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012 Yılının ilk 
aylarını geride 

bıraktığımız şu günlerde ilçe-
miz adına çok önemli ve umut 
verici gelişmelerin yaşandığını 
görüyoruz. Uzun yıllardır mü-
cadelesini verdiğimiz ve her 
platformda turizme kazandırıl-
masını talep ettiğimiz Gazipa-
şa Havalimanı’na orta gövdeli 
uçakların inmesi sadece Alanya 
için değil, turizme açılmayı bek-
leyen Gazipaşa ve Anamur için 
de büyük fırsatları beraberinde 
getirecektir.

Bu gelişme bile başlı başına 
Alanya’nın turizmdeki marka 
değerine değer katacak kadar 
önemlidir. Bundan sonra önem-
li olan ise bu havalimanının fi-
ziki eksikliklerinin giderilmesi 
ve azami ölçüde bu limandan 

bölge olarak yararlanabilmektir. 
Bu manada 15 yıla yakın süredir 
ilçemizin tüm kurumları, kuru-
luşları ve siyasetçileri ile topye-
kün verdiğimiz mücadelede çok 
önemli bir noktaya ulaştığımızı 
söyleyebiliriz.

Corendon Firmasına ait 
189 kişilik uçağın Gazipaşa 
Havalimanı’na inmesi bu hava-
limanı konusunda ortaya atılan 
birçok olumsuz iddianın da çü-
rümesi bakımından son derece 
önemliydi. Bu anlamda aldık-
ları sorumluluk ve gösterdik-
leri kararlılıkları nedeniyle bir 
kez daha Corendon Firmasına 
teşekkür etmekte yarar görüyo-
rum.

Gazipaşa Havalimanı sadece 
Alanya’nın değil biraz önce be-

Alanya
Geleceğe Koşuyor...

lirttiğim gibi bölgenin kaderini değiştirecektir. Defalarca vurgula-
dığımız üzere çeşitli yollarla 500 bin kişiye istihdam fırsatı sunan, 
bölge ve ülke ekonomisine milyarlarca dolar kaynak aktaracak bir 
projedir Gazipaşa Havalimanı’nın orta gövdeli uçakların inişine 
açılması.

Alanya’nın en öncelikli beklentisi, olmaz ise olmazı olan Gazipaşa 
Havalimanı konusunda yaşanan bu sevindirici gelişmelere bir ye-
nisinin daha 2012’nin ilk aylarında eklendiğini söylememiz gerekir.

Alanya’da Golf Alanları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 
Emişbeleni, Mahmutlar, Kargıcak, Okurcalar ve Türkler’ de bulu-
nan 5 alan turizm merkezi olarak ilan edildi. 25 Mart 2012 Tarih 
ve 28244 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Golf 
Alanlarının bölgemize ne denli önemli katkılar yapacağını hep bir-
likte göreceğiz.

Golf amaçlı turizm yapanların kişi başı harcaması ile gezi ve eğlen-
me amacıyla tatil yapanların harcama oranları arasındaki uçurum 
göz önüne alınırsa Golf Turizminin bulunduğu şehre ve ülkesine 
sağlayacağı büyük katma değer daha iyi anlaşılabilir.

Golf Turizmi maddi olarak sağladığı katkı kadar tanıtım anlamında 
da çok olumlu etkiler sağlayabilmektedir. Umarız bu alanların tu-
rizm merkezi ilan edilmesinin ardından süreç çok hızlı ilerler ve bir 
an önce Alanya hak ettiği golf sahalarına fiilen de kavuşur.

Gelişmeleri Alanya için tarihi bir milat olarak görüyoruz. ALTSO’nun 
da destek verdiği ve birkaç yıldır üzerinde çalışılan Alanya Golf 
Alanları çalışmasının bu aşamaya kadar gelmesinde, büyük emek-
leri olan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay, Antalya 
Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür Turizm Bakan Yar-
dımcısı Sayın Dr Abdurrahman Arıcı, Alanya Kaymakamımız Sayın 
Hulusi Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güney, tüm belediye 
başkanlarımıza, Bakanlığın değerli bürokratları ve emeği geçen her-
kese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Önümüzde bir de yabancıya mülk satışı konusundaki gelişmeler var. 
Mütekabiliyet esasındaki düzenlemeler de istediğimiz doğrultuda 
gerçekleşirse Alanya gelecek adına ve turizmin 12 aya yayılması adı-
na çok büyük yol kat edecektir.

