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Değerli esnaf 
ve sanatkar 

dostlarım,
Adlıhan DERE
AESOB BAŞKANI  Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 

Başkanı olarak, yeni yılın tüm esnaf ve sanatkarlarımız, 
ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir 
yıl olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıllarda sosyal 
ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve 
sanatkarlarımız, ülkemiz ve milletimiz birçok zorluğa 

göğüs gerdi. Geride bıraktığımız 2016 ve 2017 yıllarında, gerek içerde 
gerekse dışarıda milletimizin geleceğini karartma hedefinde olanlara 
boyun eğmeyeceğimizi gösterdik. Aynı kararlılıkla, 2018 yılının teşvik 
ve desteklemelerle, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sardığımız, 
geleceğe umutla baktığımız bir yıl olacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 
her koşulda vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 
kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerimize 
bol kazançlar diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak evlerine 
ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür 
ediyorum.  Yeni yılda tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk, kardeşlik, 
huzur ve bereket diliyorum.  

2018 yılı oda genel kurulları öncesinde, 22-23 Aralık 2017 tarihleri 
arasında, merkez ve ilçelerde bulunan 75 esnaf ve sanatkar odamız 
ile oda yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla Ahde Vefa Ödül Töreni 
düzenleyerek, oda başkanları ve yönetimlerine verdikleri hizmet ve 
kazandırdıkları değerlerden dolayı teşekkür plaketi takdim ettik. Birlik 
ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız Ahde Vefa Ödül Törenimizin 
üzerinden yaklaşık bir aylık bir zaman geçti ve odalarımızın olağan 
genel kurul toplantıları başladı. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
odalarımız “2018 Yılı Olağan Genel Kurullar” maratonuna hızlı bir giriş 
yaptı. Bu süreçte emeği geçecek olan, Antalya’mız için hayalleri olan, 
esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet aşkıyla yola çıkan ve milletimizin 
geleceğini düşünen tüm oda başkanlarıma ve adaylarımıza, yönetim, 
denetim ve disiplin kurullarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza ve 
özellikle tüm esnaf ve sanatkarlarımıza şimdiden teşekkür ediyor, 
birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. 

Yeni yılda da esnaf ve sanatkarlarımızın, Antalya’mızın, ülkemizin 
geleceği için, yeni başarılara ulaşmak için, birlik ve beraberliğimizi 
sağlamlaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin 
bir kez daha altını çizerek hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Görüşmek üzere, esen kalın…
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ESNAF VE BÜROKRATLARI BİR ARAYA GETİRDİ

AESOB VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İKİNCİ KEZ BULUŞTU

ESNAF ÇALIŞTAYI

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (AESOB) 
işbirliği ile Hotel Su’da bu yıl 
ikincisi gerçekleştirilen ‘Esnaf 
Çalıştayı’ düzenlendi. Esnaf 
ve sanatkârların Büyükşehir 
Belediyesi’nden beklentileri, 
sorunları ve çözüm yollarının 
tartışıldığı çalıştaya Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Menderes Türel, AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, belediye 
bürokratları, oda başkanları ve 
oda genel sekreterleri katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (AESOB) işbirliği ile  bu yıl 
ikincisi düzenlenen Esnaf Çalıştayı Hotel Su’da 
yapıldı. Çalıştay’a Büyükşehir  Belediye Başkanı 
Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
oda başkanları, esnaf odaları temsilcileri, bele-

diye bürokratları katıldı.  Açılış konuşmasını yapan AESOB Baş-
kanı Adlıhan Dere, Antalya’daki esnaf ve sanatkârların sorun-
larının masaya yatırıldığı Esnaf Çalıştayı’na katılım sağlayan 
herkese teşekkür ederek konuşmalarına başladı. AESOB Baş-
kanı olarak göreve geldiği ilk günden itibaren birliğimize bağlı 
esnaflara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını 
belirten Dere; “Antalyamız için son derece şanslı bir dönemde 
odalar birliği başkanlığını yürütmekte olduğumu belirtmek is-

terim. Her zaman esnafımızın derdiyle dertlenen esnafımızın 
yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel 
ve Antalyamızın gururu bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu‘nun 
varlığı son yıllarda Antalya’mızın siyasi anlamda Ankara’da 
güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önünü açmıştır” dedi.

DERE: “TURİST ÇARŞIYA İNİYOR”
Konuşmasında ayrıca, Antalya’nın marka değerini her geçen 
gün yukarıya taşıyan, Antalya’ya gelen milyonlarca turisti şe-
hir merkezine çekerek projelere imza atan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden Dere, “Göreve geldiği-
niz günden bugüne yaptığınız hizmetler ile Antalya’mızın gelişi-
mine, yenilenmesine ve dünya kenti olması yolunda kazandırı-
lan yatırımlara imzanızı attınız, atmaya da devam ediyorsunuz. 

Dev projeler ile Antalya’yı Dünya’da tanınan marka bir şehir 
haline getirmeye yeni projeleriniz ile devam ediyorsunuz. Her 
zaman Esnafımızın kazancının artması için, iş sahibi olmak is-
teyen vatandaşlarımız için ekmeğinde, aşında, kazancından 
bu projelerin içinde saklı olduğunu her fırsatta dile getirdiniz. 
Bizler Antalyamıza kazandırılacak Konyaaltı Sahil projesi, Be-
ach Park projesi, Boğaçayı, kurvaziyer liman, yat limanı, film 
platoları, üçüncü ve dördüncü tramvay hatları, Antalyamızın 
en büyüğü olacak cami projesi Yeni Modern Hal’ler kent mey-
danı düzenlemeleri, Antalyamıza ulaşımı kolaylaştıracak raylı 
sistem hatları, duble yollar ve tüneller Batı Antalya’ya yapıla-
cak 3.havaalanı gibi yatımların kazandırılmasında sizin yoğun 
gayretinizin, emeğinizin, hayallerinizin ve bu yatırımlarla An-
talya’ya esnafımıza neler kazandıracağınızın farkındayız. Tüm 
bu çalışmaları, projeleri hayata geçirirken başta çok sevdiğiniz 
Antalyamızın vizyonunu ekonomisini ve esnafımızı düşündüğü-
nüzü çok iyi biliyoruz. Gece gündüz demeden çalışan beledi-
yemiz ile her zaman sözde değil özde esnaf dostu oldunuz ve 
olmaya da devam ediyorsunuz. Sizlerin azimli çalışmalarıyla, 
Antalyamıza kazandırdıklarınızla, esnafımıza olan yakınlığınız-
la tüm Antalyalı hemşerilerimiz ve esnafımız aslan yatağında 
aslanın yattığını eminim ki görüyordur. ‘Turist çarşıya gelecek 
ve bu dükkâna girecek’ diyerek Şarampol Caddesi, Ali Çetinka-
ya Caddesi, Meydan Kavşağına kadar yapılan cadde ve çevre 
düzenlemeleri, Doğu Garajı Nekropol projesi, ikinci Kaleiçimiz 
olacak Balbey Mahallemiz, Kale kapısı ve kale içindeki düzenle-
meler. Cumhuriyet Meydanı ve tophanenin yenilenme projesiyle 
Antalya merkezimizi bir birine bağlı bir bütün halinde getirerek 
bu sözünüzün ne kadar arkasında olduğunuzu göstererek ‘turist 
bu çarşıya neden gelecek?’ diye soran herkese gereken cevabı 
en iyi şekilde verdiniz. Bugün bunu bu bölgede çalışan esnafı-
mız başta olmak üzere hepimiz yaşayarak gördük görmeye ve 
devam edeceğiz” dedi.

