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Akdeniz Üniversitesi, Konaklı Belediyesi ve 
ALTSO işbirliğinde Alanya’ya kazandırılan 
bu büyük proje 400’e yakın Rektör ve 
Rektör yardımcısından tam not aldı.
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Ocak 2009 tarihinde yapı-
lan genel organ seçimleri 
ile göreve gelen bizler dört 
yılı aşkın bir zaman için-
de Odamıza, üyelerimize, 

Alanya’ya ve ülkemize elimizden gelen 
katkıyı yapabilmenin gayreti içinde ol-
duk. Yaptığımız çalışmalarımızı ve fa-
aliyetlerimizi de çeşitli araçlarla sizlere 
aktarmaya çalıştık.

İşte bu araçlarımızdan birisi olan 
ALTSO Dergi ile sizlerle son kez bir 
araya geldiğimiz bu sayımızda geride 
kalan 4 yılın da bir özetini çıkarmayı 
düşündüm. Her şeyden önce bilin-
mesini isterim ki, üstlendiğimiz bu 
onurlu görevi yerine getirmeyi ön-
celiğimiz olarak gördük ve yeri gel-
di kendi işimiz ve ailemizi dahi geri 
planda bırakarak camiamızı en iyi 
şekilde temsil etmeye çalıştık. Oda-
nın ve üyelerimizin çıkarlarını kendi 
çıkarlarımızın üstünde tuttuk.

Bölgemizin ve üyelerimizin sorunlarını 
göreve gelmeden önce ana başlıkları 
ile belirledik. Odanın seçilmiş tüm or-
ganları ile birlikte ortaya koyduğumuz 
hedefimize yönelik hazırlanan yol 
haritasını harfiyen uygulamaya özen 
gösterdik. Sorunları ve beklentileri ön-
celikle ana başlıklar altında topladık. 
Bunların temelinde Alanya’da ekono-
mik canlılığı tüm yıla yaymak, bölge-
mizin marka değerini yükseltecek gi-
rişimlere öncelik verilmiştir. Bu amaca 
yönelik olarak da Gazipaşa Havalima-
nı, Alanya Üniversitesi, Golf Alanları, 
Akdağ Kayak Merkezi, Alanya’nın il ol-
ması, emlak sektörünün canlanması ve 
İnşaat Sektörünün önünün açılması ” 
gibi çalışma başlıkları üzerinde durduk.

Bu sorunlarımızı başta Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere çeşitli bakanlıklar, bölgemiz mil-
letvekilleri ve üst düzey bürokratlarla 
paylaştık. Bölgemize hizmet getirebile-
cek her siyasi parti, kurum ve kuruluşa 
aynı mesafede olduk ve yeri geldiğinde 
işbirliği yapmaktan çekinmedik. Her 
siyasi görüşten insan ile çıktığımız bu 
yolda asla siyaset yapmadan, tek amacı 
hizmet olan bir politikayı benimsedik.

Yerel yönetimler veya kamu kurum-

ları gibi yatırımcı ve icracı bir kurum 
olmamamızın bize yaşattığı çok büyük 
zorluklara karşın projeler ürettik, görüş 
ve önerilerimizi icracı kurullar ile pay-
laştık, destek aldık.

Alanya’nın öncelikle bir master planına 
ihtiyaç olduğunun bugüne kadar ka-
muoyunda tüm kişi, kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin ortak görüşü olduğun-
dan hareketle ilk olarak “Alanya Kültür 
Turizm Kalkınma Projesi” ni kamuoyu 
ile paylaştık. Alanya nın kent kimliğine 
ve marka değerine artı katacak bu ça-
lışma, birçok kuruluş ve halkımız için 
yeni bir umut ve ilham kaynağı olmuş-
tur. Projenin tamamı hayata geçmese 
de, projenin yarattığı sinerji ve fikirler-
den esinlenen çok sayıda çalışmanın 
başladığını da sevinçle görmekteyiz.

Son 4 yılda adeta odamızı bir proje 
merkezi haline getirdik. Göreve gelişi-
mizle birlikte ilk kez AB ve Kalkınma 
Ajansı Projelerinden yararlanmaya 
başlayan Odamız sahibi ve ortağı oldu-
ğu 8 projeyle hem ülke genelinde hem 
de uluslar arası düzeyde önemli başarı-
lara imza attı. Bu projeler ile Oda büt-
çesinden fazla AB Fonlarından maddi 
kaynak sağlandı ve bu kaynak Alanya 
için kullanıldı. Bu projelerin toplam 
tutarı 5.810.250,00 TL’yi bulmaktadır. 
Bu rakamlar 3.500.000,00 TL bütçeli 
bir oda açısından önemli bir rakamdır. 
Özellikle ALTSO Voc-Test merkezi 
projesi ile konaklama alanında perso-
nel sınav ve belgelendirmesi yapacak 
Türkiye’nin ilk merkezinin kuruluşu 
tamamlanmış olacaktır.

Eğitimde adeta bir yükseköğrenim 
kurumu gibi çalıştık. 4 Yılda 15 bini 
aşkın üye ve üyemiz çalışanına eği-
tim verdik ve onları sertifikalandır-
dık. Bununla birlikte ilçemiz yük-
seköğreniminin hak ettiği seviyeye 
gelmesi için büyük emek harcadık 
ve bu emeklerimizin karşılığını 
kısa sürede aldık. Şu anda Odamı-
zın katkılarıyla Alanya’da bir devlet 
üniversitesi kurulabilmesi için fa-
külteleri, meslek yüksekokulları ile 
her türlü alt yapının kurulmasına 
öncülük yaptık. 4 Yıl önce 149 olan 
öğrenci sayısı bugün 5 binlere ulaştı. 
Yakalanan ivme sayesinde ve eğitim 

fakültesi ile mühendislik fakültesinin de öğrenci almasıyla birkaç yıl içinde 
Alanya’da 20 bin yükseköğrenim öğrencisi olabileceğini müjdelemek isterim.

Konaklı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Odamız işbirliğinde yaptırılan 
A.Ü.Konaklı Kongre Merkezi 19 Nisan 2013 günü 213. Uluslararası Üniver-
siteler Toplantısı ile kapılarını açtı. Kongre merkezi ile Alanya’mızın ulusal 
ve uluslararası büyük bir vitrine sahip olacağına inanıyoruz. Türkiye’deki en 
büyük ikinci kongre merkezi olacak olan konaklı kongre merkezinin bölge-
mizin sosyal ve ekonomik yapısına inanılmaz bir ivme kazandıracaktır. Eko-
nomik getirisi bakımından neredeyse en çok gelir getiren turizm çeşitlerin-
den olan Kongre Turizminin önemi belki bugün çok iyi anlaşılamamakta ve 
olumlu etkileri fazlasıyla hissedilememekte de olsa yakın gelecekte bu mer-
kezin Alanya’ya ne gibi önemli katkılar sağlayacağını hep birlikte göreceğiz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana öncelikli hedeflerimizden olan ve bugün çok 
önemli mesafelerin kaydedildiği Akdağ Kayak Merkezi de turizm çeşitliliği bakı-
mında bölge ekonomisine hem de durgun geçen dönemlerde ciddi girdiler sağla-
yabilecek bir projedir. 4 Yıl süresince defalarca bu konuda yayınlarımızda sizlere 
yaşanan gelişmeleri aktardık. Gerçekten zorlu bir süreç olarak görünebilir ama 
yılmadan mücadele edilirse her seferinde çok daha fazla ilerlemenin kaydedilebi-
leceğine inanıyorum. Yaklaşık 17 yıldır hayata geçirilemeyen proje, kış turizmini 
canlandırmak amacıyla başlattığımız çalışmalarla uygulama aşamasına geldi.

Alanya için son derece önemli yatırımlarından birisi olacak olan Golf Alanları ile 
ilgili çalışmanın temeli de Odamız tarafından atılmış. Alanya Kaymakamlığı ve 
Odamız işbirliğinde yürütülen çalışmalar ile Alanya da beş adet Golf amaçlı tu-
rizm merkezinin ilanı rekor sayılabilecek bir sürede gerçekleşmiştir.

Her geçen gün gelişen Alanya de kent içinde sıkışan küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerinin gelişmesinin önünü açacak çalışmalar da yönetimimiz tarafındaWn 
başlatılmıştır. Bu konuda Emişbeleni ve Güzelbağ beldelerimizde çeşitli alanları 
planlaması için ilk girişimler başlamıştır. Gelecek yıllarda sürdürülecek bu çalışma-
lar ile kentin küçük ve orta ölçekli sanayisinin de gelişmesinin önü açılabilecektir.

Ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de önemli sorunlarından birisi olan istihdam 
konusunda hem üyelerimizin eleman ihtiyacını karşılamayı, hem de iş arayan-
lara yardımcı olmayı hedefleyen özel istihdam bürosunu faaliyete geçirdik. Yine 
geçtiğimiz yıllarda da odamızın desteği ile hizmet veren SGK irtibat bürosu yine 
odamızın desteği ile yeni bire mekana taşınmış ve şube müdürlüğüne dönüştü-
rülmüştür. Burada Alanya nüfusunun tamamına hizmet verir hale gelen Merkez 
Müdürlüğü sayesinde halkımız ve üyelerimiz yüzbinlerce kez Antalya ya gitme 
zahmetinden kurtulmuş, 50-60 Milyon TL halkımızın cebinde kalmıştır.

Tüm bu çalışmalarımız yanında Odamızın ulusal ve uluslararası alanda 
saygınlık ve bilinirliğini Meksika’da gerçekleşen Dünya Odaları Projeler 
yarışmasında finalist olarak bir adım daha ileriye taşıdık. Dünya çapında 
onbinlerce oda arasında finale kalan 5 oda arasında yer almamız ilk kez 
uluslar arası bir yarışmada önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Temel amacı üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olan Odamızın 
dört yıllık dönemde temel bazı çalışmalarını kısaca özetlemeye çalıştım. 
Haliyle sadece üye aidatları ile tüm giderlerini karşılayan ve devletten baş-
ka bir katkı almayan odamızın kısıtlı bütçesi ile yapabildiği çalışmalar so-
nucu üyelerine ve Alanya ya bu bütçenin yüzlerce katı büyüklüğünde doğ-
rudan ya da dolaylı katkı yaptığını ifade etmek isterim.

Kuruluşundan bu yana 22 yıllık sürede yaptığı başarılı çalışmalarla bölgemizin 
en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi haline gelen odamızın, bu güne kadar 
görev yapmış tüm yöneticilerine ve çalışanlarına, çalışmalarımıza destek veren, 
katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, çalışmalarımıza katkı sağlayan, öne-
rileri ile bizlere yön veren tüm üyelerimize ve saygıdeğer alanya halkına şahsım ve 
odamız adına teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla
F. Kerim AYDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan
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A.Ü.-KONAKLI BELEDİYESİ VE ALTSO,  ALANYA’YI 
KONGRE TURİZMİ İLE TANIŞTIRDI

KONAKLI KONGRE MERKEZİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İstanbul Lütfi Kırdar’dan sonra Türkiye’nin 
ikinci büyük Kongre Merkezi “A.Ü.Konaklı 
Kongre Merkezi” 19 Nisan 2013 Cuma 
günü 213.Üniversiteler Arası kurul Toplan-
tısı ile görücüye çıktı. Akdeniz Üniversite-
si, Konaklı Belediyesi ve ALTSO işbirliğin-
de Alanya’ya kazandırılan bu büyük proje 
400’e yakın Rektör ve Rektör yardımcısın-
dan tam not aldı.
2850 metre kare taban oturumuna sa-
hip, 4 kat 11,400 metrekare olan Kongre 
Merkezi’nde 5 adet 200 kişilik salon; 1 adet 
350 kişilik salon; 4 adet VİP salon; 1 adet 
1750 kişilik salon ve 6 adet 50 kişilik salon 
ile aynı anda ortalama 6 bin kişiyi ağırla-
yabilen A.Ü.Konaklı Kongre Merkezi başta 
YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya 
olmak üzere toplantıya katılan tüm rektör 
ve rektör yardımcıları tarafından beğenildi.
Teknolojik olarak da hazır hale gelen 
A.Ü.Konaklı Kongre Merkezi’nin bundan 
sonra da çok sayıda ulusal ve uluslar arası 
kongreye ev sahipliği yapabilecek durumda 
olduğunu belirten misafir rektörler, proje-
nin hayata geçirilmesindeki katkıları nede-
niyle Akdeniz Üniversitesi, Konaklı Beledi-
yesi ve ALTSO’ya teşekkür ettiler. 
Kongre Merkezi’nin ilk kez ve böylesine 
büyük bir organizasyona sahip olmasının 
tanıtım açısından çok büyük önem ve et-
kiye sahip olduğuna işaret eden ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan, çok yakın bir ge-
lecekte bu merkezin değerinin bölgemizde 

çok daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.
Toplantıya Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK) 
Başkanı ile YÖK’ e bağlı  tüm resmi ve özel 
üniversitelerden Rektör ve Rektör yardım-
cıları ile beraber yaklaşık 400 katıldı. Top-
lantıya TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin 
de katıldı ve TRT olarak eğitime yaptıkları 
katkılara dikkat çekti. Şahin özellikle TRT 
Okul Projesi ile bugüne kadar çok sayıda 
öğrencinin eğitim hayatına yaptıkları kat-
kılara dikkat çekti.

KONGRE MERKEZİ EKONOMİK
HAREKETLİLİĞİ 12 AYA YAYACAK
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, “Kongre 
Merkezimiz  Alanya’nın tanıtımı açısından 
da çok büyük önem taşıyor. Alanya’nın ulu-
sal ve uluslar arası büyük bir vitrine sahip 
olacağına inandığımız, Türkiye’ deki  en 
büyük ikinci Kongre Merkezi olacak olan 
A.Ü. Konaklı Kongre Merkezi, bölgemizin 
ekonomik hareketliliğini de 12 aya yayıl-
masına büyük katkı yapacaktır. Bu büyük 
organizasyon ile Kongre Merkezinin yanın-
da şehrimizin de ciddi tanıtımını yapmayı 
planlıyoruz. Üniversitelerimizi yöneten en 
üst düzey misafirlerimiz geliyor.  Bu da bize 
büyük bir tanıtım olanağı sunuyor” dedi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NİN YENİ 
BULUŞU ANLATILDI
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail 

KONAKLI KONGRE MERKEZİ’NİN ÖZELLİKLERİ
Toplamda 10 000 metrekare alana sahiptir.

2850 metre kare taban oturumuna sahip 

kongre merkezi toplam 4 kat 11,400 metrekaredir.

5 adet 200 kişilik salon

1 adet 350 kişilik salon

4 adet VİP salon

1 adet 1750 kişilik salon

6 adet 50 kişilik salon

Toplamda 5500-6000 kişi ile aynı anda etkinlik yapabilecek fiziki ve teknik yapı mevcut;

4000 metre kare fuaye alanı, 450 metre kare büyüklüğünde mutfak, 

3500 metrekare açık kokteyl alanı, 14 adet tuvalet, 

30 araçlık kapalı otopark, 7 adet asansör, 5 adet merdiven

 bulunmaktadır. Şu anda Türkiye’ nin

 2. büyük kongre merkezi binasıdır.

zin iktisadi, siyasi, kültürel göstergelerine 
baktığımızda Türkiye’nin 21’inci yüzyıldaki 
hedeflerine, 2023 hedeflerine ulaşmasında, 
küresel ve bölgesel bir güç olmasında nere-
deyse her şey hazırdır. Tabiri caizse helvayı 
yapmak için bütün malzeme hazırdır. Bir 
tek malzeme eksiktir o da toplumsal kon-
sensüs, toplumsal uzlaşma, toplumsal barış 
veya ülkü birliği, amaç birliği dediğimiz 
faktördür, malzemedir. İnşallah bu çözüm 
süreciyle girdiğimiz yolda son malzemeyi 
de elde edebilirsek, ülkemizin hedeflerinin 
açık olduğunu görebiliyorum.”

ÜNİVERSİTELERİN TOPLUMA 
HİZMET FONKSİYONU VARDIR
Üniversitelerin de yükseköğretim camiası-
nın da bu sürecin bir parçası olması ve sü-
reçten etkilenmesi gerektiğini belirten Prof.
Dr. Çetinsaya, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu sürece katkıda bulunmalıyız. Hem de 
bu sürecin sonuçlarından üniversitelerimizi 

istifade ettirmeliyiz. İki yönlü bir mekaniz-
mada çalışmalıyız. Bu sürece katkı koyma-
mız bizim öncelikli olarak vatandaş olarak 
görevlerimizdir. İkinci olarak aydınlar, en-
telektüeller olarak, üçüncü olarak üniversi-
telerimizin fonksiyonları gereği önemlidir. 
Üniversitelerin topluma hizmet fonksiyonu 
da vardır. İşte bütün bunlarla üniversitele-
rimiz bu süreçte bir rol oynamalı. Geçmişte 
bu konuda doktora yapanların, doçentlik 
tezi hazırlayanların cezalandırıldığını, baş-
larına her türlü belanın geldiğini gördük. 
Doğal olarak meslektaşlarımızda ve biz de 
çekingenlik oluşmuştur. Ama bugün artık 
farklı bir Türkiye’deyiz, farklı bir dünyada-
yız. Biz bunları araştırma konusu yapmalı, 
tekrardan sınıflarımıza taşımalıyız diye dü-
şünüyorum”

KAMPÜSLER SÜRECİN 
PARÇASI OLABİLİR
Üniversitelerin çözüm sürecine hem söy-
lem hem işleyiş hem de toplumsal olarak 
katkıda bulunabileceğini dile getiren Prof.
Dr. Çetinsaya, şunları söyledi: “Bu sürecin 
bir parçası bizim kampüslerimiz olabilir. 
Çalıştayların, toplantıların, bilimsel araş-
tırmaların konusu haline gelebilir. Ama biz 
bulunduğumuz illerdeki tartışmaların, me-

Boztosun, alüminyum, bakır, çinko gibi 
elementlerin birbirine dönüştürülmesi-
ni sağlayan, ‘foto nükleer reaksiyon’ adı 
verilen ve gama ışınlarıyla atom çekirde-
ğinden nötron ve proton koparma deney-
lerinin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. 
Türkiye’de ilk kez yapılan bu işlemin dün-
yada ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülke-
lerde uygulandığı belirtildi.

TÜRKİYE TARİHİNİN DÖNÜM 
NOKTALARINDAN BİRİNİ 
YAŞAMAKTAYIZ
Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasın-
dan geçtiğini hatırlatan Çetinsaya, top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada  
şunları söyledi: “Son 200 yıllık Türkiye 
tarihinin dönüm noktalarından birini ya-
şamaktayız. Bu ileride, geriye dönüp ba-
kıldığında daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemi-
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kanizmaların bir parçası olabiliriz. Öğren-
cilerle olan diyaloglarımızda bunu da 
gündeme almalıyız.”

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ
21’inci yüzyılda Türkiye’nin önünü açacak 
olan üniversitelerin kamu-toplum işbirli-
ğini yürütüp, en ileri seviyeye ulaştırması 
gerektiğine değinen Prof. Dr. Çetinsaya, 
sözlerine şöyle devam etti: “Ulaşacağımız 
toplumsal barış süreci üniversitelerimi-
zin de bilimsel araştırmaların da önünü 
açacaktır. Üniversitelerimiz de bu sürecin 
parçası olmalıdır. Hep birlikte bizler de 
Türkiye’nin bu büyük dönüşüm noktasın-
da elimizi taşın altına koymalıyız. Nasıl 
Türkiye’miz normalleşiyorsa, yüz yıllık, iki 
yüz yıllık bagajlarından kurtuluyorsa, bizler 
de artık normalleşmeliyiz, dünyanın çağdaş 
üniversitelerine dönüşmeliyiz.”

“DEVLET KASASINDAN TEK KURUŞ 
ÇIKMADAN 30 MİLYON TL’YE 
YAPILDI”
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsra-
fil Kurtcephe,  Kongre Merkezi’nin 1,5 yıl 
gibi bir sürede Konaklı belediyesi, ALTSO 
ve Turizmciler  tarafından 30 Trilyon TL’ye 
yapıldığını ve devletin kasasından tek kuruş 
çıkmadığına dikkat çekti.

Kurtcephe ayrıca Akdeniz Üniversitesinin 
son geride kalan 4 yıllık sürede her bakım-
dan büyüdüğünü söyledi.

Son 10 yıl içinde bilimi önemseyen ve reh-
ber edinen bir Türkiye olduğunu belirten 
Kurtcephe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-
kiye çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. 
2008 yılında 9 fakültesi bulunan Akdeniz 
Üniversitesi 18 fakülte ve 46 bin öğren-
ci, bin 66 öğretim üyesi ile yer almıştır. 
Risk alarak farkındalık adına imza atmak 
için ciddi girişimlerde bulunduk. 25 Eylül 
2010 da çift kol nakli başlattıktan sonra, bu 
önemli işle birlikte kompozit doku nakline 
zemin hazırlamıştır. Bunların ötesinde ra-
him nakli gerçekleştirerek çok önemli bir 
başarıya imza attık. Rahim nakli yaptığımız 
hastamız şimdi bebek bekliyor. İnşallah 
doğacak bebeğimizi elimize alır ve sağlık 

anlamında Nobel’e aday gösterilir ve ödül 
alırız.”
Antalya’nın sadece turizmle tanınan değil 
cazibe ve çeşitlilik anlamında hizmet ve-
ren bir yer olduğunu aktaran Rektör İsra-
fil Kurtcephe, şöyle konuştu: “AÜ, Avrupa, 
Balkan ve Kafkas ülkelerinden kurum ve 
insanın bizden sağlık hizmeti almak için 
başvurdukları bir kurumdur. 1 yılda VİP 
kaliteli odalara sahip hastanemizi hizmete 
soktuk. Tarımla ilgili araştırma ve çalışma-
ların yapıldığı bir yerdir. 4 yıl önce Fen ve 
Mühendislik Fakültesi’nde var olan öğretim 
üyesi sayısı dört kat artmıştır. Adı duyulan 
bir çok üniversite mensubu arkadaşlar bize 
katılmış ve teknoloji anlamında gelişmiş 
üniversiteler arasında ODTÜ ve İTÜ’nün 
arkasında 3’ncü olmuşuzdur. Kendi katego-
risinde ise 1’nci sıradadır. Nükleer ekibimiz 
fizik ve nano teknoloji anlamında çalışarak 

ürettiği patent ve ürün anlamında, 2012 de 
ürettikleri ürün sayısı 11’i bulmuştur. Son 
zamanlarda bu günden üniversiteler arası 
kurumun gündemini oluşturacak. 2023’e 
vizyon çizen bir ülke olarak temel bilim-
ler ve fen bilimlerinin geldiği bir gerçektir. 
Türk insanı eğitime yatırım yapıyor, bilimi 
önemsiyor.”
Rektör Kurtcephe, daha sonra gecelerini 
gündüzlerine katıp dört yıl önce 14 kişilik 
fizik ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği bir 
deneyi sunmak için Türk milletinin guru-
ru olan bu deneyin sahibi Prof. Dr. İsmail 
Hostosun’u tebrik ettiğini söyledi.
Prof. Dr. İsmail  Hoştosun da, Akdeniz 
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 
ve Nükleer Bilimler Araştırma Uygulama 

Merkezi olarak nükleer fiziğin en temel de-
neylerinden biri olan, gama ışınları ile atom 
çekirdeğinden nötron ve proton koparma 
deneyleri yaptıklarını ve bunu başardık-
larını söyledi. Deneysel nükleer fizikteki 
bu büyük başarının, Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesinden Fizik Bölümüne hibe edi-
len klinik elektron çizgisel hızlandırıcısı 
(e-linac) ile alüminyum, bakır, çinko, titan-
yum, kalay, kurşun ve kadmiyum gibi ör-
neklerin ışınlanmasıyla gerçekleştirildiğini 
belirterek şöyle konuştu: “Işınlama sonrası 
eskiden beri simyacıların düşlerini süsleyen 
atom elementlerinin dönüşümleri, Alümin-
yumun Magnezyuma, Bakır’ın Nikel’e, Çin-
konun Bakır’a, ve Galyum’a, Titanyum’un, 
Skandiyum’a, Kalay’ın İndiyum’a, Kurşun’un 

TÜRKİYE’DE BİR İLK...
Talyum’a, Kadmiyum’un Skandiyum’a, 
Klay’ın İndiyum’a, Kurşun’un Talyum’a ve 
Kadmiyum’un gümüşe dönüşmeleri ile ger-
çekleştirmektedir.”
Prof. Dr. İsmail Baştosun, Türkiye’de ilk kez 
elementlerin farklı maddelere dönüştürül-
düğünü açıkladı ve salondan alkış aldı.
Toplantıda, Alanya Kaymakamı Erhan Öz-
demir, Alanya’ya yılda 3 milyonun üzerinde 
turistin geldiğini ve Türkiye’nin bu anlam-
da birinci turizm merkezi olduğunu belirt-
ti. Akdeniz Üniversitesi’nin ve kamu ku-
ruluşlarının ilçeye kazandırdığı bu kongre 
merkezinin kongre turizmine bakış açısına 
yeni bir yön vereceğini söyleyen Özdemir, 
emeği geçen herkese teşekkür etti
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KONGRE MERKEZİ VE YÜKSEKÖĞRENİME KATKILARI NEDENİYLE 

ALTSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 
24 Nisan 2013 Çarşamba günü gerçekleşti-
rildi. Meclis toplantısına Akdeniz Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe de 
katıldı. Kurtcephe, 19 Nisan günü ilk et-
kinliğine ev sahipliği yapan Konaklı Kong-
re Merkezi ve ilçemiz Yükseköğrenimine 
katkıları nedeniyle ALTSO’ya teşekkür etti, 
plaket ve berat takdim etti.
Göreve geldiği 2008 Ağustos ayından bu 
yana başta ALTSO olmak üzere Alanya’nın 
eğitim gönüllüsü halkı ile müthiş bir da-
yanışma köprüsü kurduğuna işaret eden 
Kurtcephe, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetim ve meclisinin Alanya adına yapıla-

REKTÖR KURTCEPHE’DEN 
ALTSO’YA TEŞEKKÜR

bulundu. Sayın Rektörümüz Antalya mer-
kez yerine Alanya’ya yapılıyor olması ne-
deniyle eleştirileri göğüsledi. Rektörümüze 
binlerce kez teşekkür ediyorum. Alanya’ya 
canı gönülden destek oldu” dedi. 
Konaklı Kongre Merkezi ile bir yıllık tüm 
turizm girdisi kadar girdi sağlanacağını 
söyleyen Aydoğan, rektörlerle yapılan ilk 
toplantının çok başarılı geçtiğini ifade ede-
rek tanıtım için çok iyi bir fırsat olduğunu 
belirtti. Destek veren herkese teşekkür eden 
Aydoğan, “Bu şehir yükseköğrenim alanın-
da tam 25 yıl mücadele etti 4 yıl öncesine 
kadar 149 olan öğrenci sayısı  şuanda 5 
binleri buldu. Hedefimiz 10 binler... Eğiti-
me tüm bütçemizi aktarmaya çalıştık” diye 
konuştu. 

 KURTCEPHE “ALANYA’YA 81.GELİŞİM”
Aydoğan’ın ardından konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye çıkan AÜ Rektörü Prof. Dr. 
İsrafil Kurtcephe, Alanya’ya rektör olarak 
81’nci gelişi olduğunu belirterek konuşma-
sına başladı. “Alanya’nın benim gönlümde 
ve dünyamda özel bir yeri olduğunu bil-
menizi isterim. Onu özelleştiren insanların 
güzelliği, insanlarının bu ülkelere hizmet 
edecek eğitim kurumlarına verdiği değer, 
önem ve kattığı hizmet. Gönül  istiyor ki 
sizin gösterdiğiniz duyarlılığı Türkiye’nin 
her yerleşim alanında görebilelim. Çünkü 

cak her çalışmada gerekli olan desteği ver-
diğine işaret etti. Bu nedenle yönetim adına 
Başkan Kerim Aydoğan’a, Meclis adına da 
Meclis Başkanı Mustafa Tuna’ya birer be-
rat ve plaket takdim eden Rektör Kurtcep-
he; Alanya’da görev süresi içinde bir devlet 
üniversitesi kurma hedefini taşıdığını ve bu 
üniversitenin adının da “Alaiye” olmasını 
umut ettiğine işaret etti.