Bu 3 temel sorununu çözmüş bir Alanya’nın dünyada gerçek ma-
nada marka olmasının önünde hiçbir engel kalmayacağını düşünü-
yoruz. Bu bakımdan Alanya’nın müthiş bir ivme yakaladığını ve bu 
çıkışını sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımla
F.Kerim AYDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan
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ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 20 Mart 2012 Salı günü Ankara’da  

TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen törenle yenilenen ‘Akreditasyon 

Belgesi’ni aldı.  Aydoğan, sertifikayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-

lu ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon Kurul 

Başkanı Halim Mete’nin elinden aldı.

ALTSO Akreditasyon Belgesi yenilendi
ALTSO KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İngiltere Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından yürütülen “Eurochambers’ (Türk Odaları İçin Kalite 
Stratejisi) programı çerçevesinde Eylül 2002’de Avrupa Odalarına Akredite 
olan ALTSO, geçtiğimiz yıl gerçekleşen denetimden de başarı ile ayrılmıştı. 



ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI  ALTSO      13

Türkiye Odalarını Avrupa Odalarına 
uyumlu hale getiren proje kapsamında 3 
yılda bir denetlemeye tabi tutulan Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası, 2002’de bu belgeyi 
almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk 10 oda 
arasına girmişti. Törene ALTSO Genel Sek-
reteri Servet Ünlü ve ALTSO Projeler Koor-
dinatörü Zehra Kanmaz da katıldı.

Törende bu belgeyi ilk kez almaya hak ka-
zanan 7’dönem odalarının yeni belgeleri ile, 
belgeleri yenilenen odalara Akreditasyon 
belgeleri verildi.  

ALTSO heyeti belge töreninin ardından 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ta-
rafından da tebrik edildi. Bu başarının 
Alanya’nın başarısı olduğuna dikkat çeken 
Kerim Aydoğan, üyelerden aldıkları des-
tek ve güçle çalıştıklarını söyledi. Aydoğan, 
“Akreditasyon Sertifikası’nın, ALTSO’nun 
Avrupa Odaları kalitesinde hizmet verdi-
ğinin bir belgesi olduğunu da hatırlatırken, 
hizmette sınırın olamayacağını ve bu yön-
deki çalışmaların artarak devam edeceğini 
vurguladı.

HİSARCIKLIOĞLU ‘’AKREDİTASYON BELGESİ 5 YILDIZ HİZMET BELGESİDİR.’’
Akreditasyon projesi ile amaçlarının oda ve borsaların kapasite ve hizmet kalitesini  artır-

mak olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsala-
rımızın bu noktaya gelmesi, hem özel sek-
törümüz hem de ülkemiz açısından çok 
önemli. Sizler, ilinizde ve ilçenizde üyeleri-
nizle temas kuracak, onların nabzını tuta-
cak ve hizmet üreteceksiniz ki, biz de bu-
rada sizin sesiniz olabilelim. Sizin sesinizi, 
Türk iş camiasının sesini daha iyi duyura-
lım. Bu kapsamda, Oda ve Borsalarımızın 
üyeleri ile bağlarını kuvvetlendirmek, ve 
sürdürülebilir bir sistem kurmak için 2001 
yılında Dünya örneklerini inceledik. 3 te-
mel hedefimiz vardı: Oda ve borsalarımızın 
hizmet kalitesini artırmak, en üst seviyede 
standart bir hizmet sağlamak, üyeleri ile 
odalarımızın bağlarını kuvvetlendirmek. 
Sonuçta en iyisi olduğunu gördüğümüz 
İngiltere ve Almanya’nın Odalarını örnek 
alarak bir sistem oluşturduk ve “Akreditas-

yon Sistemini” kurduk. Sistemi alıp orada 
bırakmadık. Her zaman söylediğim gibi, 
akreditasyon yaşayan bir süreçtir. O yüzden 
biz de değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre 
sistemi sürekli revize ediyor, hep bir adım 
ileriyi düşünüyoruz” dedi.