DOSYA SUNUMLARI ESNAF İÇİN
AESOB Başkanı Dere, gerek Ankara’daki toplantılarda, gerek-
se Antalya’ya gelen bakanlara esnafın sorunlarını anlatmanın 
etkili olduğunu ve çabalarının sonuç bulduğunu belirterek, 
esnaflardan aldıkları taleplerin asla havada kalmadığını, ulaş-
ması gereken noktaya en hızlı şekilde ulaştığını vurguladı. Dere 
konuşmasına şöyle devam etti; “Siz değerli esnaflarımızın so-
runlarına hızlı bir şekilde çözüm buluyorsak bunun en önemli 
nedeni Antalyamızın böylesi kıymetli eller tarafından yönetili-
yor olması ve Cumhurbaşkanımızın şehrimize duyduğu bu özel 
alakadır. Antalyamız son yıllarda en fazla hükümet yatırımlarını 
alan ve dev yatırımlar için önü açılan şehirlerimizin başında ge-
liyor. Bu ayrıcalığı yaşayan Antalyalı hemşerilerimizle birlikte 
Antalya esnafımızında bu ayrıcalığı yaşadığına inanıyorum. Ta-
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rımın ve turizmin lokomotif şehri olan Antalyamıza hemen he-
men her gün farklı bir bakanımız teşrif etmekte Antalyamızın 
talepleriyle yakından ilgilenmektedir. Bu talepler arasında biz-
ler de sizler adına raporladığımız talep ve sorunlarınızı, çözüm 
yollarımızı gerek Antalyamız da gerekse Ankara’da birinci elden 
bakanlarımıza teslim ettik. Esnafımızın önünü açacak teşvikler 
ve imkânları talep ettik. Taleplerimiz hükümetimiz sayesinde 
karşılığını buldu.”

ANTİKACILAR, SAHAFLAR VE AYAKKABICILAR TAŞINI-
YOR
Dere, Antalya’da tüm bu yenilenmeyi ve dönüşümü gerçekleş-
tirirken geçmişi, tarihi ve kültürü unutmadıklarını belirterek, 
Ahilik kültürünün yaşam noktalarından biri olan Tarihi Demir-
ciler İçi Çarşısı’nın Başkan Türel sayesinde 10 yıllığına ücretsiz 
olarak AESOB’a devredildiğini hatırlatarak, “Devir işlemleri-
nin hemen ardından kolları sıvayarak tarihi çarşımızda Ahilik 
kültürünün anlatılacağı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin 
sergilendiği Ahi Evran Müzesi Kültür ve Sanat Galerimizi, es-
nafımızın hızlı ulaşım sağlayacağı Esnaf Sicil İrtibat büromu-
zu, Ahilik meydan ve anıtımızı geniş bir katılımla gerçekleşen 
törende coşku ve heyecan içerisinde açtık ve hemşerilerimizin 
hizmetine sunduk. Yine Menderes Başkanımızın sözünü verdiği 
Antikacılar, Sahaflar Çarşısı ve Ayakkabı tamircileri dükkânla-
rının devri Büyükşehir belediyemizden birliğimize önümüzdeki 
günlerde sağlanacak. Bu devirlerle birlikte gerçekleştirece-
ğimiz yeni düzenlemelerle Antalya merkezimiz tam bir cazibe 
alanı haline gelecek. Tıpkı Avrupa şehirlerinde olduğu gibi çarşı 
merkezimize gelen hemşerilerimiz ve turistler tüm esnafımı-
zın dükkânı önünden geçebilecek bir bütün halinde kopmalar 
olmadan merkezde alışverişlerini yapabileceklerdir” dedi. An-
talya’nın Menderes Türel gibi şehrin kimliğini tanıyan, koru-
yan ve esnafını düşünen bir belediye başkanına sahip olduğu 
için çok şanslı olduğunu dile getiren Dere, belediyenin, esnaf 
odalarına verdiği destek sonucu birçok ilki gerçekleştirdiği-
ne vurgu yaparak; “Kasaplar Odamızla, Servisciler Odamızla, 
Otobüsçüler Odamızla, Şoförler Odamız ve tüm odalarımızla 
sürekli istişare halinde olan belediyemiz bir değişiklik gerçek-
leşeceğinde UKAME’de Meclis’te nerede olursa olsun odaları-
mıza her zaman öncelik tanıyor. Bildiğiniz üzere birçok ilçemize 
kazandırılan otobüs terminalleri mezbahaneler gibi birçok yeni 
tesis bu çalışmalar sonucu hızlı bir şekilde hayata geçiyor. Böy-
lelikle Antalya her zaman olduğu gibi ilkleri yaşıyor yaşamaya 
da sizlerle birlikte devam edecek. İnşallah daha birçok alanda 

başkanımızla çalışmalarımızın devam edeceğine ve siz değerli 
esnafımızı memnun edecek çalışmalara başkanımızla birlikte 
imza atacağımıza bu çalıştayımızdan da Antalyamız için hayırlı 
kararlar çıkacağına inanıyorum. Sayın Başkanımız Menderes 
Türel’e, belediyemiz bürokratlarına ve Büyükşehir Belediyesi 
Meclisine şahsım ve teşkilatım adına sonsuz teşekkürlerimi 
sunar, bu çalıştayın Antalya’mıza ve esnafımıza hayırlı olmasını 
dilerim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TÜREL: “OMUZ OMUZA AŞILMAYACAK ENGEL YOKTUR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu toplantıların 
geleneksel hale geleceğini çünkü toplantılarda kendi yol harita-
larını esnafla birlikte belirlediklerini ve birlikte yönetme adına 
bir gayret gösterdiklerine dikkat çekti. Esnaf temsilcilerine ‘An-
talya’yı birlikte yönetmeye talibiz ve bunun gereğini yerine ge-
tiriyoruz’ diye seslenen Başkan Türel, “Buna en güzel örnek de 
bu çalıştaydır. Toplantılar son derece faydalı oluyor. Arkadaş-
larımızı sektör sektör ilgili bürokratlarımızla karşı karşıya ge-
tiriyor sorunlara kısa sürede çözümler buluyoruz” dedi. Antal-
ya’nın geçmişini, bugününü ve geleceğini değerlendiren Başkan 
Türel, her projeyi yol arkadaşı olarak gördüğü esnafın daha çok 
kazanması için yaptıklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı 
verdi. Esnafın bir şehrin kültürü, kimliği ve ruhunun en önem-
li unsuru olduğunu belirten Başkan Türel, “Bir şehri o şehrin 
esnafı geliştirir. Esnaf şehre canlılık verir, ruh verir. Caddeler, 
dükkanlar, mağazalar, lokantalar kapalı olsa o şehir çöle döner. 
Bir şehirde turizm ve ticaret esnafların becerisi ile esnafların 
gayreti ile gelişir. Antalya geçmişte bir tarım şehriydi. Ticaret, 
1990’lardan itibaren biraz da turizm ve şehrin gelişmesiyle bir-
likte canlandı. Fakat sonradan turizmde ‘her şey dahil’ siste-
mi geldi. Otellerimiz 5 yıldızlı oldu. Ben de ATSO başkanıydım. 
2000 öncesinde diyordum ki oteller 5 yıldız ama çevre tek yıl-
dız. Şimdi yaptıklarımızla artık turizmciler de bunu teyit ediyor. 
Antalya’mız otelleri 5 yıldız ama çevremiz 3 yıldız hale geldi. 
Antalya’nın çevresini de 5 yıldız yapacağız. Bugün Kadınlar Plajı 
çok eleştirildi ama 5 yıldızlı bir tatil köyü gibi hizmet veriyor. 
Balık çarşımız aynı şekilde. Fiyatlar, esnafın hizmet verdiği va-
tandaşın kesesine uygun. Aynısını Atatürk Parkı’nın içerisinde 
bir sosyal tesiste gerçekleştirdik. Örneğin Tünektepe, hem ka-
liteli hizmet sunuyor, hem de uygun fiyat sağlıyor. Böylelikle 5 
yıldız kalitesini vatandaşın bütçesine uygun bir şekilde vermeye 
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çalışıyoruz. Tüm bu projeleri hayata geçirirken, esnafımız, oda-
larımız ve birliğimiz ile omuz omuza olduğumuz sürece aşama-
yacağımız engel yoktur” şeklinde konuştu.