Toplantı açılışında konuşan ALTSO Başka-
nı Kerim Aydoğan da, Kasım 2011’de Ak-
deniz Üniversitesi, Konaklı Belediyesi ve 
ALTSO arasında Konaklı Kongre Merkezi 
için imzalanan protokolün önemine dik-
kat çekerek, meclis üyelerine teşekkür etti. 
Geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsa-
ya ile tüm rektör ve rektör yardımcılarının 
katılımı ile gerçekleşen toplantı ile kapıla-
rını açan merkez ile turizmde  çeşitliliğin 
sağlanacağını belirten Aydoğan, “Biz buna 
inandık ve Akdeniz Üniversitesi, Konaklı 
Belediyesi, ALTSO çok ciddi çalışmalarda 

siz en iyi yatırımın insana yatırım olduğu-
nu bilen ve bu anlayışla her şeyini eğitim 
için seferber etmekten kaçınmayan güzel 
bir zihniyeti temsil ediyorsunuz. Ağustos 
2008’te rektörlüğe başladıktan kısa bir süre 
sonra Alanya ziyarete gelerek buradaki du-
rumu görmek istedim. Bir fakülte ve odanı-
zın eseri olan Meslek Yüksekokulu inşaatı 
sürüyordu.  
Mevcut öğrenci sayımız da 149 idi. Oysa 
burası bir devlet üniversitesi kurmak için 
bulunmak güzellikte. Empati yapın, öğ-
rencisiniz; Barınma, iş bulma sorunu yok 
tatile gitme gibi bir derdiniz yok. Burada 
okumak için o kadar çok güzellik, sebep 
var ki. Burada bir devlet üniversitesi neden 
kurulmamış diye o günlerde arkadaşlarım-
la bu düşünceyi paylaştım. Antalya içince 
Alanya’nın tarihçi gözüyle bakınca farklı 
bir yeri olduğunu biliyordum. Burası bu 
toprakların Türk hakimiyetine geçişinden 
beri Türk yönetiminin üzerine titrediği ve 
yaşamayı tercih ettiği, doğal güzellikleri 
ile insanları cezbettiği bir yerdir. Burada 
kurulacak bir devlet üniversitesinin yalnız-
ca Türk insanlarına değil buraya ulaşacak 
yabancı ülke çocuklarına da ev sahipliği 
edebileceğinin farkındayım. Ne mutlu ki 
benim bu sevdamı Alanyalılar kendi gönül-
lerinin başköşesine yerleştirdiler. Gördüm 
ki benden daha çok sevdalı arkadaşlarım 
var. ALTSO’nun meclis üyesi, mensupları, 
başkanı, her şeyi ile biz bir ekip olduk. Bu 
süreç içerisinde sadece ‘Şu lazımdı’ demem 

yetti. İkinci defa asla bir ihtiyacımızı biz 
tekrar etmek durumunda kalmadık. O yüz-
den ben ne kadar teşekkür etsem ne kadar 
minnetlerimi ifade etsem azdır. Artık siz 
biz ayrımını yapma noktasını çok geçtiği-
mizi, bütünleştiğimizi ve biz olduğumuzu 
düşünüyorum. Bir tek biz varız, biz gön-
lümüzü bu millete hizmet için adamış bir 
yekünüz, bir bütünüz” dedi. 

“YÜKSEKÖĞRENİMDE GELDİĞİMİZ 
NOKTADA DA ALTSO’NUN BÜYÜK 
PAYI VAR”
“Meslek Yüksekokulu’muzu sizin odanız 
hem tamamladı hem de tefrişini yaptı” di-
yen Kurtcephe konuşmasında, “Bugün ora-
da bini aşkın öğrencimiz eğitim görüyor, 
öğrencilerle yaptığımız anketlerde mem-
nuniyet had safhada çıkıyor, diğerlerine de 
tavsiye ediyorlar. Bu fikrin içini doldurmak 
için birden çok fakülteye ihtiyaç var. O 
günden sonra ilk işimiz mühendislik fakül-
tesini açma çalışmalarını başlatmak oldu. 
Mühendislik fakültesinin bu sene alacağı 
öğrenci sayısı 800 civarında olabileceğini 
bekliyoruz. Mühendislik fakültemize gös-
terilen ilgiden büyük memnuniyet duyu-
yoruz. En niyetli, peşinden koşulan bilim 
adamları bizimle çalışmak için başvuruyor-
lar. Bunda iki nedeni ben belirleyici olarak 
düşünüyorum. Birincisi, sizin gönül zen-
ginliğinizin eğitime yansıttığı cazibe; ikinci 
ise bu şehrin güzelliği ve o cazibe içerisinde 
de yaşanılabilir, çalışılabilir bir akademik 
yuva haline getirmek için yaptığınız işler. 
Buraya gelen hocalarımız için sağladığınız 
barınma, ulaşım imkanları burayı Antal-
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ya’daki kampüsten daha çekici hale getiri-
yor. Eğitim fakültemize bir tane yardımcı 
doçent için tam 6 tane aday var.  

RAFET VE SERHAT KAYIŞ’A TEŞEKKÜR
Birbiri ile yarışıyorlar, hatta bir tanesi hak-
kının yenildiğini iddia ederek mahkeme-
ye gideceğini söylüyor. ‘Benim hayalimdi 
Alanya’da çalışmak’ diyor. Bu güzelliği siz 
ortaya çıkarıyorsunuz. Böyle bir ortam 
hazırlamasaydınız,  ben ‘Bir ilçede fakülte 
kuruyorum gelin çalışın’ dediğimde adam 
bulmam çok zor olurdu. Ama şuan her-
kes Alanya’yı konuşuyor. Bana en ünlü 
bilim adamları ‘Hocam Alanya’daki fakül-
telerinizde bize yer var mı’ diye  soruyor. 
Alanya’da gönül insanları çok fazla. Mü-
hendislik fakültemizin güzel bir projesi yine 
sizlerden birisi olan Rafet Kayış amcanın 
da değerli oğlu Serhat Kayış’ın önderliğin-

de hızla devam ediyor. Ben bu ailemize de 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah 
razı olsun. Bu güzel hareketin diğer insan-
larımıza da örnek olacağı kanaatindeyim” 
diye konuştu. 

“KONGRE MERKEZİNDE ALTSO’NUN 
BÜYÜK DESTEĞİNİ ALDIK”
Kurtcephe konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Sayın ALTSO Başkanı Aydoğan, Konaklı 
Belediye Başkanı Sönmez ve birkaç arkada-
şımız benim huzuruma bir proje ile gelerek, 
düğün salonu olarak tasarlanan yeri eğitim 
fakültesi açmayı düşünür müsünüz diye 
projeyi açtılar. Projeye bakınca bundan çok 
güzel kongre merkezi olur, eğitim fakültesi 
sözünü size veriyorum. O şeref sözümdür. 
Bir başka yerde binayı açarsınız ben de eği-
tim fakültesini açarım. Ama her şey dahil 
sistemi bizim güzelliğimizi zenginliğimizi 

yok pahasına alıp götürüyor. Çok şey  ka-
zanmıyoruz. Oysa insanlar farklı sektör-
lerde yaptıkları çalışmalarla bizden çok 
daha büyük meblağlar kazanıyorlar. Kong-
re turizmi bunlardan bir tanesidir. Geliniz 
burayı bir kongre merkezi haline getire-
lim, siz her şey dahil ile komik rakamlara 
turist ağırlayacağınıza buranın salonlarını 
kullanın, 100 dolardan aşağı olmayan ko-
naklamalarla da büyük paralar kazanın. 
Dünyanın saygın bilim adamlarını da bura-
ya taşıyalım. Hem Alanya’yı tanıtalım hem 
de bilim sektörünün turist potansiyelinden 
milyonlarca insanı ağırlayalım. Sağ olsun-
lar, yola böyle çıktık, bugün güzel bir eser 
ortaya çıktı. Bu sizin eseriniz, ben sadece 
fikri verdim. Sizin emeğiniz sonsuz, bir-
çok arkadaşımız bizzat ilgilendi, ceplerin-
den para verenler oldu. Harcanan para 30 
milyon lirayı buldu. Çoğu turizmcilerden, 

iş adamlarından çıktı. Sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Milletimize, geleceğe büyük 
bir eser  kazandırdınız. Bu güzel eseri ta-
nıtmak için de ilk toplantısında Üniversi-
telerarası Kurulu burada yaparak sağladık. 
Dört günlük süre zarfında bin kişiyi misafir 
ettiniz” dedi.. 

“ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 
TOPLANTISI İÇİN BİRÇOK İLİ GERİDE 
BIRAKTIK, ALANYA’DA YAPTIK”
Rektör Kurtcephe; “Herkesin ortak söyle-
diği, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ‘Ho-
cam size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu 
kurulu biz İzmir’de düzenlemek istedik, 9 
üniversite bir araya gelip bu organizasyo-
na talip olamadı. Yaptığınız iş muazzam 
bir işti’ dedi. YÖK Başkanı ‘Hocam ben 
burada bu kadar alt yapının ve ilginin ol-
duğunu söyleseydiniz bana görmeden 

inanmazdım’ dedi. ‘Sayın Başkan o zaman 
burada hep beraber bir devlet üniversitesi 
kurma fikrini benimsiyor muyuz’ dedim. 
‘Hocam burada siz zaten bir devlet üniver-
sitesi kurmuşsunuz, fiilen kurulmuş, çocuk 
doğmuş’ diyor. YÖK’e geldiği zaman ben 
her türlü desteği veririm size diyor. Bizim 
yapmamız gereken siyaseten birlik olup 
Alanyalılar olarak Antalya milletvekilleri 
olarak burada bir üniversitenin varlığını 
sayın başbakanın önüne taşımaktır. Şunu 
da söylemek gerek. Politikacılarımıza da 
bir teşekkür borcumuz olduğunu düşünü-
yorum. Sayın Bülent Arınç, fakülte kuruluş 
aşamalarında, aynı şekilde ilçenizin çocuğu 
olan Mevlüt Çavuşoğlu sonsuz destek ver-
diler. Fakültelerin YÖK’ten, bakanlıklarda-
ki seyri sırasında ben onlarla işlerin takibi 
konusunda her türlü desteği aldım. Sizler 
adına, ülkemiz adına onlara şükranlarımı 

sunuyorum. Yine Mevlüt Bey vasıtasıyla da 
Sayın Başbakan’ın önüne buradaki devlet 
üniversitesi olma önerisi götürüldü. Sayın 
Başbakan bu konunun düşünmeye değer 
olduğunu ifade ediyor. İnşallah yakın ge-
lecekte hep beraber hepimizin eseri olarak 
Alaiye Üniversitesi’ni kurmanın mutlulu-
ğunu yaşarız. Bundan sonraki aşamada da 
birlik ve beraberlik zamanı, her zaman ol-
duğu gibi sizin önderliğinizde Alanya’daki 
bu sevdanın sürmesini arzu ediyor ve sü-
receğine de yürekten inanıyorum. Emeği 
geçen herkese, şahsım, üniversitem ve Yüce 
Türk Milleti adına sonsuz şükranlarımı su-
nuyorum” dedi.
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Alanya’nın bir hayal olarak görülen Kong-
re Turizmine adım atmasının ardından bu 
turizm çeşitliliğinin ülkemiz ve dünyadaki 
etkilerini araştırdık. Dünya’da 800 milyar 
doları bulan turizm pastasında 200 milyar 
dolar ile en yüksek paylardan birine sahip 
olan bu elit turizm çeşidi adeta girdiği böl-
geleri ihya ediyor.
Bugün ülkemizin en büyük Kongre Merke-
zi olan Lütfi Kırdar’da gelecek 3 yıl için yer 
bulmanın mümkün olmadığını düşünürsek 
yeni açılan Konaklı Kongre Merkezlerinin 
bölgelerine katabileceği değerleri de daha iyi 
anlamış oluruz. 
Alanya bu turizm çeşitliliğinden pay alabil-
mek adına verdiği mücadelede çok önemli 
bir adım attı. Bundan sonraki adım Kongre 
Merkezi’nin tanıtımını doğru yapabilmek, 
başarılı planlama ve organizasyon çatısı ku-
rabilmek ve ilçeye ulaşımı çok kolay hale ge-

tirmek olarak sıralanabilir.
Çevresindeki çok sayıda turistik yatağı, 
doğal, kültürel ve tarihsel dokusuyla Kong-
re Turizmi için ideal bir iklime sahip olan 
Alanya kuşkusuz yakın gelecekte bu turizm 
çeşitliliğinin yararlarını fazlasıyla hissede-
cek.
30 Milyon TL’ye bulan, çağdaş ve her türlü 
teknik donanıma sahip, geniş alanları, top-
lantı, seminer ve konferans salonları bulu-
nan Konaklı Kongre Merkezi bölgenin tu-
rizmde çıta atlaması için önemli bir değer 
olarak karşımıza çıkıyor.
Akdeniz Üniversitesi, Konaklı belediyesi ve 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 
hayata geçirilen bu merkez, Alanya – Gazi-
paşa Havalimanı’nın tam kapasite ile hizme-
te girmesi ve İstanbul Atatürk Havalimanı 
gibi ülkemizdeki önemli havalimanları ile 
bağlantılı uçuşlara başlamasıyla olumlu et-

kilerini bölgesine çok daha fazla hissettire-
bilecek.
Kısacası 19 Nisan 2013 günü büyük bir 
organizasyon ile Kongre Turizmine adım 
atan Alanya’da ekonomik hareketliliği 12 
aya yaymanın bir yolu da Konaklı Kongre 
Merkezi’nden geçecek. 
Türkiye son 20 yılda turizm konusunda yap-
tığı atılımlarla Akdeniz Çanağı’nın önemli 
bir turizm ülkesi olmayı başardı. Kıyı turiz-
minde ön plana çıkan Türkiye’nin turizmini 
çeşitlendirme konusunda önemli çalışmala-
rı bulunuyor. Özellikle turizmin kazandıran 
alanlarına yönelik yapılan adlımlar turizm 
gelirinin artırılmasına da katkı sağlıyor. 
Kongre turizmi de turizmin en çok kazan-
dıran alanlarından. Bu konuda yapılan yeni 
yatırımlarla uluslararası birçok kongre ve et-
kinlik Türkiye’ye çekilmiş durumda.
Kongre turizminde Türkiye’nin en önemli 

KONGRE TURİZMİ NEDİR? 
NE GETİRİR? ALANYA, ÜLKEMİZ VE 
DÜNYA’DAKİ ÖRNEKLERİ…

üssü olan İstanbul, son yıllarda kongre ve 
etkinlik turizminde yıldızını parlattı. Kente 
2012’de yaklaşık 4.5 milyon turistin kongre 
ve etkinlik turizmi için gelmesi bekleniyor. 
Diğer kentlerdeki etkinlikler de eklendiğin-
de bu sayının 6.5 milyona ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Bu alanda Türkiye’nin yaklaşık 2.5 
milyar dolarlık gelir elde ettiği bu gelirin 
daha iyi bir pazarlamayla gelecek 5 yıl için-
de 5 milyar dolarlar seviyesini aşabileceğine 
dikkat çekiliyor.
Dünyada kongre turizmi
•    770 milyar doları bulan dünya turizm ge-
lirinden kongre turizminin payı 200 milyar 
dolar.
•    Dünya kongre turizmi pazarında yüzde 
57’lik pay ile Avrupa başı çekiyor. Avrupa’yı 
yüzde 20.4 ile ABD takip ediyor. Avrupa pa-
zarında ise Barselona, Viyana, Paris ve Brük-
sel öne çıkıyor.
•    Uluslararası Dernekler Birliği’nin (UIA) 
verilerine göre, her yıl 218 ülkede 9 bine ya-
kın kongre yapılırken 75 milyon kişi kongre-
ler için seyahat ediyor.
•    Kongre sayısı bakımından ABD 300 ulus-
lararası büyük kongre ile ilk sırayı alırken 
Almanya 280 uluslararası büyük kongre ile 
ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise sıralama-
da 21. sırayı alıyor.
•    İstanbul, dünya kongre pastasından he-
nüz çok yüksek pay alamasa da son yıllarda 
payını artırmaya başladı.
Kongre turisti çok harcıyor
Eğitim seviyesi ve alım gücü yüksek olan bir 

kongre turisti, kıyı turizmi için gelen turist-
lere oranla dört misli daha fazla harcama ya-
pıyor. Bu özelliği ile bir kongre turisti dört 
sıradan turiste bedel. Bu turistlerin yüksek 
harcamalarının yanı sıra gittikleri yerin ta-
nıtımına önemli katkıları bulunurken iş ge-
tirme potansiyelleri ayrı bir önem taşıyor.
Bununla birlikte kongre turizminin toplam 
37 değişik sektöre katkısı saptanmış du-
rumda. Her şey dahil sisteminde yaşanan 
sorunlar ve kazancının az olması nedeniyle 
Türkiye’de yükselişe geçmesi beklenen kong-
re turizmine birkaç yıl içinde katılacak kent-
lerin sayısının artması ve bu alandan elde 
edilecek gelirin birkaç milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor.
200 milyar dolarlık pasta
Geçmişte Dünya Su Forumu ve IMF gibi 
büyük çaplı kongre ev sahipliği yapan İs-
tanbul, her geçen yıl dünya kongre takvi-
minde önemli bir yere yerleşmeyi başardı. 
Lütfı Kırdar Kongre Merkezi’ne ek olarak 
İstanbul Kongre Merkezi ve Haliç Kongre 
Merkezi’nin faaliyete geçmesi kentin kong-
reler konusunda elini güçlendirdi. Bununla 
birlikte Cevahir Kongre Oteli gibi var olan 
kongre otellerine Pendik’te The Green Park 
tarafından açılan kongre otellerinin eklen-
mesi de İstanbul’un kongre takviminin ge-
nişlemesine katkı sağlıyor. Örneğin Lütfı 
Kırdar, bu yıl 350 civarında etkinliğe ev sa-
hipliği yapacak.
Son yıllarda dünya kongre turizminin 200 
milyar dolarlık ciroya yaklaştığı tahmin edi-

liyor. Türkiye bu pazardan çok düşük bir 
pay alıyor olsa da, İstanbul’un yükselişi dik-
kat çekici. Türkiye, dünya sıralamasında en 
fazla katılımcılı kongreler açısından ilk 24 
içinde yer alırken, İstanbul’un bu sıralama-
daki yeri 22’ncilik.
Kongre turizmi, dünya turizm gelirinin 
yüzde 25-30’u büyüklüğünde. Buna göre 
dünya turizm gelirinin 770 milyar doları 
aştığı düşünüldüğünde, kongre turizminin 
aldığı payın da 200 milyar dolara yaklaştığı 
belirtiliyor.
Türkiye’de gerçekleşen tüm uluslarara-
sı kongrelere yılda yaklaşık 40-45 bin kişi 
katılıyor. İstanbul bu katılımdan en büyük 
payı alıyor. İstanbul ve Antalya’nın yanı sıra, 
İzmir, Ankara, Muğla gibi gelişkin bölgeler 
de kongre turizminde gelişme gösteriyor. 
Eskişehir, Bursa gibi iller de bu alanda çok 
önemli bir atak içinde. Dünya pazarında ilk 
sıraları ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, 
İspanya, İtalya gibi ülkeler alırken, yapılan 
kongrelerin yüzde 59’u Avrupa, yüzde 19’u 
Amerika ve yüzde 16’sı da Asya kıtasında 
gerçekleşiyor. İlk 10 ülkenin uluslararası 
pazardan aldığı pay ise yüzde 50 civarın-
da. Kentler bazında bakıldığında ise Paris, 
Berlin, Prag, Viyana, Singapur, Brüksel, 
Cenova, Helsinki, Londra, Amsterdam ve 
New York gibi kongre merkezleri pazardan 
yüzde 20 oranında pay alıyorlar. Kongre tu-
rizminin büyüme hızı kıtalar itibariyle sü-
rekli değişim göstermesine karşın ortalama 
yüzde 6-10 bandında. Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi Kurucu Ortağı ve İkon Kongre Tu-
rizmi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gü-
reli, Türkiye’nin kongre turizminde son yıl-
larda yapılan yatırımlarla büyüme trendine 
girdiğini söylüyor. Kongre turizminde tanı-
tım ve imaj çok önemli bir pazarlama unsu-
ru olarak ön plana çıkıyor. Kongre turizmi 
için çok kaliteli alt ve üst yapı gereksinim-
lerine gerek duyulduğundan; planlama di-
ğer turizm türlerine göre çok daha önemli. 
Avrupa’da 5-6 tane 20-25 bin kişilik büyük 
kongre bulunuyor, İstanbul’un yüksek katı-
lımlı kongrelerde şansının yüksek olduğunu 
belirtiliyor. Nitelikli turistleri çekmesi nede-
niyle turizmin en çok kazandıran alanların-
dan biri olan kongre turizmi için Türkiye’de 
200 acente hizmet veriyor.



kalmadığını, uygun yerin en kısa süre içinde 
belirleneceğini ifade etti.
Yine Oba’da yapılan Bölge Hastanesi inşaatı-
nı da ziyaret eden Kurtcephe, sadece Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Antalya ekono-
misine 211 Milyon TL katkıda bulunduğuna 
dikkat çekerek, “ Böylesine önemli bir yatırı-
mın benzerini Alanya’ya kazandırma gayre-
ti içindeyiz. Alanya ülkemizin en nadide ve 
güzel şehirlerinden biri. Ayrıca burada çok 
sayıda hayırsever vatandaşımızın ülkemize 
örnek teşkil edecek işlere imza attığını bili-
yoruz. Alanya’dan aldığımız sinerji ile Tıp Fakültesi ve Hastane binasını kısa süre içinde hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Alanya’da kurulan fakültelere ve ALTSO Meslek Yüksekokulu’na Tıp Fakültesi’ni de ekleyince ilçede bir devlet üniversitesi kurmanın önün-
deki engellerin tamamen kalkacağını da müjdeleyen Kurtcephe, “İlk kez bir ilçede devlet üniversitesi kurulması yönünde adım adım iler-
liyoruz. Alaiye Devlet Üniversitesi olmasını arzu ettiğimiz  bu yapının oluşması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Görev sürem 
içerisinde Alanya’ya bir devlet üniversitesi kazandırabilirsem çok mutlu olacağım. Alanya bu güzelliklere layık bir şehir” dedi.

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

16

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsrafil Kurtcephe, Bakanlar Kurulunca onaylanan 
A.Ü.Alanya Tıp Fakültesi’nin inşa edileceği 
alanı belirlemek ve ön çalışma yapmak üzere 
01 Şubat 2013 günü Alanya’ya geldi. Bura-
da ilk önce Konaklı’da yapımı tamamlanma 
aşamasına gelen Konaklı Kongre Merkezi’ni 
gezen Kurtcephe birbirinden önemli mesaj-
lar verdi.

Kurtcephe’ye, ziyareti esnasında  ALTSO Baş-
kanı Kerim Aydoğan, Meclis Başkanı Musta-
fa Tuna, Konaklı Belediye Başkanı Abdullah 
Sönmez, AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney, 
Oba Belediye Başkan Vekili Yılmaz Güzel ile 
ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.
İlk olarak Akdeniz Üniversitesi, Konaklı Be-
lediyesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde gerçekleşen çalışmalar ile ya-
pımı son aşamaya gelen Konaklı Kongre 
Merkezi’ni gezen A.Ü. Rektörü Prof Dr İsrafil 
Kurtcephe, tamamlanması halinde Alanya’nın marka değerine büyük katkı yapacak proje 

konusunda incelemelerde bulundu.
İstanbul Lütfi Kırdar’dan sonra ülkemizin 
en büyük ikinci kongre merkezi olacak 
olan Konaklı Kongre Merkezinin önemine 
değinen Kurtcephe, çok hızlı biçimde yapı-
mı tamamlanma aşamasına gelen merkeze 
katkılarından dolayı Konaklı Belediyesi ve 
ALTSO’ya teşekkür etti. Merkezin tefrişatı-
nın da en kısa süre içinde tamamlanacağı-
nı belirten Rektör Kurtcephe, bu proje ile 
Alanya sosyo ekonomik yapısına inanılmaz 
bir ivme kazandıracaklarını dile getirdi.

ALAİYE ÜNİVERSİTESİ  YOLDA!...

Daha sonra Oba Belediyesi sınırları için-
de belirlenen arazilerde bir dizi inceleme 
yapan Rektör Kurtcephe, Tıp Fakültesi’nin 
kurulacağı nihai yeri üniversitenin teknik 
ekibinin önümüzdeki hafta içinde yapacağı 
çalışmadan sonra belirleyeceklerini söyle-
di.

 
Tıp Fakültesi konusunda üniversitenin se-
nato kararının 2011 Kasım ayında Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantıda aldıklarını hatırlatan 
Kurtcephe, Bakanlar Kurulu kararından 
sonra bu konuda en küçük bir tereddütün 

Rektör Kurtcephe, Tıp 

Fakültesi’nin kurulacağı 

nihai yeri üniversitenin 

teknik ekibinin yapacağı 

çalışmadan sonra belirle-

yeceklerini söyledi.

A.Ü.REKTÖRÜNDEN KONGRE MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE MÜJDESİ     

REKTÖR KURTCEPHE TIP FAKÜLTESİ İÇİN 
BELİRLENEN YERLERİ GEZDİ!...
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EMLAK KOMİSYONU KURSUNU BİTİRDİLER, 
CÜBBE GİYDİLER VE KEP ATTILAR

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Mezi-
yet Köseoğlu Eğitim Merkezi işbirliğinde 
17.12.2012-05.02.2013 tarihleri arasında 
düzenlenen Emlak Danışmanlığı Kursunda 
başarı gösteren 62 kursiyer 08 Mart 2013 
Cuma günü düzenlenen törenle serrtifika-
larını aldı. Tören renkli görüntülere sahne 
oldu.
08 Mart Dünya Kadınlar günü gerçekleş-
mesi nedeniyle ALTSO Başkanı Kerim 

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

Aydoğan tarafından bayan kursiyerlere 
düşüncelerini paylaşma fırsatı verildi. Tüm 
kursiyerlere cübbe ve kep giydirilmesi ise 
renkli görüntülerin ortaya çıkmasına ne-
den oldu. Belgelerini alan kursiyerler tö-
renin ardından ALTSO Binası önünde kep 
fırlattılar.
Mutlulukları gözlerinden okunan kursi-
yerlerin sertifika törenine ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan, ALTSO Başkan Yardımcı-

sı Fevzi Yüksekkaya, Yönetim Kurulu Üyesi 
Namık Şenli ve aynı zamanda Emlakçılar 
Derneği Başkanı olan ALTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Kerim Balıktay ile Meziyet 
Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü Levent 
Aysal katıldı.
ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Namık 
Şenli’nin de kursiyer olarak kep ve cübbe 
giydiği törende konuşan ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan, kurstan mezun olanların 
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iş hayatını bundan sonar “Emlak Danışma-
nı” olarak devam ettireceğini söyledi. Kur-
siyerlere mesleki yaşamlarında başarılar 
dileyen Aydoğan, mesleğin son zamanlarda 
büyük saygınlık kazandığını ve bu kurslar-
dan yetişen meslek erbabının daha bilinçli 
ve profesyonel biçimde çalıştığını söyledi.
Yıllardır düzenledikleri kurslarla geçmişte 
yaşanan birçok olumsuzluğun önüne ge-
çildiğine işaret ederek, “Eskiden emlakçılık 
neredeyse önüne gelenin ayapabildiği bir 
meslek iken bugün profesyonel ve sertifi-
kalanmış insanların belirli kurallar çerçe-
vesinde yapabildiği bir iş kolu haline geldi. 
Böyle olunca yerli yabancı müşterinin gü-

veni de arttı. Bundan son derece mutluyuz.” 
Dedi.

Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü 
Levent Aysal da, ALTSO’nun öncülüğünde 
düzenlenen kurslarda işbirliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek baş-
ladığı konuşmasında; “Biz hem emlak da-
nışmanı adaylarına mesleki bilgi ve hem 
de halkla ilişkiler konusunda eğitimler ve-
riyoruz. Buradaki amac Sayın Aydoğan’ın 
da söylediği gibi mesleğe saygınlık katacak 
bireyler yetiştirmektir” dedi.

ALTSO Başkan Yardımcısı Fevzi Yüksekka-

ya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim Balık-
tay ve Namık Şenli de bugün ortaya çıkan 
tablonun kendilerini umutlandırdığını ve 
sektöre uzman kişileri kazandırmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan tarafından düşün-
celerini paylaşmaları istenen bayan kursi-
yerler de memnuniyetlerini dile getirerek 
ALTSO Yönetimine teşekkür ettiler.
Gerçekleşen sertifika töreninin ardından 
da ALTSO Hizmet Binası önünde toplanan 
kursiyerler kep fırlatarak renkli görüntüler 
oluşturdu.
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Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Alanya’ya gelen Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Planlama Dairesi Başkanı Adnan Arslan ve Planlama Uzmanı Alper Sami 

Çayır, Türkler Belediye Başkanı Hayri Ça-
vuşoğlu ve Şehir Plancısı Kuddusi Müftü-
oğlu 05 Nisan 2013 Cuma günü ALTSO’yu  
ziyaret etti. 
Ziyarette Alanya’da belirlenen 5 adet turizm 
merkezi ve dolayısıyla golf alanları ile Ak-
dağ Kayak Merkezi konusundaki olumlu 
gelişmeler ele alındı. ALTSO Başkanı Ke-
rim Aydoğan, gelişmelerin Alanya adına 
önemine dikkat çekti. Aydoğan bu proje-
lerin hayata geçmesi ile ilgili prosedürlerin 
hızlı ilerlediğini söylerken yakın gelecekte 

Alanya ekonomisinde çıtanın çok yüksele-
ceğini dile getirdi.
ALTSO Başkanı projelere verdiği destek 
nedeniyle Antalya Milletvekili Mevlüt 
Çavuşoğlu’na da teşekkür etti. 

“JEOLOJİK ETÜDLER BAKANLIKÇA 
ONAYLANDI”
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan ve Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz tarafından 
karşılanan heyet Alanya ilçe sınırları içinde 
yer alan 5 adet turizm merkezi konusunda 
görüş alışverişinde bulundu. Golf alanı ola-
rak planlanan bu merkezler ile ilgili ilan 
işlemini takiben planlama çalışmala-
rının sonuçlanma aşamasına geldiğini 
müjdeleyen  Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Planlama Dairesi Başkanı Adnan 
Arslan ve Planlama Uzmanı Alper Sami 
Çayır, ALTSO’nun katkılarıyla tamamla-
nan jeolojik etütlerinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkla-
dılar.  

