamda da çok çalışmalıyız. Türk sanayicisinin her şeyin en mükemmelini yaptığı ve yapacağını inanıyorum. 



 

50 
 

Bu noktada oda olarak Organize Sanayi yönetimi olarak üzerimize gelen her şeyi yapmaya hazırız sizden de 

talepleri bekliyoruz. Hem de gerçekten bu tür bilgilendirici programlara ilginizi alakanızı bekliyoruz. Ben 

şahsım adına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. 

 

Burada böyle bir ortamda bölge sanayicileri ve misafirleri yalnız bırakmamak adına bilgilendirme toplantısına 

katılan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya “  Akşehir Belediyesi olarak konuda direkt alakalı değiliz 

ama Organize Sanayi %51 üzerimizde olarak yönetimde bulunarak tabi ki, bu konuda ilgimiz vardır. Bize 

düşen bir konu olduğunda her zaman sanayimize katkıda bulunmak adına Makine Mühendisi ve İnşaat 

Mühendisi arkadaşlarımızda katılmış bulunmaktalar. Bizimde istifade edeceğimiz gerek organize sanayi 

anlamında gerekse belediye yatırımları hakkında ihtiyaç duyacağımız konular olabilir. Erdal Bey çok güzel 

özetledi hakikaten daha öncede bir Kırsal Kalkınma koordinatörümüz Akşehir Kültür Merkezinde konular 

hakkında toplantı yapmıştır. Akşehir bu noktada diğer ilçelere yönelik karşılaştırıldığı zaman bu konulardan 

az faydalanmaktadır. Ama Hamd olsun gerçekten güzel üretici, sanayicilerimiz, ihracat yapan firmalarımız 

var ancak daha iyi hale getirme adına küçük çaplı işletmelerde büyümesi adına gerek ulusal gerekse 

uluslararası bazda en iyi şekilde faydalanmak lazımdır. Belediye olarak ta şunda bizim örneğin Avrupa Birliği 

Kanalizasyon şebeke değişimi işimiz var devam etmektedir. Avrupa Birliği Projesi içme suyunu henüz ihale 

ettiremedim, Avrupa Birliği Fonları ile ilgili bir sıkıntılarımız var inşallah bu sıkıntıları da çözmeyi 

çalışacağız. Kanalizasyon ve Atık Su Arıtmamız 10 milyon 750 bin Euro, Seydişehir’de ve Akşehir’de sadece 

bu fondan faydalanıyor ve en büyük projemiz Akşehir Belediyesine ait projedir. Hakikaten geçen Konya’da 

bir toplantı üzerine şahsım ve ekibim adına bize teşekkür edildi. Çok geçmiş yıllardan Mustafa beyin 

başlattığı ve bizimde takiplerini yaparak sonuçlandırdığımız bir projedir. %94 hibe çok önemli %85’i Avrupa 

Birliği %9 ‘u Çevre Bakanlığı hibesi %6’sıda Akşehir Belediyesine düşmekte olduğunu söyledi. 

 

 

Projelerin oluşturulma noktasında prosedür eksikliğinin altını da çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih 

Akkaya “Gerçekten güzel fonlar var gerek Yurt Dışı gerekse Yurt İçi kaynaklı ama bizim proje yapma 

noktasında Mühendisler içinde aynı, Mühendis olmayan içinde aynı bize zül geliyor, Biz bu noktada 

gerçekten biraz ihmalkâr davranıyoruz. Basit birkaç prosedür eksikliği dolayısı ile bürokrasiyle 

karşılaştığımız sorunlar vardır. Avrupa Birliği prosedürlerle gerçekten bizi zorluyor alışmamışız biz Türk 

toplumu hemen sonuç odaklı çarçabuk karar veren hemen yapmak isteyen bir toplumumuz vardır. Bence bu 

tür tebligat direkt bir kredi veren kurum değil ama bu tür yerler ulaşmayı ve boş dönmemeyi sağlayacak 

donanım kazandıran kurumlardan birisidir. O bakımdan ben hem bir etiket anlamında Teknokent’le işbirliği 

içerisinde olanların gittiği zaman böyle kurumlara daha farklı değerlendirilme dönemi bunun için ben faydalı 

olacağını düşünüyorum. 

 

Bu konularda hızla hareket eden tabi kazanıyor. Sanayicilerimize tabi ki, kredi vermemiz vs. değil 

bilgilendirme anlamında çeşitli ortamlar üstlenme anlamında sadece Ticaret Odamız ve Organize yönetimi 

olarak gerekeni yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Bizde Belediye olarak her zaman hazırız Sanayicilerimize 

bu bilgilendirme noktasında faydalı olmasını diliyor üretimlerinde bereket ve hayırlı kazançlar diliyorum 

dedi. 