BİZ YOL ARKADAŞIYIZ
Antalya’da imza atmış olduğu projelerden bahseden Türel, 
“Cumhuriyet Meydanı’nın adı vardı kendi yoktu. Yol geçiyordu 
yanından Kalekapısı’na doğru o yolla Cumhuriyet Meydanı kü-
çücük bir halde törenlerde ancak kullanılan bir meydandı. Şimdi 
adına yakışır hale getirdik, daha da büyüttük. Doğu Garajı’nda 
Tarihi Nekropol Projesi, Kültür Merkezi Projesi, Festival Çarşısı 
gerçekten kırık dökük ve atıl alanlardı. Tur otobüsleri şehir mer-
kezine girmezdi ama bugün Hükümet Konağı altındaki otopark 
esnafımıza hizmet veriyor. Esnafımızın bir kısmı büyüdü gelişti, 
onların dışında Türkiye markası haline gelenler de oldu.. Demir-
ciler Çarşısı’nın halini biliyorsunuz. Şimdi Esnaf Odalarımızla 
birlikte yaşanabilir bir noktaya doğru gidiyor. Orayı Antalya es-
nafının merkezi haline getireceğiz. El sanatları standlarına ve 
sahaflara tahsis edilecek. Demirciler İçi daha da güçlenecek. 
Bunu AESOB ile birlikte yapacağız. Tabi ki o desteği ben esnaf 
odalarına vereceğim” diyerek her zaman esnafın yanında ve AE-
SOB ile yol arkadaşı olduğunu dile getirdi.

PROJELER ESNAFA DA İYİ GELECEK
En önemli projelerinin başında, sosyal projeler geldiğini ardın-
dan esnafa dönük projeleri önemsediğini anlatan Başkan Türel, 
“Cumhuriyet Meydanı, Şarampol Caddesi, Ali Çetinkaya Cadde-
si, Doğu Garajı Projesi, Kent Müzesi Projesi, Demirciler Çarşısı, 
2000 Plazanın karşısında ilk kez yapılan mekanik katlı otopark, 
hepsi Antalya ticareti gelişsin, esnaf kazansın, ticaretin bereke-
ti artsın, işsiz kalmasın, yoksul kalmasın diye yapılan çalışma-
lar. Konyaaltı Sahil Projesi, Boğaçayı Projesi, Kruvaziyer  Liman 
Projesi, turist şehrin içine gelsin diye yapılıyor. Ancak tüm bu 
yaptığımız çalışmaları itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Hayatla-
rı boyunca bir tek dikili ağaçları, bir çeşmesi olmayanlar hiç bir 
şey yapmadıkları için yapılanları itibarsızlaştırmaya çalışıyor-
lar. Ben Kruvaziyer Limanı niye yapıyorum. Esnaf zenginleşsin 
diye yapıyorum. Dünyanın en zengin turist grubu bu gemilerle 
geziyor. Bunların yanaşacağı bir liman yapmazsan sen o zen-
gin turisti nasıl getirip esnafa katkı sağlayacaksın. Hemen aynı 
kafalar itibarsızlaştırmaya çalıştı; Liman yapıyor, sahilleri ka-

patıyor dedi. Ya arkadaş ben bu limanı Saklıkent’te dağın ba-
şına mı yapacağım. Liman deniz kenarına yapılır. Çamur at izi 
kalsın. Biraz dünyayı görün öğrenin. Gidin Barcelona’ya bir ba-
kın. Şehrin göbeğinde Kruvaziyer Limanı var. Onların La Gam-
ba diye bir caddesi var çok meşhur. Oradan yürüyerek denize 
doğru indiğinde karşına Kruvaziyer Liman çıkıyor. Barcelona’da 
Akdeniz’in en önemli kruz merkezi. Şehrin merkezinde 7 tane, 
1 tane de değil. Biz daha bir taneyi yeni yapmaya çalışıyoruz. 
7 tane kruvaziyer liman yan yana. Turist iniyor, yürüyerek şeh-
rin merkezine gidiyor. Ve müthiş bir turist yoğunluğu. Dünyanın 
her yerinde yenilik yapılıyor. Bu hizmetlerin hiçbirini ben yap-
mıyorum, geçmişte bunu başaramadık hep bencilik öne çıkıyor. 
Birbirimize destek olursak bunlar ortaya çıkıyor. Bu ahengi bu 
uyumu sağladık Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, başta 
Dışişleri Bakanımız bakanlarımız ve hükümetimizle. Ankara bü-
rokrasisiyle yerel bürokrasiyle zorlanıyoruz ama netice alıyo-
ruz eskiden alınamıyordu. Odalarımızla, STK’larla hep beraber 
duruyoruz omuz omuza durunca aşılmayacak engel kalmıyor” 
dedi. Antalya’nın turizmde geçen yıl badire atlattığını belirten 
Başkan Türel, “Ama bu sene gelen turist sayısında %60 artış 
oldu. Hükümetimiz hem turizme hem esnafa büyük destekler 
verdi. Siz söylediniz hükümet yaptı. Siz söylediniz biz yaptık. Biz 

olmayı başarıyoruz dediğimiz budur. Artık önümüzdeki yıla çok 
daha ümitle bakıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Başkan Türel’in konuşmasının ardından, AESOB Başkanı Dere 
katılımlarından dolayı Esnaf Dostu Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Türel’e Antalya’da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkara 
göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ede-
rek, Antalya’nın tarihi ve kültürel yerlerinin siluetinin bulun-
duğu plaket takdim etti. Çalıştayın ikinci oturumunda ise AE-
SOB Başkanı Dere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel oda 
başkanlarının sorularını yanıtlandırarak istişarelerde bulundu. 
Daha sonra katılımcılar Ulaşım, Alt Yapı ve Diğer Hizmetler ana 
başlıkları altında gruplara ayrıldı. Oda başkanları ve temsil-
cileri, Büyükşehir Belediyesinin ilgili bürokratları ile bir araya 
gelerek sorunları ve beklentileri için çözüm önerilerini tartıştı. 
Esnaf ve sanatkarı temsil eden oda başkanları ve temsilcile-
ri, Büyükşehir Belediye’sinin genel sekreterleri, genel sekreter 
yardımcıları ve daire başkanları ile Antalya ve Antalya esnafı 
için sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için her konuyu tek tek ele 
alarak en yakın zamanda çözüm sözü aldı.
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ÖDÜL TÖRENİ’NDE                  
AHDE VEFA 

ODA BAŞKANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB), 22-23 Aralık tarihleri 
arasında Oda Genel Kurullar Hazırlık ve Ahde Vefa Ödül Töreni düzenledi. 
Belek Granada Luxury Hotels’de merkez ve ilçelerde bulunan 75 esnaf ve 
sanatkar odası ile oda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
törende AESOB Başkanı Adlıhan Dere, verdikleri hizmet ve kazandırdıkları 
değerlerden dolayı oda başkanları ve yönetimlerine plaket takdim etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AE-
SOB) yaklaşan seçimler ve yeni yıl öncesi mer-
kez ve ilçelerde bulunan esnaf ve sanatkarlar 
oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için 
Ahde Vefa Ödül Töreni düzenledi. 22 Aralık’ta 
merkezde bulunan 37 oda başkanı ve yönetimi, 

23 Aralık’ta ise Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet 
gösteren, 38 ilçe oda başkanı ve yönetiminin katıldığı törenler, 
AESOB’un 1 yıllık faaliyet filmi ve AESOB Başkanı Adlıhan De-
re’nin açılış konuşması ile başladı.