“1/25.000 LİK PLAN 3 AY İÇİNDE 
ONAYLANABİLİR”
Görüşmelerde bugüne kadarki katkıları ne-
deniyle ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan’a 
teşekkür eden Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Planlama Dairesi Başkanı Adnan Arslan, 
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 
3 aylık süre içerisinde onaylanabileceğini 
müjdeledi. Golf alanlarının 2013 yılı içe-
risinde tahsis aşamasına gelmesini bekle-
diklerini de söyleyen Arslan, uzunca bir 
çalışmanın meyvelerinin yakında alınmaya 
başlandığını söyledi. 

“AKDAĞ’DA DA PLANLAMA 
ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK”
Golf sahalarına ilave olarak ALTSO tara-
fından büyük önemle takip edilen Akdağ 
Kayak Merkezi konusunda da gelişmelerin 
yaşanacağına işaret eden Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Planlama Dairesi Başkanı Adnan 
Arslan ve Planlama Uzmanı Alper Sami 
Çayır, bu proje ile Alanya’da kış turizminin 
canlanacağını söyledi. Arslan, planlama 
çalışmalarını ALTSO’nun da katkısıyla en 
kısa sürede tamamlamak istediklerini söz-
lerine ekledi. 

AYDOĞAN: “ALANYA’YI GÜZEL BİR 
GELECEK BEKLİYOR”
Gelişmeleri değerlendiren ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan, golf alanları ve Akdağ ko-
nusundaki gelişmelerin Alanya adına çok 
sevindirici olduğunu söyledi. Gerçekleşen 
toplantıda çok önemli gelişmeleri değer-
lendirdiklerini de belirten ALTSO Başka-
nı, bu projelerin hayata geçmesiyle Alanya 
Turizminin çıtasının yukarılara çıkacağını 
dile getirdi. Aydoğan oda olarak geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da bu projelere 
gerekli katkıları yapmaya devam edeceğini 
sözlerine ekledi. 
Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu 
ve Şehir Plancısı Kuddusi Müftüoğlu da ça-
lışmaların devam ettiğini, Antalya Millet-
vekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun yurt dışından 
gelmesiyle saha çalışmalarına ağırlık verile-
ceğini dile getirdiler. 

ALANYA 
GOLF ALANLARINA KAVUŞUYOR 
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YATIRIM YAPMAK İSTEYENE 
HER KOLAYLIĞI GÖSTERECEĞİZ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ ALTSO’DAYDI

ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan’ın özel 
davetlisi olarak Alanya’ya gelen Kazakistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof Dr 
Canseyit Tüymebayev  08 Mart 2013 günü 
ALTSO Yönetimi ile bir araya geldi. Ziya-
rette iki ülke ilişkileri ve Alanya turizmine 
katkılar gibi işbirliği konuları değerlendi-
rildi.  Konuk büyükelçi bölge iş adamlarına 
da çağrıda bulunarak yatırım yapmak iste-
yenlerin yanında olacağını söyledi.

TÜYMEBAYEV “YATIRIM YAPMAK 
İSTEYENLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ 
VERECEĞİM”
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçisi Prof Dr Canseyit Tüymebayev, 
Kazakistan’da yatırım yapmak isteyen böl-
ge iş adamlarının ALTSO’ya başvurması 
halinde bu başvuruları büyükelçilik olarak 
değerlendireceklerini, daha sonra onlara 
uygun şartlarda arsa ve iş imkanları ta-
nınması konusunda öncülük edeceklerini 
söylerken, Kazakistanlı işadamlarını da 
Alanya’da yatırım yapmaları  ve mülk al-
maları konusunda yönlendireceklerini dile 

getirdi. Tüymebayev; “ İş adamlarına ben-
den açık çek. Kazakistan’a yatırım yapmak 
isteyen Alanyalı işadamları ALTSO’ya baş-
vursunlar. Başvuruları değerlendireceğiz ve 
uygun olanlar için en kolay şartlarda arsa 
ve iş imkanları oluşturacağız. Yine Kazakis-
tan’daki vatandaşlarımızı da Alanya’da başta 
mülk alımı olmak üzere yatırım konuların-
da yönlendireceğiz” dedi.
Eşi Canna Tüymebayev ile birlikte 
ALTSO’yu ziyaret eden Büyükelçi Canse-
yit Tüymebayev,  ALTSO Başkanı Kerim 
Aydoğan ile çok sık bir araya gelerek fikir 
teatrisinde bulundukların söyledi ve en 
son olarak da Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev onuruna Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün verdiği  resepsiyonunda 
görüştüklerini hatırlattı. Konuk büyükelçi 
her görüşmesinde Alanya tarım ve turizmi-
ne yapılacak katkıların gündeme geldiğin 
belirterek, aktif biçimde iki ülke arasında 
işbirliği çalışmaları yürüten  ALTSO Yöne-
timini tebrik etti.
Geçtiğimiz yıl 17 milyon nüfuslu 
Kazakistan’dan 360 bin kişinin turist olarak 

Antalya ve Alanya bölgesini tercih ettiğini 
ifade eden konuk büyükelçi, “1.6 Milyar 
nüfuslu Çin’in Türkiye’ye yılda 100 bin 
turist gönderdiğini düşünürsek bu rakam 
çok ciddi bir rakamdır. Ancak yapılan ikili 
görüşmeler ile her yıl bu rakamın üzerine 
ekleneceğine inandığını belirten Tüymeba-
yev, 2013 de bu sayının yüzde 30 artacağını 
düşündüğünü dile getirdi.
Konuk Büyükelçi, Alanya’nın tarım potan-
siyelinin de yakın gelecekte değerlendirile-
ceğine işaret ederek, iki ülke arasında da 4 
milyar dolarlık bir ticaret hacmin gerçek-
leştiğini dile getirdi. Ulaşım ve nakliye so-
rununun Kars – Tiflis – Bakü Demiryolu ile 

çözümlenmesinin ardından iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin hızla artacağını belir-
ten Tüymebayev, “Kazakistan’da 1200 Türk 
Şirketi var. Bunların çoğunluğu inşaat işi ile 
iştigal ediyor. Ulaşım sorunun çözümü ile 
daha fazla Türk İş Adamı Gümrük Birliğine 
dahil olan Kazakistan’a daha fazla yatırım 
yapacağına inanıyoruz” dedi.
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çisi Prof Dr Canseyit Tüymebayev   son 
olarak ALTSO başkanı kerim aydoğan’dan 
bölgesel konular hakkında sürekli bilgi al-
maya devam edeceğini, Kazak yatırımcılara 
Alanya ve bölge konusunda yol gösterici ol-
maya devam edeceğini söyledi.
Konuk Büyükelçinin Alanya’yı şereflendir-
mesinden onur duyduğunu belirten ALT-
SO Başkanı Kerim Aydoğan, Kazakistan 

Cumhuriyeti’nin iş dünyası için çok büyük 
fırsatları barındırdığını ve iki ülke arasında 
mükemmele yakın işbirliği çalışmaları ol-
duğuna işaret etti. Aydoğan, mütekabiliyet 
yasasından sonra Kazakistan vatandaşla-
rının daha fazla bölgemizden mülk alma 
gayreti içinde olduklarını ayrıca turizm ve 
tarım potansiyelimiz ile de ilgilerinin oldu-
ğunu belirttiği konuşmasında; “Sayın Bü-
yükelçi tam bir Türkiye ve Alanya hayranı. 
Kendisi Türkiye ile Kazakistan çıkarlarını 
ortak görüyor. Ülkemizde görev yapması 
bizler için büyük şans. Bugüne kadar ülke-
miz ve bölgemiz yararına yaptığı birbirin-
den değerli katkılar nedeniyle kendisine 
şükranlarımı sunarım” dedi.
Görüşmelerin ardından konuk Büyükelçiye 
Alanya’yı tanıtan bilgi, doküman ve çeşitli 
raporlar takdim edildi. Konuk Büyükelçi de 
günün anlam ve önemine binayen getirdiği 
plaketi ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan’a 
verdi.



ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, Meclis Başkanı 
Mustafa Tuna ve yönetim kurulu üyeleri 27 Kasım 2012 
günü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın vergi ödül 
törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı 
ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’ndan Gazipaşa 
Havalimanı konusunda destek istediler.

ALTSO, BAKAN YAZICIOĞLU VE TOBB BAŞKANI İLE BÖLGESEL SORUNLARI KONUŞTU

Törende ve sonrasında özel olarak gö-
rüştükleri Bakan Yazıcı ve TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu’na, Alanya, Gazipa-
şa ve Anamur ekonomisi için Gazipaşa 
Havalimanı’nın tam kapasite ile çalışması-
nın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ay-
doğan ve Tuna, bakandan kişisel girişimde 
bulunma sözü aldılar. Aydoğan, Yazıcı ve 
Hisarcıklıoğlu’na Gazipaşa Havalimanı 
hakkında bilgi verirken devletin kasasın-
dan tek kuruş harcama yapılmadan işletici 
firmaya verilecek izinlerin sorunların çözü-
mü için yeterli olacağının altını çizdi.
Aydoğan bölgedeki ekonomik hareketlili-
ğin 12 aya yayılması noktasında Gazipaşa 
Havalimanı’nın olmaz ise olmazlar ara-
sında gördüklerini ifade ederken, “Bu yıl 
ülkemizin turizm gelirleri 30 milyar dolar. 
Bu devletin hazinesine ithalat veya ihra-
cat olmadan direk giren büyük bir rakam.  
Biz diyoruz ki,  turizmin önündeki engel-
leri kaldırın, sezon uzasın ve ülkemize çok 
daha fazla para kazandıralım. Sayın Baka-
nımız da bu noktada çok samimi davrandı. 
Umarız olumlu sonuçlar alınır” dedi.
TUNA VE AYDOĞAN’A PLAKET
Öte yandan Bakan yazıcı ve TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu TOBB’un kuruluşunun 
60’ıncı yılı anısına ALTSO Başkanı Ke-
rim Aydoğan ve Meclis Başkanı Mustafa 
Tuna’ya birer plaket ve kendi adlarına basıl-
mış pullardan hediye etti.
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı 
konuşmada Türkiye’de şu anda 130 adet 5 

destek çabalarına bir yenisini daha ekledik. 
Sayın Bakanımız ve TOBB Başkanımız bu 
konuda duyarlı. Kendileri bu konuda ça-
lışma yapacakları sözünü verdiler. Biz de 
devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 
bu sorunun sadece işletici firmaya verile-
cek izinlerle çözülebileceğine dikkat çektik. 
Bu havalimanının tam kapasite ile hayata 
geçmesi sadece bölgemiz için değil ülkemiz 

için de büyük bir ekonomik de-
ğer katacaktır. Dolaylı olarak 500 
bin kişi bu havalimanı sayesinde 
istihdam sağlayacak bir projeden 
söz ediyoruz. Bu projenin tam 
anlamıyla hayata geçirilmesinin 
önündeki engellerin verilecek 
çok küçük izinlerle mümkün 
olduğunu her fırsatta anlatmaya 
devam edeceğiz” dediler.

YAZICI VE  HİSARCIKLIOĞLU’NA 
GAZİPAŞA HAVALİMANI BRİFİNGİ

yıldızlı oda bulunduğunu ve bu odalar ara-
sında ilk Avrupa Odalarına akredite olarak 
5 yıldız takan odalardan birinin de ALTSO 
olduğunu söyledi.
Bugün ALTSO’da verilen hizmetin İngil-
tere’deki akredite odalar ile aynı seviyede 
olduğunun uluslar arası standartlarla bel-
gelendirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu baş-
ta Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan 
olumlu değişiklikler olmak üzere birçok 
konuda ALTSO ve bölge odalarının ha-
zırladıkları raporların etkili olduğunu dile 
getirdi.
Yapılan görüşmelere ilişkin değerlendir-
mede bulunan Aydoğan ve Tuna, Alanya 
ve bölgemiz yararına olacak her konuda 
en üst düzeyde bilgi paylaşımına devam 
edeceklerini ve destek isteyeceklerini be-
lirterek, “Bugün ilçemizde yaşanan birçok 
sorunun kaynağı Gazipaşa Havalimanı’nın 
tam kapasite ile bölgeye hizmet verememe-
si olduğu hepimizin malumudur. Bu ne-
denle birçok mecrada verdiğimiz mücadele 
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ODANIN UFKUNU AÇ, ÜYELERİNİN UFKUNU AÇ PROJESİ İMZALANDI

ALTSO’DAN YENİ BİR AB HİBE 
PROJESİ DAHA

Son üç yılda ülke genelinde ses getiren pro-
jelere imza atan ALTSO yeni ve çok 

önemli bir projeye daha imza attı. 
“Odanın Ufkunu Aç, Üyenin 
ufkunu Aç” isimli projenin 
protokolüne imza atan ALT-
SO böylece 3 Milyon Avro’yu 

aşan bütçeli 8 proje ile önemli 

başarıya imza attı. 2009 Yılından bu yana 
hibe projeleri kabul edilen ALTSO’nun ha-
len kendi adına yürüttüğü 3 ve ortağı oldu-
ğu 5 projesi bulunuyor.
 
ALTSO tarafından Merkezi Finans ve İha-
le Birimi’ne sunulan “Odanın Ufkunu Aç, 
Üyenin Ufkunu Aç” projesi 26 Kasım 2012 

Pazartesi günü imzalandı. 
ALTSO Başkanı Kerim Ay-

doğan ta-
ra-

fından imzalanan projenin bütçesinin 
171.371 Euro olduğu açıklandı.
 
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, projenin 
amacının, Avrupa’daki oda ve borsalarla iş-
birliği kurarak, yönetim, hizmet ve iletişim 
gibi temel faaliyet alanlarında deneyim ve 
bilgi paylaşımını sağlamak, e-ticarete im-
kan sunan online bir sistem kurmak ve Yeni 
Türk Ticaret kanunu uyarınca oda üyeleri-
nin yükümlülüklerini kolayca yerine getir-
melerini sağlamak olduğunu açıkladı.
 
PROJE 4 ARALIK’TA BAŞLAYACAK
“Projenin, kurulacak sistem ile Avrupa Bir-
liği müktesebatına uyuma yönelik olarak 
yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu 

kapsamında Türk iş Dünyasının online 
varlığını geliştirmek, şeffaflık, denetlene-
bilirlik ve güvenilirliklerine katkıda bulu-
nulmuş olacaktır” diyen ALTSO Başkanı, 
“Isparta Ticaret Borsası Ve Hollanda Lim-

burg Ticaret Odası ortaklığında ve Alanya 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odasının iştiraki ile çalışmaya 4 Aralık 
günü başlayacağız” dedi.
 
ALTSO, PROJE MERKEZİ OLDU
Geçtiğimiz 3 yıl süresince hemen hemen 
her teklif çağrısına proje başvurusu yap-
tıklarını hatırlatan ALTSO Başkanı Kerim 
Aydoğan, oda olarak bu alanda çok büyük 
ivme yakaladıklarını söyledi.
 
“Biliyorsunuz odamızın son dönemdeki en 
önemli başarılarından birisi de hibe proje-

leri konusundaki başarısı olmuştur” diyen 
Aydoğan, “Bu dönemde hep birlikte orta-
ya koyduğumuz vizyonumuzla, çalışmala-
rımızı yürütmek için öz kaynaklarımızın 
yansıra ulusal ve uluslararası hibe ve fon-
lardan faydalanmayı da temel hedef olarak 
seçtik. Böylece odamızı sürekli ihtiyaçları 
tespit eden, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler 
üreten, planlayan ve faaliyetleri sistematik 
olarak gerçekleştiren bir kuluçka merke-
zi haline getirdik. Kısaca ALTSO’yu Proje 
Merkezi yaptık.
 
 
Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelere 
de dikkat çeken Aydoğan, “Böylece oda-
mız kendi adına ve ortak olarak yürüttüğü 
toplam sekiz projede yer alma başarısını 
göstermiştir. Bu projelerin toplam bütçe-
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ALTSO’nun sahibi 
olduğu “Sorumlu Turizm ve 

Sorunsuz Gelecek” 
projesine de değinen 

Aydoğan, “Turizm ilkelerini 
sağlamak için kullanılan 

“Travilfe Sürdürülebilirlik 
sistemi” sektörün geleceği 

olarak görülüyor.

si 3 milyon Euro’yu aşmıştır. Bunlardan 
odamızın sahip olduğu üç projenin bütçe-
leri toplamı ise 500 bin Euro tutarındadır. 
3.500.000 TL bütçeli bir kurum olarak üç 
yılda alınabilen bu hibeler bize göre önem-
li bir başarıdır” dedi.
 
VOC-TEST MERKEZİ: “İşte Standart İş’te 
Kalite” Projesi
3 Yıl içinde kabul edi-
len projelere de 

kısaca değinen Aydoğan şunları söyledi; 
“Hibe için başvurduğumuz projelerimiz-
den turizm sektörüne yönelik planladığı-
mız ve Avrupa Birliği hibe fonlarına sun-
duğumuz ALTSO VOC-TEST MERKEZİ: 
“İşte Standart İş’te Kalite” isimli projemiz 
ile odamız yakın zamanda sınav ve bel-
gelendirme merkezi olacak. Bu projenin 
yararlarını yakın gelecekte hep birlikte 
göreceğiz. UYEP Projesi kapsamında hibe 
almaya hak kazanan 26 kuruluştan biri ül-
kemizde ALTSO olmuştur. Bu proje kap-
samında Turizm, konaklama, Yiyecek ve 
İçecek Hizmetleri Sektöründe, ön büro 
yöneticisi ve çamaşırhane görevlisi ulusal 
yeterlilikleri hazırlanacak, sınav ve belge-
lendirmeler de bu merkezde yapılacaktır. 
Yine Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sun-
duğumuz projelerden de “Sorumlu Turizm 
Sorunsuz Gelecek” isimli projemiz kabul 
edilerek faaliyetlerine başlanmıştır” dedi.
 
SORUMLU TURİZM VE SORUNSUZ 
GELECEK PROJESİ”
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafın-
dan desteklenen ve yine ALTSO’nun sahi-
bi olduğu “Sorumlu Turizm ve Sorunsuz 
Gelecek” projesine de değinen Aydoğan, 
“Turizm ilkelerini sağlamak için kullanılan 
“Travilfe Sürdürülebilirlik sistemi” sektö-
rün geleceği olarak görülüyor. Bu sistemin 
ana hedefi düşük kaynak ve enerji kulla-
nılarak çevreye duyarlı, yerel ve kültürel 
değerleri korumak ve turizmin yerel eko-

nomiye katkıda bulunmasını sağlamak 
olarak belirlendi. Yakın tarihte bu 

sisteme dahil olmayan tesislere 

büyük acenteler müşteri getirmeyecek. Biz 
Alanay’nın şimdiden sisteme adapte olması 
için bu projeyi yürütüyoruz” dedi.
 
ALTSO, BAKANLIĞIN BAŞARI HİKAYE-
LERİ KİTABINA GİRDİ
Ülkemizin en aktif sivil toplum kuruluşla-
rından biri olan ALTSO’nun projeleri Bi-
lim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da 
dikkatini çekti. ALTSO’nun “Sürdürülebilir 
Tur Operatörü Tedarik Zinciri” projesi ba-
kanlığın “Başarı Hikayeleri Kitabı”nda yer 
buldu.  Projeleri ses getiren ALTSO ayrıca 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan himaye-
sindeki İstanbul’da gerçekleşen 2.Küresel 
Girişimcilik zirvesine de davet edilmişti. 
Burada ALTSO 8 ülkeden 9 kuruluş ile yü-
rüttüğü “İntour Travelife” projesini anlattı.
 
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 05 Nisan 
2011 günü Meksika’da gerçekleşen ve dünya 
genelinde 140 ülkeden binlerce odanın pro-
je sunduğu yarışmada “ALTSO Sürekli Eği-
tim merkezi” projesi ile finale kalan 5 oda 
arasına girdiklerini hatırlatarak, hedefleri-
nin ALTSO’nun gelecekte de bölgenin viz-

yonuna ışık tutacak biçimde gelişmelerin 
önünde yer alarak üyelerini bilgilendirmek 
ve mesleki başarısına katkıda bulunmak ol-
duğuna işaret etti.
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miz gibi kayak, ve diğer spor turizmlerinin 
yanı sıra en çok gelir getiren turizm çeşidi 
olan Kongre Turizmi konusundaki eksikleri-
miz olduğunu gördük. Akdeniz Üniversitesi, 
Konaklı Belediyesi ve Odamız işbirliğinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden 
sonra ülkemizin en büyük ikinci kongre 
merkezini Konaklı Beldesi’nde inşa ettik. 
Çok az bir yolumuz kaldı. Üniversite bu 
merkezin yönetimini üstlenecek. Dünyanın 
her yanından bilim adamlarının şehrimize 

geleceğini hesap ediyoruz. Özellikle de dur-
gun geçen kış dönemlerinde. Kongre turiz-
minde 3 bin dolarlara geçkin bir para harca-
nıyor. Bunun önemini hissettik. Bunun için 
Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof Dr 
İsrafil Kurtcephe’ye tekrar teşekkür ediyo-
ruz. Çok duyarlı davrandı. Konaklı beledi-
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ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan 26 Mart 
2013 Salı günü, Saadet  Partisi Alanya İlçe 
Teşkilatı’nın haftalık “Alaiye Sohbetleri” nin 
konuğu oldu. Aydoğan sohbette İlçe Baş-
kanı Sinan Aktaş ve yönetim kurulu üye-
lerinin sorularını cevaplandırdı. Aydoğan, 
Alanya’nın belirlenen hedeflere koşması 
için başta siyasileri olmak üzere tüm dina-
miklerinin birlikte hareket etmesi gerektiği-
ne dikkat çekti.

Alanya’nın toplam 7 ilden fazla vergi öde-
diğini belirten ALTSO Başkanı Kerim Ay-
doğan, buna karşın şehrin ilçe kadrolarıyla 
yönetilmesinin negatif bir durum olduğuna 
işaret etti. Gazipaşa Havalimanı’nın bölge-
nin olmaz ise olmazı olduğunu ve bu konu-
da siyasilerin üzerine çok büyük görevler 
düştüğünü söyleyen ALTSO Başkanı, göre-
ve geldiği günden bu yana her platformda 
bunun mücadelesini verdiklerini dile getir-
di.

“Bugünkü haliyle Gazipaşa Havalimanı böl-
genin ihtiyaçlarını tam olarak karşılama-
makla birlikte yaşanan önemli gelişmeler-
de emeği geçen siyasilere teşekkür ederiz” 
diyen Aydoğan, Gazipaşa Havalimanı’nın 
tam kapasite ile hizmete girmesi halinde 
doğrudan 100 bin kişiye ve dolaylı olarak da 

Kış turizmi Alanya’nın en 

büyük sorunlarından biri-

sidir. İnsanlar bir dükkan 

kiralıyor veya otel açıyor 

yazın dolu hiçbir sorun 

yok ama kışın boş. 

ALAİYE SOHBETLERİNİN KONUĞU 
AYDOĞAN OLDU
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500 bin kişiye istihdam sağlayacağını sapta-
dıklarını ve bunu da hükümet yetkilileri ile 
paylaştıklarını söyledi.
Alanya’daki yükseköğrenim çalışmalarına da 
değinen Aydoğan; “Bu şehir 25 yıl boyunca 
çalışma yaptı. Hayırseverlerinde katılımıyla 
ilçemizi yükseköğrenimde söz sahibi yapma-
ya çalıştı. Biz 149 öğrenci ile başladık üniver-
site yolunda şuandaki sayımız 4 bini aştı. He-
defimizde 20 bine ulaşmasıdır. Bir fakülte ile 
başladığımız bu yolda şuanda AHEP Vakıf 
Üniversitesi’nin yanı sıra, Akdeniz Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi, mühendislik fakültesi, 
meslek yüksek okulu ve kararı çıkan TIP Fa-
kültemiz ile birlikte üniversite yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bunların kazanılma-
sıyla sadece ekonomik yapının değişikliğe 
uğraması değil, kültürel olarak ta zenginlik 
kazanmasına neden olacaktır. Kış turizmin-
de canlanmasını sağlayacak. Ekonomik hare-
ketlilik 12 aya yayılacak” dedi.

Spor turizminin de durgun geçen kış ayla-
rında ekonomiye katma değer katacağını 
belirten Aydoğan, göreve geldikleri günlerde 
Akdağ Kayak Merkezi, Golf Alanları ve diğer 
spor turizmi dalları konusunda çalışma yap-
mayı kendilerine ilke edindiklerini söylerken 
bu konuda da önemli mesafeler kat edildiğini 
söyledi. Aydoğan, “Kış turizmi Alanya’nın en 

büyük sorunlarından birisidir. İnsanlar bir 
dükkan kiralıyor veya otel açıyor yazın dolu 
hiçbir sorun yok ama kışın boş.  Bu da yılın 
yarısında ekonomik durgunluğa yol açıyor. 
İstihdam azalıyor. Dinamikleri güçlü bir 
şehrimiz var ama ne yazık ki bugüne kadar 
potansiyeli olduğu halde kış turizmini can-
landıramamışız. Çeşitli spor dallarıyla da 
ılıman geçen kış aylarını hareketlendirmek 
lazım. Yüce Allah’ımız böyle güzel bir iklimi 
bize vermiş. Ve bundan daha çok yararlan-
mak istiyoruz. Bununla ilgili golf alanlarını, 
kayak merkezinin hem de kış turizm sporu-
nun canlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili 
çalışmalar yapılıyor. Bunlar olduğunda şehir 
bir kat daha değerlenecek. Şehre çok büyük 
farkındalık katacak” dedi

“KONGRE MERKEZİ TURİZMDE 
ÇITAYI YÜKSELTECEK”

Turizmde çeşitliliği arttırma gayreti içinde 
olduklarını ve Konaklı’da yapımı tamamlan-
ma aşamasına gelen Kongre Merkezi’nin de 
bu manada büyük önem taşıdığına değinen 
ALTSO Başkanı; “Bilindiği üzere bizlerin 
yaptığı iş genel olarak kıyı turizmi…  Yani 
geliri en düşük turizm çeşidi.  Güneş, deniz 
ve kumsal odaklı… Turizmi bu manada çe-
şitlendirmek lazım. Yukarıda da belirttiği-

ye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konaklı 
belediyesi, ALTSO ve Akdeniz Üniversite ile 
birlikte düğün alanı olarak yapılan bir yeri 
kongre merkezi haline getirdik. Bölgemiz-
deki en büyük kongre merkezi olacak. Ve 
bundan inanılmaz derece de faydalanacak. 
Beklentimiz Alanya’ya giren turizm para-
sından daha fazla parayı kongre turizmden 
kazanacağız. Kış turizmi de böylelikle daha 
fazla canlanacak. Bu saydığımız projelerin 
değerini bugün için çok fazla anlaşılmadı-

ğının da farkındayız. Ancek orta ve uzun 
vadede yaptığımız bu çalışmaların değeri 
daha fazla anlaşılacak diye düşünüyoruz” 
diye konuştu
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“ ALANYA VE ALTSO’YU YURT-
TA VE DÜNYA’DA  ZİRVEYE TA-
ŞIDIK”

Oda olarak kendilerinin uygulayıcı bir ku-
rum olmadığını ancak görev alanları dı-
şında şehrin her türlü ekonomik, sosyal ve 
sanatsal konularına katkıda bulunduklarına 
da işaret eden Aydoğan, “Dünyada 15 Bin 
odanın katılabileceği bir yarışmaya katıl-
dık. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Aklınıza 
gelebilecek her ülkeden odalar çok iddialı 
biçimde bu yarışmada yer aldı. Biz zaten 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin tüm 
çalışmalarında pilot oda olmuş, bayrağı 
en önde taşımış bir odaydık. Ülkemizin en 
büyük şehirlerinde 100 yaşını geçmiş oda-
larla yarışmaya alışmış ve öncülük etmeyi 
ilke saymış bir kurumduk. Türkiye’den bir 
ilçe odası olarak dünyadaki binlerce odayı 
geride bırakarak finale kaldık. Dünyanın 
en seçkin 5 odasından biri olduk. Pek tabi 
ki birinci olmayı isterdik. Açıkçası olabilir-

dik de…  Olamadığımıza üzüldük. Ancak 
bir gerçek var ki Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı Meksika’da dünyanın en büyük 
odaları arasından finale taşımıştık. Üzüntü 
ile sevin duygularını aynı anda yaşamamız 
normal. Ancak gerek devlet büyüklerinden, 
gerek TOBB bünyesindeki kuruluşlardan ve 
kurumlardan gelen olumlu tepkiler bizlerin 
ne kadar büyük bir başarıya imza attığımı-
zı da gösteriyor. Umarız Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası bundan sonra da çıtasını daha 
fazla yükselterek yoluna devam eder” dedi.

GÜNDE 750 KİŞİ ANTALYA’YA 
GİTMEKTEN KURTULDU

Oda olarak Alanya’da SGK Müdürlüğü ku-
rulmasında etkin rol oynadıklarını ve in-
sanların her gün ortalama 750 işlem için 
Antalya’ya gitme derdinden kurtarıldığına 
da işaret eden Aydoğan, hem zaman kaybı-
nın hem de milyarlarca lira para kaybının 
önüne geçildiğini hatırlattı.