 

 

 İstanbul’daki Terör Saldırısı Hakkında Basın Toplantısı 

 

BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri İstanbul’daki terör saldırısını nefretle ve lanetle 

kınadıklarını bildirdi. Yayınlanan basın bildirisinde şu ifadeler yer aldı: 

 

İstanbul’daki terör saldırısı kendi başına planlanmış bir terör eylemi değildir, bu terör taşeronlarını bir maşa 

olarak kullanan kanlı elleri görmezsek gerçek katilleri ve gerçek düşmanlarımızı göremeyiz. 
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Bu terör saldırısının ve bundan önceki terör saldırılarının hepsinin temelinde büyüyen, gelişen, mazlumların 

umudu lider bir Türkiye’nin doğuşunu durdurma çabası vardır. Daha net bir ifade ile olanlar; Habil ile 

Kabil’in başlattığı ve kıyamete kadar devam edecek olan “HAK BATIL KAVGASI” dır. Tarihimizde Haçlı 

seferleri diye bildiğimiz Haçlı saldırıları günümüzde de devam etmektedir. Bu haçlı saldırıları karşımıza kimi 

zaman Çanakkale’de çıkmış, kimi zaman 15 Temmuzda Ülkemizi işgal teşebbüsü olarak çıkmış, kimi zaman 

ülkenin değişik yerlerinde patlamalar olarak karşımıza çıkarak varlığını hep göstermiştir. Ama ne yaparsa 

yapsınlar bu aziz milletten hep ağır bir şekilde karşılığını almış ve almaya devam edeceklerdir. 

 

Haçlı ruhu hep olacaktır, şaşırmıyoruz. Habiller ve Kabiller kıyamete kadar var olacaktır. Bizlerde bize 

yakışır bir şekilde güçlü, dirayetli ve kardeşliğimizi yücelte yücelte oyunları bozmaya, tuzakları parçalamaya 

devam edeceğiz. Bazen kalleşçe  canımıza saldırıyor , bazen ekonomimize saldırıyorlar, saldırıyorlar hep 

saldırıyorlar. Ne zaman Türkiye büyümeye yönelik bir hamle yapmaya kalksa hemen göz dağı verecek, 

hemen yolunu kesecek bir hamle yapmaktadırlar. Biz millet olmaktan, Müslüman olmaktan vazgeçmedikçe 

inanın hep saldıracaklar, hiç şüpheniz olmasın. Canımız yanmasın diyorsak, bu saldırıyı yapacak cesaretleri 

olmasın istiyorsak tek çare vardır; GÜÇLÜ OLACAĞIZ. Güçlü olacağız ve bize çatmaya korkacaklar. Zaten 

bu saldırıların arkasındaki niyet de bu değil midir? Bu terör eylemini yapanların, canımıza kasdeden ve ettiren 

Kabil soylarının Ebu Leheb gibi elleri kurusun. Allah Kahhar ismi ile onları kahretsin. Allah biz Habil 

soylarını da El Mü’min ve El Hafiz ismiyle korusun, muhafaza buyursun. 

 

Ne yaparlarsa yapsınlar, kiminle ve nasıl saldırırsa saldırsınlar tarihimizde daha önceden aldıkları gibi yine en 

ağır şekilde cevaplarını alacaklardır. Buradan bu millete kasdeden tüm hainlere ve bu milletin düşmanlarına 

sesleniyoruz: Tükeneceksiniz! Yenileceksiniz! ve bu millete asla diz çöktüremeyeceksiniz. Çünkü Allah 

bizimledir.LA GALİBE İLLALLAH. 

 

 Akşehir’den Halep’e Yardım 

Konya’nın Akşehir ilçesinde Nasreddin Hoca Tanıtım, Kültür, Eğitim, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı tarafından kuşatma altındaki Halep halkına yönelik yardım kampanyası başlatıldı. 

 

Konya'nın Akşehir ilçesinde Nasreddin Hoca Tanıtım, Kültür, Eğitim, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı tarafından kuşatma altındaki Halep halkına yönelik yardım kampanyası başlatıldı. 

 

Başlatılan kampanyaya ilk destek Akşehir Belediyesi ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasından geldi. 

Kampanya kapsamında Akşehir Belediyesi 25 bin TL, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'da 10 bin TL 

bağışta bulundu. Bağış için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Erdal Çiftci, Nasreddin Hoca Tanıtım, Kültür, Eğitim, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Başkanı Metin Koyuncu, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Ziraat bankası 

Akşehir Şubesi'ne giderek açılan hesaba bağışta bulundular. 

 

Vakıf Başkanı Metin Koyuncu yaptığı açıklamada, "Suriye'nin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan 

Halep yaklaşık üç aydır yoğun bombardımanı altında mücadele vermektedir. Halep'te, aralarında çocuk ve 

kadınlarında olduğu yaklaşık 400 000 sivil halk bulunmaktadır. Yapılan saldırılar Halep'te yaşayan insanlar 

ve bu insanların ihtiyaçlarını giderdikleri tüm alanları hedef almaktadır. Çatışmaların daha da yoğunlaştığı 

Halep'te; sağlık hizmetleri, su, temel gıdalar ve hizmetler olmak üzere birçok ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca 

halkın kış şartlarına hazırlanması için insani yardım ve barınak ihtiyacının sağlanması gerekmektedir. Bu 

sebeple Nasreddin Hoca Tanıtım, Kültür, Eğitim, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak Halep 

halkı için acil yardım çalışması başlatılmıştır. Bu çağrımıza Akşehir Belediye Başkanlığı ve Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı hemen cevap vererek destek olmuşlardır. Akşehir Belediye Başkanımız 

Sayın Salih Akkaya'ya ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erdal Çiftci'ye katkılarından dolayı 

teşekkür eder ve tüm vatandaşlardan yardımlarını bekleriz" dedi. 

