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E- BÜLTEN 

 

 AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETTE SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ 

Akşehir Tso 5 Yıldız Sertifikasını Yeniledi C Seviyesinden B Seviyesine Yükseltti 

Kalite standardını artırarak üst noktalara doğru hızla ilerleyen 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, “5 Yıldızlı Oda” unvanını 

yeniledi. C seviyesindeki Odamızın kalite standartlarını 

yükselterek B seviyesine ulaşmıştır. Ankara’da yapılan 

sertifika törenine Akşehir TSO Yönetim Kurulu, Meclisi, 

Genel Sekreteri, Akreditasyon Sorumlusu ve Yerel 

Basınımızın Temsilcileri katıldı. 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası (AKTSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal ÇİFTCİ ve beraberindeki heyet, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 

9.Dönem Belge Yenileme ve 12. Dönem Akreditasyon 

Sertifika Törenine katılmak üzere Ankara’ya gitti. 

Ankara’daki program TOBB kulelerindeki konferans 

salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ, 

TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve ilgililerin katılımı ile gerçekleşti. Törende, hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili koşulları oluşturarak Odanın işleyişinde yenilikler yapan Akşehir 

Ticaret ve Sanayi Odasına “5 Yıldızlı Oda” unvanı yenileyerek seviyesini yükseltti. 

 

Başkan ÇİFTCİ: “Üyelerimize verdiğimiz hizmet 

kalitesini en yüksek seviyede vermeye devam edeceğiz.” 

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası (AKTSO) Başkanı Erdal 

ÇİFTCİ, belge hakkında bilgi vererek, 2013 yılında 

Akredite olan Odamız yapılan denetimler sonucu Belge 

yenilemeyi tamamlayarak C seviyesinden B seviyesine 

yükseltmiştir. Oda ve borsalar içerisinde seviyesini 

yükselten tek Oda Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 

olmuştur. Akreditasyon çalışmaları kapsamında yoğun 

çaba sarf eden Genel Sekreterimize, Personellerimize, 

Akreditasyon İzleme Komitesine, Yönetim Kuruluna ve 

Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Odamızın 

üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırma 

çalışmalarımızın sonucu olarak bugün C seviyesinde olan 

Odamızın B seviyesine yükselterek hizmet kalitemizi 

yukarılara çekmenin başarısından dolayı çok mutlu ve 

gururluyuz. 
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Akreditasyon bir kuruluşun verdiği hizmet kalitesinin, sürekliliğinin ve sürekli gelişme sağlayarak 

üye ve tüm paydaşlarına fayda temelinde katkı sağladığının tescilidir. Bu sistemin amacı 

Odalarımız ve Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi Oda/Borsa sisteminin iş 

dünyası nezdinde saygınlığını ve hizmet türlerinin arttırılması hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, 

Oda/Borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması ve bu sayede Türk Oda/Borsa 

sisteminin Avrupa Oda/Borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Görev ve sorumluluklarımızın 

artmış olduğu bilinci ile verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün artırarak Odamızın iş dünyası 

ve Oda/Borsalar nezdinde ki yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

Törene Başkan ÇİFTCİ’nin yanı sıra AKTSO Meclis Başkanı Yusuf İzzettin Yayla, Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve AKTSO Genel Sekreteri Filiz Tuna katıldı.  

 KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI'NIN İLK 

TOPLANTISI 

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk Akşehir’deki ilk toplantısını önceki gün yaptı. 

Kaymakam Mehmet Türk, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ilk 

toplantısına başkanlık etti. Önceki gün saat 11:00'de yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Türk, 

Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir TSO Başkanı Erdal Çiftci ve mütevelli heyeti üyeleri 

katıldı. 

 ÖĞRENCİLERE 25 BİN 200 KİTAP DAĞITILDI 
Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir 

Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi 

Odası ve Akşehir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 

Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor 

Projesi kapsamında ilçe genelindeki 

anaokulları ile ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerine toplam 25 bin 200 kitap 

dağıtıldı. 

Kitap dağıtımı münasebetiyle Akşehir 

Küçükağa Anaokulu ile Tarık Buğra 

İlkokulu’nda birer tören düzenlendi. 

Buradaki törenlere Akşehir Kaymakamı 

Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı 

Dr. Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği, Selçuk 

Üniversitesi Akşehir Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Kadir 

Öztaş, Eğitim Center Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ortadeveci, Eğitimci - Yazar Ayşe 

Hale Ortadeveci, öğrenciler ve veliler katıldı. 
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Küçükağa Anaokulu’ndaki törende okul öğretmenlerinden Yasemin Çınar, yapılan proje 

kapsamında katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmanın ardından anaokulu öğrencileri tarafından 

şiirler okunarak kitap okumanın önemini anlatan pankartlar açıldı. Törene katılan protokol 

tarafından içinde 10 adet masal kitabı bulunan çantalar öğrencilere dağıtılırken, kitapların yazarı 

olan Eğitimci - Yazar Ayşe Hale Ortadeveci tarafından anaokulu öğrencilerine kitap okundu.  