ALTSO başkanı; “Faaliyetlerine 23 Kasım 
2009 tarihinde Odamızın da önemli katkı-
ları ve girişimleri ile başlayan ve resmi açılışı 
10 Şubat 2010’da yapılan Sosyal Güvenlik 
Kurumu Antalya İl Müdürlüğü Alanya Sos-
yal Güvenlik Merkezi, vatandaşları her türlü 
işlemler için Antalya’ya gitmekten kurtardı.
Günde ortalama 750 işlem yapılan SGK’nın 
personel sayısının artması ve daha geniş bir 
mekana geçilmesiyle işlem sayısının daha da 
artması bekleniyor. Verilen bu sayıda yer-
leşik yabancıları da eklersek günde ortala-
ma 800-850 kişi Alanya SGK Merkezi’nden 
hizmet alıyor. Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın kuruluşundan bu yana destekleri-
ni esirgemediği ve halen ofisin kira giderle-
rini karşıladığı Antalya İl Müdürlüğü Alan-
ya Sosyal Güvenlik Merkezi, vatandaşları 
her türlü işlemler için Antalya’ya gitmekten 
kurtardı. Günde ortalama 750 işlem yapılan 
SGK’nın personel sayısının artması ve daha 
geniş bir mekana taşınılmasıyla işlem sayı-
sının daha da artması bekleniyor Alanya’da 

SGK hizmetlerinden faydalanan toplam nü-
fus 45 bin SSK ‘lı, 25 Bin Bağ-Kur’lu olmak 
üzere 70 bin olarak biliniyor. Alanya SGK 
Merkezi’nden alınan bilgiye göre aylık bil-
dirge veren iş yeri sayısı ilçemizde 8 bin iken 
hizmet alan yerleşik yabancı nüfus da 20 
– 25 bin arasında değişiyor.  Alanya Sosyal 
Güvenlik Merkezi sadece Alanya’ya değil, 
Gazipaşa ve Gündoğmuş’a da hizmet veri-
yor. Alanya’da 70 bin sigortalı ve bu sigortalı-
ların bakmakla yükümlü oldukları yakınları 
ile birlikte toplam 241 bin 451 kişi, Gazipaşa 
da 48 bin 369 kişi ve Gündoğmuş’da da 9 bin 
783 kişi olmak üzere toplam 299 bin 63 kişi 
Alanya SGK Merkezi’nden hizmet alıyor. Bu 
rakamlara baktığınız zaman verilen hizme-
tin de büyüklüğünü anlamış oluyorsunuz” 
dedi.

Kendisine sorulan sorular üzerine oda ola-
rak yapılan diğer çalışmalara da değinen Ay-
doğan, Güzelbağ sınırları içinde bir sanayi 
sitesi kurma yolunda önemli adımlar atıldı-
ğını ve resmi prosedürün çoğunun tamam-
landığını söyledi. 
Alanya’da özellikle 
üretim yapan fir-
maların uygun saha 
koşullarında hizmet 
verememesi nede-
niyle sanayinin geli-
şemediğini belirten 

Başkan Aydoğan, “Siz bir yer bulup sanayi-
ciye göstermezseniz adamlar ne yapsın. De-
nizin önüne fabrika mı açacaklar. Bizlerin 
ve şehri yöneten insanların bu noktada yol 
gösterici ve alt yapıyı kurucu olmaları lazım. 
O nedenle bu çalışmaları yapıyoruz. İleride 
sanırım bu çalışmanın da önemi daha iyi an-
laşılacak” dedi.



yenileyerek, üyelerinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve dokümanları kolay-
ca temin edebilmelerini hedefleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,  
mobil uygulamalara geçerek bu hedefine bir adım daha yaklaşmış 
oldu.

Bu gün 8000 e yakın faal üyesi, sahip olduğu altyapısı, uluslararası 
akreditasyon ve kalite belgesi, sunduğu hizmetler, gerçekleştirdiği 
projeler ile Alanya ve bölgenin en önemli sivil toplum örgütlerinden 
birisi haline gelen ALTSO, başta Iphone olmak üzere yakın gelecekte 
tüm akıllı telefonlardan kolayca takip edilebilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 
oda olarak her zaman yeniliklerin öncüsü olmaya gayret ettiklerini 
ve gelişmelerin gerisinde kalmamayı hedeflediklerini söyledi. Aydo-
ğan,” Dünya’da ve ülkemizde yaşanan her türlü değişim ve gelişimin 
öncüsü olmak, üyelerimizi de bu gelişmelerden en kısa sürede ha-
berdar etmek düşüncesiyle hizmet kalitemizi sürekli yükseltmeyi 
hedefledik. Bu manada web sitemizi de üyelerimize ulaşma konu-
sunda önemli bir araç olarak görüyoruz” dedi.

Günlük 4-5 bin ziyaretçi sayısı, etkin 
ve işlevsel içeriği ile ülkemizdeki oda-
lar arasında en başarılı web sitelerin-
den birine sahip olan ALTSO şimdi 
de Iphone uygulamasına geçti. Hedefi 
üyelerinin odaya gelmeden birçok iş-
lemi site üzerinden yaptırabilmek olan 
ALTSO, böylece artık üyelerine bir cep 
telefonu kadar yakın olacak.

Gelişen teknoloji ve çağın gereklilikle-
rine uygun olarak teknolojisini sürekli 

ALTSO WEB IPHONE UYGULAMASI BAŞLADI

ALTSO Iphone uygulaması ile haber, duyuru, borç sorgulama 
ve üye arama gibi alanlara erişim mümkün olacak.

ALTSO ARTIK
               CEBİNİZDE
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ALTSO MYO Gastronomi Ekibi 23-24 
Şubat 2013 tarihlerinde Antalya Cam 
Piramit’te düzenlenen “Chef Star” Yarışma-
sında çeşitli dallarda ödüller aldılar. Türkiye 
genelinde 14 Üniversitenin katıldığı yarış-
malarda Akdeniz Üniversitesi 1’inci olur-
ken ALTSO MYO bir 1’incilik, bir 2’ncilik 
ve üç de 3’üncülük madalyası elde etti.

Başarılı öğrenciler için 05 Mart 2013 Pa-
zartesi günü ALTSO MYO’da düzenlenen 
törene ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 
ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Alanya 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim 
Güngör, Mühendislik Fakültesi Dekanı İb-
rahim Akın Altun, ALTSO MYO Müdürü 
Doç Dr Mehmet Emin İnal katıldı.

ALTSO MYO Öğretim Görevlisi Oğuz Ne-
bioğlu organizasyonunda 4 öğrenci ile ya-
rışmaya Akdeniz Üniversitesi adına katılan 
ALTSO MYO öğrencilerinden Soner Efe, 
Adem Yılmaz, Aziz Soner Alaybeyoğlu ve 
Emre Karahasan, “En iyi takım kaptanı”, 
“En İyi Giriş Tabağı”  ve “Ana Yemek Taba-
ğı” dallarında üçüncülük, “En İyi Garson” 
dalında ikincilik ve “En İyi Tatlı tabağı “da-
lında da 1’incilik elde etti.
ALTSO MYO Müdürü Doç Dr Mehmet 
Emin İnal, törenin açılış konuşmasında 

okul yaparak hayata geçiren ve daha da 
ötesi halen her türlü desteği kendilerine 
vermeye devam eden ALTSO Yönetim Ku-
ruluna teşekkür etti. Bu başarıyı ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan ve şahsında ALT-
SO Yönetimi’ne hediye eden İnal, “Öğrenci-
lerimiz geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
üniversitemizin Türkiye birincisi olmasın-
da aldıkları ödüllerle etkili oldular. Kendi-
lerini tebrik ediyorum” dedi.
Alanya İşletme Fakültesi dekanı Prof Dr İb-
rahim Güngör’de turizm sektörü için yetiş-
tirdikleri öğrencilerin başarısından büyük 
haz aldıklarını ve ileride onları sektörde 
isimlerini duyuran bireyler olarak görmek 
istediğini dile getirdi. Güngör, bu başarılar-
da okula ismini veren ALTSO’nun yöneti-
minin çok büyük payı olduğunu sözlerine 
ekledi.
ALTSO MYO öğrencilerinin başarılarıy-
la gurur duyduğunu ifade eden ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan ise, bu okulu ya-
parken bugünleri hayal ettiklerini, her biri 
alanında uzman ve başarılı öğrencileri top-
luma kazandırmak gayesinde olduklarını 
belirtti. Aydoğan konuşmasında Alanya’nın 
tüm kurumları ve hayırseverleri ile 25 yıl 
boyunca yükseköğrenim için büyük mü-
cadele verdiğini hatırlatarak, “Göreve gel-
diğimizde 149 öğrencisi olan Alanya Yük-

ALTSO YÖNETİMİNDEN, ALTSO MYO’YA TEBRİK

ALTSO MYO ÖĞRENCİLERİ 
ÖDÜLE DOYMUYOR

seköğreniminde bugün 4 bini geçtik. Bu 
başarıda bizlere destek veren siyasilere, ku-
rum ve hayırseverlere teşekkür ederiz. Bu 
başarıları görünce iyi ki odanın bütçesini 
ciddi biçimde bu okullara harcamışız di-
yoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Halen 
yükseköğrenimin yaygınlaşması için mü-
cadelemiz sürüyor. Yeni fakültelerimizin 
devreye girmesi ile 20 bin öğrenci sayısına 
ulaşacağız” dedi.
Aydoğan, Alanya’nın çok kısa sürede yük-
seköğrenimde yakaladığı başarıda Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsrafil 
Kurtcephe’nin de büyük payı olduğunu ek-
lediği konuşmasında; “Sayın rektörümüze 
çok teşekkür ederiz. Onun yüksek müsaa-
deleri ve gayreti sayesinde Alanya bir devlet 
üniversitesine adım adım yaklaşıyor. Biz 
oda olarak Dünya’nın en iyi 5 odası arası-
na girdik ama bu çocuklarımızın başarısı 
kadar mutlu olmadı. Buradan yetişen her 
öğrencilerin he bir başarısı bizlere yaptığı-
mız  işin doğruluğunu gösteriyor. Hepsine 
teşekkür ediyor başarılarının devamını di-
liyorum” dedi.

rildi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
TOBB camiasının, özel sektörün birlikten 
doğan gücü olduğunu belirterek, “Hem 
Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek olan bu 
geleneğimiz sayesinde, bugün OECD ta-
rafından komşu coğrafyamızdaki tüm ül-
kelere bizim Oda ve Borsa yapımız örnek 
gösteriliyor” dedi.

TOBB Mali Genel Kurulu TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rildi.   Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı da katıldığı Genel Kurul toplantısına 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası delegeleri 
de katıldı. 
01 Mayıs 2013 günü gerçekleşen TOBB 
Genel Kurul toplantısına ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan’ın yanı sıra oda delegeleri 
olan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Mevlüt Dalabasmaz ve Fevzi Yüksekkaya, 
Yönetim Kurulu Üyeleri M.İhsan Direkçi 
ile Meclis Başkan Vekili Servet Sipahioğlu, 
Meclis Üyeleri Cengiz Yelken, Bilal Kork-
maz, Abdulkadir Turhan ve Genel Sekreter 
Erhan Akman katıldı. 
TOBB Mali Genel Kurulu TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşti-

ALTSO, TOBB’UN 
MALİ GENEL KURULUNDAYDI 
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İsveç’in güneyinde bulunan Malmö’ye 70 
km uzaklıktaki Tomeilla şehrinden gelen 
heyet 12 Ekim 2012 Cuma günü ALTSO’yu 
ziyaret etti. Heyeti ALTSO Başkan Yardım-
cısı Mevlüt Dalabasmaz ve yönetim kurulu 
üyeleri karşıladı.

Tomeilla’nın  Şehir İcra Kurulu 1. Başkan 
Yardımcısı Magnus Bjorkman, Belediye 
İş Geliştirme Yetkilisi Anne-Line Schee-
le, Tomeilla Futbol Federasyonu Başkanı 
Rutger Engsall, Företagarna  CEO’su Rolf 
Ljungkvist ve yine Företagarna’nın Ceo 

sekreteri Ewa Carnbrand’den oluşan heyet 
aynı zamanda Alanya Belediyesi ile kardeş-
lik çalışmalarını da yürütmek amacıyla il-
çemizde bulunuyor.

Ziyarette İsveç heyetine ALTSO ve Alanya 
hakkında bir sunum gerçekleştirildi. ALT-
SO başkan Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz 
tarafından bilgilendirilen heyete ayrıca il-
çemiz hakkında bilgi içeren yayın ve dökü-
manlar takdim edildi.
İki şehir arasında ekonomik bir köprü kur-
mak için bu toplantının bir başlangıç olma-
sı temennisinde bulunan ALTSO Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz, Alanya’nın 
turizm, tarım ve inşaat sektörüyle Tomeilla 
şehri için çok güçlü bir partner olabileceği-
ni söyledi.
Alanya’da spor turizminin de gelişme gös-
terdiğine dikkat çeken Dalabasmaz, sadece 
Tomeilla bölgesindeki çok sayıda futbol ta-

“Kış döneminde bizim 
takımlarımız buraya

gelebilir. Bölgemizde 7 
futbol kulübü var. Daha 

da ötesi bu kulüplere ait 
çeşitli kademelerde 

amatör katagoriler var. 
Genç takımlar ve bayan 

takımları gibi.”

TOMEİLLA HEYETİ ALTSO YU ZİYARET ETTİ

İKİ ŞEHİR ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
FIRSATLARI YARATILABİLİR

kımları değil, İsveç’teki kulüpler için 
de Alanya’nın kamp açısından çok 
güzel bir iklime ve spor tesislerine sa-
hip olduğunu belirtti. En kısa sürede 
ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki şehir 
arasında ekonomik bir işbirliği kurul-
ması için çalışmalara başlanması ge-
rektiğine de işaret eden Dalabasmaz, 
oda olarak bu işbirliği sürecine katkı 
yapacaklarınız sözlerine ekledi.
Aynı zamanda bölgenin en etkin eko-
nomi  kuruluşlarından iş kurulu baş-
kanlığını da uzun bir süre yaptıktan 
sonra emekli olan ve Tomeilla Futbol 
Federasyonu Başkanı  Rutger Engsall, 
ALTSO’nun sadece ülkede değil dün-
ya odaları arasındaki başarısının tak-
dire değer olduğunu söyledi.
Bölgenin en önemli ve başarılı sivil 
toplum kuruluşu olan ALTSO’nun 
varlığının iki şehir arasında kurula-

cak köprüye çok büyük katkı yapacağına 
da işaret eden Engsall,  de hem ticaret hem 
de spor turizmi konularında Alanya ve 
Tomeilla’nın işbirliği yürütebileceğine olan 
inancını dile getirdi.
Engsall, “ Kış döneminde bizim takımları-
mız buraya gelebilir. Bölgemizde 7 futbol 
kulübü var. Daha da ötesi bu kulüplere ait 
çeşitli kademelerde amatör katagoriler var. 
Genç takımlar ve bayan takımları gibi. Bu 
takımların Alanya’nın muhteşem iklimin-
de kamp yapması güzel olur. Ayrıca ticari 
olarak da işbirliğine hazırız. Tarım ve tu-
rizm ve söylendiği gibi inşaat sektörlerinde 
çeşitli görüşmeler ve ortaklıklar kurulması 
en büyük dileğimiz. Alanya Belediyesi ile 
kardeş olduktan sonra zaten çok daha sıkı 
işbirliği içinde olacağız” dedi.
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AÜ Alanya İşletme Fakültesi ve Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafın-
dan, 25 Nisan 2013 Perşembe günü”İkinci  
Ödüllü Girişimcilik Yarışması” düzenlendi. 
ALTSO’da “Bir fikrin mi var?” sloganıyla 
düzenlenen yarışmaya 11 üniversite öğren-
cisi başvurdu.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Alanya İşletme 
Fakültesi öğrencilerinin projeleri bu yıl 
ikincisi düzenlenen ödüllü girişimcilik ya-
rışmasında yarıştı.
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, dört yıl 
öncesine kadar 149 öğrencisi olan ilçemiz 
yükseköğrenimde bugün 5 bin öğrenci sa-
yısını geçmenin memnuniyetini yaşadığını 
belirterek başladığı konuşmasında yarış-
maya katılan öğrencilere başarılar diledi.
Yarışmada jüri üyeliklerini Alanya İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güngör,  
Alanya Mühendislik Fakültesi Dekanı Akın 
Altun,  yarışma koordinatörü Doç. Dr. Ka-
zım Develioğlu, ALTSO Başkanı Kerim 
Aydoğan, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Balıkçıoğlu ve ALTSO Genel Sek-
reteri Erhan Akman yaptı.
Öte yandan yarışma sonucunda 1’incili-
ği Fevzi Doğanay Demirtaş “Mobil Çağda 

ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİNDE PROJELER YARIŞTI

GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER YARIŞTI

Mobil Bilişimcilik – Alanya Turist Projesi” 
ile elde etti. 2’nci “Çocukların yumurta Tü-
ketimini Arttırmaya Yönelik Yumurta Üze-
rine Gıda Boyası Baskısı” isimli projesiyle 
İlker Bayraktar olurken 3’üncülüe “Her İşin 
Ustası Burada” isimli projesi ile Serkan akil 
layık görüldü.
Sonuçları birkaç gün sonra açıklanacak 
olan yarışmada  1.’nciye bin 500, 2.’nciye 
bin, 3.’ncüye ise 500 lira para ödülü veri-
lecek. Yarışmaya katılan diğer adaylara da 
mansiyon ödülü verileceği belirtildi.
Ödüller, Mayıs ayında  A.Ü. Alanya 
Kampüsü’nde düzenlenecek ‘2. Uluslara-
rası Alanya Gençlik Şenliği”nin açılışında 
verilecek
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Alanya 
Kültür ve Sanat Vakfı (ALSAV)’nın katkı-
larıyla hazırlanan “Alanya İpekböcekçiliği 
Mektebi” kitabının tanıtımı  07 Mayıs 2013 
günü yapıldı. Kitabın tanıtımını Alanya Ti-
caret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Ke-
rim Aydoğan, Alanya Kültür ve Sanat vakfı 
(ALSAV) Başkanı Faruk Nafiz Koçak, Tica-
ret Odası Başkan adayları Mustafa Tuna ve 
Mehmet Şahin yaptı. 
4 aylık bir çalışma olan ve Alanya’nın tanın-
mış ailelerin çocuklarının okuduğu İpek-
böcekçiliği Mektebi’ni anlatan kitap bin 
adet basıldı. Tanıtım toplantısına ALTSO 
Yönetim Kurulu da katıldı. 
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde yüksek lisans yapan Ah-
sen Günbulut’un  “Cumhuriyet Döne-
minde Antalya’da İpekböcekçiliği Eğiti-
mi (1920-1960)” konulu tezinden yola 
çıkılarak kitap haline getirilen öğrenim tezi 
1938’de Alanya’da kurulan İpekböcekçiliği 
Mektebi’ne giden öğrencileri ve ipekböcek-
çiliğini ele alıyor. 
Kitap’ta Alanya İpekböcekçiliği  Mekte-
binde okuyan 138 öğrencinin de başarıları 
yer almakta. Tez’e kitap haline getirilirken 
büyük destek veren ALSAV Başkanı Faruk 
Nafiz Koçak “Ahsen hanımın tezini Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkısı ile kitap 
haline getirdik. Tezde olmayan birçok ila-

ALANYA’NIN İPEKBÖCEKÇİLİĞİ TARİHİ BU 
KİTAPTA DERLENDİ 

ve kitapta mevcuttur. İ.Hakkı Konyalı’ nın 
Alanya, Faruk Koçak’ ın  “Anılarla Alanya” 
ve “12. Alanya Tarih, Kültür Sempozyumu” 
adlı 3 kitaptan sonra bu ALSAV’ın 4’üncü 
kitap çalışması. İleride devamı gelecek olan 
bu tür çalışmalarla Alanya’nın tarihini her-
kesle paylaşmaya devam edeceğiz.”dedi.  
Koçak, ALTSO Yönetimini de tebrik ede-
rek; “ALTSO adeta bir enstitü gibi çalışıyor. 
Tebrik ve teşekkür ediyorum” diyerek söz-
lerini noktaladı. 
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan da 
ALSAV’ın bugüne kadar yaptıkları çalışma-
ların Alanya tarihine ışık tuttuğunu ifade 
etti.  Oda olarak bugüne kadar Alanya tari-
hine ışık tutacak çok sayıda kitap bastırdık-
larını da ifade eden Aydoğan, amaçlarının 
gelecek nesile külürünü doğru biçimde ak-
tarmak ve şehrin değerlerine sahip olmak 
olduğunu ifade etti. 
Oda olarak ALSAV’ın yaptığı tarihsel araş-
tırmaların kitap haline getirilerek geleceğe 
taşınmasına katkı sağladıklarını söyleyen  
Aydoğan kitabın bin adet basıldığını ve 
talep edenlerin ALSAV’dan temin edebile-
ceğini bildirdi. Ayrıca Ticaret Odası Baş-
kan adayları Mehmet Şahin ve Mustafa 
Tuna’dan da göreve geldikleri takdirde bu 
tür çalışmalara destek verme sözü alındı. 

ALTSO VE ALSAV DAN BİR KÜLTÜR HİZMETİ DAHA      

YAYINLAR
• ALANYA SUALTI YAŞAMI KİTABI 29.06.2010
• SİNAN SEYİDOĞLULLARI ALANYA KİTABI
• GÜNDOĞMUŞ KİTABI
• İBRAHİM KÖSEOĞLU ALANYA KİTABI
• İ.HAKKI KONYALI ALANYA KİTABI
•  ALANYA EKONOMİK RAPOR KİTAPLARI (HER YIL)
• ALTSO DERGİ 
• ALANYA İL ANALİZ KİTABI 
• YILLIK FAALİYET RAPOLARI YILIN İLK 
HAFTASINDA HAZIRLANDI
• TOPLAM 29 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 
TEZİNE DESTEK
• ANILARLA ALANYA KİTABI -FARUK KOÇAK
• ALANYA 12. TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZ-
YUMU-FARUK KOÇAK
• KLEOPATRA VE ALANYA-İSMAİL YILDIZ
• ALANYA İPEKBÖCEKCİLİĞİ MEKTEBİ-
AHSEN GÜNBULUT

BASKI AŞAMASINDA 
OLAN YAYINLAR

TARİHTE ALANYA-FARUK KOÇAK
PROF DR.M.AKİF ERDOĞDUNUN BAŞBA-
KANLIK OSMANLI ARŞİVİNDE BULDUĞU 
“1475 FATİH SULTAN MEHMET ZAMANI-
NIN ALANYA SANCAĞI SURET-İ DEFTER-İ 
İCMAL-İ VİLAYET-İ ALAİY’YE
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Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yük-
sek Okulu ve ALTSO işbirliğinde organize 
edilen Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelece-
ği konulu konferans 29 Mart 2013 Cuma 
Günü Saat 14:00 de ALTSO Konferans Sa-
lonunda düzenlendi. Konferansa konuşma-
cı olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Durmuş Günay katıldı.

Konferansa, Akdeniz Üniversitesi’ne bağ-
lı tüm Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin 
yanış sıra  Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof Dr Muharrem Kılıç, Alan-
ya Kaymakamı Erhan Doğan, A.Ü.Alanya 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim 
Güngör, Alanya Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof Dr İbrahim Akın Altun, Alanya 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Ali İhsan 
Neslitürk, ALTİD Başkanı Gülçin Güner, 
ALTSO Eğitimden Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mustafa Mut, ve AKP İlçe Baş-
kanı Hüseyin Güney de katıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Durmuş Günay ise ‘Türkiye’deki Mesleki 
Eğitimin Dünü Bugünü ve Dünyadaki Du-
rumu’ konulu sunumunu yaptı. Günay, sü-

MESLEKİ EĞİTİMİN SORUNLARI TARTIŞILDI

“MESLEKİ EĞİTİM ÇÖZÜMSÜZ BİR 
PROBLEM OLARAK LANSE EDİLİYOR”

Günay, 
“Kopenhag süreci 

hem ulusal hem de
 Avrupa düzeyinde

mesleki eğitimin 
önemi konusunda 

bilinçlenmede önemli 
rol oynamaktadır” 

dedi.

rekli mesleki eğitimin iki hedefi olduğunu, 
bunların istihdam ve ekonomik büyümeye 
katkı sağlamak ve sosyal sorunlara yanıt 
verebilmek olduğunu söyledi. Bilgi toplu-
munda mesleki bilgi ve yetkinliklerin aka-
demik beceri ve yetkinlikler kadar önemli 
olduğunu belirten Günay, AB Bologna ve 
Kopenhag süreci hakkında bilgi verdi. Gü-
nay, “Kopenhag süreci hem ulusal hem de 
Avrupa düzeyinde mesleki eğitimin önemi 
konusunda bilinçlenmede önemli rol oy-
namaktadır” dedi. MYO’lara yönelik temel 
eleştirinin iş dünyasının beklentilerini kar-
şılayacak insan gücü yetiştirilmesindeki ye-
tersizlik olduğunu ifade etti ve MYO’ların 
sorunlarını “Meslek standardını sağlayacak 
MYO’ larda uygulamalı eğitimin gerçekleş-
tirilememesi, öğrenci ve öğretim elemanla-
rının motivasyon eksikliği, toplumsal mes-
leğe dair yeterli düzeyde saygınlık algısının 
olmaması” şeklinde sıraladı.

Kişinin mesleğini iyi yapmasının çok 
önemli olduğunu söyleyen Günay, “Mesle-
ğin değerini yüceltmemiz gerekiyor. Tür-
kiye hızla büyüyor, gelişiyor. Bu büyümeye 
paralel olarak içeriğini iyi doldurmamız ge-

rekiyor. Hepimizin geleceğe sahip çıkması 
lazım” diye konuştu.

Mesleki eğitimde beceri konusunda iş dün-
yasınının ekonomiye tatmin edici derecede 
cevap veremediğinden söz eden Günay, 
“Mesleki eğitim konusunda Ahilik benzeri 
manevi bir boyuta ihtiyaç var. AB içerisinde 
2002 den bu yana Kopenhag süreci başladı. 
Bu sürecin başlangıcında da mesleki eğitim 
var. Bu süreç AB’nin 27 ülkesi ve çevresin-
deki ülkeleri ilgilendiriyor. Türkiye’de ise 
öteden beri mesleki eğitim problemi var ve 
bu problem bir türlü çözülemeyen bir prob-
lem olarak lanse ediliyor” dedi.

Türkiye’de herkesin bu problemi bir yönüy-
le değerlendirdiğini de sözlerine ekleyen 
Günay,” Problemi teorik olarak çözme gay-
retleri nedeniyle ülkede 27 fabrikayı kapa-
tıp yerine fakülteler kurduk. Ama problemi 
bir bütün olarak görmek ve ona göre sistem 
kurmak gerekir. Bunun için de mevzuatın 
da değişmesi gerekiyor” dedi.
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Dağınık halde bulunan mobil-
ya, mermer ve benzeri diğer 
imalatçı firmaların tek çatı al-
tında toplanması konusunda 
ALTSO ve Güzelbağ Belediyesi 
tarafından yürütülen çalışmalar 
devam ediyor. 

Konuyla ilgili olarak Güzelbağ 
Belediye Başkanı Mehmet Kula 
bugün ALTSO Yönetim Kuru-

GÜZELBAĞ SANAYİ SİTESİ 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

lu Toplantısına katıldı. Yapılan 
görüşmeler sonrasında bir açık-
lama yapan ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan, uzun süredir 
gündemlerinde olan Sanayi si-
tesi konusunda ciddi aşamalar 
kaydedildiğini ve belirlenen 
280 hektar alanın sanayi sitesi 
maksatlı imar planının yapıl-
ması halinde yardım yapacakla-
rını müjdeledi. 

Bu projeye büyük önem verdik-
lerini belirten Aydoğan, imalata 
yönelik sanayi işletmelerinin 

planlanmış alanlarda hizmet 
vermesi gerektiğini, bunun so-
nucu olarak da hem sektörün 
daha fazla gelişim göstereceği-
ni ve hem de şehrin nefes ala-
cağını söyledi. Aydoğan; “ Bu 
çalışma ile hem yeterli kulla-
nım alanı olmadığı için zorluk 
çeken firmaların ve hem de 
şehir yaşamının rahatlığa kavu-
şacağını düşünüyoruz.  Bugün 
halen binaların altında mo-
bilya üreticisi, mermerci gibi 
imalatçı firmaları görüyoruz. 
Bu tür firmalarla bugüne kadar 
yaptığımız görüşmelerde bü-
yük bir sanayi içinde bir araya 

gelme konusunda beklentileri 
ve istekleri olduğunu gördük. 
Ayrıca yeni büyükşehir yasası 
tam olarak uygulanmadan ça-
lışmaları belli noktaya getirmek 
gerekiyor. Bunun için çalışma-
larımıza hız verdik” dedi.   Ay-
doğan, belirlenen alanın imar 
planının yapılması halinde oda 
meclisinin de onayı ile maddi 
yardım yapılacağını da sözleri-
ne ekledi.