 

Akşehir Belediyesi'nden 25 bin TL yardım 
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Akşehir Belediyesi adına kampanyaya 25 bin TL bağışta bulunduklarını söyleyen Akşehir Belediye 

Başkanı Salih Akkaya ise, "Evet bugün hayırlı kampanya için buradayız. Akşehir Nasreddin Hoca 

Vakfımız, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamız ve Akşehir Belediyesi olarak Halep'teki kardeşlerimize yalnız 

olmadıklarını hissettirmek, yanlarında olduğumuzu göstermek adına bir kampanya düzenledik. Bugün 

itibari ile Akşehir Nasreddin Hoca Vakfı'nca Ziraat Bankası'na açılan hesaba 1 aylık süreçte yardımlar 

başlayacaktır. Biz de bugün Akşehir Belediyemiz meclis üyelerimizle ortak alınan karar sonucunda 25 bin 

TL'lik çekimizi bu hesaba yatırmak üzere geldik. Haberlerden izliyoruz, Halep'te gerçekten insanlık ölüyor. 

Halep ölüyor, Halep üşüyor, çocuklar üşüyor. Gerçekten oradaki dram büyük boyutta. Onlar bizim 

kardeşimiz, onlar Kilis'e 50 kilometre uzaklıkta olan, ecdadımızın eserlerin ayakta tutan, taşıyan bir yer. 

Orada ölenler bizim kardeşlerimiz. Onun için olanlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Özellikle son 1 

hafta içerisinde; Rusya, İran ve Esed'in güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında binden fazla insan 

hayatını kaybetti. Çocuklar, kadınlar beton yığınları altında ezilmeye devam ediyor. Allah'a hamd olsun ki, 

Cumhurbaşkanımızın yoğun gayretleriyle dün akşam itibari ile ateşkes ilan edildi. Bu ateşkes süreci 

içerisinde, oradaki kardeşlerimiz İdlip bölgesine tahliye edilecekler. Gerçekten izledikçe kanımız donuyor. 

Geçmişte bize, Türk milletine sözde ermeni soykırımı yaptı diyenler, sözde tarihi yazanlar bugün bu 

olayları görüyorlar ve sadece kınamakla yetiniyorlar, başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yine 11 Eylül 

saldırılarında, Paris saldırılarında ölen insanlar için neler yapıldı biliyoruz ama buradaki bizim Halep'te 

ölen kardeşlerimiz için bir şey yapılmıyor. Onlar diğerleri kadar kıymetli değil mi? Onlar insan değil mi? 

Bunu hep sorguluyoruz. Allah onlara kolaylık versin. Biz Türk milleti olarak, Akşehirliler olarak, 

Nasreddin Hoca torunları olarak, onların yanındayız. Orada çocuklarımız ölmesin, insanlık ölmesin 

diyoruz. Sadece çocuklar, insanlık ölmüyor orada adeta medeniyet ölüyor, tarih ölüyor. Çünkü Halep, 

dünyada mimarisiyle çok önemli şehirlerden birisi. Halep bizim içinde önemlidir. Bütün dünya mirası 

içinde önemlidir. Bunun için buna bir önce dur denmesi lazım. Bizde buradan bu vesile ile çağrı yapıyoruz. 

Bunların bir an önce durdurulması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu anlamda yalnız bırakılmaması 

gerektiğini düşünüyorum. Özelliklede İslam ülkelerine buradan sesleniyoruz. Maalesef yönetimleri birçok 

farklı ülkelerin elinde. Onların da silkelenip kendine gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine destek 

vermesi bu tür olaylarda bu mazlumların yanında olmaları gerekmekte. Ben bu vesile ile bu kampanyamıza 

iştirak eden Akşehir Nasreddin Hoca Vakfına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanımız ve Yönetimini tebrik ediyorum. Bu kampanyaya Akşehirli hemşerilerimizin de ilgi 

göstereceğini düşünüyor ve onlara da şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

 

"Türk halkı, bugüne kadar Suriye halkının hep yanında olmuştur" 

 

Yılın en soğuk döneminde Halep'te yaşanan bu hain saldırıya sessiz kalmama adına kampanyaya 

katıldıklarını söyleyen Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi de, "Gerçekten bu kış 

döneminde, yılın en soğuk döneminde, Halep'teki bu insanlık dramına maddi olarak elimizden gelen 

imkanları kullanarak bir nebzede olsa yardım etmeye hedefliyoruz. Bu küçük bir gösterge ve kıvılcım 

diyelim. Türk halkı, bugüne kadar Suriye halkının hep yanında olmuştur. Yüce Mevla'dan dileğimiz 

oradaki kardeşlerimizin eski huzurlu ortamlarına dönmeleri ve gerçekten insanca yaşama haklarının iade 

edilmesidir. Dünyanın garibanlığın ve Müslümanlığın üzerinde, ne kadar hissiz ruhsuz ve gaddar olduğunu, 

bütün halk olarak, Tüm İslam Alemi olarak görmekteyiz. Bir tek Suriye değil, Irak'ta da aynı oyunlar 

oynanıyor. Yemen hakeza aynı şekilde, Myanmar'da, Arakanda, Doğu Türkistan da aynı zulümler 

işleniyor. Nerede Müslüman var, nerede inançlı insanlar var, kan ve gözyaşı hep orada. Bu da aslında bizim 

uyanmamız için ve çok çalışmamız için bize bir göstergedir. Bu noktada bizim üzerimize düşen görevi 

yapacağız. Bundan sonrasında inşallah Rabbim onlara gerekli olan huzur ve süküneti getirecektir diye 

düşünüyorum. Onlar orada bombalar altında imtihan olurken bizde onların durumuna göstereceğimiz ilgi 

alakayla imtihan olmaktayız. Yüce Mevla'm herkesin işini kolaylaştırsın. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak ilk etapta 10 bin TL'lik destek olacağız. Daha sonra imkanlarımız el verdiği noktada üyelerimizi de 

kampanyaya davet ederek yardımların artmasını sağlamaya çalışacağız. Ben emeği geçen herkese 

teşekkürlerimi sunuyorum. Halep'te zulüm gören, işkence gören, bombaların altında yaşam savaşı veren 

kardeşlerimizin de bir an önce huzura kavuşmalarını yüce Mevla'mdan dilekte bulunuyorum" dedi. 
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 Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor- Yazar Buluşmaları 

“Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler ile 

yazar buluşmaları sürüyor. 