ESNAFTAN HALKBANKASINA DESTEK
AESOB Başkanı Dere, 22 ve 23 Aralık’ta merkez ve ilçe oda baş-
kanlarına hitap ederek, göreve geldiği 7 Nisan 2016 tarihinden 
itibaren AESOB’a yeni bir vizyon ve misyon kazandırdıklarını 
dile getirdi. Kurumsallaştıklarını ve esnafın sorunlarının çözü-
mü noktasında doğru tespitler ve mikro çözümler ürettiklerini 
ifade eden Dere; “Bildiğiniz üzere Ocak 2018 itibari ile oda se-
çimlerimiz başlıyor. Odalarımız seçim hazırlıklarını tamamladı. 
Bu sene yapılacak seçimler farklı olacak. Seçimlerimiz kamuo-
yu tarafından dikkatle takip ediliyor. Demokratik ve adil bir se-
çim sonrasında esnafımızın kazanacağı bir süreç geçireceğimi-
ze inanıyorum” dedi. Dere, oda seçimlerinin başarılı geçmesini 
temenni ederek, Antalya’da faaliyet gösteren esnafa ve Türki-
ye’ye hayırlı olmasını diledi. Konuşmalarında ayrıca Halk Ban-
kası hakkındaki iddialara değinen Dere, oda başkanları ve yö-
netimlerine şunları söyledi; “Son günlerde ülkemizin gelişmesi, 
kurmaca mahkemelerde uydurma senaryolarla engellenmeye 
çalışılıyor. Tüm bu senaryoya bakınca ülkemizin ve milletimizin 
hala dimdik ayakta durmasını hazmedemeyenler var. Ülkemizin 
fiziki terörle yıkmaya çalışanlar şimdi ise ekonomik terör ile iş 
başında. Hepinizin bildiği gibi ben aynı zamanda S.S. Antalya 
Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baş-
kanıyım. Bugün Halk Bankası üzerinde oynanan bu kirli oyunlar 
neticesinde biz esnafımıza kredi veremiyoruz. Bu durumda es-

nafımız borçlarını ödeyemiyor ve sorunlarla baş başa kalıyor. 
Yani esnafımızın milletimizin geleceğimizin nasıl karartılmaya 
çalışıldığını boyun eğdirilmeye çalışıldığını hep beraber görüyo-
ruz ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile erişemedikleri hain 
planlarına bugün yaratmaya çalıştıkları suni kriz algısıyla da 
erişemeyeceklerini bir kez daha belirtmek istiyorum. İstihdam-
da her geçen gün daha da büyüyen Türkiye’mizin terör örgütleri 
ile mücadele ettiği bu kritik dönemde asıl hedeflerimizden asla 
taviz vermememiz gerekiyor. Esnaf ve sanatkarımızın bankası 
olan Halk Bankamıza sahip çıkalım”

Dere; “Bildiğiniz üzere 
Ocak 2018 itibari ile oda 

seçimlerimiz başlıyor. 
Odalarımız seçim 

hazırlıklarını tamamladı. 
Bu sene yapılacak seçimler 
farklı olacak. Seçimlerimiz 

kamuoyu tarafından dikkatle 
takip ediliyor. Demokratik 

ve adil bir seçim sonrasında 
esnafımızın kazanacağı 
bir süreç geçireceğimize 

inanıyorum” dedi. 
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Dere ayrıca
katılımlarından dolayı

Serik Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Çalık’a ve 

misafirperverliğinden dolayı 
Granada Luxury Hotels sahibi 

Hacı Osman Üçdan’a
teşekkür plaketi

 takdim etti.
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PALANDÖKEN’DEN TEBRİK VE SELAMLAMA
Birinci gün gerçekleştirilen merkez odalar Ahde Vefa Ödül 
Töreni’nde Adlıhan Dere’nin kürsü konuşması sırasında salon-
daki başkan ve yönetimlerine telefon ile canlı olarak seslenen  
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken ise Antalya’da faaliyet gösteren 
esnafların çok şanslı olduğunu vurgulayarak, Adlıhan Dere’nin 
ve AESOB’un Türkiye’deki tüm birliklere örnek olacak projelere 
imza attığını ve atmaya devam edeceğine olan inancını aynı za-
manda da Adlıhan Dere’nin AESOB’da ilklere imza attığını dile 
getirdi. İkinci gün ilçe odaların Ahde Vefa Ödül Törenine katı-
lan Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık ise , yaptığı 
konuşmada ilçelerde faaliyet gösteren odalar ile iletişimlerinin 

çok güçlü olduğunu belirterek AESOB’un Antalya’da öncü oldu-
ğunu ve büyümeye hızla devam ettiğini vurguladı.

Düzenlenen Ahde Vefa Ödül Töreni kapsamında AESOB Başka-
nı Dere, Antalya merkezde ve ilçelerde bulunan oda başkanı ve 
oda yönetim kurulu üyelerine odalarına, esnaf ve sanatkarlara 
yapmış oldukları hizmet ve kazandırdıkları değerlerden dola-
yı plaket ve teşekkür belgelerini takdim ederek, başarılarının 
hayat boyu devam etmesi temennilerinde bulundu. Dere ayrıca 
katılımlarından dolayı Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Rama-
zan Çalık’a ve misafirperverliğinden dolayı Granada Luxury Ho-
tels sahibi Hacı Osman Üçdan’a teşekkür plaketi takdim etti.
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YENİ BİNALARINA 
TAŞINDILAR
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Antalya Tuhafiyeciler, Mefruşatçılar, Zücca-
ciyeciler ve Hediyelik Eşya Satıcıları Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’nın, sonrasında ise 
Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası’nın açılışına katılan An-
talya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, aynı gün içerisinde çifte 
mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, “Esnaflarımızın biz-
den beklentileri var bizim de çok çalışarak onlara hizmet 
etmemiz lazım. Esnaf ve sanatkarlarımıza daha hızlı ve 
etkili bir hizmet verilmesi amacıyla binalarımızın yenilen-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu.

TUHAFİYECİLER ODASINA YENİ HİZ-
MET BİNASI
Antalya Tuhafiyeciler, Mefruşatçılar, Züccaciyeciler ve 
Hediyelik Eşya Satıcıları Esnaf Odası yeni hizmet binası 
açılışı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AE-
SOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Kahveciler, Kıraat-
haneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu 
Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Tuhafiyeciler, Mefruşat-
çılar, Züccaciyeciler ve Hediyelik Eşya Satıcıları Esnaf 
Odası Başkanı Derya Ergin, oda başkanları, başkan vekil-
leri, genel sekreterler, çok sayıda esnaf ve sanatkarın ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere, sorunların çözümünde esnafın oda-
larla bağlantısının kuvvetli olması gerektiğine dikkat çe-
kerek, 256 bin TL’ye mülkü satın alınan yeni hizmet bina-
sının üyelere ve tüm Antalyalılara hayırlı olmasını diledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)’a bağlı
Antalya Tuhafiyeciler, Mefruşatçılar, Züccaciyeciler ve Hediyelik Eşya 

Satıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kuaförler ve Manikürcüler 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni hizmet binasına kavuştu.
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KUAFÖRLER ODASINA YENİ HİZMET BİNASI
Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni 
hizmet binası açılışı AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Muratpaşa 
Belediyesi Başkan Vekili Murat Şimşek, CHP Muratpaşa İlçe 
Başkanı Hasan Şahin, Büyükşehir Belediyesi 
CHP Meclis Üyesi Songül Başkaya, Türkiye 
Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf 
ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat 
Ağaoğlu, Servisçiler Odası Başkanı ve AE-
SOB Başkan Vekili Süleyman Şahin, Kuaförler 
ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Tolgahan Demir, oda ve kooperatif 
başkanları, çok sayıda esnaf ve sanatkarın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşması-
nı yapan Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir 
tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Yönetim 
olarak esnaflarımıza yeni bina sözü vermiş-
tik. Bu sözümüzü tutmuş olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Kafeterya, sicil bürosu, konferans 
salonu, eğitim salonu ve atölyelerin bulun-
duğu binamızın kapısı sonuna kadar esnaf ve 
sanatkarlarımıza açıktır” dedi. Antalya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başka-
nı Adlıhan Dere ise, odaların esnaf ve sanat-
karlara en iyi hizmeti vermeleri için her türlü 
desteği AESOB olarak sağladıklarını vurgula-
yarak, “Göreve geldiğim günden bu yana esnaf 
ve sanatkarlarımız için çalışıyorum. Birliğim 
ve yönetim kurulum 75 oda başkanımız ve 75 
bine yakın esnafımıza sağlıklı hizmet için gö-
revde. 2018 yılında tüm odalarıma çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi. Oda Başkanı 
Tolgahan Demir daha sonra, AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, Muratpaşa Belediyesi Başkan 
Vekili Murat Şimşek ve Miramed Lazer Medi-

kal Sahibi Birol Karaca’ya teşekkür plaketi taktim etti. 500 bin 
TL’ye satın alınan 4 katlı binanın açılış kurdelesini kesen AE-
SOB Başkanı Adlıhan Dere ve katılımcılar açılış töreninin ardın-
dan, makyöz ve kuaförlerin hazırladığı mini şovu izledi.
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ANTALYA MADENİ EŞYA SANATKARLARI ESNAF ODASI 

YENi HiZMET BiNASINA 
KAVUŞTU

Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Menderes Türel, 
Ak Parti Antalya 
Milletvekili Av. 
Mustafa Köse, 

Muratpaşa Belediye Başkanı Av. 
Ümit Uysal, Türkiye Madeni Eşya 
Sanatkarları Federasyonu Baş-
kanı Özcan Saraçoğlu, MHP Ke-
pez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin 
katılımlarıyla gerçekleşen açılış-
ta konuşan Antalya Madeni Eşya 
Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Ali Gülaçtı, “Yeni hizmet 
binamız esnaflarımıza, sanatkar-
larımıza, Antalya’mıza hayırlar 
getirsin.” dedi.

Açılış konuşmalarını gerçekleşti-
ren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Yeni hizmet binamızın tüm esnaf 
ve sanatkarlarımıza, Antalya’mıza 
kaliteli hizmet getirmesini temen-
ni ediyorum.” dedi. Katılımcılar 
açılış kurdelesi kesimi ardından 
yeni hizmet binasını gezdiler.  

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AESOB) 
bağlı, Antalya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası yeni 
hizmet binasına kavuştu.
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MESLEK LİSESİ SEVİNCİ

Başkan Hakan Tütüncü, yapımına destek verdiği Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin, sanayi sitesinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağını 
söyledi.  

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ad-
lıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim 
Ethem Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım So-
lak ve Okul Aile Birliği Başkanı ve aynı zaman-
da Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı 

Mehmet Öztürk, Akdeniz Sanayi Sitesi içerisine inşa edilen ve 
eğitime yeni açılan 24 derslikli Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

“SANAYİ ESNAFININ İŞİNİ, AŞINI BÜYÜTE-
CEK ÇALIŞMALAR YAPTIK” 
Başkan Hakan Tütüncü göreve geldiği 2009’dan bugüne en 
yoğun çalıştıkları yerlerden birisinin Akdeniz Sanayi Sitesi ol-
duğunun altını çizdi. Sosyal hareketliliği, nüfusu, sosyal dona-
tılarıyla sanayi sitesinin küçük ölçekli bir şehir olduğuna işaret 
eden Başkan Tütüncü, “Bu küçük şehirde yaşayan insanların 
mutluluğu, güvenliği ve huzuru konusunda üstün bir gayretin 
içerisinde olduk. Bununla birlikte esnafımızın işini, aşını, ekme-
ğini büyütmek, ekonomik hayata canlılık vermek için de çeşitli 
adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz” ifadesini kullandı.  

TÜTÜNCÜ; “OKULUN YAPIMINDA EN BÜ-
YÜK PAY TÜREL’İN” 
“Okulun yapımında en büyük pay, Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Menderes Türel’in” diyen Tütüncü,  sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Menderes Başkanımız, milletvekilliği döneminde sa-
nayi sitesine yaptığı bir ziyarette okulun yapılacağının sözünü 
vermişti. Okulun yapımının takibini hem Menderes Bey hem biz 
yaptık. Hükümetimiz, belediyemiz, sanayi sitesi kooperatifi yö-
netimimiz el ele, gönül gönüle verdi ve bu güzel okulu bölgeye 
kazandırdı.” Tütüncü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sa-
nayi sitesi için önemini ise şu sözlerle dile getirdi: “Sanayinin 
problemlerinden bir tanesi de genç yetişmiş ara eleman ihti-
yacıydı. Çocuklar, meslek eğitimine doğru düzgün sevk edile-
mediğinde sanayi sitesindeki işverenler yanlarında çalıştıracak 
çırak bulamıyorlar. Her genç, genel liselerden mezun olunca bu 
seferde niteliksiz işgücü çok fazla oluyor. Ara eleman ihtiyacını 
karşılayamayan üretim merkezleri geleceğe yürüyemiyor. Bu 
çok önemli bir sosyal problem. İşveren işçi, iş arayanlar da uy-
gun iş bulamıyor. İşsizliğe çözüm olması bakımından da meslek 
eğitimine teşvik son derece önemli. Akdeniz Sanayi Sitesi Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kapsamda atılmış önemli bir 
adımdır.” Başkan Hakan Tütüncü, dile getirilen talepleri de hızlı 
bir şekilde kısa zaman içerisinde yerine getireceklerini kaydetti.  

AKDENİZ SANAYİ SİTESİNDE
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TAŞ, “BELEDİYE TÜM 
İMKÂNLARINI EĞİTİ-
ME SEFERBER EDİ-
YOR”
AK Parti Kepez İlçe Başkanı 
İbrahim Ethem Taş da Tütün-
cü’nün okulların eksiklerinin 
giderilmesi için belediyenin 
tüm imkanlarını seferber etti-
ğini söyleyerek, “ Hakan Baş-
kanımızla, Kepez’deki değerli 
insanlarla birlikte millete hiz-
met etmek için kutlu yolda yü-
rümeye devam edeceğiz” dedi. 
Okul yönetimi desteklerinden 
dolayı Kepez Belediye Başkanı 
Tütüncü’ye plaket takdim etti. 
Başkan Hakan Tütüncü, daha 
sonra beraberindekilerle sınıf-
ları gezerek, öğrencilere ders-
lerinde başarılar diledi. Okul 
Aile Birliği Başkanı Mehmet 
Öztürk, Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin yapımına Başkan 
Hakan Tütüncü’nün ciddi bir 
destek verdiğini belirtti. 2 atöl-
ye binasının yapımından dolayı 
okul bahçesinin küçüldüğünü 
anımsatan Öztürk, “Bu prob-
lemi çözmek için Sanayi Sitesi 
Kooperatifimizin, okulun hemen 
yanındaki 3 dönümlük alanını, 
imar planı kararlarını belediye 
meclislerinden geçirerek, okul 
bahçesine kazandırdık. Bu ça-
lışmamıza verdiği desteklerden 
dolayı da Hakan Başkan’a ve bü-
rokratlarına teşekkür ederim” 
diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise, Hakan Tütüncü’nün 
belediyecilik yönünün yanı sıra eğitime ve geleceğe olan yararlı projelerinin önemine değine-
rek, “Bu güzel okul sadece geleceğimizi aydınlatmayacak aynı zamanda esnafımızın alanında 
eğitim almış ve işinin ustası olmaya aday çırak ihtiyacını da karşılayacaktır. Bugünün eğitimli 
çırakları ise yarınımızın ustaları ve sanatkarları olacaklar” şeklinde konuştu. Mehmet Öztürk, 
lisenin yönetiminin ve öğrencilerinin bahçeye bank ve kamelyaya konulması, bahçenin peyza-
jının yapılması, araç ve öğrenci giriş kapılarının bulunduğu alanın asfaltlanması, bahçede bir 
otopark alanı düzenlemesi yapılmasını taleplerini de Başkan Tütüncü’ye iletti.
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TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 
ESNAF ODASI SEÇİLDİ