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir’e yeni atandığını, böyle güzel ve büyük bir projeyle 

karşılaşmaktan dolayı son derece memnuniyet duyduğunu belirterek “Kaymakam olarak bu 

projeye elimden gelen bütün desteği vermeyi hazır olduğumu burada ifade etmek isterim. Eğitim 

çok önemli. Bir Kaymakam olarak en önem verdiğim konulardan birinci sırada güvenlik gelirken, 

ikinci sırada eğitim gelmektedir. Çünkü eğitim geleceğimiz demek, çocuklarımız geleceğimiz 

demektir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye gelecek anlamında aydınlık ufuklara doğru 

yelken açmış durumda. Biz bunu daha da hızlandırabilmek adına; çocuklarımızla, velilerimizle, 

kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber bir hareket bir sinerjisini yakalarsak 

ben inanıyorum ki, hedeflemiş olduğumuz o 2023 vizyonunu da çok daha hızlı bir şekilde başarmış 

oluruz diye ümit ediyorum. Ben bu anlamda emeği geçen başta Belediyemiz olmak üzere, sivil 

toplum kuruluşlarını ve diğer tüm katılanları, paydaşları tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu 

olur ve çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca bugün biliyorsunuz Eğitim –Öğretim yılının 

2’nci dönemi yani sömestr başladı, bu vesile ile de ben tüm öğrencilerimize eğitim öğretim 

yarıyılında üstün başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” Projesinin bu 

sene 3’ncü yılını yaşadıklarını belirterek “1 Milyon Kitap Projemiz kapsamında bu sene bu 

projemize bir alt başlık daha ekledik, “Ailemle Her Güne Bir Masal” başlığıyla eklediğimiz bu 

projemiz kapsamında minik yavrularımıza, anneleri yada babaları tarafından dağıttığımız bu masal 

kitapları her gün okunacak. Bu sayede hem çocuklarımıza hem de ailelerinde kitap okuma 

alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca dağıttığımız masal kitaplarının her birinde ayrı bir 

değerler eğitimi konusu işleniyor. Bu anlamda da bu projemizin çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. Bu vesile tüm öğrencilerimize yeni başlayan ikinci yarıyıl eğitim öğretim 

döneminin hayırlı uğurlu olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum. Akşehir Belediyesi 

olarak bizim öncülüğümüzde yapılan bu kampanyada bize destek veren paydaşlarımız Akşehir 

Kaymakamlığı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Eğitim Center Firmasına da çok teşekkür ediyorum. Bu yılda inşallah 1 milyon hedefimize ulaşma 

noktasında gayretlerimiz devam edecek. İlk yıl 200 bin kitap, geçen yıl 250 bin kitap olmak üzerek 

yaklaşık 450 bin kitaba ulaştığımız Projemizde,  belki de 5 yılı beklemeden 4 yıl içinde 1 milyon 

kitaba ulaşmayı hedefliyoruz. Bu noktada bizlere destek veren Milli Eğitim camiasına, 

müdürlerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

 

 



      SAYI: 5 
   31/03/2017 
 
 
 
   

Selçuk Mah.Hükümet Cad.No:10 Akşehir Tel: +90.332.813 38 27 - 813 31 24 (PBX) 
Faks: 0.332.813 9708 bilgi@aksehirtso.org.tr 

 

 

 

Proje Paydaşlarından birisi olan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi de son 3 

yıldır devam eden ‘Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor’ projesinin güzel hizmet olduğunu ve bu 

projenin paydaşı olmaktan onur ve gurur duyduklarına değinerek “Projenin Türkiye geneline 

ulaşması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu projeye imkânı olan illere ve ilçelere tavsiyelerde 

bulunuyoruz. İnşallah bu yavrularımızın okumayı ve okumanın tadını küçük yaşlarda almalarıyla, 

ömür boyu okuyup kötü niyetli insanların onları kandırmasına, aldatmasına müsaade 

etmeyeceklerini düşünüyorum. Projemizin, sağlıklı düşünen, bilinçli nesiller yetişmesine katkı 

sağlayacağını düşünüyorum. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, meclisimizle beraber 

bu projelere hep destek olduk ve desteklerimizi devam ettireceğiz. Tabi buradaki esas önemli konu, 

bütün paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması. Bu noktada Kaymakamlığımıza, 

Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu 

birliktelik olmazsa bu kadar başarı sağlanamaz” dedi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’da erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırılması 

açısından bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bugün Akşehir Belediyemiz tarafından 

ilçemiz genelindeki anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize 25 bin adet kitap dağıtıldı. Bu 

kitaplar velilerimiz tarafından okunup, inşallah erken yaşta çocuklarımıza okuma becerisini, 

okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi. 