“AKREDİTASYON AKADEMİSİ OLUŞ-
TURDUK”
Göreve gelirken bir iddialarının bulun-
duğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, “Biz el 
yordamı ile iş yapmayacağız; günü kurtaran 
politikalarla değil, uzun soluklu vizyonla 
hareket edeceğiz dedik. Takip eden değil, 
yönlendiren olacağız; Pasif değil, aktif ola-
cağız; ve en önemlisi; biz hükmeden değil, 
hizmet eden olacağız dedik. İşte bütün gay-
retimiz, verdiğimiz sözü tutabilmek için. 
Size karşı mahcup olmamak ve hakkıyla 
bu işi yapabilmek için. Bu amaca yönelik 
olarak bu yıl, bir “Akreditasyon Akademisi” 
oluşturduk.  Gerekli eğitimler artık TOBB-

“AKREDİTASYON 
SERTİFİKASI’NIN, ALTSO’NUN 
AVRUPA ODALARI 
KALİTESİNDE HİZMET 
VERDİĞİNİN BİR BELGESİDİR”













 Büyükşehir Belediye sınırlarının il sınırlarına genişletilmesi 
uygulaması temelde doğru ve yerinde bir uygulama olmakla 
birlikte, uygulamanın Antalya ili için ve özellikle Alanya açı-
sından bazı olumsuzlukları ortaya çıkaracağı görülmektedir. 















SIRA NO ALANYA SGM’DE VERİLEN HİZMETLER
1 4(a/b) emeklilik hesabı yapmak, talepleri almak ve il müdürlüğüne göndermek.

2 4(a) ve 4(b) için hizmet birleştirme taleplerini almak.

3 SGDP takibi ve sisteme giriş işlemleri.

4 Sigortalı ve hak sahiplerinin maluliyet taleplerini almak ve İl müdürlüğüne göndermek

5 Yaşlılık ve toptan ödeme taleplerini almak ve İl müdürlüğüne göndermek

6 Yurtdışı sürelerini borçlanarak aylık talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine bilgi vermek, taleplerini 
almak ve İl müdürlüğüne göndermek.

7 (4/b) terk ve beyan yükleme işlemleri yapmak.

8 Yapılandırmada iptale düşenlerin işlemleri yapmak.

9 4(b) maaş dökümü ve gün gün dökümü alma işlemi yapmak.

10 4(b) banka değişikliği işlemlerini yönlendirmek.

11 4-a, 4-b soy isim değişikliği, 4-b bilgi güncelleme işlemleri.

12 4(a), 4(b) askerlik borçlanması yapmak.

13 İşyeri tescili yapmak.

14 E bildirge şifresi vermek.

15 E-Borcu yoktur aktivasyonu yapmak .

16 Geçmiş dönem borç dökümü vermek.

17 KOSGEB yazıları, ilişkisizlik belgesi, teminat iadesi yazıları vermek.

18 Eksik gün takibi yapmak.

19 İhale borcu yoktur yazıları vermek.

20 İşyeri nakli işlemleri yapmak

21 4(a/b/c) Sağlık karnesi aktivasyon işlemleri yapmak

22 Hastalık/ Analık/Emzirme Ödeneği işlemleri yapmak.

23 Genel Sağlık Sigortası tescil-aktivasyon ve tahsilat işlemleri yapmak

24

Ülkemize geçici ve sürekli olarak gelen yurtdışı sigortalılara ait Almanya(TA11-TA9),Hollanda(N/TUR111-
121),Avusturya(A/TR3-4),Belçika(BT/8-6) ve Fransa (SE 208-06AFT-07FT) Sağlık Yardım Belgelerinin dü-
zenlenmesi işlemleri yapmak.