 

Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte 

yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ Projesi kapsamında 

düzenlenen etkinliklerle, öğrenciler ile yazar buluşmaları sürüyor. Gazeteci - Yazar Ali Erkan Kavaklı ve 

Ahmet Akay Azak Akşehir’deki çeşitli okullardaki etkinliklerle öğrencilerle buluştu. 

 

Gazeteci - Yazar Ali Erkan Kavaklı; Akşehir Anadolu Lisesi, Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, 

Akşehir Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen 

Lisesi, Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir Şehit Komiser 

Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere deneyimlerini aktarırken, Yazar Ahmet Akay 

Azak ise Akşehir Şehit Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Nimetullah Nahcivani 

İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. 

 

Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerle bir araya gelen yazarlar; eğitim hayatında başarılı olabilmeleri ve 

öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencilere bol bol kitap okunmaları tavsiyesinde bulunarak, 

başarılı olmak için planlı ve düzeli çalışmalar yapmaları konusunda uyarılar yaptılar. Söyleşiler sonrasında 

her iki yazar da öğrencilere kitaplarını imzaladı. 

3. AKTSO TEMEL YETERLİLİKLER (AKREDİTASYON) 

3.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 
 

Kurumsal Kültür ve Kimliği ifade eden Vizyon ve Misyon beyanları, Temel Değer ve Stratejik Plan çalışmaları 

belirlenmiş ve yayınlanmıştır. 28 kişilik Meclis, 7 Kişilik Yönetim Kurulu, 13 Meslek Komitesi, Genel Sekreter ve 

5 Oda personeli bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarını her hafta Çarşamba günü ve Meclis toplantılarını 

her ayın son günlerinde düzenli bir şekilde yapılmakta ve Toplantı tutanakları Genel Sekreter tarafından muhafaza 

edilmektedir. Kalite Politikası, Mali Politika, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgi İşlem Politikası ve Üye İlişkileri 

Politikası kabul olup Mevcut Stratejik Plan 13.04.2016 tarih ve 148 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla revize 

edilmiştir. Genel Sekreter, her hafta Yönetime Mali Tablolar ve Finansal Faaliyetler ile ilgili ayrıntılı raporlar 

sunulmakta ve her ay düzenli Meclis Toplantılarında Detaylı Faaliyet ve Finansal Raporları Meclis Kuruluna arz 

etmektedir. Genel Sekreter tarafından personelin performans değerlendirmeleri düzenli yapılmakta, 

değerlendirmelerde başarı sağlayanlar ödüllendirilmektedir. Akreditasyon kriterlerine uygun 01.07.2013 tarihli 

AKSTSO-ŞM-001 no’lu Organizasyon Şeması mevcuttur. Stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan kontroller 

yapılmaktadır. Odamız 28.11.2016 tarihinde belge yenileme denetimine tabi tutulmuş, C seviyesi olan belgemiz B 

seviyesine yükseltilmiş ve akreditasyon statüsünün 31.12.2019 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. 
 

3.2. Mali Yönetim 
 
Detaylı bütçeler, mali rapor ve nakit akışı ayrıntıları mevcuttur. Cari yıla ilişkin tahmini bütçe 31 Aralık 2015 

tarihinde 900.000,00 TL olarak Meclisin onayından geçmiştir.    Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis tarafından 

onaylanan kapsamlı geçmiş ve cari döneme ilişkin detaylı bütçemiz bulunmakta olup 2016 yılı bütçemizin 

gerçekleşme oranı gelir kaleminde %130, gider kaleminde % 86 olarak gerçekleşmiştir.  Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odasının 2016 gelir kalemlerinin % 66 ’i üye aidatları, % 6’si hizmet karşılığı alınan ücretler, % 7’i kayıt ücretleri, 

% 4’si faiz gelirleri, % 16’si Ticaret Sicili Harç Gelirleri Payı, % 2’ü de belgelendirme ücretleri, % 3’i Kira 

Gelirleri Payı ve diğer gelirlerinden oluşmaktadır.   Odanın 2016 giderlerinin % 37’si personel ücret ve giderleri, 

% 16’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet satın alımları, %2 ’si genel yönetim giderleri; %2 ’si basın ve yayın 

giderleri, %4 ’ü  seyahat ve yol giderleri, %9 ’u birlik aidatı, kanuni aidat, pay ve fonlar, %4 ’ü eğitim ve fuar 



 

54 
 

giderleri, %3 ’ü  huzur hakları giderleri, %4 ’ü bağış ve yardımlar, %1 ’i vergi resim ve harçlardan ve diğer 

giderlerden oluşmaktadır.  Odamız Mali Politikası çerçevesinde düzenli Aylık mizanlar meclis onayına 

sunulmaktadır. Bununla beraber Yönetim Kurulunca harcamalar değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır.    

Hesapları inceleme komisyonu aylık mizanda yer alan tüm kalemlerin incelemesi ve bütçeyle uyumluluğu 

izlenmektedir.    Hesapları İnceleme Komisyonu Organizasyon Şemasının içerisinde yer almakta ve Görev 

Sorumlulukları Odamızın Mali Politikası içerisinde bulunmaktadır. 