Güzelbağ Belediye 
Başkanı Mehmet Kula 
da ALTSO tarafından 

gündeme getirilen söz 
konusu projenin 

bölgemiz ekonomisi 
açısından önemine 

dikkat çekerken ALTSO 
Yönetimi’ne de 

teşekkür etti.
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GÜZELBAĞ SANAYİ SİTESİ KONUSUNDA 
BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 01 Ni-
san 2013 günü Milli Emlak Müdürü Ömer 
Ertüzün’ü ziyaret etti. Ziyarette ALTSO ve 
Güzelbağ Belediyesi işbirliğinde yürütülen 
Sanayi Sitesi çalışmaları da ele alındı.
Aydoğan ziyarette, dağınık halde bulunan 
mobilya, mermer ve benzeri diğer imalatçı 
firmaların tek çatı altında toplanması ko-
nusunda ALTSO ve Güzelbağ Belediyesi 
tarafından yürütülen Sanayi sitesi çalışma-
ları konusunda Milli Emlak Müdürü Ömer 
Ertüzün’e bilgi verdi.

Güzelbağ Kimyalar mevkii’nde tarım ve 
turizme elverişli olmayan 280 hektarlık 
arazide imar çalışmalarının başlandığını 
belirten Aydoğan, imalata yönelik sanayi 
işletmelerinin planlanmış alanlarda hizmet 

AYDOĞAN’DAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜNE ZİYARET

 “Sayın ALTSO Başkanı 
ile yaptığımız görüşmeler 

sonucu sanayi sitesi çalış-
maları konusunda fikirleri-
mizi beyan ettik. Bölgede 

yapacağımız çalışmalar ile 
sürece katkı yapabileceği-

mizi düşünüyorum”

vermesi  gerektiğini, bunun sonucu olarak 
da hem sektörün daha fazla gelişim göste-
receğini ve hem de şehrin nefes alacağını 
söyledi. 
Aydoğan; “ Bu çalışma ile hem yeterli kulla-
nım alanı olmadığı için zorluk çeken firma-
ların ve hem de şehir yaşamının rahatlığa 
kavuşacağını düşünüyoruz.  Bugün halen 
binaların altında mobilya üreticisi, mer-
merci gibi imalatçı firmaları görüyoruz. 
Bu tür firmalarla bugüne kadar yaptığı-
mız görüşmelerde büyük bir sanayi içinde 
bir araya gelme konusunda beklentileri ve 
istekleri olduğunu gördük. Ayrıca yeni bü-

yükşehir yasası tam olarak uygulanmadan 
çalışmaları belli noktaya getirmek gereki-
yor” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Milli Emlak Müdürü Ömer Ertüzün, 
Güzelbağ’da mülkiyeti hazineye ait taşın-
mazların durumu konusunda müdürlük 
olarak gerekli çalışmayı yapacaklarını söy-
ledi. Ertüzün, Aydoğan’ın konuya ilişkin 
bilgiler, bir dosya halinde kendisine verdi-
ğini de belirterek, “Sayın ALTSO Başkanı 
ile yaptığımız görüşmeler sonucu sanayi 
sitesi çalışmaları konusunda fikirlerimizi 
beyan ettik. Bölgede yapacağımız çalışma-
lar ile sürece katkı yapabileceğimizi düşü-
nüyorum” dedi.
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yılında gelen heyetin ziyareti sırasında 
kurulan yakın dostluk ve samimiyetten bu 
ilişkilerin daha da gelişerek sürebileceği 
umudunu doğurmuştur. İlk kez ve yoğun 
olarak bölgemiz yatırımcı ve işadamları 
ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmelerde 
Alanya bölgesinin de İran’da yeterince 
tanınmadığı daha çok planlı turizm 
merkezilerinde ve kent yaşamı ile çok yakın 
ilişkisi olamayan Antalya destinasyonu 
olarak bilindiği görülmüştür” dedi.

ALTSO, Alanya-Gazipaşa Havalimanı ile  
İran arasında doğrudan uçak seferlerinin 
başlatılması amacıyla girişimlere başladı. 
Bu amaçla İran İslam Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Bahman Hosseinpour ile temasa 
geçen ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 
yaptığı ziyaretin ardından sırasıyla İran 
Havayolları olan Ata Air ve Mahan Air 
ile Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri 
Komisyonu ve Antalya Milletvekillerine 
konuya ilişkin rapor sundu.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Sayın Bahman Hosseinpour’un tavsiyeleri 
üzerine harekete geçen Aydoğan, “. 
Bölgemiz de Hamedan bölgesinden 2009 

ALTSO’DAN GAZİPAŞA HAVALİMANI ATAĞI

GAZİPAŞA HAVALİMANI  İLE İRAN ARASINDA 
DOĞRUDAN UÇAK SEFERLERİ BAŞLATILMASI İÇİN GİRİŞİMLER HIZLANDIRILDI

ALTSO Başkanı açıklamasının devamında, 
“İran ve Türkiye çok yakın iki komşu ülke 
olup, tarihi ve kültürel bağları olan ve 
bulundukları konum itibarı ile ortak bir 
tarihi ve kaderi paylaşmış iki ülkedir. İki 
ülkenin de uzun bir tarihe dayanan köklü 
bir devlet geleneği vardır. Her iki ülke 
de kendi coğrafyalarında kurulmuş ve 
bölgede egemen olmuş devletlerin tarihi 
mirasçısıdır. Her iki ülke kültüründe de 
karşılıklı etkileri yakın olarak görmek 
mümkündür. Uzun ve köklü bir geçmişi 
olan Türkiye İran ilişkilerinde her ne kadar 
küçük pürüzler yaşansa da özelikle son 
yılarda olumlu adımların atıldığını ve artık 
her şeye rağmen bir şeylerin değişmekte 
olduğunu büyük bir memnuniyetle 
görmekteyiz. İran, Türkiye’nin Suriye’den 
sonra 529 km. ile en uzun sınırla komşu 
olduğu ikinci ülkedir. Her iki ülkenin de 
karşılıklı menfaatleri, komşuluk ilişkilerinin 
ötesinde ekonomik, siyasi ve sosyal işbirliği 
olanaklarının geliştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Türkiye ile İran arasındaki 
Ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmıştır. 

Turizm alanındaki canlanma ise artarak 
devam etmektedir. 2010 yılında 1.885.000, 
2012 yılında ise 1.879.209 İranlı turist 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Son dönemlerde 
iki ülkenin bazı alanlarda menfaatleri 
çatışsa da aklıselim ile hareket ederek, 
basiretle ilişkilerini yakın dostluk çerçevesi 
içerisinde yürütmeyi başarmışlardır. Bu 
sürecinde tüm bu gelişmelere rağmen bu 
şekilde daha da gelişerek devam edeceğine 
inancımız tamdır” diye konuştu.

Daha sonra İran’da faaliyet gösteren Ata 
Air ve Mahan Air hava Yolları ile temasa 
geçen Aydoğan, her iki şirkete hitaben, 
“Yine bölgemizde özellikle son yılarda 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İran’da 
yatırım yapmak amacı ile düzenledikleri 
iş gezilerinin yoğunlaştığı görülmektedir. 
Aynı şekilde İranlı işadamlarından da 
ülkemize ve bölgemize olan ilgisinin 
artması sevindiricidir. Bölgede bu ilişkileri 
her iki ülke menfaatlerine uygun olarak 
geliştirecek en önemli araçlardan birisi 
de İran ve Bölgemiz Havalimanı olan 
Gazipaşa Havalimanı arasındaki direk 
hava köprüsünün kurulmasıdır. Kurulacak 
bu köprünün aynı zamanda, iki ülke 
arasında kurulacak sosyal ve ekonomik 

diğer ilişkiler için de önemli bir temel 
olacağına inanmaktayız. Biz Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak bu konuda birkaç 
yıl önce harekete geçtik. Konu ile ilgili bir 
kaç kez İran’a bizzat giderek görüşmeler 
yaptık. Karşılıklı ziyaretlerle gelişecek bu 
ilişkiler sonunda bölgeler arasında karşılıklı 
yeni yatırımların gerçekleştirilmesi ve 
yeni işbirliği imkanlarının doğmasını arzu 
etmekteyiz. Gazipaşa Havalimanı ve İran 
arasında direk uçuşların başlamasını, bu 
imkanların gelişmesi için önemli bir süreç 
ve fırsat olarak görmekteyiz. Bu itibarla, 

bölgemize hizmet vermek üzere yapılan 
ve 2011 yılında uluslararası uçuşlara da 
açılan Gazipaşa Havalimanı’nın bu talebi 
karşılayabileceği görülmektedir. Böylece, 
sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 
özellikleri ile birçok alanda önemli bir 
potansiyele sahip olan ve henüz kitle 
turizminin girmediği Alanya doğusu, 
Gazipaşa, Anamur, Bozyazı ilçeleri ile 
Mersin’e kadar uzanacak Doğu Akdeniz de 
yeni ve İran halkının da beklentilerine cevap 

verebilecek alternatif turizm merkezleri ile 
yatırımların hayata geçmesine de vesile 
olabilecektir. Bu konunun şirketiniz 
tarafından değerlendirilerek, Gazipaşa 
Havalimanı’nın da uçuş programlarınıza 
alınması için girişim ve desteklerinizi rica 
eder; göstereceğiniz ilgi için şimdiden 
teşekkürlerimi arz ederim” dendi.

Son olarak konuya ilişkin desteklerini 
almak amacıyla Plan ve Bütçe Komisyonu, 
İçişleri Komisyonu ve Antalya 

Milletvekillerine sunulmak üzere bir 
metin kaleme aldıklarını söyleyen ALTSO 
Başkanı, Gazipaşa Havalimanı’nın uluslar 
arası uçuşların cazibe merkezi olması 
için girişimlerde bulunmaya devam 
edeceklerini dile getirdi.
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“Bu proje ile Alanya genelindeki konaklama tesislerinin ve sektörle ilişkili 
tüm paydaşların Travelife Sürdürülebilirlik Sistemine entegrasyonunu 

sağlanıp Alanya’daki konaklama tesislerinin Avrupa’daki tesislerle rekabet 
edebilir hale getirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda geçtiğimiz 6 aylık 

dönemde ilçemizdeki 30 Konaklama tesisine Travelife Sürdürülebilirlik 
Sistemi anlatılarak 17 tesisin iç değerlendirme süreci ve belgelendirilmesi 

proje kapsamında gerçekleştirildi.”

“BU PROJE İLE ALANYA VE 
ÜLKE TURİZMİNDE 
FARKINDALIK YARATILDI”

ALTSO tarafından yürütülen Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teklif Çağrısı 
Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi 
Mali Destek Programı kapsamında destek-
lenen TR61/11/Turizm/Kamu/01-16 söz-
leşme numaralı ‘’Sorumlu Turizm Sorun-
suz Gelecek’’ başlıklı faaliyetleri sona erdi. 
Projenin kapanış toplantısı 8 Şubat 2013 

Cuma günü saat 10:00 ‘da ALTSO Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Alanya Kaymakamı Erhan Öz-
demir, İlçe Jandarma Komutanı Alper 
Çetinkaya, Alanya Belediye Başkan Yar-
dımcısı Abdullah Akbaş, Akdeniz Üniver-
sitesi  öğretim üyeleri ve turizmciler katıldı. 
ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan toplantıda 
oda olarak 3 yılda 3 milyon Avro’dan faz-
la projelerden pay aldıklarını ve bunun da 
oda bütçesinden bile fazla olduğuna dikkat 
çekti.

ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan tüm dün-
yayı saran sürdürülebilir turizm kavramı 
konusunda Alanya olarak ülkemize örnek 
bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Aydoğan; “Bu proje 
ile Alanya genelindeki konaklama tesisleri-
nin ve sektörle ilişkili tüm paydaşların Tra-
velife Sürdürülebilirlik Sistemine entegras-
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yonunu sağlanıp Alanya’daki 
konaklama tesislerinin Avru-
pa’daki tesislerle rekabet ede-
bilir hale getirilmesi hedeflen-
di. Bu doğrultuda geçtiğimiz 
6 aylık dönemde ilçemizdeki 
30 Konaklama tesisine Trave-
life Sürdürülebilirlik Sistemi 
anlatılarak 17 tesisin iç değer-
lendirme süreci ve belgelendi-
rilmesi proje kapsamında ger-
çekleştirildi.”

Aydoğan proje çerçevesinde 17 
kuruluşun belgelendirildiğini 
ve bunun bir başlangıç olduğu-
nu ifade ettiği konuşmasında; 
“Tüm dünyadaki büyük tur 
operatörleri artık çevreye du-

yarlı, doğal kaynaklara saygılı 
ve yenilenebilir enerji kulla-
narak sürdürülebilirlik kav-
ramını benimseyen tesislere 
öncelik vermeye başladı. Do-
layısıyla ülkemize rakip ülkeler 
bu konuda pastadan pay kapa-
bilme adına çok ciddi adım-
lar atıyorlar. Biz de bu projeyi 
gerçekleştirerek ülkemizde de 
farkındalık yaratmak istedik. 
Orta ve uzun vadede turizmde 
sürdürülebilir tesislerin önü 
açık. Kendisini sisteme enteg-
re etmeyen tesisleri zor günler 
bekliyor” dedi.

Toplantıda konuşan  Travelife 
İş Geliştirme Müdürü Sören  
Stober de, Türkiye’nin halen 
Avrupalı Tur Operatörleri için 
çok önemli bir destinasyon ol-
duğuna dikkat çekerek, “Başta 
İngiliz ve Hollandalı tur ope-
ratörleri olmak üzere gelişmiş 
birçok ülkede tur operatörleri 
sürdürülebilir turizm konsep-
tini benimseyen ve uygulayan 
tesislere öncelik vermeye baş-
ladı. Alanya ve Türkiye pers-
pektifinden baktığımızda geliş-
melerin gerisinde kalınmaması 
ve farkındalık yaratmak için bu 
gibi projeler büyük önem taşı-
yor. Bu manada Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı başarılı ça-
lışmaları nedeniyle tebrik edi-
yorum” dedi.

17 TESİSE BELGELERİ VE-
RİLDİ
Toplantının sonunda projeye 
dahil olarak sürdürülebilir tu-
rizm tesisi olmaya hak kazanan 
17 tesise belgeleri dağıtıldı. 

“Başta İngiliz ve Hollandalı tur 
operatörleri olmak üzere gelişmiş 
birçok ülkede tur operatörleri 
sürdürülebilir turizm konseptini 
benimseyen ve uygulayan tesislere 
öncelik vermeye başladı. Alanya ve 
Türkiye perspektifinden baktığımızda 
gelişmelerin gerisinde kalınmaması ve 
farkındalık yaratmak için bu gibi projeler 
büyük önem taşıyor. Bu manada Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı başarılı 
çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum” 

Kaymakam Erhan Özdemir, 
bu projenin Alanya ve ülke 
turizmi adına çok önemli bir 
başlangıç olması temennisin-
de bulundu. Özdemir, özellikle 
AB projelerinden bölge olarak 
faydalanmanın önemine dik-
kat çekerek ALTSO’nun bu 
konudaki başarısının takdir 
edilmesi gerektiğini söyledi. 
Özdemir ayrıca sisteme girerek 
belge almaya hak kazanan tesis 
yöneticilerini de tebrik etti.
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı 
Meclis Toplantısı 19 Mart 2013 Salı günü 
gerçekleşti.  Aylık Yönetim Kurulu faaliyet-
lerinin sunumunu yapan ALTSO Başkanı 
Kerim Aydoğan,  Bakanlar Kurulu kararı 
ile Mayıs- Haziran ayına ertelenen oda se-
çimleri öncesi Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nden gönderilen bilgiye göre daha 
önce ALTSO üyeleri için belirlenen  NACE 
kodlaması ile meslek guruplarına ilişkin 
herhangi bir değişikliğin olmadığı  ve mev-
cut kodlarla seçime gidileceğini belirtti.
Turizmin 12 aya yayılması ile ilgili hedefler-
den bir tanesinin Konaklı Kongre Merkezi 
olduğunu belirten Aydoğan, “ALTSO olarak 
bize düşen görevler de bitince kongre mer-
kezimiz tamamlanmış olacak. 22 Nisan’da 
tüm üniversitelerin rektörleri bir toplantı 

ALTSO MECLİSİ VE 
KOMİTELERİ TOPLANTI

yapacak. En iyi reklamda bu şekilde olacak. 
Ayrıca turizmin 12 aya yayılmasına katkı 
sağlayacak. Emeği geçen Konaklı Beledi-
yesi ve Akdeniz Üniversitesi’ne ve Odamız 
Meclisi’ne teşekkür ederim. Daha sonra gu-
rur duyacağımız bir iş olacak” dedi.
 
Meclis Üyesi Celal Taşkın, belediyelerin yap-
makta olduğu kardeş şehir mantığını oda 
olarak bir adım ileri götürerek ‘Kardeş ticari 
şehirler’ oluşumunu başlatma önerisinde bu-
lundu. Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev’in 
ALTSO’ya geçen hafta yaptığı ziyareti hatır-
latan Taşkın, “Türki cumhuriyetlerle ileride 
atılacak ticari adımlar için bir formül oluş-
turulmalı. Bu konuda odamız abilik yaparak 
iş dünyası ve kurumları bir araya getirerek 
işbirliği kurarak Alanya’ya katma değer sağ-
layacak kardeş ticari şehir kurulmasını teklif 
ediyorum” dedi. ALTSO Meclis Başkanı Ser-
vet Sipahioğlu ise “1 Nisan’da cebimizden bir 
kuruş çıkmadan Alanya’nın tanıtımını yapa-
lım istiyoruz” diyerek ilkinin geçen yıl yapıl-

dığı ‘denize girme organizasyonunun tek-
rarlanmasını istedi. Sipahioğlu, “1 Nisan’da 
denize girişi başlatarak turizm sezonunu 
öne çekmek istiyoruz. Alanya’da bu kıvılcı-
mı başlatarak Türkiye değil dünyada bir çı-
ğır açabiliriz. Herkes mayosunu alıp gelsin. 
1Nisan 2013 saat 13.00’da hep beraber el ele 
denize girelim” diye konuştu.

MÜŞTEREK KOMİTELER 

TOPLANTISI DA YAPILDI
Öte yandan ALTSO Meclis Toplantısının ar-
dından 6 ayda bir yapılan Müşterek Komite-
ler toplantısı gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan 
son 6 ayda gerçekleşen faaliyetler konusun-
da komite üyelerini bilgilendirdi ve görüş-
lerini aldı.  Aydoğan turizmi 12 aya yayma 
konusunda yapılan çalışmalara değindi. 
ALTSO Başkanı, özellikle Alanya’da yükse-
köğrenimin yaygınlaşması ve bu konuda ge-
linen nokta konusunda bilgiler aktardı.
Alanya’da bir devlet üniversitesi kurulması 
ile ilgili alt yapının neredeyse tamamlan-
dığına işaret eden Aydoğan, Konaklı’daki 

Kongre Merkezi’nin de faaliyete girmesi ile 
turizmde çeşitliliğin artacağını ve bugün 1 
kazanan bir esnafın gelecekte 10 katını ka-
zanabileceğine işaret etti.

Güzelbağ’da kurulması planlanan sanayi si-
tesinin de Alanya’nın geleceği bakımından 
büyük önemi olduğuna işaret eden Aydo-
ğan, gelecekte tüm bu çalışmaların katkı-
larının daha iyi anlaşılabileceğine değindi.

ALTSO’nun kuruluşundan bu yana Genel Sekreterlik görevini 
başarıyla yürüten Servet Ünlü emekli oldu. Ünlü’ye ALTSO ve 
Alanya ekonomisine katkıları nedeniyle oda meclisi tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.
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ALTSO, PROJESİNİ ANLATTI

Projenin beklenen 
sonuçlarından da 

bahseden Kanmaz 
sözlerine şöyle devam 

etti; “Bu Proje ile 
birlikte, Proje tarafları 

arasında ilk defa işbirliği 
yapılmaktadır. 

Ticari eşleşme hakkında 
know-how aktarılacaktır.

ler Koordinatörü Zehra Kanmaz katılımcı-
lara bir sunum gerçekleştirdi.  
Sunumda 171.018,10 Avro Bütçeli Projenin 
148.785,75 Avro’luk diliminin doğrudan 
Avrupa Birliği’nin katkısı olduğu belirtildi.  
Konuya ilişkin ALTSO Projeler Koordina-

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Ocak 
2012 günü Ankara’da gerçekleşen AB-
Türkiye Odalar Forumu II Projesi ‘ne iliş-
kin toplantıya iştirak etti.

ALTSO Genel Sekreteri Erhan Akman ve 
ALTSO Projeler Koordinatörlüğü ekibinin 
katıldığı toplantı TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, EU-
ROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo 
Abruzzini, AB Türkiye Delegasyonu Birinci 
Müsteşarı Erwan Marteil ve Merkezi Fi-
nans ve İhale Birimi (MFİB) Başkanı Muh-
sin Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Program Kapsamında Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ortağı olduğu ‘’Odanın 
Ufkunu Aç Üyenin Ufkunu Aç’’ Projesi de 
katılımcılara tanıtıldı.  Limburg Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası or-
taklığındaki proje hakkında ALTSO Proje-

törü Zehra Kanmaz  12 Ay sürecek olan 
Projenin Genel Amaçlarının; Türkiye’deki 
Odalar ve Ticaret Borsaları ile AB arasında 
karşılıklı anlayışı güçlendirecek, iş uygula-
malarıyla ilgili bilgi ve uzmanlığın karşılık-
lı değiş tokuşunu sağlayacak, Türkiye’nin 
gelecekteki üyeliğine yönelik fırsat ve zor-
luklar hakkında her iki tarafın da farkın-
dalığını artıracak ve dolayısıyla Avrupa ve 
Türk iş topluluklarının entegrasyonunu ve 
ticaretle alakalı müktesebatın Türkiye’de 
etkin bir şekilde uygulamaya koyulmasını 
kolaylaştıracak uzun vadeli ortaklıkların 
kurulması olduğu, Özel amaçlarının ise; 
Ticaretle ilgili Müktesebatın benimsenmesi 
ile paralel olarak Türk Ticaret Kanununun 
getirdiği en son mevzuat değişikliklerini ta-
nıtan, şirketin internetteki görünürlüğünü 
artıran, kümeleşmeyi destekleyen, Türkiye 
ile Avrupa şirketleri arasında çevrimiçi eş-
leşmeyi mümkün kılan, yeni ticaret ve yatı-
rım fırsatlarına katkıda bulunan ve dolayı-
sıyla KOBİ gelişimini destekleyen bir Ticari 
Portalın kurulması; bu sistemi geliştirme 
için Avrupa’daki şirketlerle know-how ve 
deneyimin paylaşılması; proje taraflarının 
hizmet kapasitesinin artırılması, bu sistem 
üzerinde etkin bir uluslararası ağ kurabil-
mek adına tarafların birbirlerinin bilgile-
rinden faydalanması, proje taraflarının ve 
onların üye şirketlerinin uluslararası hale 
gelmesinin desteklenmesi ve dolayısıyla 

Türkiye ve AB’de iş dünyasının entegrasyo-
nuna katkıda bulunulması olduğunu belir-
tildi.

Projenin beklenen sonuçlarından da bah-
seden Kanmaz sözlerine şöyle devam etti; 
“Bu Proje ile birlikte, Proje tarafları arasın-
da ilk defa işbirliği yapılmaktadır. Ticari 
eşleşme hakkında know-how aktarılacaktır. 
Türkiye Odaları ile onların AB’deki em-
salleri arasında karşılıklı bilgi ve anlayış 
güçlendirilecektir. Üyeler için iş ve yatırım 
fırsatlarını kolaylaştıran temel oda konu-
ları hakkındaki bilgiler karşılıklı olarak 
aktarılacaktır.  Çevrimiçi ticaret portalı 
yaratılacaktır. Türk ve Hollandalı şirketler-
den oluşan bir ticaret ağı oluşturulacaktır. 
Çevrimiçi ticari eşleşme gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Yeni ticaret ve yatırım fırsatları 
artırılacaktır. Proje taraflarının hizmet ka-
pasitesi artacaktır. Limburg CCI (Hollanda, 
Almanya ve Belçika) “Euregional” ağına 
bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek ve 
işbirliği kuvvetlendirilecektir. Türkiye’nin 
AB’ye gelecekteki katılımı açısından fırsat-
lar zorluklar hakkında her iki tarafın da far-
kındalığı artırılacaktır. Türk iş dünyasının 
Avrupa’ya adaptasyonunu kolaylaştırmaya 
yönelik olarak Müktesebatla paralel Yeni 
Türk Ticaret Kanunu seminerler, eğitimler 
ve ticaret portalı aracılığıyla tanıtılacaktır. 
Türkiye’de ticaretle alakalı Müktesebatın et-
kin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. 
Türkiye’de AB iş uygulamalarının ve AB’de 
Türk iş uygulamalarının anlaşılması sağla-
nacaktır”



Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 2013 Yılı 
1.Dönem Kişisel Eğitim seminerleri prog-
ramı  20 Nisan 2013 Cumartesi günü “Müş-
teri İlişkileri” eğitimi ile devam etti. Eğiti-
me konuşmacı olarak A.Ü. ALTSO MYO 
Müdürü Doç Dr Mehmet Emin İnal katıldı. 
ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
eğitime ilginin yüksek olduğu gözlendi.
“Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) Nedir?” 
;”Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) 
önemi nedir?”; “Müşteri İlişkileri Yöneti-
minin (CRM) yol haritası nedir?”; “ Müşteri 
İlişkileri Yönetiminin unsurları•          Müş-
teri sadakati Nasıl Sağlanır?” gibi soruların 
cevap bulduğu seminerde konuşan Doç Dr 
Mehmet Emin İnal, gelen müşterinin işlet-
menin özelliklerinden çok kendilerine sağ-
ladığı faydayı önemsediklerini söyledi.
Konaklama işletmelerinden verdiği örnek-
te, işletme sahiplerinin önceliği tesislerin 
dolması olarak belirlemesinin yanlış oldu-
ğunu, bazen az sayıda müşterinin dopdolu 
bir tesisten çok daha fazla ekonomik girdi 
sağlayabileceğini dile getirdi.
Üniversitelerde bile kontenjanı doldurmak 
yerine seviyesi yüksek öğrencilerin alın-
masının öncelik olması gerektiğine vurgu 

yapan İnal, RFM analizi olarak bilinen yön-
tem ile en değerli müşterinin kim olduğu-
nun saptanması gerektiğini vurguladı.
Yine 80/20 kuralı olarak bilinen sistem ile 
müşterileri platin, altın, gümüş ve bronz 
olarak değerlendirmenin mümkün olabile-
ceğine işaret eden İnal, bazen yüzde 20’lik 
bir müşterinin işletmeye yüzde 80 oranında 
gelir sağlayabileceğini söyleyerek, “İşte bu 
analizlerden de görüldüğü üzere özellikle 
konaklama tesisleri fiyatları düşürüp oda-
ları doldurmak yerine, fiyatları makul bir 
seviyede tutarak daha az müşteri ile daha 
fazla karlılık oranı yakalayabilirler” dedi.
Fiyat politikasının da önemine dikkat çe-
ken İnal, “Bazen düşük fiyat işletmenin 
veya destinasyonun değerini de kalitesi-
nin algılanmasını da olumsuz etkileyebilir. 
Kaliteli bir hizmeti düşük fiyat ile sunmak 
algıda olumsuzluklar yaratabilir, tanıtım-
da da sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle doğ-
ru ürüne uygun fiyat politikası uygulamak 
gerekir. Bazen fiyatınızı düşürdüğünüzde 
platin veya altın olarak belirlenen müşteri 
kesimini kaybedebilirsiniz. Kalite ve fiyat 
politkası birbirinden ayrılmaz bir bütün-
dür” dedi.

DÜŞÜK FİYAT HER ZAMAN 
MÜŞTERİ ÇEKMEZ

ALTSO DA BİYOSİDAL 
EĞİTİMİ VERİLDİ
21/05/2011 Tarihli 27940 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan Biyosidal ürünlerinin 
kullanım usul ve esasları hakkında yönet-
meliğin 27. Maddesinde belirtilmiş olan 
Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimini ALTSO 
ve Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirli-
ğinde düzenleniyor.
27-28-29 Mart 2013 tarihlerinde ALTSO 
Sürekli Eğitim Merkezinde yapılacak eği-
timlerin sonrasında katılımcılara bir de 
sertifika verilecek. Eğitim ilk kez bir ilçede 
gerçekleştirildi.
Seminere katılan Antalya Halk Sağlık Mü-
dürlüğü Çevre Sağlık Şube Müdürü Metin 
Kandemir, Biyosidal Ürünlerin “İnsanların 
bulunduğu ortamlarda, yaşam alanlarında 
veya çevrelerinde bulunan zararlılarla mü-
cadele amacıyla kullanılan ve bu zararlıla-
rı yok eden veya uzaklaştıran, cezbederek 
belirli bir hedefte toplanmalarını sağlayan 
kimyasal formülasyonlar veya maddeler 
olduğunu söyledi. Kandemir; “Bu zararlılar 
halk sağlığını olumsuz etkileyen haşere-
ler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, 
akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu de-
zenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü 
de dahil birçok sektörde kullanılan birçok 
yüzey dezenfektan maddeleri de Biyosidal 
ürünler kapsamındadır” dedi.
3 gün sürecek eğitimin ardından yapılan 

sınavda 70 ve üzeri puan alan katılımcılar 
sertifika almaya hak kazanacak. ALTSO’da 
gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi ve-
ren Antalya Halk Sağlık Müdürlüğü Çevre 
Sağlık Şube Müdürü Metin Kandemir, “Bu-
gün Alanya’da haşere ilaçlama firmalarında 
çalışan uygulayıcı arkadaşlarımıza sertifika 
vermek için ilk eğitimimize başladık” dedi.
Eğitimin amacını da açıklayan Kandemir, 
“ Burada eğitim vermemizin amacı, 27 
Ocak 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayın-

lanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürün 
Uygulayıcıları’nın yönetmelikte bulunan 
10. madde gereği sertifikalı olmaları gere-
kiyor. 31 Mayıs’a kadar da süresi var. Biz 
bakanlığımızdan eğitim verme yetkimizi 
alarak, eğitimlerimize ilk olarak Alanya’da 
başladık” dedi.
Eğitime konuşmacı olarak Kandemir’in 
yanı sıra, Uzman Dr Sezen Koparan, Biyo-
log Gültekin Kiraz, Gıda Mühendisi Tülay 
Ölçek, Tıbbi teknolog Mehmet Çolak, Çev-
re Sağlık teknisyeni Yaşar Şaşmaz ve Uz-

man Hüseyin Yücel katıldı.
Alanya Belediye Çevre Sağlık Müdürü Öz-
can Saraç da eğitimin açılışına katılarak 
Alanya’daki uygulamalar hakkında bilgi 
verdi. 