25 4(a)/4(b)/4© sigortalılarına yol paraları ödemelerine ilişkin belgelerin alınarak SSGM gönderilmesi



ALANYA SGM ARACILIĞI İLE ANTALYA’DA VERİLEN HİZMETLER
İş kazası / Meslek Hastalıkları ile ilgili geçici / Sürekli iş göremezlik ödeneği verilmesi işlemleri

İş kazası / Meslek hastalıkları ile ilgili ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması işlemleri

İş kazası / Meslek hastalıkları ile ilgili gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi işlemleri

İş kazası / Meslek hastalıkları ile ilgili ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi işlemleri

4-(a) / 4-(b) Malullük aylığı bağlanması işlemleri

4-(a) / 4-(b) Yaşlılık aylığı bağlanması işlemleri

4-(a) / 4-(b) Yaşlılık toptan ödemesi yapılması işlemleri

4-(a) / 4-(b) Ölüm aylığı bağlanması işlemleri

4-(a) / 4-(b) Ölüm toptan ödemesi yapılması işlemleri

Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi işlemleri

Cenaze ödeneği verilmesi işlemleri

İcra takibine hazırlık / haciz ve satış işlemleri
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ALTSO, ALTİD VE ALANYA SMMM ODASI 
İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ”YENİ TÜRK TİCARET 

KANUNU‘’ PANELİ, 13 NİSAN CUMA GÜNÜ 
ALTSO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

PANELE KONUŞMACI OLARAK ALANINDA 
DUAYEN OLMUŞ EKONOMİSTLERİNDEN PROF 

DR ŞÜKRÜ KIZILOT’UN YANI SIRA  YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİR ARİF ŞİMŞEK VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİR EKREM SARISU KATILDI. 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNU
USTALARDAN DİNLEDİK:

“YENİ TÜRK TİCARET 
 KANUNU  

 ŞAKA GİBİ”
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Arkadaşlar, gözünüz aydın.
7 tane nur topu gibi defteriniz oldu. 
3 tane idi 4 daha doğurdu. Noterlere de müjde.
Yeni defterler de geldi. Bütün ticari defterlerin 
açılış kaydı da yapılacak, kapanış kaydı da. 
7 çarpı 2 yani 14 defa notere tasdik yapacaksınız.
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Sıra ADI SOYADI KAYIT TARİHİ YIL

1 ŞEVKET TOKUŞ 07.07.1964 40 YIL

2 FERHAT ATİLLA HACIKADİROĞLU 26.01.1970 40 YIL

3 ÖZCAN ÖZLER 01.06.1971 40 YIL

4 MUSTAFA ATİLLA 16.08.1971 40 YIL

5 AHMET ŞENLİ 20.09.1971 40 YIL

6 MUSTAFA TEMİZ 29.02.1972 39 Yıl

7 MEHMET TOK 24.01.1973 38 YIL

8 HÜSEYİN ŞENOL 14.03.1973 38 YIL

9 BURHAN KASAPOĞLU 24.05.1973 38 YIL

10 HASAN HÜSEYİN GÜLEN 06.12.1973 38 YIL

11 NAZMİ GÖRGÜLÜ 10.04.1974 37 YIL

12 HİLMİ ÇIRPANLI 01.05.1975 36 YIL

13 MEHMET ZEKİ DİREKÇİ 17.06.1975 36 YIL

14 OSMAN YILMAZ 22.10.1975 36 YIL

15 İBRAHİM ŞENLİ 12.11.1975 36 YIL

16 HASAN HACIİNCE 20.01.1976 35 YIL

17 SAMİ BEKAR 02.03.1976 35 YIL

18 MEHMET ULUDAĞ 11.10.1976 35 YIL

19 ŞEVKİ TAÇ 20.10.1976 35 YIL

20 HÜSEYİN HACIKADİROĞLU 10.11.1976 35 YIL

21 ALİ ZAVLAK 22.11.1976 35 YIL









































   



   





Alanya’da faaliyet gösteren yatçılar ve gezi 
tekneleri işletmecilerini bünyesinde barın-
dıran Alanya Yatçılar Gezi Tekneleri ve Su 
Sporları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif  Yö-
netim Kurulu, sektörün daha disiplinli hale 
gelmesi, sektördeki hizmet kalitesinin yük-
seltilerek bölgemiz imajının geliştirilmesi, 
başta Alanya liman sahası (balıkçı barınağı 
ve rıhtım) olmak üzere karada ve denizde 
yaşanan, turizme ve sektöre zarar veren 
olumsuzlukların önlenmesi için gerekli ça-
lışmalara başladı. 