 

3.3. İnsan Kaynakları Yönetimi 
 

Odamız Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde İnsan Kaynakları Politikası, Doğru kişiyi işe alma ve elde 

tutma, yasal şartlara uymak personel memnuniyetini ön planda tutmak Personel bilgi seviyesini ve becerisini 

artırmak olarak belirlenmiştir.   Personel yetkinlik kriterleri görev tanımlarının nitelik kriterleri kısmında 

tanımlanmaktadır. Personelimize uygulamaları, 22-23 Haziran 2016 döneminde gerçekleştirilmiş, anket ve 

analiz çalışmasına müteakip değerlendirilmiş 07.09.2016 tarih ve 169 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

iyileştirme yapılmıştır.  Akreditasyon el kitabında tanımlandığı şekilde her 3 ayda bir personel toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. Akreditasyon sorumlusunun belirlediği tarihlerde Personel Toplantıları yapılmakta, 

Dönem Dönem Personel Memnuniyet anketleri yapılmaktadır.  2016 yılında 4 adet personel toplantısı 

yapılmış ve en son 31.10.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Performans değerlendirme uygulaması 

yapılmakta ve yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme ile başarılı personele yönelik ödüllendirme ve 

performans artırıcı unsurlar kullanılmaktadır.  Oda personelinin eğitim ihtiyacı Akreditasyon sorumlusu 

tarafından personel eğitim ihtiyaç anketi sonucu belirlenmekte ve eğitim ihtiyacı olan personel Yönetim 

Kurulu ile paylaşılmak koşuluyla ilgili eğitimlere gönderilmekte veya yapılmaktadır. 2016 yılında Oda 

personeline 8 adet eğitim verilmiş olup personelin kişisel gelişimi de sağlanmıştır. Üye memnuniyet 

anketinde sonuçları gözlenmektedir.   01.01.2014 yılında akredite edilen Odamız tarafından oluşturulan 

Stratejik Plan doğrultusunda Stratejik hedeflerimiz açıklanmış, özellikle 2016 yılı içerisinde bu hedefler 

doğrultusunda çalışmalar yapılarak büyük oranda hedeflere ulaşılmıştır.   

 

 

3.4. İş Planlaması ve Yönetimi 
 

Odamız Stratejik Planı 13.04.2016 tarih ve 148 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla revize edilmiş olup kabul 

edilmiş olup 12.06.2013 yılında revize edilmiştir.  Bununla birlikte Odamız 2017-2020 Stratejik Planı 

13.04.2016 tarih ve 148 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiş olup Stratejik Planımızın içerisinde 4 

yıllık iş planımız detaylarıyla birlikte açıklanmıştır. Stratejik Planımız doğrultusunda yapılan çalışmalar 

Yönetim Kurulunun gözetim, Denetim ve Onayı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  2016 yılı Gider 

bütçemiz Stratejik Planımız içerisinde yer alan hedefler doğrultusunda Oda Gider Bütçesine yeni kalemler 

eklenmesi koşuluyla yeniden revize edilmiştir. Odamız tarafından gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında 

alınan geribildirimler raporlanarak YGG toplantılarında Yönetim Kurulunun gözetimine sunulmuştur.  

Odamızda Yeni revize edilen Etkinlik Planı Formu sayesinde yapılan çalışmanın aşamaları derecelendirilmiş 

eksik olan noktalar her bir etkinlikte ölçülerek yeni etkinliklerin sorunsuz bir şekilde uygulanması yönünde 

bir çalışma başlatılmıştır.   Yıl Boyunca yapılan çalışmaları ve Mali yapımızı içeren Odamızın yıllık Faaliyet 

Raporu her yılın Nisan Ayında bir önceki yılı içerecek şekilde hazırlanmaktadır. 

3.5. Haberleşme ve Yayınlar 
 
Odamızın iletişim planı 01.03.2013 tarihinde iletişim politikası 06.11.2013 tarihinde hazırlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Odamızda kullanılan haberleşme araçları, Oda web sitesi, basın yoluyla duyurular, ilan panosu, 

dilek ve şikayet kutusu, telefon, faks, e-posta, sms ve yayınlarımız ve sosyal paylaşım siteleri 

kullanılmaktadır. Odanın basın açıklamaları ve kupür dosyaları mevcuttur. Dosyalama sistematiği düzenli 

olarak sağlanmaktadır. Web sitemizde basında biz kısmı yer almaktadır. Odamız gerek ulusal medyayı 

gerekse de Yerel medyayı etkin bir şekilde kullanmaktadır. Basın bültenlerimiz Basın Dosyamızda yer 
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almakta ve Web Sitemizde yayınlanmaktadır. Odamıza ait web sitesi sürekli olarak güncellenmekte olup, 

İngilizce ara yüz eklenmiştir.  *Basın iletişim görevlisi tanımı yapılmıştır. Tercih ettikleri iletişim yöntemi 

konusunda üyelere web ten anketler vasıtasıyla danışılmakta tercihlere göre iletişim kurulmaktadır.   