ALTSO’YA TEŞEKKÜR
Yer ve organizasyon konusunda yardımcı 
olan ALTSO’ya teşekkür etmeyi ihmal et-
meyen Kandemir, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Katılımcı arkadaşlarımızı daha bilinçli 
hale getirmek için sertifika vereceğiz. Arka-
daşlarımız zaten yıllardır bu işi yapıyorlar, 
sahada çalışıyorlar ancak bakanlığımızda 
yönetmenlik gereği artık bu arkadaşlarımız 
sertifikalı olacak. 3 gün süresince eğitim 
devam edecek, eğitimin ardından sınav ya-
pılacak ve 70 puanın üzerinde puan alanlar 
başarılı olarak sertifika almaya hak kazana-
cak. Arkadaşlara buradan tavsiyem derslere 
devam etsinler. Çünkü 3 derse gelmeyen 
arkadaşımız sınava katılamayacak ve daha 
sonraki yapılan eğitimlere katılmak zorun-
da kalacak. Ama bundan sonraki eğitimler 
Antalya Merkez’de yapılacağı için onlar 
biraz zorluk  çekeceklerdir. Burada hem 
teorik, hem pratik olarak eğitim vereceğiz. 
Bu konuda eğitimci olarak gıda mühendisi, 
doktor, çevre sağlık teknisyeni arkadaşları-
mız bilgi verecek.”
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Seminerde ilk konuşmacı Emekli İş 
Başmüfettişi-İş Hukuku Uzmanı Abbas 
Akgül oldu. Akgül işçi hakları, işveren so-
rumlulukları, çalışma akdinin sonlandırıl-
ması gibi hususlarda bilgi verdi.
Kanundan önce işverenin istediği işçisini 
tazminatını verme kaydıyla çıkarabildiğine 
işaret eden Akgül; “Yeni uygulama işveren 
adına çok daha fazla sorumluluklar yük-
lüyor. Artık tazminatını ver ve işten çıkar 
devri sona erdi. Makul bir sebep gösterme-
den hiçbir işçi tazminatı verilse dahi işten 
çıkarılamaz. İşçinin kusurlu olması ve bu 
kusurların da çeşitli yazılı ihbar ve uyarılar-
la belgelenmesi gerekir.  Ardından işçinin 
savunma hakkı muhakkak kullandırılmalı-

ALTSO,  işletmelere yeni sorumluklar ve çalışma hayatına yeni birçok düzenleme getiren 
uygulamalar ile iş kanunu uygulamaları konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir 
panel düzenledi.
5 Ekim 2012  Cuma günü gerçekleşen  seminere konuşmacı olarak, Emekli İş Başmüfettişi-
İş Hukuku Uzmanı Abbas Akgül, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Eğitim Ve İş Güvenliği 
Müdürü Necati Çelik, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Naci Ataseven katıldı.

ALTSO Başkan Yardımcısı Mevlüt Dala-

basmaz, toplantının açılış konuşmasın-
da; “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve ça-
lışanların görev, yetki, sorumluluklar getir-
miştir. Biz de oldukça fazla yeniliklerini be-
raberinde getiren bu düzenlemeler ile ilgili 
olarak üyelerimizi bilgilendirmek istedik. 
Bildiğiniz gibi günlük hayatımızda zamanı-

mızın bir çoğu iş yerlerimizde geçmektedir. 
İş yerlerinin başarısında da çalışma koşul-
ları büyük önem taşımaktadır. İş hayatında 
insan sağlığı her şeyin önünde gelmektedir. 
Beden ve ruh sağlığı konularında iş yerle-
rinde gerekli düzenlemeler yapılması tabi 
ki önemlidir. Bu tedbirleri sağlamak dı-

şında çalışanları da 
iş sağlığı ve güvenliği 
konularında eğitmek 
gerekir. Bugün iş 
kazalarının oranına 
baktığımızda gerek iş 
veren ve gerekse işçi-
nin eğitimsizliğinin 
bu kazalarda etken 
olduğunu görebiliriz. 
Eğitime büyük önem 
ve öncelik veren Oda-
mız da bu panel ile 
eğitim faaliyetlerine 
bir yenisini daha ek-
lemiş olacak” dedi.
Dalabasmaz ayrıca 

ALTSO’nun 2012 Yılı Eğitim paketi hak-
kında da kısa bir bilgilendirme yaptı. Dala-
basmaz, 17 Seminerden başlayacak eğitim 
paketinin 06 Ekim 2012 günü başlayacağı-
na dikkat çekti. ALTSO Başkan Yardımcı-
sı ayrıca yeterli talep gelmesi durumunda 
başka eğitim ve seminer çalışmalarını da 
yapmaya devam edeceklerini sözlerine ek-
ledi.

ALTSO Başkan Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz, 
toplantının açılış konuşmasında; “İşyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 
sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş-
veren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluklar 
getirmiştir. ALTSO’DAN İŞ KANUNU, İŞ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ
İŞ KAZALARINDA TEMEL SEBEP EĞİTİMSİZLİK
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dır. Örneğin, verimli olmadığı için bir işçi-
ye önce yazılı uyarı yapmak gerekir. Daha 
sonra aynı verimsiz çalışmaya devam halin-
de departman değişikliği, eğitim verme gibi 
işverenin sorumlulukları var. İşten çıkarma 
yani iş akdinin feshi son çare olmalıdır. Ay-
rıca bakanlık bu tür fesih konularında şa-
hitlerin beyanlarına da çok önem veriyor. 
Yanlış uygulamalarla iş akdi fesih edilen 
çalışan 10 gün içinde idari mahkemeye baş-
vurup yeniden işe dönmeyi talep edebilir. 
Mahkeme bu talebe olumlu cevap verirse 
bu sefer işçinin 10 gün içinde aynı iş yerine 
işe başlama müracaatı yapması gerekir. Bu 
durumda işverenin de 30 gün içinde başvu-
ruya olumlu cevağ vermesi gerekiyor” dedi.

Akgül konuşmasında, tazminat hakkı, izin 
kullanım hakkı, fazla mesai kullanımı gibi 
konularda da işverenin hangi konulara dik-
kat etmesi gerektiğini dile getirdi.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Naci Ata-
seven de, “Bu tür eğitimler çalışanlarımıza 
motivasyon ve bilinçlendirme sağlamakta-
dır. İş kazalarının en büyük 2 sebebi tekno-
lojik gelişmeleri takip etmek ve Eğitim ola-
cağını vurgulayan Ataseven ,işletmelerin 
gerekli eğitimleri aldırarak mevzuat gereği 
zorunlu olan periyodik kontrollerinin yap-
tırılması gerekmektedir” diye konuştu.
Yeni mevzuata göre işverenlerin işyerlerin-
de iş sağlığı ve güvenliği konularında ilk iş 
olarak “Risk Analizi” yapması gerektiğini 
belirten Ataseven, “ Burada risk gurubu ve 
risk değerlendirmesi yapılması gerekir. İş 

yerleri taşıdıkları risklere göre, sek-
törel bazda risk guruplarına ayrıldı” 
dedi.
“Yeni iş kanunu işverenlere ayrıca 
77. Maddede yer aldığı üzere eği-
tim düzenleme görevi verdi” diyen 
Ataseven, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği konularında eğitilmesinin 
de işverenin yükümlülüğü olduğuna 
işaret etti.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Eğitim 
Ve İş Güvenliği Müdürü Necati Çelik 
ise iş kazalarının önüne kanunlarla 
değil bilinçli işveren ve bilinçli çalı-
şanlarla geçilebileceğine işaret etti. 
Eğitimsizliğin iş kazalarında en temel 
unsur olduğuna işaret eden Çelik, 
“Bir işçisi kaza geçiren, bir uzvunu 
kaybeden bir işveren düşünün. Veya 
işçisi hayatını kaybetmiş olsun. Bu 
acı ömür boyu işverenin içinde yara 
olarak kalır. İşveren ömrünün sonuna 
kadar şunu yapsaydım, bunu yapsay-
dım keşke der durur. İşte bu yasalar 

aslında bu keşkelerin önüne geçebilmek 
adına çıkartılıyor. Ne yazık ki, hiçbir işve-
ren bu kanunu tam olarak uygulayamıyor. 
Belki de tam olarak uygulanması mümkün 
değil. İşçiye her hakkını verseniz de bunu 
evrağa yansıtamayabiliyorsunuz. Ama 
önemli olan işverenin elinden geldiği kadar 
işçi için güvenli ortamı yaratmasıdır. Çün-
kü insan sağlığını kaybederse para da onu 
geri getiremeyebilir. Hayatını kaybeden bir 
işçinin ailesi ve eşinin acısını hiçbir işveren 
yaşamak istemez. O zaman bazı kurallara 
uymak ve bilinçli hareket etmek gerekir. 
Kazalar yine olacak ama en asgariye indir-
mek elimizde” dedi.
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Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Akde-
niz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde  06 
Mart 2013 günü Alanya Kaymakamı Erhan 
Özdemir’in eşi Ayşe Özdemir, ALTSO Ka-
dın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Ha-
boğlu Baba ve  Antalya İl Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Işık Yargın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Kadın Girişimciliği” konusun-
da bir panel düzenlendi.  
Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen pa-
nelde konuşan Ayşe Özdemir, kadınları bir 
güne sığdırmayı kabul etmediğini söyledi. 
Özdemir, ‘’Ben kadınlar gününü kabul et-
miyorum Çünkü bir kadın bir güne sığma-
yacak kadar büyüktür. Toplumun temeli, 

ailenin temeli kadındır. Bu bir günlük kut-
lamakla olmuyor’’ dedi. 
Alanya’da 5 aydır bulunduğunu söyleyen 
Özdemir, kadın üzerine projeler üretmeyi 
sevdiğini ve bu amaçla da kısa sürede pro-
jelere başladıklarını söyledi.  Çalışmaların 
sosyal medya üzerinden takip edilebildiği-
ni dile getiren Özdemir, ‘’Sosyal medya ta-
kipçilerine de fikirlerini sunmaya ve bunu 
harekete geçirmek isterse biz buna hazırız. 
Mesela yeni projede tiyatro oyunu için ça-
lışmalarımız var. gelin yazdığınız hikayeyi 
senaryoya bize gönderin değerlendirelim’’ 
dedi. 
Kadın olmadan evvel insan olmak gerekti-

ğini dile getiren Özdemir, ‘’İnsan sevilmek 
sevmek ister, takdir etmek edilmek ister. 
Bunlar bizlerin doğal dürtülerimiz. Ben 
kendimi saymadığımda, sevmediğimde, 
anlayış göstermediğimde bir eksiklik hisse-
derim ve bunu da hep karşıdan beklemeye 
başlarım. Ama beklemek bu sorunu çözer 
mi bence muhtaçlığı arttırır’’ dedi. 
Annelerde ciddi bir yapısal sorun gördüğü-
nü dile getiren Özdemir, anneler için de pro-
jeler ürettiklerini söyledi. Özdemir, ‘’ Çocuk 
doğuyor, büyüyor ve hep öğretmenlere atıf 
yapılıyor ama bir gerçek var asıl bunu bize 
bu şekli kültürü veren içinde büyüdüğümüz 
ailemiz değil mi?. Aileye yön veren da an-
nedir. Elin üstünde kimin eli var önce kına 
gecesi projesiyle başladı.  Şimdi de kırık cam 
adlı eğitim projesine başladık. Burada anne-
leri hedef aldık’’ diye konuştu.
Alanya Kadın Girişimciler Kurulu Başka-
nı Burcu Baba ise kadınlar ülke ekonomi-
sindeki gücüne değindiği konuşmasında 
‘’Türkiye’de 1.3 milyon girişimci var. Burada 
kadınların payı ise sadece yüzde 6.5. Yani 
80 bin girişimci kadın var. Ve bu da azınlık-
ta. Ama iyi tarafı da şu; kadın girişimciler 
olarak başlatılan çalışmalar neticesinde bu 
oran yüzde 6’dan yüzde 6.5’e yükseldi’’ dedi. 
Baba, konuşmasında katılımcılara üniversite 
eğitimi sırasında yapacağı işe karar vermesi 
gerektiğini belirterek eğitimin ardından bir 
arayışa girmenin zaman kaybı olduğunu 
sözlerine ekledi.
TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Işık Yargın da kadın erkek ayrımın 

FAKÜLTEDE KADINLAR GÜNÜNE 
ÖZEL SÖYLEŞİ

KADIN GİRİŞİMCİLER FAKÜLTEDEYDİ

doğru olmadığını ifade ederek, kadının her 
şeyden önce iyi bir eğitmen ve öğretmen ol-
duğunu söyledi. Yargın, bir işi yapıyor olma-
nın ve model olmanın önemine değinerek, 
‘’Bazen hayallerimiz vardır. Nasıl yaparız 
diye düşünürüz ve sonra bir model ortaya 
çıkar ve size yol gösterir. Siziz harekete ge-
çirir. Önemli olan bunu görmek ve istemek. 
Bugün size tecrübelerimizi anlatırken size 
de aynı zamanda örnek olmak ve yol göster-
mek istiyoruz’’ dedi. 
Dünya Kadınlar Günü’nün esas itibariyle bir 
kadınlar mücadelesi sonrası ortaya çıktığını 
anlatan Yargın, bunun ortaya çıkmasında ise 
yapılan bir mücadelenin olduğunu söyledi. 
Kadın girişimciliğinden söz etmek istediğini 

vurgulayan Yargın, bir toplumun refahının 
ekonomisiyle ölçüldüğünü dile getirdi. eko-
nomiyle ölçülmeyen hiç bir toplumun refah 
düzeyinden bahsedilmeyeceğini dile getiren 
Yargın,  ‘’ Kadınları ekonominin dışında dü-
şünmemiz artık mümkün değil. Ekonomik 
değer yaratmak için bizlerin bazı değerler 
yaratması gerekiyor. İş fikirlerimizi hayata 
geçirmeliyiz. Devir değişti. İnternet devrimi 
bile tamamlandı. Öyle bir devrimin eşiğin-
deyiz ki artık bireylerin devrimi. İnsan olma 
değerleri üzerinde hedef koyacağız ve ken-
dimizi ifade edeceğiz’’ dedi.
Panelistler, konuşmalarının ardından öğren-
cilerin  sorularına cevap verdi.



ALTSO  her yıl olduğu gibi bu yıl da Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 
öğrenci yardımlarını ihtiyaç sahibi öğren-
cilerin bulunduğu çeşitli okullara dağıttı. 
Bu yıl dağıtılan eşofman sayısı 1041  olarak 
açıklandı.

ALTSO’nun bu yıl eşofman yardımı yaptığı 
okullar ise, Yeşilöz İlköğretim Okulu, Sü-
leymanlar İlköğretim Okulu, Türktaş Man-
dıras İlköğretim okulu ve Dr şahin-Birsel 
Biçer İlköğretim okulu olarak belirlendi.
ALTSO Yönetimi 9 Kasım 2012 günü de 
Dr Şahin-Birsel Biçer İlköğretim okulunda 
okuyan 500 öğrenciye eşofman dağıttı.
Bu amaçla düzenlenen törene Kaymakam 
Erhan Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Köseoğlu, ALTSO Başkanı kerim 

Aydoğan, okulu yaptıran hayırsever Birsel 
Biçer, ALTSO Meclis Başkanı Mustafa Tuna 
ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
İlkokul öğrencilerinden lise son sınıf öğ-
rencilerine kadar yeni spor malzemelerine 
kavuşan çocukların tören sırasında coşkusu 
görülmeye değerdi.

ALTSO  Başkanı Kerim Aydoğan da tören-
de, imkanları dahilinde ulaşabildikleri tüm 
ihtiyaç sahibi okullara ulaşmak istedikle-
rini ve her yıl farklı ihtiyaç sahibi okullara 
yardım ettiklerini söyledi. Aydoğan, ihtiyaç 
sahibi olan çocuklara bir nebze moral, gü-

ven ve destek vermek istediklerini 
bunun karşılığında da öğrencilerden 
sadece derslerinde başarılı olarak 
ülkemize hayırlı insan olmalarını 
beklediğini söyledi. Aydoğan  tören-
de hazır bulunan ve abisiyle kendisi-
nin adına yaptırdığı okul nedeniyle 
hayırsever Birsel Biçer’e de teşekkür 
etti. ALTSO Başkanı, “Alanya’nın 
tüm hayırseverlerini Birsen hanı-
mın nezdinde saygıyla anıyoruz. 
Birsen hanım kendisi ve ağabeyinin 
adına yaptırdığı bu okul sayesin-
de çocuklarımız uzak okullara zor 

şartlar altında gitmekten kurtuldu. Bizler 
de ilçemizde yükseköğrenimin yaygın-
laşması adına çalışmalar yapıyoruz. Özel 
Üniversitemiz yolda. Devlet üniversitemiz 
ile ilgili çalışmaları da büyük bir titizlikle 
sürdürüyoruz. Belki burada evinin önünde 
ilköğretim hayatını sürdüren çocuklarımız 
ileride yine kendi şehirlerinde üniversiteye 
giderek ülkemize hayırlı idareciler olacak-
tır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu da 
ALTSO’nun sadece öğrenci yardımlarıy-
la sınırlı kalmadıklarını ayrıca çok sayıda 
okulun da restorasyon ve tadilatına destek 
verdiğini söyledi. Bu manada ALTSO’nun 
eğitime yaptığı katkılar ile ülkemizin en 
etkili ve başarılı kurumlarının başında gel-

diğini belirten Köseoğlu, “ Çocuklarımıza 
sahip çıkan her kişi ve kuruma şükranla-
rımı sunarım. Bugün her yıl olduğu gibi 
yine ALTSO Yöneticileri ile çocuklarımızın 
yanındayız. Kendilerine teşekkür ederim” 
dedi.
Yardımların dağıtımının yapıldığı Dr Şa-
hin-Birsel Biçer İlköğretim okulunda ya-
pılan törende duygulu sahneler yaşandı. 
Kaymakam Erhan Özdemir,  yardımlar 
nedeniyle ALTSO Yönetimini tebrik eder-
ken, bu tür organizasyonların farkındalık 
yarattığını söyledi.  Sosyal yardımlaşmanın 
bu tür etkinliklerle artarak devam etmesi 
temennisinde bulunan Kaymakam Özde-
mir konuşmasında, “ Sultan Abdulhamit-
han zamanında İstanbul’da  4 adet yerli 
okulun yanında yüzlerce yabancı ülkelerin 

açtığı okullara rastlıyoruz. Osmanlı’nın son 
dönemlerinde eğitim konusunda ne kadar 
zor durumda kaldığımız açıkça bu örnek-
ten anlaşılabiliyor. Hatta Osmanlı’nın sona 
ermesini de eğitimsizliğe bağlarsak yanıl-
mış olmayız. Bugün ülkemizde tamamen 
devlet veya hayırseverlerin destekleriyle 
çocuklarımız son derece modern okullarda 
iyi şartlarda öğrenimlerini sürdürmektedir. 
Alanya ise ülkemizde çok müstesna bir yere 
sahip.  Okulların neredeyse tamamına ya-
kını hayırsever Alanya Halkı tarafından ya-
pılmış. Ben eğitime katkı yapan başta Alan-
ya Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm 
kişi ve kurumları tebrik ediyorum” dedi.

ALTSO Başkanı, 
“Alanya’nın tüm hayırseverlerini 

Birsen hanımın nezdinde saygıyla anıyoruz. 

TOBB YARDIMLARI İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE ULAŞTI
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Denizin inanç ve yaşam demek olduğu yer; Bali… 

Balinistler 
Balinistlerin yerel dinleri ve Hinduizm dışında, 
Müslümanların ve Hıristiyanların yaşadığı 
Bali’de tam bir inanç mozaiği hakim. Farklı 
inançlardan da olsa burada yaşayanların ortak 
tutkusu mavilik… 

Bembeyaz kumlara sere serpe yaslanmış 
mavilik sabahın ilk ışıklarında ona sunu-
lacak hediyeleri bekliyordu. Tapınak gibi 
kutsal kabul ettikleri kumsala büyük ka-
pılardan geçerek giren ada halkı, maviliğe 
sunulmak üzere yanlarında getirdikleri 
hediyeleri tütsülerle ve adanın güzel çiçek-
leriyle taçlandırmışlardı. Belli ki o nemli 
ve bunaltıcı havaya inat kumsal ve mavilik 
insanların ruhlarına bir ferahlık veriyordu. 
Bali Ada’sında  geçirdiğim her günün saba-
hın bu manzarayı  kilometrelerce uzanan 
Kuta Plajında  izledim. Bu insanlar kumla-
rın üzerine, okyanus maviliğinin içine  saz-
lardan elleriyle yaptıkları sunakları  bıra-
kıp güne başlıyorlardı. Dünyanın taa öbür 

ucunda beni en çok etkileyen işte bu insan 
ve deniz arasındaki bağın yansımasıydı.
 Avusturalya’nın hemen kuzeyinde yer alan 
Bali, Endonezya’ya bağlı  takım adalardan 
en güzel olanı. Volkanik patlamalarla olu-
şan ada da yerli halka Balinist deniyor. Bu-
nun yanında diğer adalardan buraya gelen 
farklı etnik guruplar da var. İnanç zengin-
liğini adanın her yerinde görmek mümkün. 
Balinistler kendi yerel dinlerini yaşarken, 
zamanla adada hakim inanç sistemi  Hin-
duzim olmuş. Mavi sularla  bağın çok güçlü 
olduğu bu bölgede Hindu tapınakları  ada-
ya özgü bir mimariyle inşa edilmiş. Okya-
nus kıyılarındaki hakim noktalarda geniş 
bir alana ama doğayla iç içe ve sade bir mi-

mariyle inşa edilen tapınaklar adanın Hin-
du inancını yansıtıyor.
Balinistlerin yerel dinleri ve Hinduizm dı-
şında, Müslümanların ve Hıristiyanların 
yaşadığı Bali’de tam bir inanç mozaiği ha-
kim. Farklı inançlardan da olsa burada ya-
şayanların ortak tutkusu mavilik… 

Yaşlı Bali İnsanının 
Gözünden… 
Okyanusun evlatlarını hiç yüz üstü bırak-
madığından bahsetti.  Bilinmezden gelen-
ler, gizemli olan her şeyin ruhunu alıp içini 
boşaltmışlardı ama o gözü hep ufukta, sıcak 
okyanus akıntılarının ve tropik fırtınaların 
kulağına fısıldadığı hikayeleri dinlemekten 

hiç vazgeçmediğini itiraf etti.
Oturup okyanusu izlerken ağzından çı-
kıvermişti bu sözler. Adanın yaşlı sakini 
Bali’ye ruh veren onu koca okyanusta diğer 
kara parçalarından ayıran özellikleri sıra-
larken göğe, toprağa, denize, ağaca, taşa 
velhasıl doğada yer alan her şeye bir kimlik 
veriyordu. Bali’yi özel kılan burada yaşan 
insanların ada algısıydı. Balinist kimliğiy-
le doğadan aldıklarını işliyorlar ve kendi 
kültürlerini inşaa ediyorlardı.  Ahşap taş 
onların elinde vücuda geliyordu.  Adanın 
kuzeyinde yer alan volkanik dağlar, işle-
nebilen değerli taşların menbağıydı.  Bunu 
keşfeden ada halkı, volkanik dağların ete-
ğindeki kaynakları ölümcül değil yapıcı bir 

şekilde yüzyıllardır kullanıyorlardı. Doğay-
la uyumlu yapılar bu taşlarla inşaa ediliyor-
du.  Değerli taşlarda, altın ve gümüş gibi 
madenlerle harmanlanıp özgün tasarım-
larla dünyanın dört bir yanına pazarlanı-
yordu.  Diğer taraftan tropikal ormanlarda 
elde edilen kereste dünyanın başka hiçbir 
yerinde görülemeyecek ince bir işçilikle iş-
leniyordu.  Devasa heykellerden, çok ince 
detaylarla bezenmiş objelere kadar her tür-
lü ahşap eser buradaki artistlerin elinden 
çıkıyordu. Adanın her yerinde, taş –ahşap, 
bu özgün eserleri görmek mümkündü.
Kumsaldaki o yaşlı adamın gözündeki o 
ruh arayışı ve ağzından dinlediklerim ka-
famdaki ada kavramını değiştirdi. Palmi-

ye ağaçları, bembeyaz kumsal, ve mercan 
kayalıklarının süslediği o berrak suların 
dışında kendine özgü özellikleri barındırı-
yordu adalar.
Güneş Kuta Plajı’nda batarken, açıklardan 
sahile yükselerek gelen dalgalarda, genç 
adalılar sörf tahtaları üzerinde görsel bir 
şölen sunuyordu. Yaşlı adam bundan yıllar 
önce genç bir delikanlı iken sörf tahtasını 
alıp denizde sörf yaptığı zamanlarda onu 
sadece adanın yerlilerinin izlediğini anlat-
tı. Ama o şimdi Avustralya’dan Japonya’ya, 
Rusya’dan Finlandiya’ya, Türkiye’den 
Almanya’ya dünyanın dört bir tarafından 
insanla beraber gün batımını ve sörf yapan 
insanları izliyordu…

Hayri YENİALP
“Haber ve Fotoğraflar ”
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası mesleki 
eğitim faaliyetleri “Aşçı çırağı ve Servis 
Komisi” eğitimi ile devam ediyor. Toplam 
296 saatlik eğitime, eğitmen olarak Volkan 
Çalan katılıyor.
07 Ocak 2013 de başlayan eğitime 25 kişi 
kursiyer olarak katıldı. Teorik ve pratik 
eğitimlerin verildiği kurs ALTSO Sürekli 
Eğitim Merkezi Sınıflarında gerçekleşiyor. 
Hedefi eğitimli, bilgili ve belgeli turizm 
personeli yetiştirmek olan eğitimlerin diğer 
iş kollarında da verileceği açıklandı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan, eğitim çalışmala-
rına çok büyük önem verdiklerini ve sezon 
öncesi turizm personelleri için farklı eği-
timler de planladıklarını dile getirdi.
Aydoğan, ayrıca yeterli talep gelmesi halin-
de turizm personelinin yanı sıra kişisel eği-
tim programlarını da açtıklarını hatırlata-
rak; “Saç bakımı, Kat Hizmetleri ve Bahçe 
Bakımı” kurslarının da devam ettiğini söz-
lerine ekledi.

ALTSO EĞİTİMLERİ 
DEVAM EDİYOR

Toplam 296 saatlik 
eğitime, 

eğitmen olarak 
Volkan Çalan katılıyor.