FOTOĞRAFÇILAR VE KIRTASİYECİLER ODASI

Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası, Türkiye Esnaf Haber dergisi ve 
Türkiye Esnaf Radyo Televizyonu tarafından Yılın En Başarılı Esnaf Odası seçildi.
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Türkiye Esnaf Haber dergisi ve Türkiye Esnaf Rad-
yo Televizyonu tarafından her yıl çeşitli dallarda 
verilen Esnaf Oscarlarını bu yıl Antalya Fotoğraf-
çılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası da almaya 
hak kazandı. Yılın En Başarılı Esnaf Odası seçilen 
Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar 

Odası Başkanı Mehmet Bayrak ödülü, Antalya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (AESOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
Ahde Vefa Ödülleri sonrasında Türkiye Esnaf Haber dergisi ve 
Türkiye Esnaf Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
vat Önge’nin elinden aldı.

Ödül alan Mehmet Bayrak’ı tebrik eden AESOB Başkanı Dere; 
“Göreve geldiğim günden bu yana esnafımız için canla baş-
la çalışıyoruz. Sizlere yakışan çalışmalar yapmak ve projeler 
üreterek esnaflarımıza faydalı olmak için birlik içerisindeyiz. 
Burada sizlerin de oturmuş olduğu bu koltuklarda düzenli ola-
rak valimizden, belediye başkanlarımıza birçok bürokratımızı 
ağırlıyoruz. Bu toplantılarda Başkan Mehmet Bayrak sizlerin 
sorunlarını her fırsatta dile getirerek, çözüm yolları üretiyor. 
Biz de bugün Mehmet Bayrak’ın bu ödülü esnaflarımızın şahit-
liğinde almasını istedik. Bayrak esnaflar ve odası için elinden 
geleni yapıyor. 1 Ocak 2018’de oda seçimlerimiz başlıyor. Ben 
başkanımız Mehmet Bayrak’a seçim sürecinde her türlü deste-
ği vereceğim” şeklinde konuştu.

YILIN EN BAŞARILI ESNAF ODASI 
Türkiye Esnaf Haber dergisi ve Türkiye Esnaf Radyo Televizyo-
nu Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge ise: “Bu ödül herkese 
nasip olmuyor. Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Oda-
mız son dönemde oldukça büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu 
ödülü Mehmet Bayrak başkanıma layık gören Türkiye oldu. Tür-
kiye Esnaf Haber dergisi ve Türkiye Esnaf Radyo Televizyonu 
tarafından bu yıl 17.si gerçekleştirilen Türkiye Esnaf Oscarları 
yarışmamız içerisinde yer alan 2016-2017 yılı Türkiye En Başa-
rılı Esnaf Odası anketimizde ülke genelinde 3 aday esnaf odası 
arasında gerçekleşen oylamada 17 bin dergi ve radyo abone-
leri arasında 117 bin 98 oyun 4 bin 786’sını kazanarak Türkiye 
Esnaf Oscarını kazanan esnaf odası ve başkanı seçildi. Başta 
şahsınız olmakla birlikte yönetim, denetim ve disiplin kurulları-
nız ile genel sekreteriniz, tüm çalışanlarınızı ve çok değerli oda 
üyelerinizi gönülden kutlar saygılar sunarım” diyerek, hassas 

çalışmalarından dolayı Başkan Bayrak ve yönetimine teşekkür 
ederek, başarılarının devamını diledi. Önge aynı zamanda Oda 
Başkan Vekili Yılmaz Çamkesen, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih 
Büyükünlü, Fahrettin Karakaş, Bekir Gezgüç, Mehmet Tepeli, 
Kenan Daban, Denetim Kurulu Üyeleri Osman Yıldız, Tamer De-
mirkaplan ve Ali Büyükünlü’ye de teşekkür plaketi takdim etti.
Yaşadığı heyecanı ve mutluluğu dile getiren Başkan Mehmet 
Bayrak ise, 4 yıl önce birlik içerisinde çıktıkları bu yolda oda 
olarak çok mesafe kat ettiklerini dile getirerek; “Verdiğimiz 
sözlerin hepsini tuttuk. İnşallah bundan sonraki dönemlerde 
de birlikte çalışacağız. Bugün yapılacak olan eğitim gibi daha 
birçok eğitimi esnaflarımıza sunmak istiyoruz. Hassasiyet gös-
terip buraya gelen tüm esnaflarıma, yönetim ve disiplin kurulu 
üyelerime ve katkılarından dolayı AESOB Başkanımız Adlıhan 
Dere’ye teşekkürü bir borç bilirim. Bu ödülü bizlere layık gören 
herkese teşekkür ediyorum. Ödülü Mehmet Bayrak olarak değil 
yönetimim ve üye esnaflarım adına alıyorum. Odayı devraldı-
ğımızda kötü bir durumda olan odamızı şuan Türkiye’nin en iyi 
odası haline getirdi. Gururlu, mutlu ve onurluyum” dedi.
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“BiRBiRiMiZiN DERDiNi
EN iYi BiZ BiLiRiZ”

AESOB BAŞKANI DERE:

Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 

Birliği Başkanı Adlıhan 
DERE, Sivil Düşünce 

Platformu’nun 
düzenlediği Geleneksel 

Cuma Kahvaltı’sının 
konuğu oldu. Platform 

üyelerinin sorularını 
yanıtlayarak, 

istişarelerde bulunan 
AESOB Başkanı DERE, 
gündem hakkında da 
değerlendirmelerde 

bulundu.
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Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivil 
Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
dayet Gültekin, AESOB Başkanı Dere’ye katılım-
larından dolayı teşekkür ederek, “Adlıhan başka-
nımız bayrağı devraldığı günden bugüne yalnızca 
Antalya’da Birlik Başkanı olmamış, Ankara’da ve 

tüm Türkiye’de esnafın derdiyle dertlenmiştir. Adlıhan Baş-
kanımız ile birlikte esnafın çehresi de değişmiş, esnafın An-
kara’daki sesi daha gürleşmiştir. Başkan sorunların çözümü 
için çalınmadık kapı bırakmamıştır. Bugüne kadar çoğu siyasi 
Antalya ziyaretlerinde Birliğe ya uğrar ya uğramazlardı ancak 
bugün görüyoruz ki artık tüm siyasiler önce Birliği, önce esnafı 
ziyaret etmeye başlamıştır. Bu şartlar altında esnafın geleceği 
adına Sivil Düşünce Platformu olarak Adlıhan Başkanımızı des-
teklediğimizi ve çalışmalarında her zaman yanında olacağımızı 
belirtiyoruz” dedi.