3.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 

Türkiye Odalar Birliği web tabanlı TOBB-NET programı üyelik sistemi üzerinde yer alan her türlü 

raporlama olanağını sunmaktadır. Modül aynı zamanda muhasebesel olarak ayrıntılı raporlamaya da olanak 

sağlamaktadır.  TOBB-NET,TSBS ve MERSİS sistemleri üzerinden Üyelerin her türlü güncel bilgilerine 

ulaşılabilmektedir. Bunların yanı sıra KPS bilgi sistemi sayesinde de üyelerimizin kimlik ve adres 

bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilmektedir.  Web sitemiz odamızın tüm çalışmalarını içeren fonksyonel yapıya 

sahip interaktif bir web sitesidir. Üyeler unvan, sicil no ve nace kodu girişi yaparak firmasının güncel 

durumu ile ilgili bilgiye web sitemizden ulaşabilmekte, anketlere katılabilmekte, dilek öneri ya da 

şikayetini web sitesi üzerinden tarafımıza ulaştırabilmektedirler.  Odamız tarafından hazırlanan İş 

Güvenliği ve Sağlığı Raporunun içerisinde Risk Eylem Planı ve Acil Durum Eylem Planı mevcut olup, 

Bilgi güvenliği politikası oluşturulmuş ve personel bu konuda bilinçlendirilmiştir. Yedekleme işlemleri 

TOBB tarafından gerçekleştirilmekte olup bunun dışında kalan bilgiler ise periyodik olarak odamıza ait 

çelik kasada harici hard disc içerisinde muhafaza edilmektedir. Ziyaretçi analizleri Google Analiz ile 

incelenebilmektedir.   

3.7. Üye İlişkileri 
 

Oda üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda toplantı ve etkinlikler düzenlenmeye devam edilmektedir.    

Odamızda Üye Memnuniyet anketleri toplanmakta ve her anketin sonunda değerlendirilmekte olup, bu 

değerlendirmelerin sonucunda üye beklentileri belirlenmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. 

Manuel olarak alınan Müşteri Memnuniyet anketleri ve diğer anketlere ilave olarak Odamız Web sitesi 

üzerinden oluşturulan Üye Memnuniyet Anketi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anketi ve Mesleki Eğitim Anketleri 

de mevcut olup, anket sonuçları otomatik tablolar halinde değerlendirilmektedir. Odamızda Dilek ve 

Önerilerin değerlendirme sürecine ilişkin detay KYT-TLM-04’te mevcut olup, bu durumun dışında gelişen 

Dilek, Öneri ve Şikayetlerde ise Genel Sekreterlik tarafında Odanın üst Yönetimi’ne bilgi verilir. Yönetim 

Kurulu durumu değerlendirir ve aldıkları karar doğrultusunda Genel Sekreterlik gerekli çalışmayı başlatır. 

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik tarafından bilgilendirilir. 

Kalite Yönetim Sisteminin ilk uygulama yılındaki eksikliklerimizden bir tanesi program sonunda eğitim 

değerlendirme formunun doldurulmamış olmasıdır. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda üye ihtiyaçları 

belirlendikten sonra yapılan çalışmalara ilişkin tutanak, değerlendir Odamız geliştirdiği politika sayesinde 

hizmet almak için odaya gelen üyelerimize önce sıcak – soğuk içecek ikramı yapılmakta akabinde işlemleri 

yapılırken Üye memnuniyet anketlerini Doldurmaları talep edilmektedir. Böylelikle üye ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde süreklilik sağlanmakta ve ihtiyaçlar sürekli değerlendirilerek hizmet standartlarını üst 

seviyelere taşımak hedeflenmektedir. Ayrıca Odamızın girişinde yer alan dilek-Öneri Kutuları ile yine Web 

Sitemizde yer alan güncel anketler aracılığı ile de üyelerimizin beklenti ve şikayetleri sürekli olarak 

gözlenmekte ve değerlendirilmektedir.   

3.8. Kalite Yönetim 
 

Odanın ISO 9001: 2008 belgesini vardır, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini artırmak, uygulanabilirliğini 

genişletmek ve Oda Akreditasyon Sistemiyle entegre çalışmasını sağlamak amacıyla birçok revizyon yapılmış 

ve Kurmayı hedeflediğimiz Akreditasyon Sistemi ile entegre şekilde çalışması sağlanmıştır.   Revize edilen 

Kalite Yönetim Sistemi Sayesinde Personelin sürece katılımı daha anlaşılabilir hale getirilmiştir. Ayrıca YGG 

toplantılarına Oda üst Yönetiminin katılımı sağlanmıştır. TSE tarafından gerçekleştirilen belge yenileme 

denetimi gerçekleştirilmiştir. Diğer oda ve borsalarda en iyi uygulamalar örnek alınarak kıyaslama ziyareti 

yapılmaktadır. 
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4. AKTSO TEMEL HİZMETLER (AKREDİTASYON) 

4.1. İletişim Ağı 
 

Odamız 2016 yılı içerinde bölgede Bulunan odalar düzenli toplantılar yaparak oda ve borsaların sorunları 

görüşüldü. Bu toplantılardan biri Akşehir’de 27.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Paydaşlarımızla bölgemizin 

sorunları ile alakalı ortak projeler yürütmekteyiz. Akşehir in turizmini canlandırmak için iç ve dış 

paydaşlarımızla toplantılar yapılmıştır. Diğer oda ve borsalarımızla ola iletişimimiz devam etmektedir. 

Özellikle bölgemize yakın Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Yalvaç Ticaret 

Odası, Ilgın Ticaret Odası,  Akşehir Borsası ile yardımlaşmaktayız. 