Bu kapsamda kooperatif üyelerinden muta-
bakat metni alınarak ilgili kurumlara baş-
vurular yapılmıştır. Söz konusu mutaba-
kat beyanı uyarınca özet olarak kooperatif 
üyesi teknelerin daha disiplinli hale gelerek 
toplu hareket edilmesini sağlayacak bir sis-
temin kurulması yönünde görüş birliğine 
varılmıştır. 

Kooperatif tarafından yapılan araştırmalar 
neticesi başta Kemer bölgesi olmak üzere 
birçok yörede söz konusu sistemin ilgili 
kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerin des-
teği ile kurulduğu ve başarı ile işletildiği, 
mevcut durumdan da hem işletmecilerin 
hem, halkın hem de kamu kurumlarının 

büyük memnuniyet duydukları görülmüş-
tür. 

Yapılan başvurulara Alanya Belediyesi ve 
İlgili kurumların da sıcak baktığı ve sıra sis-
temine göre uygulamanın 2012 sezonunda 
devreye sokulması için çalışmaların sürdü-
ğü görülmüştür. Konu ile ilgili görüşlerini 
açıklayan Kooperatif başkanı Yusuf Demi-
rel,  Kemer başta olmak üzere birçok yörede 
başarı ile uygulanan bu sistemin ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile kooperatifimiz iş-
birliğinde hayata geçirilmesi halinde, böl-
gemizin ve dolayısı ile sektörümüzün halen 
içinde bulunduğu olumsuz durumların 
büyük ölçüde giderileceğine inanmaktayız. 
dedi.

ALANYA TUR TEKNELERİ 
İMAJ DÜZELTECEK

ALANYA BALIKÇI 
BARINAĞI’NDA 

FAALİYET GÖSTEREN 
GEZİ VE TUR TEKNELERİ 

2012 TURİZM 
SEZONUNDA ORTAK 

HAREKET EDEREK 
SORUNLARI ÇÖZECEK













































Gelişmiş ülke ekonomilerinin borçları ancak 
ekonomileri hızlı büyüyüp gelir oluşturabilirse 
ödenebilecek.

ABD 8.133,5 8.133,5 74.2

ALMANYA 3.422,5 3.401,0 71,4

IMF 3.217,3 2.814,0 -

İTALYA 2.451,8 2.451,8 71,2

FRANSA 2.719,8 2.435,4 66,2

ÇİN 600,0 1.054,1 1,6

İSVİÇRE 1,290,1 1.040,1 17,8

RUSYA 401,5 836,7 7,7

JAPONYA 765,2 765,2 3,3

HOLLANDA 640,9 612,5 58,9

HİNDİSTAN 357,7 557,7 8,7

AMB * 639,9 502,1 31,3

DÜNYA 30.379,0 30.700,1 -

TÜRKİYE 116,1 116,1 5,7

*AVRUPA MERKEZ BANKASI

KAYNAK: DÜNYA ALTIN KONSEYİ

                            ARALIK              AĞUSTOS       ALTIN /TOP.

                             2006                     2011                  REZERV (%)













ALTSO 2012 Yılı 1. Dönem Kişisel Eğitim-
leri 31 Mart 2012 günü “Yönetim Organi-
zasyon ve Liderlik” Semineri ile devam etti. 
Eğitime Uzman Bülent başar konuşmacı 
olarak katıldı.

ALTSO Konferans Salonu’ndaki seminere katılım yüksekti. Uzman Eğitimci Bülent Başar, 
yönetim ve organizasyonda finansal yöne-
timin önemine dikkat çekti. “Finansal Yö-
netim bütçeden başlar. Bütçe nişe satıştan 
başlar” diyen Başar, firmaların muhakkak 
kendilerine ulaşabilecekleri bir satış hedefi 
koyması gerektiğini söyledi. 

“Parasal vizyonunuz yoksa yanlışları dü-
zeltmek konusunda öngörünüz olamaz” 
diyen Bülent Başar; “Bütçe bir kurumun 
namusudur. Bütçeyi gerçekleştirmek ku-
rumsal başarıdır. Bütçe bize kurumsal bir 
hedef oluşturmamıza yardım eder. Her iş-
letmenin bir bütçesi vardır ama rastlantı-
larla bütçe yapılamaz” dedi.