“Koltuğa Güç Vermeye Geldik”
Kahvaltı daveti nedeniyle platform üyelerine teşekkür ederek 
konuşmalarına başlayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
(AESOB) Birliği Başkanı Adlıhan DERE, kurumlar, siyasiler ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde istişarelerde 
bulunarak çalıştıklarını belirterek; “Biz esnafın derdiyle dert-
lenmek, mutluluklarını paylaşmak için buradayız. Belki iddia-
lı olacak ama ben koltuktan güç almaya değil bu koltuğa güç 
vermeye geldim” şeklinde konuştu. Zaman zaman eleştirilere 
maruz kaldığını vurgulayan Başkan Dere, çalışmalarının kol-
tuk çıkarı adı altında baltalanmaya çalışıldığını hatırlatarak, 
“Bizler bakanlarımıza esnaflarımızın sorunlarını bakanlarımıza 
aktarmak için havaalanına gidiyoruz. Bizi Ankara’da veya çeşit-
li kurumlarda bulunduğumuza yönelik eleştiriyorlar. O eleşti-
renlere sesleniyorum; gidin bir araştırın bakalım, havaalanında 
hangi bakanı karşılayıp hangi dosyayı sunmuşum, hangi esna-
fımızın sorununu Ankara’ya taşımışım. Bizler zaten koltukları 
bırakıp buralara geldik, bizler esnafımızın sesini daha gür dile 
getirmek, isteklerimizi kapı kapı dolaşarak gerekirse her türlü 
siyasiye günün her saati arayarak çözmek için buralara gel-
dik. Makam ve mevki kaygımız olsaydı, yaptığınız eleştirilerin 
kaynağı olsaydı zaten 75 oda ve 75 bin esnafın başkanı olarak, 
değil bu makamda oturmak sokağa bile çıkamazdık. Allah tüm 
esnafımızdan, dostlarımızdan razı olsun ki bir gün bakan ile 
görüşürken başka bir gün esnafımızın kahvaltı sofrasına dahil 
olabiliyoruz. Çünkü biz biriz, beraberiz ve birbirimizin derdini en 
iyi biz biliriz” dedi.     

“Burada, Dimdik Ayaktayız”
Başkanlık makamına geldiğinden beri ülkenin ve esnafın zor 
günler geçirdiğinin altını çizen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği başkanı Adlıhan DERE, “Göreve geldiğimizden 
beri ülkemiz büyük badireler atlattı. Rus uçağının düşürülmesi, 
PKK’nın hain saldırıları, bir taraftan dış mihrakların sinsi plan-
ları ve sonuç elde edemeyince de 15 Temmuz hain darbe gi-
rişimiyle ülkemiz ve milletimizin geleceği karartılmak istendi. 
Ancak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ol-
mak üzere milletimiz bu sinsi senaryolara asla geçit vermedi. 
15 Temmuz’u hep beraber yaşadık, esnaf arkadaşlarımızla ge-
rek meydanlarda nöbet tuttuk gerekse kepenklerimizi açık tu-
tarak ‘Biz Buradayız, Dimdik Ayaktayız’ mesajı verdik” şeklinde 
konuştu. Son günlerde, ülkemizin kurmaca mahkemelerde uy-
durma senaryolarla gelişmesinin engellenmeye çalışıldığına da 
değinen AESOB Başkanı DERE, en büyük yanlışın ise içimizdeki 
düşmanlar olduğuna dikkat çekerek; “Madem bir suç var orta-
da gösterin belgeyi, suçluları hep beraber cezalandıralım dedi-
ğinizde ortada belge yok, o zaman kes ceza dediğimizde ceza 
da yok çünkü ceza kesilecek bir suç yok ortada. Bir de bunların 
değirmenlerine su taşıyan içimizdeki hainler var. Tüm bu senar-
yoya bakınca ülkemizin ve milletimizin hala dimdik ayakta dur-
masını ise hazmedemeyenler var. Bakın bugün Halkbank üze-
rinde oynanan bu kirli oyunlar neticesinde biz esnafımıza kredi 
veremiyoruz. Bu durumda esnafımız borçlarını ödeyemiyor ve 
sorunlarla baş başa kalıyor. Yani esnafımızın, milletimizin, ge-
leceğimizin nasıl karartılmaya çalışıldığını, boyun eğdirilmeye 
çalışıldığını hep beraber görüyoruz. Ancak 15 Temmuz hain 
darbe girişimiyle erişemedikleri hain planlarına, bugün yarat-
maya çalıştıkları suni kriz algısıyla da erişemeyeceklerini bir 
kez daha belirtmek istiyorum” dedi.

Gerek Ankara’da gerekse Antalya’da Valilik, Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı ve diğer tüm kurumlarla koordineli bir şekilde 
çalışabilmenin getirdiği kolaylıklara değinen Başkan DERE, 
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
rı Birliği ortaklığında düzenlenen Esnaf Çalıştayı ve AESOB’da 
ilçe belediye başkanları, parti başkanları, kaymakamlar ve An-
talya protokolünü 1 yıl boyunca düzenli olarak ağırladıkları ‘Oda 
Başkanları Buluşmaları’ etkinliklerini örnek vererek bir ve birlik 
olmanın geleceğin inşasında ne kadar önemli olduğunun altını 
çizdi. Sivil Düşünce Platformu üyelerinin soru ve katkılarıyla 
devam edilen toplantıda AESOB Başkanı DERE’ye, Platform 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Gültekin ve Başkan Ve-
kili Dilaver Tanık teşekkür plaketi takdim etti.        
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DERE, “İş Gücünün Niteliği 
Arttırılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon-
federasyonu (TESK) - Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) işbirliğinde 
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi 
Proje Toplantısı (KİDEP) , Antalya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-

liği (AESOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, SGK Kayıt Dışı İs-
tihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, 
SGK İl Müdürü Nejat Deniz, SGK İl Müdür Yar-
dımcısı Ayhan Yıldız, SGK Denetmeni Okan Ayaz 
ve SGK Uzmanı Enver Güleryüz’ün katılımlarıyla 
düzenlenen toplantıda bilgilendirme sunumları-
nın ardından esnaf ve sanatkarların soruları ya-
nıtlandı.
Sosyal güvencenin önemine dikkat çekilen, çok 
sayıda esnaf ve oda başkanının katıldığı toplan-
tının açılışında konuşan AESOB Başkanı Adlıhan 
Dere, istihdam ve nitelikli iş gücünün en temel 
meseleler arasında yer aldığını belirtti.

“İş Gücünün Niteliği Arttırılmalı”

Küresel rekabette iş gücü niteliğinin oldukça 
önemli olduğunun altını çizen AESOB Başkanı 
Dere, “Mali ve teknolojik alt yapı günümüzde 
rekabet için yeterli olmamakta ve iş gücünün 
niteliği ön plana çıkmaktadır. Bir ülkenin eko-
nomik yapılanmasında beyaz yakalı çalışanlar 
kadar mavi yakalı çalışanlar da çok önemlidir. 
Ülkemizde kayıt dışı istihdamı etkileyen en bü-
yük problem işsizliktir. İşsizlik probleminin te-

Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi 
Proje Toplantısı gerçekleştirildi.
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melimde ise mesleksizlik yer almaktadır. ‘Ne iş olsa yaparım’ 
devrinin tamamlanması için mücadele etmeli ve bunu da ka-
rarlılıkla sürdürmeliyiz. Belgeli işçilerin tesis edilmesiyle kayıt 
dışı istihdam mücadelesinde sonuç alınabilir. Kayıt dışı ile mü-
cadelede sadece yasal düzenlemelerle değil, esnaflarımızın da 
bilince sahip olması zorunluluktur.” dedi.