4.2. Politika ve Temsil 
 

TOBB`un yerel ve bölgesel faaliyetlerinin yanısıra TOBB’un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif 

katılım sağlanmaktadır. TOBB`dan gelen yazılar ayrı bir klasörde dosyalanmakta ve ivedilikle 

cevaplanmaktadır. Ayrıca Politika konularını koordine etmek için Oda Genel Sekreterimizi Osman 

ÇORUMLU görevlendirilmiştir. 15.12.2016 tarihinde emekliye ayrılmasıyla birlikte yeni Genel Sekreterimiz 

Filiz TUNA görevini devam ettirmektedir. Odamız 4 ilçeye faaliyet vermekte ve bu 4 ilçe içerisindeki en 

güçlü Sivil Toplum Örgütü olarak yer almaktadır. Bu bağlamda gerek iktidar parti temsilcileri gerekse de 

muhalefet parti temsilcileriyle yakın ilişkiler kurulmuş ve istenildiği zaman bu kişilere ulaşılmakta ve gerek 

üye bazlı gerekse de bölgesel bazlı karşılaşılan problemlerin çözümü hususunda yardımları talep 

edilebilmektedir. Üyelerimiz gerek randevu talep ederek gerekse de Web tabanlı oluşturulan iletişim Linki ile 

karşılaştıkları problemleri tarafımıza kolayca bildirmektedir. Üyelerin problemlerinin çözülmesi hususunda 

gerekli Lobicilik Faaliyetleri direkt olarak Odamız üst yönetimi tarafından yürütülmektedir. Politika ve temsil 

faaliyetleri Yönetim Kurulu ve YK Başkanı aracılığı ile yürütülmektedir. Bölgemizde bulunan üniversite 

açılması için lobi faaliyetleri devam etmektedir. Yerel bölgesel ve ulusal düzeyde üyelerin görüş ve 

isteklerinin medyada temsil edildiğine dair fotoğraflar mevcuttur. Odamız üyelerimizden gelen talepler 

doğrultusunda sorunun çözümü doğrultusunda Bölgesel ve Ulusal Karar alıcılar ile bir araya gelerek üye 

problemlerinin giderilmesi için kilit rol oynamayı vazife edinmiş olup son dönemde yapılan çalışmalarla bunu 

kanıtlamıştır.   

 

4.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek 
 

Odamızda üyelerden gelen talepler öncelikle 2 aşamada değerlendirilmektedir.  Bunlar şahsi talepler ve 

sektörel talepler olarak iki başlıkta incelenmektedir. Sektörel Talepler: talebin içeriğine göre ya Meslek 

Komitesine ya da başkanlığa Meslek Komitelerinin Konuyla ilgili Karar vermesi için ilgili Komiteye havalesi 

sağlanır ve Komite durumu değerlendirerek karara bağlar, ya da karar vermesinin mümkün olmadığı 

durumlarda Yönetim Kurulu taleple ilgili Lobicilik faaliyeti veya gerekli etkinlikleri düzenleyerek destekler.  

Şahsi Talepler: Genel sekreterlik veya Özel Kalem aracılığıyla alınan talepler Yönetim Kurulu veya ilgili 

birime bildirilir gerekli çalışma yapılmasıyla sonuçlandırılır. Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları web sitemizde 

bulunan linkler aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Bunu yanında ek olarak yerel ve bölgesel gazeteler, raporlar 

kullanılmakta ve Gazetelere abonelik ilgili haberler arşivlenmektedir. Resmi Gazete, dünya gazetesi, rekabet 

kurumu, Kosgeb, Mevlana Kalkınma Ajansı vs. izlenmektedir. Üyelerimiz veya Bölgemize yatırım yapmayı 

planlayan Müteşebbisler için ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı 

bilgiye Odamızın Web sitesi aracılığı ile veya yüz yüze görüşme ile ulaşabilmektedirler. Bu konuyla alakalı 

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi ile gerekli yardımlaşma yapılmaktadır. Bunun yanında yıllık olarak hibe ve 

teşviklere ulaşma konusunda eğitim verilmektedir.    Odamız web sitesinden, mobil uygulamasından, telefon, 

faks veya işyeri ziyaretlerinde Odamızın tableti kullanılması suretiyle teknoloji altyapısını gerekli şekilde 

kullanmaktadır. Muamelat Memuru tarafından alınan yazılar (Mevzuat değişikliği, genelge, yönerge, Görüş 

vb.) Genel Sekreterliğe havale edilir. Genel Sekreterlik yazıyı birim amirine havale eder. Birim amiri ise 
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yazıyı inceledikten sonra birim personeline havale eder. Mevka ve Kosgeb destekleri sitemizden üyelerimize 

duyurusu yapılmaktadır. 

4.4. İş Geliştirme ve Eğitim 
 

Üyelerimizin eğitim ihtiyacının saptanması için web sitemizde, yılda iki kere yapılan üye ziyaretlerimiz 

esnasında ve Odamıza gelen üyelerimize yapılan üye anketi çalışmasıyla üyelerimiz istedikleri eğitimleri 

belirtmektedir. Üyelerimize yapılan eğitimlerin katılımcı listeleri tutulmakta ve Genel Sekreterimiz tarafından 

eğitim etkinlik değerlendirme formu ile değerlendirilmektedir. Eğitim alan kişilerce eğitimin seviyesi, içeriği 

ve yapılmasını talep ettikleri diğer eğitim faaliyetleri sonucu YGG Toplantısında Yönetim Kurulu’nun 

bilgilerine sunulmaktadır. 2016 yılı içerisinde Mevlana Kalkınma Ajansı destekli Stratejik Plan çalışması 

yapılmış olup, Stratejik Planımız içerisindeki İş Planımız 2023 hedeflerine ulaşılması için gerekli revize 

yapılmıştır.  