Başar, “Söylediğim bu önemli hedefleri 
gerçekleştirmek için de iyi bir lidere ihtiyaç 
var. Lider kurumu başarıya götürür. Yö-
neticiden farklı olarak yaratıcıdır, krizlere 

İŞLETMENİN NAMUSUDUR
BÜTÇE

çözümler üretir. Sadece yönetmez, başarı-
ya ve kurumsallaşmaya yönelik öngörüleri 
vardır.” Dedi.
İşletmelerin karlılık oranlarını sır gibi sak-
lamasına da değinen Başar, “tabi ki işletme-
lerin kendilerine göre sırları vardır. Ama 
bazen bu sırların bir kısmını bazı yerlerde 
paylaşmak da gerekir. İnsanların ortak he-
defe koşması biraz da bu paylaşıma bağlı-
dır” dedi.

“Yönetmek için ölçmeliyiz”  de diyen Başar, 
“Ölçemediğiniz birşeyi yönetemezsiniz. Fi-
yat, adet ve maliyet hesabını iyi yapamaz-
sanız işletme başarıya ulaşamaz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

ALTSO EĞİTİMLERİ  DEVAM EDİYOR





Engelleri 
Tek Tek 

Aşıyorlar
Okuma yazma 
öğrenip 
diplomalarını 
aldıktan sonra 
Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) ile 
gerçekleştirilen 
proje kapsamında 
konfeksiyon 
atölyesinde mesleki 
eğitimi gören işitme 
engelli 8 kadın, 
sosyal hayatta yer 
alma mücadelesi 
veriyor. 

Alanya İşitme Engelliler Derneğince, 
ilçedeki işitme engelli vatandaşların topluma 
uyum sağlamaları amacıyla yapılan çalış-
malar kapsamında, 8 kadın, 120 saatlik kurs 
sonunda okuma yazma öğrenerek diploma-
larını aldı. 

Daha sonra dernek ile İŞKUR tarafından 
düzenlenen dokuma, konfeksiyon, makineci 
meslek eğitim kursuna katılan 8 işitme en-
gelli kadına, 55 bin liraya 6 dikiş makinesi, 
ütü, kesim motoru ve gerekli dikiş araçları 
temin edildi. 
Dernek binasındaki iki odayı atölye olarak 
kullanan 8 işitme engelli kadın, eğitmenlerinin yardımıyla gömlek, pantolon, önlük, 

çarşaf ve nevresim dikmeyi öğrendi. Hafta 
içi her gün 5 saat dikiş diken kadınlar, kurs 
sonunda diploma alarak meslek sahibi ola-
cak. Kursun ardından kadınlara iş imkanı 
da sağlanacak. Atölyede çalışmaya devam 
edecek kadınların diktikleri ürünler, dernek 
tarafından satışa sunulacak. Alanya İşitme 
Engelliler Derneği Başkanı Hayri Asdemir, 
yaptığı açıklamada, ilçedeki engelli vatan-
daşların topluma uyum sağlamaları ama-
cıyla okuma yazma ve mesleki kurs veril-
diğini anlattı. Kendisi de işitme engelli olan 
Asdemir, işaret dili tercümanı Ömer Eren 
aracılığıyla yaptığı açıklamada, kadınların 
kurs sonunda hem maddi kazanç sağlayaca-
ğını hem de elde ettikleri diplomayla meslek 
sahibi olacağını söyledi.  Tercüman Ömer 
Eren ise dernek faaliyetleri kapsamında 
işitme engelli kadınlardan bazılarına işaret 
dilini öğrettiklerini, ardından da okuma 
yazma eğitimi verildiğini anlattı. Kursların 
işitme engelli kadınları topluma kazandır-
mak amacıyla düzenlendiğini ifade eden 
Eren, dikilen ürünleri pazarlamak için özel 
sektörden, kurum ve kuruluşlardan sipariş 
alarak iş olanağı sağlamayı hedeflediklerini 
kaydetti. 









 
 

 
