Antalya’da 150 turizmci sürdürülebilir tu-
rizm için bir araya geldi. Toplantıya ALT-
SO Başkan Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz 
konuşmacı olarak, Eski Genel Sekreter Ser-
vet Ünlü de panelist olarak katıldı. ALTSO 
Projenin Türkiye’deki tek ortağı konumun-
da…
Avrupa Komisyonu’nun Eko-İnovasyon 
Programı kapsamında ‘Turizmin Gelece-

Krallık) ve ANVR(Hollanda), Sürdürülebi-
lir turizmi destekleyen Avrupa sivil toplum 
kuruluşları ECEAT ve Travel Foundation 
ve TRIADA Danışmanlık ortaklığında ve 
işbirliğinde gerçekleştirilen proje, önem-
li bir pazar olan Türkiye’deki turizmcilere 
daha sürdürülebilir olabilmeleri konusun-
da yol gösterici olacak. 
Proje ayrıca Travelife ve EU Ecolabel gibi 
uluslararası sürdürülebilirlik sertifikasyon 
sistemlerinin uygulanması bakımından bü-
yük önem taşıyor.
Açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz, Travelife 
Sertifikasyon Sistemi’nin bölgede son dö-
nemlerde tanınmaya başladığını; ancak 
çevresel ve sosyal hizmet kalitesini geliştir-
me, maliyet tasarrufu sağlama, misafir sa-
dakatini koruma ve pazarlama olanaklarını 
güçlendirme açısından sağladığı avantajlar-
la, sistemi yakın gelecekte turizmin ayrıl-
maz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.
Uluslararası Tur Operatörleri TUI Kontrat 
Müdürü Sayın Karen Hollıer ise, tur opera-
törlerinin otel seçimleri ve müşteri yönlen-
dirmelerinde Travelife etiketine sahip olan 
otelleri tercih ettiğini belirtti. Tüketicilerin 
de giderek bilinçlendiğini, bu nedenle de 
aynı kalite ve fiyata sahip iki otel arasında 
tercih yaparken, sürdürülebilirlik kriterini 
göz önünde bulundurarak seçim yaptığını 

ği için Yeşil Oteller’ paneli, 30 Kasım 2012 
tarihinde ATSO’da düzenlendi. Türkiye’de-
ki otel sahipleri ve yöneticilerini bir araya 
getiren panelde konuşmacılar, Travelife ve 
AB Eko-etiket gibi uluslararası sürdürüle-
bilirlik sertifikasyon sistemlerinin faydaları 
ve başvuru şekilleri hakkında bilgi verdi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Hollanda ve 
İngiltere Seyahat Birlikleri ABTA(Birleşik 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

TURİZMCİLER SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM İÇİN BULUŞTU

ifade eden Hollier, 
turizmde önemli bir 
aktör olan Türkiye’nin de 
sürdürülebilir turizm çalış-
malarına ağırlık vermesi gereklili-
ğini sözlerine ekledi.
Panelde ayrıca Travelife denetçisi Sayın 
Ahmet Akçacıoğlu denetim süreçleri ile 
bilgi verirken,  Travelife Altın Sertifikası 
sahibi Calista Luxury Resort oteli Genel 
Müdürü Ali Kızıldağ, kendi otellerinde de-
neyimledikleri başarılı örnek uygulamaları 
paylaştı.
Hollanda Seyahat Acenteleri ve Tur Ope-
ratörleri Birliği (ANVR) Sürdürülebilir 
Turizm Proje Müdürü Sayın Gerben Har-
deman, panele gösterilen yoğun ilgi ve ka-
tılımdan çok memnun kaldıklarını belirte-

rek, bunun, sürdürülebilirliğin artık kaliteli 
hizmet ve yönetimin bir parçası haline gel-
meyi başladığının göstergesi olduğunu ifa-
de etti. Özel sektör ve kamu sektöründeki 
farklı aktörlerin sürdürülebilirlik için bir-
likte çalışmasının yararlarına değinen Har-
deman; iletişim, işbirliği ve ortaklıkların, 
turizmde sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir 
parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Hardeman panelin gerçekleşmesinde eme-
ği geçen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ALTSO), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ATSO), TRIADA Danışmanlık ve katılan 
tüm turizm sektörü temsilcilerine teşekkür 
etti. Organizasyon,panel sonrası düzenle-
nen kokteyl ile sona erdi.
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Alanya Belediyesi, ALTSO, ALTİD ve AL-
TAV işbirliğinde hazırlanan “Alanya Tanı-
tım Filmi” gösterimi 11 Nisan 2013 Per-
şembe günü yapıldı. ALTSO Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen gösterime Alanya 
Protokolü ve turizmciler ilgi gösterdi. Tanı-
tım filmleri 2,5 ; 4,5 ve 9 dakikalık bölümler 
halinde hazırlandı. Birçok dilde hazırlıkları 
tamamlanan film  dışında çok sayıda fotoğ-
raf da tanıtım amacıyla arşivlendi.
Uzun bir çalışmanın ardından kısa, orta 
ve uzun metrajli olarak birkaç dilde hazır-
lanan “Alanya Tanıtım Filmi” gösterimine 
Kaymakam Erhan Özdemir, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Kemal Dere, İlçe Emniyet 
Müdürü Erkan Dur, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Binbaşı Alper Çetinkaya,  ALTSO 
Başkanı Kerim Aydoğan, ALTİD Başkanı 
Gülçin Güner, AÜ Alanya İşletme Fakültesi 
Dekanı  Prof Dr İbrahim Güngör, Alanya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali 
Dim, Demirtaş Belediye Başkanı Mustafa 
Aras, Kestel Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel ile siyasi parti temsilcileri ile turizm-
ciler katıldı.

ALANYA TANITIM FİLMİ 

BEĞENİLDİ
Hazırlanan tanıtım filmleri katılımcılar ta-
rafından beğenildi. Gösterim sonrası katı-
lımcılar görüş ve önerilerini sunarken Kay-
makam Erhan Özdemir genel olarak filmin 
çok başarılı olduğunu ve emeği geçen kişi 
ve kurumlara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Bazı konularda filme ilavelerin de yapıl-
masını isteyen Özdemir, “Koskoca bir ta-
rihe, kültüre ve birçok güzelliklere sahip 
Alanya’yı tüm yönleriyle bir kalemde anlat-
mak kolay iş değil. Muhakkak bazı kişilerin 
farklı görüşleri olacaktır. Genel olarak çok 
güzel bir çalışma olmuş” dedi.
ALTİD Başkanı Gülçin Güner de, her ba-
kış açısından farklı fikirleri dikkate alarak 
uzun soluklu bir çalışmanın ardından filmi 
hazırladıklarını söylerken, bundan sonra da 
farklı görüşlerin olmasını doğal karşıladık-
larına işaret etti. Ancak yapılan çalışmanın 
çok büyük emek harcanarak gerçekleştiril-
diğini de sözlerine ekleyen Güner, “Uzun 
bir zamandır Alanya’nın bu çalışmaya ih-
tiyacı olduğu bir gerçek. Bu ihtiyaca cevap 
verecek bir eser ortaya çıktı. Bu manada 
çok mutluyuz. Elimizdeki doneleri istedi-
ğimiz gibi kullanarak farklı görüntüler ve 
senaryolar da elde edebiliriz” dedi.

ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan da, Alanya 
gibi turizmde söz sahibi olmuş bir merke-
zin büyük eksikliğini gidermek amacıyla 
yola çıktıklarını hatırlattı. Aydoğan, özel-
likle 2,5 dakikalık çekimlerin şimdiden 
sosyal medyada büyük ilgi görmesinden 
memnuniyet duyduğunu söyledi. ALTSO 
Başkanı, tanıtım filminin ilçenin ihtiyaçla-
rını karşılayacak nitelikte ve güzellikte ol-
duğunu sözlerine ekledi.
ALTSO Meclis Başkan Vekili Servet 
Sipahioğlu’da  teknik olarak filmin çok ba-
şarılı, çekimlerin yüksek kalitede ve anlatı-
mın da kaliteli olduğunu ifade etti.
Toplantı katılımcıları da gösterim sonrası 
fikir, öneri ve eleştirilerini dile getirdiler. 
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TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ ANLATILDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçek-
leştirilen “Toplum Kalkınmasında Gönül 
Elçileri Projesi” ALTSO Kadın Girişimci-
ler Kurulu Üyelerine tanıtıldı. Toplantı 04 
Mart 2013 Pazartesi ALTSO ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
Toplantıya konuşmacı olarak Kaymakam 
Erhan Özdemir’in eşi Ayşe Özdemir, Sos-
yal Hizmet Uzmanı Sevgi Abacı Eker ve 
Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü 
öğretmenlerinden Birgül Şentürk katıldı. 
ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Burcu Baba toplantıdan önce kurulun yapı-

ÖZDEMİR, ALTSO 
KADIN GİRİŞİMCİLER İLE BULUŞTU

sı ve faaliyetleri konusunda konuşmacıları 
bilgilendirdi.
Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir’in eşi 
Ayşe Özdemir, ALTSO Meclis Salonu’nda  
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 
“Gönül Elçileri Projesi’nin tanıtımını yap-
tıklarını söyledi. Özdemir Alanya’da uygu-
lamaya koydukları ‘El Üstünde Kimin Eli 
Var’ projesi ile bu projenin esasında birebir 
örtüştüğünü dile getiren Özdemir, “6 Aydır 
bulunduğum Alanya’da gönüllülük esasına 
dayanan sosyal projeleri kadınlarımız ile 
gerçekleştirdik. Kına Gecesi adı altında-
ki etkinliğimiz büyük ilgi ve takdir gördü. 

Bundan sonra da yardım amaçlı sosyal so-
rumluluk projelerini el birliği ile yürütme-
miz gerekiyor” dedi.
Kadının toplumda değerinin her geçen gün 
arttığını söyleyen Özdemir, ‘’Temel olan 
kadındır. Evde, dışarıda, her yerde kadın... 
Yapılandırmayı yapan, eğitimi veren kadın-
dır. Bu projenin başarılı olmasında da en 
büyük pay yine kadında olacaktır’’ 

dedi. Gönül elçileri projesinin kendisi için 
büyük anlamı olduğunu dile getiren Özde-
mir, ‘’Benim anladığım gönül verdiğinden 
beklentisi olmayandır. Gönüllülük demek 
fedakarlık demektir. Bu fedakarlıktan da en 
çok biz kadınlar anlıyoruz’’ diye konuştu.
Katılımcılara proje hakkında sunum eşli-
ğinde bilgiler veren Sosyal Hizmet Uzma-
nı Sevgi Abacı Eker , herkesi “gönül elçisi” 
olmaya davet ederken Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İlçe Müdürlüğü öğretmenlerinden 
Birgül Şentürk de gönüllülük kavramını 
anlattı.
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TURİZM SEZONU AÇILDI, 
AŞÇILAR BAYRAMI KUTLANDI
Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı 
kutlamaları Atatürk Anıtı önünde çelenk 
töreni ile başladı. Etkinlikler, AKM’de 
devam etti. 
Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı dün 
Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde 
başlayan kutlamalar öğleden sonra Alanya 
Kültür Merkezi’nde (AKM) devam etti. 
Törene, Alanya Belediyesi Başkan Vekili 
Kemal Dere, Alanya İlçe Emniyet Müdürü 
Erkan Dur, Alanya’da bulunan turizm 
derneği başkanları ve üyeleri, daire amirleri, 
turizm ve aşçılık meslek lisesi öğrencileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ata’ya 
çelenk sunumu ardından, törenin açılış 
konuşmasını Türkiye Aşçılar Federasyonu 
Basın İletişim Görevlisi Akif Alataş yaptı. 
Alataş, “Aşçılar Bayramı Turizm Haftası’nın 
ilk günü kutlanmaktadır. Bugün mutfak 
sanatına verilen önemi anlatmak için, bu 
işe öncülük edenlerle bir arada olacağız” 
dedi.

“TURİZM HOŞGÖRÜ İSTER”
Ardından söz alan Alanya Turistik 
İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) 
Gülçin Güner gençlere “Siz geleceğin 
turizmci, yönetici ve çalışanları 

TURİZM HAFTASI VE 
AŞÇILAR BAYRAMI KUTLANDI

olacaksınız. Turizm hoşgörü ve insan 
olmanın özelliklerini taşıyan bir sektör. 
Lütfen sektörümüze sahip olun” diye 
konuştu. Türkiye Seyahat Acenteciler 
Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Yürütme 
Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu 
da, “31 milyon turist girdisi ile Türkiye, 
Dünya’da 10’uncu sırada. Turizm denilince 
akla, sadece deniz, güneş, kum üçlüsü 
gelmesin. Türkiye’de bunların yanında çok 
büyük önem niteliği taşıyan, sağlık, dini 
ve spor turizmi de vardır. Siz TÜRSAB 
olarak, bu turizmin neresindesiniz diye 
soracak olursanız, biz acentelere olarak 
turizmin konaklama ve ulaştırmasındayız. 
Bunlar ise, turizmin olmazsa olmazıdır” 
dedi. Son olarak söz alan Dere, turizme 
olumsuzluk yapan iki önemli noktaya 
değindi. Dere, “Alanya’ya turistin 
gelmesini istiyorsak, gürültü kirliliği 
yapmayalım. Bir diğer meselede, alışveriş 
yapan turisti rahatsız etmeyelim. Onları 
rahat bırakalım” şeklinde açıklamalarda 
bulundu. Konuşmaların ardından, 
Hacıkura Ortaokulu Halk Oyunu gösterisi 
ve Alanya Kız Meslek Lisesi tarafından 
hazırlanan animasyon gösterisi seyircilere 
sunuldu.

“PROGRAM AKM’DE DEVAM ETTİ”
Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı öğleden 
sonra AKM’de devam etti. AKM’de açılan 
stantlarla vatandaşlara çeşitli ikramlarda 
bulunuldu. Programın açılış konuşmasını 
ise, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan Yarımdıcı Mevlüt Dalabasmaz 
yaptı. Dalabasmaz, “Turizm, insanların 
birbirini tanıması, kültürlerini bir başka 
yere ve kişiye de aktarmasıdır. Bir turizmi 
yaygınlaştırmak demek, sadece Alanya’nın 
değil Türkiye’nin de saygınlığını artırmak 
demektir” dedi. 
Dalabasmaz konuşmasında; “İlk önceleri 
sezonun açılışı olarak kutlanılan turizm 
haftası artık günümüzde anlamını da 
değiştirerek daha kapsamlı bir hale 
gelmiştir. Turizm haftası günümüzde; 
turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, 
alternatif turizm türleri ile bu konuda 
bakanlık ve turizm sektörü tarafından 
yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca 

çeşitli etkinliklerle topluma anlatılmaktadır. 
Turizmin bölge ve ülke ekonomisine 
katkısının maksimum düzeyde sağlanması 
için nelerin yapılması gerektiği ve bu 
konularda sahip olduğumuz değerler ile 
ilgili halkımız bilinçlendirilmektedir. 
Turizm sadece ülke ekonomisine katkı 
yapan bir araç değildir. Bunun yanı 
sıra turizmin insanların ve toplumların 
birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve 
evrensel anlamda barışın sağlanmasında da 
önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. 
Turizm alanında bölgemizin ve 
ülkemizin pazar payını artırmak, dünya 
çapında bir marka yaratmak ve bunun 
sürdürülebilirliği ile ilgili etkili bir 
şekilde her kesimden toplumun çalışması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü turizm, 
sadece bu sektörle uğraşan profesyonellerin 
değil hepimizin ortak hedefi olmalıdır. 
Turizm sadece yerel yönetimlerin, meslek 
örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının 
üzerlerine düşen görevleri yapması ile 
sürdürülebilecek bir olgu değildir. Toplum 
olarak da şehrimize gelen misafirleri iyi 
ağırlamak, onları memnun bir şekilde 
uğurlamak ekonomimizin yanında 
toplumumuzda yerleşmiş örf, adet ve 
geleneklerimize de uygun bir harekettir. 
Dolayısıyla toplumda yaşayan her ferdin 
bu bakış açısıyla hareket etmesi turizmde 
istenilen hedeflerin ulaşılmasında bizlere 
yardımcı olacaktır. Bu felsefe ile turizmi 
ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek bizlerin 
ve ülkemizin de saygınlığının aynı oranda 
artacağı unutulmamalıdır.  Deniz, kum 
ve güneş turizminin yanı sıra turizm 
çeşitliliğini arttırmakta     tarihi ve kültürel 
değerlerimizi de insanlığın hizmetine 
sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak 
özellikle kültür ve termal alanlarında bir 
atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz” dedi.

“ALANYA PANSİYON ALGISINA 
ÖNCÜLÜK ETMİŞ”
AKM’deki programa katılan Alanya 
Kaymakamı Erhan Özdemir  turizm 
kavramının 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından insanlar arasında hoşgörünün 
yaygınlaşması ve kültürel etkileşimlerle 
barışın etkin hale gelmesi amacıyla ortaya 

atıldığını söyledi. Özdemir, bu manada 
turizmi bir ekonomik girdi kadar insanlara 
saygının, barışın ve dostluğun simgesi gibi 
görmek gerektiğine işaret etti. 
Kaymakam Erhan Özdemir, ise, Alanya’daki 
turizm ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Özdemir, “Türkiye’de Alanya, turizme bir 
kaç turistik tesis dışında pansiyon algısına 
öncülük etmiş. Alanya’da turizm amatörce 
başlamış. Zamanında bir çok olgu göz 
önüne alınmadan bir turizm kurgusu 
oluşturulmuş. Bu kurgu tutunca da, 
zamanla deniz kenarında bulunan şehirler 
gelişmeye başlamış. Alanya’da zamanla 
profesyonel hale gelmiş. Ancak 12 aya 
yayılamamıştır. Bu sektörde çalışan kişiler 
gerçekten kahraman insanlar. Sektörü 
ayakta tutmak için ellerinden gelen her şeyi 
yapıyorlar” dedi. 

“KAYMAKAM ESNAFA TERBİYE 
VERMEZ”
Son günlerde ‘güven’ üzerine açıklamalar 
yaptığını belirten Kaymakam Özdemir, 
“Ben özellikle güven kavramı üzerinde 
duruyorum. Benim bu konudaki 
sözlerimden dolayı bazı esnaf ve sivil 
toplum örgütleri alınganlıklar gösterdiler. 
Ben bunu üzülerek izledim. Benim 
sözlerim birilerini suçlama, kusur bulma 
değil. Ben bunun çok ötesini görüyorum. 
Turizm sektörü hizmet sektörünün en 
narin kısmını teşkil ediyor. Bu sektör 40 
ayrı sektörü de besliyor. Turizmin tam 
anlamıyla 12 aya yayılamamış olması 

nedeniyle sezonluk kavramının getirdiği 
sorunlar önümüze serilmekte. Sezonluk 
çalıştırdığımız elemanlar sektöre çok 
ciddi balta vuruyor. Bu kişiler bir miktar 
para kazanma arzusuyla buralara gelip 
bir süre sonra geri dönüyorlar. Bazı 
esnaflar da bu kişilerin ahlaksızlıklarına 
çanak tutuyorlar. Çalıştırdığınız kişilerin 
sözleşmelerini net bir şekilde yaparak 
onların turistleri rahatsız etmemelerini 
sağlayın. Ben işin cezalandırma kısmında 
değilim. Kaymakam esnafı terbiye etmez. 
Esnaf kendi sorunlarını kendi çözebilmeli. 
Dernekler ve bağlı oldukları odalar ile 
çözmeli. Ne olur bu sorunu belediyeye 
ve bana çözdürmeyin. Dünyanın dört 
tarafında fuarlara katılıp stantlar açıp 
üç turisti Alanya’ya getireceğiz diyen 
insanların bu emeklerine saygısızlık 
yapmayalım. Alanya bizim Alanya’mız. 
Tertemiz, görkemli bir Alanya bırakalım” 
diye konuştu.

“KİMSE BANA AHLAKSIZLIĞIN 
MESAJINI YOLLAMASIN”
Özdemir, “Ben geçenlerde bir toplantıda, 
bir iş yerinde bir Rus uyruklu turiste bir 
ürünü değerinin çok üzerinde satıldığı 
şikayetinin bana geldiğini söylemiştim. 
Bunun ardından birileri bana, basın 
üzerinden mesaj gönderiyor. Çok ucuz bir 
şeyin, çok pahalıya satıldığına dair belge 
istiyor benden. Ben o arkadaşa, o belgeyi 
farklı bir şekilde takdim edebilirim. Kimse 
bana ahlaksızlığın, mesajını yollamasın. 
Bu konuşmalarım biliyorum ki, çok hoş 
şeyler değil. Ancak bu konuşmalarımın 
sektöre faydası olacağını düşünüyorum. 
Bütün arkadaşlarımız bu konuya hassasiyet 
göstersinler” dedi.
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UMEM BECERİ’10 
FIRSATLAR SUNUYOR

ALTSO, Özel sektörünün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli işgücünün tespit edilmesi, yetişti-
rilmesi ve istihdamlarının sağlanması ile 
işsizliğin azaltılması amacı ile hayata geçen 
geliştirilen Beceri’10  “Uzmanlaşmış Mes-
lek Edindirme Merkezleri  (UMEM)” pro-
jesinde gelinen noktayı değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tür-
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen Bece-
ri’10 projesinde gelinen noktayı değerlen-
diren ALTSO Projeler koordinatörlüğü Gö-
revlisi ve UMEM Beceri 10 Projesi Alanya 
Koordinatörü Hüseyin Şenli, bugüne kadar 
60 firmaya ulaşarak ihtiyaç analizleri yapıl-
dığını kaydetti.

Şenli açıklamasında, “Mayıs 2012’de TOBB 
tarafından Odamıza bildirmiş olduğu ör-
neklem listesindeki 60 firmaya ulaşarak 
işgücü piyasası ihtiyaç analizi anketi uy-
gulanmıştır. Anketler doğrultusunda işgü-
cü piyasasının ihtiyaçları tespit edilmiştir. 
İhtiyaç duyulan işgücü doğrultusunda 
Alanya’da 220 kursiyer kat hizmetleri, ser-
vis eleman yardımcısı ve bar servis elemanı 
mesleklerinde kurslara iştirak etmektedir-
ler” dedi. 

“İlk aşamada Sanayi Sektörünü kapsayan 
proje 29 Mart 2012 tarihinde imzalanan ek 
protokol ile Hizmet ve Tarım Sektörlerini 
de bünyesine alarak genişletildi” diyen Şen-
li, “Beceri’10 Projesinin en önemli amaç-
larından birisi illerdeki yerel işgücü piya-
sası ihtiyaçlarının tespit edilerek İŞKUR’a 
kayıtlı işsizler arasından, sanayi hizmet ve 

tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün tespit edilmesi, yetiştirilmesi ve 
istihdam edilmesi ile işsizliğin azaltılması-
dır” şeklinde konuştu.
Bu bilgiler ışığında, Alanya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Sanayi, Sanayi, Hizmetler ve 
Tarım Sektörlerinin İşverenlerinden talep 
gelmesi doğrultusunda talep edilen meslek  
ile yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde kurslar 
düzenleneceğini sözlerine ekleyen Proje 
Bölge Koordinatörü Hüseyin Şenli, “Kurs-
ların açılabilmesi için işverenlerin odamız 
web sitesinde bulunan Stajer Talep formu-
nu doldurmaları ve bize ulaştırması gerek-
mektedir” dedi.

Öte yandan Beceri’10 Projesine ilişkin işveren ve kursiyerlere sunduğu imkanlar şöyle;

Beceri’10 Projesi kapsamında;

-  Meslek Kurslarının teorik eğitimleri süresince günlük 20 TL, işbaşı eğitimi süresince ise 25 TL ücret ödenecek olup, genel sağlık 
sigortaları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

-  Ayrıca stajını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara sigorta prim teşviki sağlanacak olup, 18-29 yaş arası 
erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay (3,5 yıl) süreyle, 30 yaş üzerindeki erkekler için 30 ay(2,5 yıl) süreyle Sigorta Primi 
İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

-  Kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alırsa da yukarıdaki teşviklere ek olarak 12 ay daha Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri 
İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

İlk aşamada 
Sanayi Sektörünü 

kapsayan proje
 29 Mart 2012 tarihinde 

imzalanan ek protokol ile 
Hizmet ve Tarım 

Sektörlerini de 
bünyesine 

alarak 
genişletildi
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Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşit-
leri Tebliği uyarınca ekmek üretim ve satı-
şında görev yapanların alma zorunluluğu 
getirilen hijyen eğitimi ALTSO ve Alanya 
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü işbir-
liğinde 21 Şubat 2013 Perşembe günü ger-
çekleştirildi. 
Eğitime konuşmacı olarak İlçe Tarım Mü-
dürü Mehmet Rüzgar ve Ziraat Mühendisi 
Necati Yaylalı katıldı. Eğitimin ardından 
katılımcıların belge almak için yarın sınava 
tabi tutulacağı açıklandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet 
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ALTSO’DA  
HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ

Rüzgar,  hijyen ve sanitasyonla ilgili genel 
tanımlar, gıdadaki zararlı maddeler, bulaş-
ma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekip-
man hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fı-
rınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, 
gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek 
ve ekmek çeşitleri mevzuatı, ile el yıkama, 
maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezen-
feksiyon maddelerinin kullanımı konuları 
hakkında bilgi verdi. Yeni ekmek tebliği ile 
ilgili de açıklamalar da bulunan Rüzgar, ek-
meklerin dolaplarda ve dolapların marketle-
rin içinde bulunması gerektiğini vurguladı. 
Satıcı ve dağıtıcıların kesinlikle ekmeğe el 

değmemesi gerektiğini belirten Rüzgar, bu 
konudaki en büyük sıkıntının müşterilerin 
bunu ihmal etmesi olduğunu söyledi. Bunu 
engellemek için, iş yeri sahiplerinin dolaba 
uyarıcı yazılar yazması ve eldiven bulundur-
masını önerdi. Zamanla vatandaşların bu 
konuda titiz davranmaya başlayacağını be-
lirten Rüzgar, marketlerde birden fazla ek-
mek çeşidinin de bulunma zorunluluğunun 
olduğunu kaydetti. 

Daha sonra söz alan İlçe Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi ve Gıda 
Denetimcisi Necati Yaylalı, “teslim alınan 

gıdalar, depolama ve saklama koşulları hak-
kında bilgi verdi. Otel mutfaklarında ahşap 
ürünler ve tek kullanımlık kapların kulla-
nılmaması gerektiğinin altını çizen Yayla-
lı, mutfaklarda kullanılan ahşap ürünlerin 
hem temizlenmesinin zor hem de sağlık açı-
sından zararlı olduğunu belirtti. Mutfaklar-
da gıda kodeksine uygun malzemeler kulla-
nılması gerektiğine işaret eden Yaylalı, ahşap 
ürünlerin yerine çelik, plastik ve porselen-
den yapılan malzemelerin kullanılmasının 
sağlık açısından daha zararlı olmayacağını 
vurguladı. Soğuk zincirle gelen ürünleri 
teslim alan otel görevlilerinin, ürünlerin sı-
caklık derecelerine dikkat etmesi gerektiğini 
anlatan Yaylalı, sıcaklık derecelerine dikkat 
edilmeyen ürünlerin zehirlenmelere yol aça-
rak turizme zarar verebileceğini kaydetti. Et 
ve et ürünlerinin buzdolabında 0 ya da 4 de-
rece muhafaza edilmesi gerektiği üzerinde 
duran Yaylalı, uzun süre bekletilecek ürün-
lerin derin dondurucuda muhafaza edilmesi 
gerektiğini ifade etti” dedi.

Bilindiği üzere, “Türk Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ” 4 Ocak 2012 ta-
rihli ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanmıştır.  2012/2 no’lu Tebliği’nin 2 numa-
ralı ekinin 10.maddesi gereğince, “Ekmek 
üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan 
ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış 
yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin 
gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmesi” 
yükümlülüğü getirilmişti. 
Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan 
09.07.2012 tarihli protokole istinaden Oda-
mızca, ekmek üretim ve satışı yapan ilgili 
personelinizin gıda hijyeni ile ilgili konular-
da eğitilmesi için ALTSO yetkilendirilmişti.
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ALTSO tarafından 07 Kasım 2012 Çarşamba 
günü  saat 14:00’te ‘Dijital Pazarlama 
Teknikleri ve Mobil Uygulamalar Semineri’ 
gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı 
olarak, Pazarlama Uzmanı Ümit Öncel ve 
Mobil Uygulamalar Uzmanı Erol Kabadayı 
katıldı.

ALTSO Konferans Salonu’ndaki 
seminerde, günümüzde en yaygın iletişim 
aracı olan internet teknolojisinin etkin 
biçimde kullanılmasına dikkat çekildi. Çok 
sayıda vatandaşın katıldığı seminerin ilk 
sunumunu yapan Pazarlama Uzmanı Öncel, 
internetin günümüzde en yaygın pazarlama 
kanalı olduğuna dikkat çekti. Öncel 
ayrıca, İçerik Sağlama, İnternet Projeleri, 
Danışmanlık, İnternet Girişimciliği, İşi 

İnternete Taşımak ve Dijital Pazarlama 
konularında detaylı bilgilendirme yaptı.

Seminer ALTSO resmi internet sitesi 
üzerinden yayın yapan http://www.
alanyaweb.tv/ den de canlı olarak 
yayınlandı.

Dijital dünya nedir, sorusunun da yanıtını 
katılımcılara örneklerle anlatan Öncel, 
dünyada 2.3 milyar internet kullanıcısının 
olduğuna dikkat çekti.2.3 milyar 
kullanıcının 1 milyarının ise Facebook’a 
üye olduğunu ifade eden Öncel, internetin 
etki alanı hakkında da bilgiler verdi.

bu telefonları kullananların teknolojiden 
ne kadar yararlandığıdır. Apple Market’te 
günde neredeyse Türkiye nüfusunun yarısı 
kadar yani 46 Milyon uygulama indiriliyor.  
Bu da bugüne kadar dünya nüfusunun 5 katı 
olan 30 milyar uygulama gerçekleştirdiğini 
gösteriyor. Günde Günümüzde Samsung S3 
günde 200 bin sattığı görülüyor. Yeni çıkan” 
Iphone 5” ise ilk 5 günde günde 5 milyon 
satıldı. Bu da mobil uygulama sayılarındaki 
artışı gözler önüne seren bir tablo.  Bu 

“Her ülkeden bir şehir 
girdiği için bu sene Edirne 
UNESCO Dünya Kültür 
Mirası listesine girdi. 
Şirketimiz bu tip konuların 
da takipçisi olacak. 
Belki seneye Alanya’nın 
girmesi için bizler de katkı 
yapacağız”

DİGİTAL PAZARLAMA VE  MOBİL UYGULAMALAR ANLATILDI

ALTSO’DAN  DİGİTAL VE 
MOBİL ‘TEKNOLOJİ’ 
SEMİNERİ

Öncel internetin sürekli gelişen bir 
dipsiz bir dünya olduğuna dikkat çektiği 
konuşmasında, “Geçen yıl ilk kez internet 
reklamları TV reklamlarının üstüne çıktı. 
Çünkü çağın sektörü pazarlama ve bu iş en 
iyi, hızlı ve etkin olarak internet üzerinden 
yapılabiliyor” dedi. Öncel, internette 
pazarlamanın önemine dikkat çekmek 
için verdiği örnekte ise dünyanın en etkili 
arama motorunun yakın zamanda adeta bir 
banka hizmeti vereceğini sözlerine ekledi.