4.5. Uluslararası Ticaret 
 

Odamız her yıl  en az bir defa yurt dışı iş seyahati/fuar katılımı göstermeyi prensip halinde getirmiştir. Bu 

vesileyle Üyelerimize global ölçekte rakiplerini tanımaları ve yeni pazarların oluşturulmasına katkı sağlamayı 

amaçlanmıştır. Odamız tarafından TOBB Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde Web sitemiz yenilenmiş 

İhracat yapan firmalar listesi, Anket çalışmaları, ülke raporları ve ülke masaları sistemi eklenmiştir. 

Üyelerimizin bilgi tercihleri doğrultusunda gerekli bilgilendirmeler ile yerel, ulusal ve ulusal ihracat teşvikleri 

konusunda yardımcı olunmaktadır. İhracatçı listemizde bulunan firmalar ve ihracat yapma potansiyeli olan 

firmalar için 2016 yılında Dış Ticaretten Sorumlu bir personel istihdam edilmiş ve firmalara yardımcı olma 

konusunda gerekli çalışma yapılmıştır.    Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bağlantılar sağlanmış 

ve 2016 yılı içerisinde Malezya Selengor Bölgesi Ticaret Odası, Belarus Ticaret Müsteşarı vb. görüşmeler 

organize edilmiştir. Ülke raporları ile ihracatçı firmalarımıza ticaret ve yatırım imkanlarını konusunda gerekli 

dokümanlar oluşturulmuş ve web sitemizde yayınlanmıştır. Bununla beraber bölgemize yatırımcıların 

gelmesinin önünü açmak adına Akşehir OSB ile yakın çalışmalar gerçekleştirilmiştir.    Bakanlıklar, TOBB 

ve ilgili Yerel ve Uluslararası kuruluşlardan gelen bilgilendirmeler değerlendirilerek üyelerimize sms, sosyal 

medya, web haberi ve telefon ile görüşme sayesinde gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Odamızda Dış Ticaret ile 

ilgili rapor ve Evrakların tanzimi Genel Sekreterimiz organize edilmektedir. Atr , Euro 1 , Menşei 

Şahadetnamesi belgeleri verilmektedir. Üyelerimize Dış Ticareti geliştirmek adına gerekli eğitim, uzman 

bilgisini ve aktivitelere katılım konusunda yardımcı olunmaktadır. Stratejik Planımız dahilinde hedeflerimizin 

en üst seviyede gerçekleştirilebilmesi için Dış ekibi gerekli çalışmayı yapmaktadır.   
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MESLEK GRUBUNA GÖRE ÜYE DAĞILIMI 2016 

1 MESLEK GRUBU 2 MESLEK GRUBU 3 MESLEK GRUBU 4 MESLEK GRUBU 5 MESLEK GRUBU

6 MESLEK GRUBU 7 MESLEK GRUBU 8 MESLEK GRUBU 9 MESLEK GRUBU 10 MESLEK GRUBU

11 MESLEK GRUBU 12 MESLEK GRUBU 13 MESLEK GRUBU

5. RAKAMLARLA AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 

5.1. Meslek Grubu Üye Dağılımı ve Grafiği (2016) 

 
 
 

MESLEK GRUBU ÜYE SAYISI 2016 

1.GRUP TARIM, HAYVANCILIK, ORMANCILIK MESLEK GRUBU :  188 

2. GRUP MADENCİLİK VE İMALAT MESLEK GRUBU :  180 

3. GRUP İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK MESLEK GRUBU :  145 

4. GRUP GIDA İMALATÇILARI MESLEK GRUBU :    51 

5. GRUP İNŞAAT MALZEMELERİ MESLEK GRUBU :    80 

6. GRUP GIDA MESLEK GRUBU :  149 

7. GRUP AKARYAKIT VE OTOMOTİV MESLEK GRUBU :  136 

8. GRUP GİYİM EŞYASI VE AYAKKABI TİCARETİ MESLEK GRUBU :    52 

9. GRUP ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ, MOBİLYA VE TEKSTİL MESLEK GRUBU :    76 

10. GRUP KIRTASİYE, TELEKOMİNİKASYON VE YENİ MALLAR MESLEK GRUBU :    58 

11. GRUP ULAŞTIRMA MESLEK GRUBU :    89 

12. GRUP OTEL, LOKANTA VE HİZMETLER MESLEK GRUBU :    98 

13. GRUP FİNANS, SİGORTA, LEASİNGVE EMLAKÇILIK MESLEK GRUBU :    69 

TOPLAM :1371 
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5.2. Firma Yapısına Göre Üye Dağılımı (2016) 

 

FİRMA YAPISINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI 2016 

ANONİM ŞİRKET        97 

ADİ ORTAKLIK          2 

İKDİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ           1 

KOLLEKTİF ŞİRKET           1 

KOOPERATİF      106 

LİMİTED ŞİRKET      553 

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ      602 

DİĞER          1 

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ          3 

KAMU KURULUŞU          4 

DİĞER İKTİSADİ İŞLETMELER          1 

TOPLAM : 1371 

5.3. Üyelerin İlçelere Göre Dağılımı (2016) 
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ÜYELERİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI 2016 

AKŞEHİR   1099 

ÇELTİK       65 

TUZLUKÇU       38 

YUNAK     169 

TOPLAM : 1371 

 

5.4. Derecelerine Göre Üye Dağılımı (2016) 
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Seri 1 151 320 336 470 70 3 21