Küçükağa Anaokulu’ndaki törenin ardından Tarık Buğra İlkokuluna geçen protokol üyeleri, 

buradaki birinci sınıf öğrencilerine de masal kitaplarını dağıttılar. 

Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi kapsamında yapılan “Ailemle Her Güne Bir Masal” 

etkinliği kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm anaokulları ile ilkokul 

birinci sınıflarına içinde 10 adet masal kitabı bulunan kitap setleri dağıtılıyor. Toplam 2520 

öğrenciyi kapsayan etkinlik kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından öğrencilere 25 bin 200 adet 

kitap dağıtıldı. Etkinlik kapsamında anne ve babalar her gün 

çocuklarına 20 dakika nu masal kitaplarını okuyacaklar. Bu 

sayede ebeveyn çocuk ilişkisinin pekişmesi sağlanırken aynı 

zamanda ayrı ayrı değerler eğitimi içeren hikâye ve masallar 

sayesinde çocukların manevi ve ahlaki eğitimine katkı 

sağlanması hedefleniyor. 

MEVKA GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ İÇİN ÖN 

HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLEDİ 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2017 yılı içerisinde hayata 

geçirmeyi planladığı Güdümlü Proje Destekleri için ön 

hazırlık toplantısı düzenledi.  
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Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Hüseyin Kara, Necmettin Erbakan üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin 

Aydın, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Görgülü, İnnopark Genel Müdürü Prof. Dr. 

Fatih Mehmet Botsalı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, kamu kurum kuruluş 

temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladı. 

Toplantının açılışında katılımcılara Güdümlü Proje Destekleri ile ilgili bilgiler aktaran MEVKA 

Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Güdümlü projeler ajansların destek mekanizmalarından biri 

olup amacı bölgesel gelişmenin hızlandırmak, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirmek ve 

bölgedeki iş ortamını iyileştirilerek istihdama katkıda bulunmaktır. Bu destek çağrısına yerel 

yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi 

bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları proje 

sunabilmektedir.  

Güdümlü proje desteklerini diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, Ajansın 

öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda ajans, 

ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi 

uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür. Bu projelerde, 

bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü projelerde genel 

olarak, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin 

geliştirilmesi, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve 

teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, işbirliği ağları ve değer zinciri 

oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin 

geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi 

esastır. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yıldır. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da %25 

oranında nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak 

taahhütlerde bulunmaları esastır. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, kurulduğumuz günden bu yana 

ajansımızın sorumluluğunda olan Konya ve Karaman illerinde; Konya Bölgesel İnovasyon 

Merkezi, Konya Mesleki Eğitim Merkezi, Tohum Ve Gen Teknolojilieri Vadisi, Karaman İş 

Geliştirme Merkezi, Karaman Fuar Alanı ve Kongre Merkezi, Taşeli Bölgesi Su Sporları ve Doğa 

Turizmi Merkezi, Karaman Turizm Bilgi Merkezi olmak üzere toplamda yedi adet güdümlü 

projeye yaklaşık 20 Milyon TL destek sağladık.  
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Bu toplantıları düzenlememizdeki en 

büyük amacımız bölgemizin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

projeleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, 

gerek kamunun gerekse de özel 

sektörün istifade edebileceği şekilde 

hayata geçirmektir. Bu toplantıların 

aynı zamanda Konya’mızın ve 

bölgemizin proje havuzuna büyük 

katkılar sağlayacağı, istişareler 

sonucunda yeni proje fikirlerini de 

ortaya çıkacağı kanaatindeyim. 

Güdümlü proje destekleri kapsamında ajansımıza sunulacak projelerde; yeni bir ürün veya bilgi 

ortaya çıkarılması, teknoloji odaklı çalışmaların yürütülmesi, özel sektörümüzün ihracat ve üretim 

kapasitesinin artırılması, üreticilerimizin büyük ihtiyaç duyduğu bir test merkezi, laboratuvar ve 

mükemmeliyet merkezi vb. uygulamaların şehrimize kazandırılması, ihtisaslaşma, kümelenme gibi 

konular önceliklerimiz arasında yer alacaktır” ifadelerine yer verdi. 

 

MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman’ın moderatörlüğünü yürüttüğü toplantı esnasında 

yirmiden fazla kurum ve kuruluş temsilcisi tek tek söz alarak projeleri ile ilgili sunumlarını 

gerçekleştirdi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ve istişarelerin ardından son buldu. 

 


