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E- BÜLTEN 

 

 

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASINDA AKREDİTASYON DENETİMİ 

 

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.  

 

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. 
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TOBB YÖNETİM KULU ÜYESİ MEMİŞ KÜTÜKÇÜ AKŞEHİR TİCARET ODASI VE ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ 

 

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. 
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YÖREX 2016’YA AKŞEHİR VE NASREDDİN HOCA DAMGA VURDU 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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62. TÜRKİYE HÜKÜMETİ BAŞBAKANI VE KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET DAVUTOĞLUNUN 

AKŞEHİR ZİYARETİ 

 

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.  

 

 

AKTSO EĞİTİM YARDIMI 

 

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. 
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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. 

 
 

 

İSLAM EKONOMİSİNİN PATRONLARI KONYADA BULUŞTU 

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 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. 
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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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

AKTSO 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YARDIM KAMPANYASINA 30.000 TL 

BAĞIŞTA BULUNDU 

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 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. 
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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… 

 

İSTİŞARE TOPLANTISI 

 

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. 
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AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI 

 

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 etmişlerdir. 
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖN BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR. 

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı arasında 

imzalanan protokol çerçevesinde Akşehir’de Tezsiz Yüksek Lisans devam etmektedir. 

 
2016-2017 Dönemi için ön başvurular Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odasına yapılabilir. Açıköğretim 

dahil tüm lisans mezunları Tezsiz Yüksek Lisans’ a 

başvuruda bulunabileceklerdir. Ön kayıtlar Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınmaktadır. 

 

 
 

 

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.  
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AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARINA İFTAR YEMEĞİ 

 

Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Meslek 

Gruplarına verdiğimiz iftar yemekleri devam 

etmektedir. 

 

Bu yılda 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. 

 
 

CNC Programcılarına Mesleki Yeterlilik Sınavları yapıldı 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin (TOBB) desteklediği 

MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 

Belgelendirme Merkezleri A.Ş 

tarafından 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. 
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ADIM ADIM AKŞEHİR PROJESİ ETKİNLİKLERİ 
 

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

 

Proje kapsamında Okullarda çeşitli tarih aralıklarında öğrenciler Akşehir’in tarihi mekanlarını, 

kültürel değerlerini, ünlü şahsiyetlerini kısacası Akşehir’e ait ne varsa tüm değerlerini öğrenme fırsatı 

bulacaklar. Öğrencilerimizi Akşehir Mutfağında ağırladık. 

 
 

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 

 

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” düzenlenmiştir. 

 

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. 
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Düzenlenecek olan 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. 

 
 

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ 
 

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. 
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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. 

 

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. 

 
 

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 görüşmelerine 

katılan Akşehir Heyeti yurda döndü. 

 

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. 
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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. 

 

NASREDDİN HOCA’MIZIN TORUNLARI PASİFİĞE MAYA ÇALDI 

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. 



 

17 
 

 

 

 

 

 

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. 
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BELARUS TİCARET VE EKONOMİK MÜSTEŞARINDAN AKŞEHİR ZİYARETİ 

 

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. 
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KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU TAMAMLANDI 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile girişimcilik kültürünü 

yaygınlaştırmak ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden 

faydalanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Girişimcilik kursları 11.03.2016 tarihinde 

tamamlandı. 

 

Girişimcilik Eğitimi ŞUBAT ve MART ayı içerisinde iki grup olarak düzenlendi. Girişimcilik kursuna 

katılan katılımcılar 70 saatlik eğitimin içeriğinde KOSGEB destekleri, yeni iş kuranlara dönük desteğin 

mevzuatı, başvuru aşamaları, iş planın hazırlanması, pazar araştırmasının yapılması, yönetim planı 

oluşturulması ve yatırım fizibilitelerinin yapılması konuları işledi. 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 faydalanmak için başvurabilecek. 

 
 

 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ BAKANLIK KOORDİNASYON ve SEKTÖREL AKIL TOPLANTISI 

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. 
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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. 

 

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. 

 
 

AKŞEHİRDE KORİDOR KİTAPLIKLARINA KATKI SAĞLAYANLARA PLAKET 

 

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. 
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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. 
 

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. 

 
 

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE KALİTELİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR 

 

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.  
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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” 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.  

 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLERİ AKŞEHİRDE BULUŞTU 

 

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. 
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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. 

 

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. 