Öncel’in ardından konuşan Mobil 
Uygulamalar Uzmanı Erol Kabadayı ise 
dijital çağın faydalarından bahsetti.

Kabadayı özellikle dünyada akıllı telefon 
furyasına dikkat çektiği konuşmasında, 
teknolojin artık insanın her an yanı 
başında olduğunu dile getirdi.  Akıllı 
telefon sahiplerinin telefon satın alma 
tercihlerinde teknolojiyi etkin biçimde 
iş hayatında kullanmayı hedeflemeye 
başladığını belirten Kabadayı, “Akıllı 
telefonlar ve cihazlar günlük hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 
Önümüzdeki süreçte bu tür cihazlardan 
sunulan mobil servisler hem tüketiciler 
hem de kurumlar için ciddi bir yatırım 
aracı olmaya artarak devam edecek.  Ama 
önemli olan kullanılan telefon sayısı değil 

rakamlar bizim digital pazarlamadaki 
haritamız olacaktır. 2011 Yılında geçen 
sene tüm dünyada mobil ticaretin toplam 
hacmi 6 milyar dolar. 2012 Yılı sonunda bu 
rakamın 10 milyar dolar olması bekleniyor. 
Mobil ticaret deyince aklımıza herşey 
gelebilir. Bir alışveriş veya otel rezervasyonu 
olabilir.  Ama genellikle ülkemizde mobil 
uygulamalar etkileşim için kullanılıyor. 
Yani sosyal medyada kullanıyoruz. Çünkü 
markalardan daha çok biz önemliyiz. 
Kendimizi anlatmaktan mutlu oluyoruz. 
Kendimizin yaptıklarını başkalarına 
iletmek, aldığımızı göstermek bizi memnun 
ediyor.  Kısacası kendimize şunu sormak 
zorundayız; Mobil uygulamalarla kendi 
sitemize ne kadar giriyoruz. Kendi işimizde 
ne kadar kullanıyoruz? Bunun cevabı çok 
önemli. Efektif kullanabiliyor muyuz iş 
hayatımızda mobil uygulamaları? Şayet 
bunu başaranların sayısı artarsa mobil 
uygulamaların iş hayatına katkısı daha 
fazla artacaktır” dedi.



projenin tanıtım toplantısı daha önce 22 
Mart günü ALTSO’da yapılmıştı.

Toplantının açılış konuşmasını ALTSO 
Başkan Yardımcısı Mevlüt Dalabasmaz 
yaptı. Dalabasmaz konuşmasında; oda ola-
rak son 4 yılda gerçekleştirdikleri projelerin 
bölgemize katkılarına dikkat çekti.

ALTSO Başkan Yardımcısı Dalabasmaz,  
“Odamız, son yıllarda hibe almaya hak 
kazanan projelerimiz ile üyelerimizin, il-
çemizin ve bölgemizin gelişmesine katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Yürütmekte 
olduğumuz bu projelerimiz ve önümüzde-
ki dönemlerde gerçekleştireceğimiz yeni 
çalışmalarımızla ilçemizin 2023’e hazırlan-
masına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oda-
nın ufkunu aç, üyenin ufkunu aç isimli bu 
yeni projemizle amacımız üyelerimizin, 
ticari hayatı yeniden inşa edecek olan yeni 
ttk’ya adaptasyonunu sağlamak, firmaların 
internetteki görünürlüğünü arttırmak, yeni 
ticaret ve yatırım fırsatlarına erişmelerini 
sağlamak ve kümeleşmeyi desteklemektir. 
bu hedefe ulaştığımız takdirde ilçemizdeki 
KOBİ lerin dış pazarlara açılmasına ve ge-

lişmesine destek vermeyi istiyo-
ruz. Biraz sonra uzmanlar bize 
Yeni Türk Ticaret Kanunun tica-
ri işletme ve şirketler hukukuna 
getirdiği yenilikler ve şirketlerin 
muhasebe, denetim ve kurum-
sal yönetim sisteminde meyda-
na getirdiği yapısal değişiklikler 
hakkındaki bilgiler aktaracaktır. 
Aktarılacak olan bilgiler, üyele-

rimizin, farkında olmamaları halinde şir-
ketleri ile ilgili birçok cezai yaptırıma karşı 
hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.  Ben bu-
rada bu seminerin organizasyonunda bize 
destek veren alanya serbest muhasebeci ve 
mali müşavirler odasına, konuşmacılarımız 
Avukat Ahmet Orhun ve Doç.Dr Süleyman 
Uyar’a teşekkürlerimi sunuyor, seminerin 
tüm katılımcılara yararlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

Alanya Serbest Muhasebeci mali Müşavir-
ler Odası Başkanı İffet Kan’da ALTSO’nun 
sahibi olduğu bu projenin iştirakçisi ol-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Kan, bu projeyle özellikle şirketlere getirti-
len web sitesi zorunluluğu gibi bazı kolay-
lıklar ve fırsatlar sağlanacağını sözlerine 
ekledi.

ALTSO tarafından yürütülen “Odanın Uf-
kunu Aç, Üyenin Ufkunu Aç” projesi kapsa-
mında 9 Nisan 2013 Salı Günü Saat: 10.00 
da ALTSO Konferans Salonunda bir gün-
lük “Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri” 
düzenlendi.

Seminere Konuşmacı olarak Avukat Ah-
met Orhun ve Akdeniz Üniversitesi Alanya 
İşletme Fakültesi’nden Doç Dr Süleyman 
Uyar katıldı.

ALTSO’nun sahibi olduğu; Isparta Ticaret 
Borsası ile Limburg Ticaret Odası (Hollan-
da) ortalığında ve  Alanya Serbest Muha-
sebeci ve Mali Müşavirler Odası ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi iştirakinde gerçekleşen 

İlk konuşmacı Av Ahmet Orhun, Yeni Türk 
Ticaret Kanununun Ticari İşletme ve Şir-
ketler Hukukuna Getirdiği Yenilikler ile 
Yeni Türk Ticaret Kanununun Şirketlerin 
Muhasebe, Denetim ve Kurumsal Yönetim 
Sisteminde Meydana Getirdiği Yapısal De-
ğişiklikler konularında bilgiler verdi.

Doç Dr Süleyman Uyar da, “Yeni Türk Ti-
caret Kanununun Şirketlerin Muhasebe, 
Denetim ve Kurumsal Yönetim Sisteminde 
Meydana Getirdiği Yapısal Değişiklikler” 
konusunda bilgiler verdi. Çok sayıda mu-
hasebe meslek mensubunun da katıldığı 
toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Seminere Konuşmacı olarak 

Avukat Ahmet Orhun ve Akdeniz 

Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi’nden 

Doç Dr Süleyman Uyar katıldı.

YENİ TTK SEMİNERİ 
İLGİ GÖRDÜ

ODANIN UFKUNU AÇACAK PROJE YENİ TTK İLE START ALDI
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Performan değerlendirmenin yönetime ve işgörene sağladığı yararlara da değinen Varoğlu,” Çoğu işletme personelinin değerlendirmesi-
ni sağlıklı biçimde yapamıyor. Çünkü net bir ölçüm kriterleri yok. Bu durumda yanlış değerlendirme, ölçme ve ödüllendirmeler yapılabi-

liyor. Adalet mekanizması bu durumda tam işlemiyor ve bu 
durumdan olumsuz etkilenen yine çalışanlar oluyor. Ödül 
almayı hak ettiğini düşünen bir personel yerine hak etme-
yen bir personelin ödüllendirilmesi takımı bozar.” Dedi.
 
Değerlendirme kriterlerinin öncelikle, tutarlı, ölçülebilir, 
mantıklı, hassas olması gerektiğini de belirten Doç Dr De-
met Varoğlu,  “ Kriterler her departman için farklı olmalı. 
Kişinin geçmiş performansı da değerlendirme içinde yer 
almalı. Başka bilimsel verilere de başvurulmalı. Mesela yaş, 
görsel algılama, pskoteknik gibi… Değerlendirmeyi yapan-
ların  objektif ve önyargısız olmaları da büyük önem taşı-
yor” dedi.
Performansa dayalı olarak işe alma ve departman değişik-
liği seçeneklerinin de çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
sözlerine ekleyen Varoğlu, “Kişiye göre iş değil, işe göre kişi 
seçmek lazım. Karşılaştırmalı ve kesin standart krite
rleri de dikkate alınmalıdır” dedi.
 
Öte yandan başlayan eğitim çalışmalarının önemine dikkat 
çeken ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, 06 Ekim 2012 tari-
hinden itibaren her Cumartesi günü için toplam 17 kişisel 
eğitim programı düzenlediklerini ve bu programlara katı-
lımın ücretsiz olduğuna dikkat çekti. Aydoğan programlar 
sonrasında katılımcılara bir de “Katılım Belgesi” verileceği-
ni söylerken, talep gelmesi halinde başka programların da 
açılabileceğini sözlerine ekledi.

“PERFORMANS ÖLÇÜMÜ OBJEKTİF 
VE ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI”
ALTSO TArAfındAn, OdA üyeLerinin  kişiSeL ve meSLeki 
geLişimLerine kATkı SAğLAmAk AmAcı iLe düzenLenen 
eğiTim prOgrAmLArı kApSAmındA 2012 yıLı ikinci dönem 
eğiTim çALışmALArı “inSAn kAynAkLArındA perSOneL 
değerLendirme” eğiTimi iLe bAşLAdı.
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Develioğlu, 
“Performans değerlendirme 

hayati önem taşıyor. 
Personel artık 

firmaların önemi ve 
performansı direk etkileyen 

unsurları. Maaş dağılımı, 
pozisyon seçimi, adaletli 

yaklaşım gibi konular 
çalışan performansını  

etkiler. İşletme sahibi bu 
konulara dikkat etmeli” 

dedi.

DÜZGÜN DİKSİYON SAYGI UYANDIRIR
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013 
dönemi kişisel eğitim seminerleri “Diksi-
yon ve Hitabet Sanatı” konulu çalışma ile 
devam etti. Eğitime ilgi son derece yüksek-
ti. Aynı zamanda Tiyatro sanatçısı olan Eği-
timci Ebru Yaşar Seçen’in  tamamen pratik 
uygulamalarla verdiği örnekler büyük ilgi 
gördü.
30 Mart 2013 Cumartesi günü ALTSO Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde 
katılımcılara “Diksiyonun Temel Özellikle-
ri, Diyafram Kullanımı, Artikülâsyon, Sesi 
Tanımak, Diksiyon Hatalarının Düzeltil-
mesi, Vurgu, Durak, Söyleme ve Konuşma 
Kusurları ve Topluluk Önünde Konuşma 
Beden Dili” konularında bilgi verildi. 

Eğitimci Ebru Yaşar Seçen, seminerde 
yaptığı konuşmada, kelimeleri anlaşılır ve 
düzgün biçimde kullanmanın saygı uyan-
dırdığını ve bu nedenle herkesin diksiyon 
ve hitabet konusunda yeterli bilgiye ihtiyacı 
olduğunu dile getirdi.
Özellikle iş hayatında etkili iletişim için 
diksiyon ve hitabetin çok önemli yeri oldu-
ğuna dikkat çeken Seçen,   “İş dünyasında 
pek çok kez, bir grup karşısına, belli bir ko-
nuyu ya da düşünceyi sunmak amacıyla çı-
kıyor ve onları bilgilendirmek durumunda 
kalıyoruz. Ancak, farkında olmadan, bazen 
heyecanımız ve güvensizliğimizi sesimize 

yansıttığımızdan dolayı, doğru kelimeleri 
bulamadığımız ya da beden dilimizi kulla-
namadığımız için olumsuz mesajlar vere-
biliyoruz ve istediğimiz sonuca ulaşmakta 
güçlük çekebiliyoruz. İşte bu program, sesi-
mizi, kelimeleri ve beden dilimizi doğru ve 
etkileyici biçimde kullanarak konuşmaları-
mızın daha etkili bir hale dönüştürülmesini 
sağlamak üzere, hazırlandı. Katılımcıların 
seminer sonunda doğru konuşma üzerine 
çok fazla farkındalığa sahip olacağını düşü-
nüyorum” dedi.
Eğitimde özellikle “Kelimelerin tane tane, 
doğru ve anlaşılır bir biçimde söylenmesi” 
anlamına gelen “Artikülâsyon” çalışmaları-
na ağırlık veren Seçen, yüz ve ağız jimnas-
tikleri ile kişilerin konuşmaya hazırlanması 
gerektiğini söyledi.
Günümüzde bazı insanların çok bilgili ol-
dukları halde düzgün konuşamamasından 
kaynaklı dinleme ve anlama zorlukları ya-
şandığına dikkat çeken Seçen, bilgi kadar 
doğru konuşma metotlarının da önemli 
olduğunu söyledi.
Eğitimci Seçen, özellikle tiyatro sanatçıları-
nın bazen konu gereği çok hızlı konuşması 
gerektiğini ve bunu yaparken de anlaşılır 
olmaya özen gösterdiklerine de dikkat çek-
ti. Diksiyon eğitiminin her yaştan insan 
için gerekli olduğunu da belirten Seçen, 
“Toplum önünde saygı uyandırmak istiyor-
sanız konuştuklarınızın iyi anlaşılır olması 
ve düzgün Türkçe kullanılması gerekmek-
tedir” diye konuştu.
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Develioğlu, 
“Performans değerlendirme 

hayati önem taşıyor. 
Personel artık 

firmaların önemi ve 
performansı direk etkileyen 

unsurları. Maaş dağılımı, 
pozisyon seçimi, adaletli 

yaklaşım gibi konular 
çalışan performansını  

etkiler. İşletme sahibi bu 
konulara dikkat etmeli” 

dedi.

BAŞARININ ŞARTI İNSAN!...
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2013 
dönemi kişisel eğitim seminerleri ’’Et-
kili İnsan Kaynakları Yönetimi’’konulu 
çalışma ile devam etti. 06 Nisan 2013 Cu-
martesi günü gerçekleşen eğitime ilgi son 
derece yüksekti.  Eğitime konuşmacı ola-
rak Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme 
Fakültesi’nden Doç Dr Kazım Develioğlu 
katıldı.

Develioğlu, insan kaynağının en iyi biçim-
de kullanılmasının işletme için önemine 
dikkat çekti.

ALTSO konferans salonunda gerçekleşen 
eğitimde ana başlıklar “İnsan Kaynakları 
Yönetimi;İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Kapsamı;  İnsan Kaynakları Yönetiminin 
İşlevleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Tarihsel Perspektifi; İnsan Kaynakları Yö-
netiminin Özellikleri; Stratejik İnsan Kay-
nakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yöneti-
minde Yeni Konseptin Belirlenmesi; İnsan 
Kaynakları Yönetiminin Geleceği;İnsan 

Kaynakları Biriminde Ne Yapılır? ;   İnsan 
Kaynakları Yönetimi Kavramı Ve Amacı; 
İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan 
İşlevler ; İnsan Kaynakları Yönetiminde 
Sorumluluk; Personel Planlaması; Personel 
Seçme Yöntemleri olarak belirlendi.

Doç Dr Kazım Develioğlu seminerde “İn-
san faktörünün doğru kullanılması başa-
rının ilk şartı” olduğuna işaret etti. De-
velioğlu, “Toplumdaki ekonomik, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve benzeri değişiklikler, 
insan öğesinin çalışma yaşamındaki öne-
mini artırmış, insanların işe karşı tutum 
ve değer yargıları değişmiş, çalışanların 
eğitim düzeyleri yükseldikçe işlerinden 
beklentileri artmıştır. Bu zorlamayla başa 

çıkmanın yolu daha verimli ve etkin olmayı 
öğrenmekten geçmektedir. İşletmeyi kuran, 
yöneten ve üretim sürecinin gerçekleşmesi 
için vazgeçilmez bir girdi olarak kabul edi-
len insan faktörünün en iyi biçimde de-
ğerlendirilmesi gerekir. Kuruluşlar gerekli 
nitelikteki personeli bulmak, seçmek, ye-
tiştirmek, performanslarını artırmak için 
yoğun çaba harcamaktadırlar” dedi.
Personel seçiminin de işletme için önemi-
ne dikkat çeken Develioğlu, “Performans 
değerlendirme hayati önem taşıyor. Perso-
nel artık firmaların önemi ve performansı 
direk etkileyen unsurları. Maaş dağılımı, 
pozisyon seçimi, adaletli yaklaşım gibi ko-
nular çalışan performansını etkiler. İşletme 
sahibi bu konulara dikkat etmeli” dedi.
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MESLEKİ EĞİTİMİN 
SORUNLARI TARTIŞILDI
MESLEKİ EĞİTİM ÇÖZÜMSÜZ BİR PROBLEM OLARAK LANSE EDİLİYOR

Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yük-
sek Okulu ve ALTSO işbirliğinde organize 
edilen Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelece-
ği konulu konferans 29 Mart 2013 Cuma 
Günü Saat 14:00 de ALTSO Konferans 
Salonunda düzenlendi. Konferansa konuş-
macı olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Durmuş Günay katıldı.
Konferansa, Akdeniz Üniversitesi’ne bağ-
lı tüm Meslek Yüksekokulu Müdürlerinin 
yanış sıra  Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof Dr Muharrem Kılıç, Alan-
ya Kaymakamı Erhan Doğan, A.Ü.Alanya 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim 
Güngör, Alanya Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof Dr İbrahim Akın Altun, Alanya 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Ali İhsan 
Neslitürk, ALTİD Başkanı Gülçin Güner, 
ALTSO Eğitimden Sorumlu Yönetim Ku-

rulu Üyesi Mustafa Mut, ve AKP İlçe Baş-
kanı Hüseyin Güney de katıldı.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Durmuş Günay ise ‘Türkiye’deki Mesleki 
Eğitimin Dünü Bugünü ve Dünyadaki Du-
rumu’ konulu sunumunu yaptı. Günay, sü-
rekli mesleki eğitimin iki hedefi olduğunu, 
bunların istihdam ve ekonomik büyümeye 
katkı sağlamak ve sosyal sorunlara yanıt 
verebilmek olduğunu söyledi. Bilgi toplu-
munda mesleki bilgi ve yetkinliklerin aka-
demik beceri ve yetkinlikler kadar önemli 
olduğunu belirten Günay, AB Bologna ve 
Kopenhag süreci hakkında bilgi verdi. Gü-
nay, “Kopenhag süreci hem ulusal hem de 
Avrupa düzeyinde mesleki eğitimin önemi 
konusunda bilinçlenmede önemli rol oy-
namaktadır” dedi. MYO’lara yönelik temel 
eleştirinin iş dünyasının beklentilerini kar-

şılayacak insan gücü yetiştirilmesindeki ye-
tersizlik olduğunu ifade etti ve MYO’ların 
sorunlarını “Meslek standardını sağlayacak 
MYO’ larda uygulamalı eğitimin gerçekleş-
tirilememesi, öğrenci ve öğretim elemanla-
rının motivasyon eksikliği, toplumsal mes-
leğe dair yeterli düzeyde saygınlık algısının 
olmaması” şeklinde sıraladı. 
Kişinin mesleğini iyi yapmasının çok 
önemli olduğunu söyleyen Günay, “Mesle-
ğin değerini yüceltmemiz gerekiyor. Tür-
kiye hızla büyüyor, gelişiyor. Bu büyümeye 
paralel olarak içeriğini iyi doldurmamız ge-
rekiyor. Hepimizin geleceğe sahip çıkması 
lazım” diye konuştu.
Mesleki eğitimde beceri konusunda iş dün-
yasınının ekonomiye tatmin edici derecede 
cevap veremediğinden söz eden Günay, 
“Mesleki eğitim konusunda Ahilik benzeri 

manevi bir boyuta ihtiyaç var. AB içerisinde 
2002 den bu yana Kopenhag süreci başladı. 
Bu sürecin başlangıcında da mesleki eğitim 
var. Bu süreç AB’nin 27 ülkesi ve çevresin-
deki ülkeleri ilgilendiriyor. Türkiye’de ise 
öteden beri mesleki eğitim problemi var ve 
bu problem bir türlü çözülemeyen bir prob-
lem olarak lanse ediliyor” dedi.
Türkiye’de herkesin bu problemi bir yönüy-
le değerlendirdiğini de sözlerine ekleyen 
Günay,” Problemi teorik olarak çözme gay-
retleri nedeniyle ülkede 27 fabrikayı kapa-
tıp yerine fakülteler kurduk. Ama problemi 
bir bütün olarak görmek ve ona göre sistem 
kurmak gerekir. Bunun için de mevzuatın 
da değişmesi gerekiyor” dedi.

Durmuş Günay ise ‘Türki-
ye’deki Mesleki Eğitimin 
Dünü Bugünü ve Dünya-
daki Durumu’ konulu sunu-
munu yaptı.



ALTSO’da ‘Başarılı Şirket’ anlatıldı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
2013 Yılı Kişisel Eğitim seminerleri kap-
samında  ‘Başarılı Şirketler ve Kültürleri’ 
konulu seminer gerçekleştirildi. 27 Nisan 
2013 Cumartesi günü gerçekleşen Akde-
niz Üniversite (AÜ) Alanya İşletme Fakül-
tesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ufuk 
Durna’nın konuşmacı olduğu seminere çok 
sayıda kişi katıldı.
Seminerde konuşan Durna bir kurumun 
kendi geleceğini tayin edeceğine dair inancı 
yoksa o kurumun ilerleyemeyeceğini söyle-
di. Durna, “Bir kişinin bile ülkeyi ileri gö-
türeceğine dair inancı varsa o toplum ileri 
gider. Bir toplumun inançları o toplumun 
geri kalması ya da ileri gitmesini yakından 
etkiler. Bizim kültürümüzde hep ilerleme 
vardır. Kültürümüz bunu teşvik eder. Alt 
kültür, ait olduğu toplumun temel kültürel 
değerlerini paylaşan, bunun yanında ken-
dine ait değerler, normlar ve yaşam biçimi 
olan topluluklardır. Karadeniz kültürü bir 
alt kültür. Her bir alt kültür üst kültür-

Alanya Ticaret ve Sanayi Odas tarafından 
27 Nisan 2013 Cumartesi günü ‘Çalışanlar 
İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzu-
atı’ konulu seminer gerçekleştirildi. Yard. 
Doç. Dr. Muharrem Aksu’nun konuşmacı 
olduğu seminere çok sayıda kişi katıldı.
 
Seminerde konuşan Aksu, cumhuriyet dö-
neminde dört kez İş Kanunu konusunda 
değişikliğe rastlandığını söyledi. Aksu, “İş 
hukunun temel kavramlarına baktığımız-
da işçinin tanımını yapmak gerekiyor. İşçi 
kamuda ya da özel sektörde de çalışabilir. 
Bu kişinin iş sözleşmesine göre çalışıp ça-
lışmadığına bakmak gerekir. İşçi bir iş söz-
leşmesine dayanarak çalışan kişidir. İşveren 
işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. İşve-
ren vekilleri ise, işveren adına işleri sevk ve 
idare etmekle yükümlü ve yetkilendirilmiş 
kişilerdir. İş yeri devredilebilir ve başkası-
na satılabilir. İş yeri başkasına satıldığı za-
man sizin oradaki haklarınız kaybolmuyor. 
İş Kanunu’na tabi olan her yerde işçiler ve 
işveren vekilleri bu kanuna tabidir. Tarım 
işlerinde 51 ve daha fazla işçi çalışan yerler 
de İş Kanunu’na tabidir. Tarım ürünlerinin 
işlenmesine ilişkin yerlerdeki çalışanlar sa-

yıları kaç olursa olsun İş Kanunu’na tabidir. 
Çünkü bu yerler sanayi işletmesi sayılır. 
Fabrikanın yanında halkın faydalanma-
sına açık olan veya iş yerlerine eklenmiş 
olan park ve bahçelerde çalışanlar da İş 
Kanunu’na tabidir. Denizlerde yük ve yolcu 
taşıyan kişiler Deniz İş Kanunu’na tabidir. 
Havada çalışan kişiler Borçlar Kanunu’na 
tabiler. Ev hizmetlerinde çalışanlar da İş 
Kanunu’na dahil değiller. Esnaf statüsünde 
olan kişinin yanında üç kişi çalışıyorsa bu 
kişiler İş Kanunu’na tabi değil. Kanun bura-
da kişileri değil, küçük işletmeleri koruma 
amacını güdüyor. Profesyonel sporcular da 
İş Kanunu’na tabi değiller. İş sözleşmesi bir 
tarafın iş görmesinden bir tarafın da ücret 
ödemesinden oluşan sözleşmedir. Sözleşme 
yazılı olmak zorunda değildir. İşçi ile işve-
ren arasında anlaşmazlık çıktığında ortaya 
ispat sorunu çıkıyor. Bu nedenle iş sözleş-
mesinin yazılı olarak yapılması gerekiyor. 
Fiili ehliyete sahip olanlar istedikleri zaman 
iş sözleşmesi yapabilirler. Hukuku aykırı 
olursa bu sözleşmeler geçerli olmaz” dedi.

ALTSO’da 
Başarılı şirket 
anlatıldı

“iş sözleşmesi yazılı olmalı”

den etkilenir. Şirket kültürü üst kültürden 
etkilenir. Türkiye’de var olan bir şirket 
Türk kültüründen etkilenir. Örneğin Mc 
Donald’s Türkiye’de bir şube açsa bu kurum 
Türk kültüründen etkilenir. Bir taraftan da 
kurumda kendi kurumunda kendi kültürü-
nün izleri devam eder. Türkiye’deki şirketler 
Türk kültüründen etkilenir. O kültürdeki 
olumlu ve olumusuz özellikler de şirkete 
de yansır. Türkiye’de 100 yaşını aşmış şirket 
bulunmuyor. Elli yaşını aşmış şirket bile bir 
elin parmakları kadardır. Bire şirketi nesil-
den aktaran özellikler kadar birtakım ilke-
leri vardır. Bu ortak özellikler bir işletmeyi 
başarılı, uzun vadeli hale getirir. Nesilden 
nesile aktarır” dedi.
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Yrd.Doç.Dr. Bülent Gümüş, 

ekonominin temelini 

oluşturan ve üretimde en 

büyük paya sahip olan 

KOBİ’lerin hayatta 

kalabilmesinin araştırma ve 

geliştirmeye bağlı olduğunu 

söyledi.

ALTSO tarafından üye ve çalışanlarının 
kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağla-
mak amacı ile gerçekleştirilen Kişisel Eği-
tim Programı  13 Nisan 2013 Cumartesi 
günü ‘KOBİ’ Ler İçin Ar-Ge Çalışmaları’ 
konulu seminer ile devam etti. 
Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş tarafından ve-
rilen ALTSO Konferans salonunda  gerçek-
leştirildi. 
Tam gün süren seminerde konu başlıkları; 
“KOBİ’lerde AR-GE ve Yenilikçilik Yöne-
timi; Yenilikçilik, AR-GE ve Proje Kav-
ramları;  Rekabette Yenilikçilik ve AR-GE 
Yönetiminin Yeri ve Önemi; Yenilikçilik ve 
AR-GE Yönetiminin KOBİ Büyüme Dö-
nemlerinde Yeri; KOBİ’lerde Yenilikçilik/ 
AR-GE Yönetimi Süreçleri; Türkiye’de Ye-
nilikçilik ve AR-GE; Yenilikçilik ve AR-GE 
Çalışmaları için Finansman Kaynakları” 
olarak belirlendi.
Yrd. Doç. Dr. Bülent Gümüş, ekonominin 
temelini oluşturan ve üretimde en büyük 
paya sahip olan KOBİ’lerin hayatta kala-
bilmesinin araştırma ve geliştirmeye bağlı 
olduğunu söyledi.
Günümüzde en uzun ömürlü KOBİ’lerin 

AR-GE BAŞARININ
TEMEL ANAHTARI

yapısına bakıldığında yenilikçi ve araştır-
macılığın öneminin daha iyi anlaşılacağına 
işaret eden Gümüş, bununla birlikte risk 
alma konusunda uzmanlaşmaya ihtiyaç ol-
duğunu söyledi.
KOBİ’lerin büyümek için bazen risklere 
girmeye ihtiyacı olduğuna işaret eden Gü-
müş, riske girmeden önce de “A ve B” plan-
larının yapılmış olması gerektiğini ifade 
etti.
Gümüş, gelişim ve başarı için yenilikçi ol-
mak kadar öğrenmeye de açık olmak ge-
rektiğini de belirterek; “Yapılan yanlışların 
çözümü için iyi bir analiz ihtiyacı oluşur. 
Doğru fikirlere açık olmak da iyi bir ana-
liz yapmanın şartlarından biri. Bu sadece 
KOBİ ler için değil bireylerin de ihtiyacı 
olan bir mesele” dedi.
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