“İstihdamda İkinciyiz”

Küresel ölçekte yaşanan krizlerle beraber en gelişmiş ülke-
lerde dahi işsizlik sorununun yaşandığını vurgulayan AESOB 
Başkanı Dere, “Küresel ekonomik krize rağmen son dönemde 
alınan reform niteliğindeki tedbirlerle ekonomimiz büyümeye 
devam etmektedir. O nedenle krizden en az etkilenen ülkelerin 
başında gelmekteyiz. Bu tedbirler sayesinde iş gücüne katılım 
oranı her yıl artmış, kayıt dışı istihdam oranı düşmüştür. An-
talya’da tarım ve ticaretten sonra turizmin de istihdam oluş-
turduğunu görüyoruz. Farklı illerden gelen insanların turizm 
sektöründe çalıştığını görüyoruz. Bundan dolayı şehrimiz işsiz-
likle mücadele eden bir kent haline geldi. Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı İstihdam Seferberliği’nde İstanbul’dan sonra Antalya 
ikinci olmuştu. İstihdam ülkemiz için her ne kadar önemliyse, 
bu istihdamın kayıt altına alınması o kadar önemlidir.” dedi.
“İşletme Bebek Gibidir”
Ülke genelinde 15 şehirde yürütülen KİDEP bilgilendirme top-
lantısında konuşmalarını gerçekleştiren SGK Kayıt Dışı İstih-
damla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü kuruluş aşama-
sındaki bir işletmeyi yeni doğan bir bebeğe benzeterek, “Çocuk 
büyütürken nasıl itina gösteriyorsak, işletme de öyledir. İşlet-
me kurulacaksa devletin kanun ve kurallarıyla, işçinin hakkını 
ödemek suretiyle, alın teri kurumadan maaşını ve sigorta primi-
ni ödeyerek büyütüp yaşatmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

“Tek Vücut Olup Büyüme Kaydettik”

Ülke ekonomisinin çöküşünü hedef-
leyenlere karşı dimdik durarak büyü-
me kaydedildiğini vurgulayan Süngü, 
“Dünyada en çok büyüyen ilk büyük 
ekonomi olduk, yüzde 11,1. Bazı çev-
reler devletimizin çöküşü, milletimi-
zin iflasa sürüklenmesi ve işletme-
lerin kapanmasını beklerken sizler 
ve iş adamlarımızın, devletin kurum 
kuruluşlarıyla tek vücut olup başarı-
lı bir performansa imza attık. İlk se-
ferberlik başarılı sonuçlandı. İnsan 
zirveye çıkar ama orada kalmak çok 
daha önemlidir. Bir çalıştırıyorsak bir 
kişi daha kattığımızda ekonomimiz 
canlandırır. Bir şey olmaz demeye-
lim. Kayıt dışı çalıştırıyorsa imkanı 

yoksa önemli teşvik paketlerimiz var. Bir ayını esnafımız bir 
ayını devlet ödeyecektir. Bu kanunda yasal çalışmalar devam 
ediyor.” dedi.

“Sigortasız Çalıştırana Ceza”

Kayıt dışı istihdamın haksız rekabet ve haksız kazanca sebep 
olduğunun altını çizen Yakup Süngü,”Bir işçiyi 1 ay süreyle si-
gortasız çalıştırmanın cezası tespit edildiğinde 7 bin 776 TL, 
eğer yapılan takipte işçi 6 ay sigortasız çalıştırılmışsa işverenin 
ödeyeceği ceza 28 bin 844 TL’dir. Ayrıca bu işyerleri teşvikten 
de yararlanamamaktadır.” dedi.

“Antalya’da Sigortalı Sayısı Artıyor”

Antalya SGK İl Müdürü Nejat Deniz, kayıtlı istihdamın öncelik-
li hedefleri olduğunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla 
alakalı yoğun çaba harcadığını belirtti.

2002 yılında yüzde 52,5 olan kayıt dışılığın yüzde 34’lere kadar 
indirildiğini vurgulayan Deniz, “Bugün 11 farklı teşvik uygula-
mamız devam ediyor. Biz Antalya İl Müdürlüğü olarak kentteki 
iş yerlerimize ve çalışan sigortalılarımıza yönelik 78 milyon 574 
bin TL’lik istihdama yönelik teşvik veriyoruz. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Seferberlik 
kapsamında, İlave istihdamda Antalya Türkiye ikincisi oldu. Bu 
da sizlerin sayesinde oldu. Antalya’daki sigortalı sayısı her ge-
çen gün artıyor.” dedi.

Konuşmalar, SGK uzmanlarının bilgilendirme sunumları ve es-
nafların sorularının cevaplandırılması ile devam eden toplan-
tının sonunda AESOB Başkanı Dere, SGK Kayıt Dışı İstihdamla 
Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü’ye katkılarından dolayı 
plaket takdim etti.
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YILIN GAZETECİLERİ 
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Antalya Basın 
Ödülleri ile 24’üncüsü düzenlenen Hasan Özkay Fotoğraf Ödülleri, Hotel Su’da gerçekleştirilen 
törenle sahiplerini buldu.

Törene, Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Antalya Milletvekili Çetin Osman 
Budak, Antalya Büyükşehir Be-

lediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 
MHP Başkanı Mustafa Aksoy, Burdur Belediye 
Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Muratpaşa Bele-
diye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ATSO Meclis Baş-
kanı Süleyman Özer, AESOB Başkanı Adlı-
han Dere, Basın İlan Kurumu Müdürü Nedim 
Engin, Kıbrıslı, Ukraynalı gazeteciler ile ödül 
alan gazeteciler katıldı.

‘İYİ BİR YIL OLDU’
Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın yüzünün 
dünyaya açık olduğunu belirterek, AGC’nin 
çalışmalarının faydasını gördüklerini ifade 
etti. Antalya’nın başarılı bir yılı geride bırak-
tığını anlatan Karaloğlu, “2017 Antalya için 
gerçekten iyi bir yıl oldu. Turizm rakamları 6 
milyon 200 bindeydi geçen yıl, bu yıl 10 mil-
yonu geçti. İstihdama en çok katkı sağlayan 
İstanbul’dan sonra ikinci il oldu. Antalya’nın 
ihracat rakamları da rekora gidiyor. Bu başa-
rıların altında herkesin kadar yerel medyanın 
da emeği var” dedi.
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Başkan Dere,
Sosyo Ve

Kültürel Belediyecilik 
Uygulamaları 

Kategorisinde Ahmet 
Hamdi Tanpınar 

Yarışması İle 
2. olan Akdeniz 

Belediyeler Birliği ve 
Kepez Belediye Başkanı

Hakan Tütüncü’ye 
ödülünü takdim etti.

3.AKDENİZ BELEDİYECİLİK
PROJE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 3. Akdeniz 
Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Akdeniz Belediyeler 
Birliği (AKBB) tara-
fından bu yıl üçün-
cüsü yapılan Ak-
deniz Belediyecilik 
Proje Yarışması’nın 

ödül töreni, Mimar Sinan Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene 
Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah 
Suphi Özgödek, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Menderes Türel, Ak-
deniz Belediyeler Birliği ve Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 
Döşemealtı Belediye Başkanı Tur-
gay Genç, Aksu Belediye Başkanı 
Halil Şahin, Ak Parti İl Başkanı Rıza 
Sümer, Antalya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı 
Adlıhan Dere’nin yanı sıra yarışma-
nın jüri üyeleri ile farklı il ve ilçe be-
lediye başkanları katıldı. 

Beş kategoride 
21 belediyenin toplam 

55 projeyle katıldığı yarış-
manın ödül töreni, AKBB 

tanıtım filmiyle başladı. 
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Başkan Dere’nin katıldığı 11. Kalkınma Planı 
Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu 
Toplantısı’nda, yenilikçi girişimcilik ile es-
naf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerde yenilik-
çiliğin geliştirilmesi, bu kesimin verimlilik, 
büyüme ve ihracata katkı potansiyellerinin 

geliştirilmesi, finansmana erişimin artırılması ve yenilikçi 
finansman araçlarının geliştirilmesi, ,insan kaynakları, yö-
netim kapasitesi ve yenilikçi sınıfın geliştirilmesi, yenilikçi 
üretim merkezlerine dönüşümün sağlanması, sağlanan 
kamu desteklerinin etkinleştirilmesi, desteklerin yenilikçi 
yöntemlerle verilmesi, üniversitelerin girişimcilik ekosis-
temine katkısının geliştirilmesi gibi başlıklara değinildi.

KALKINMA 
BAKANLIĞI

11. KALKINMA 
PLANI ÖZEL 

İHTİSAS 
KOMİSYONU VE 

ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI’NA 

KATILDI

AESOB BAŞKANI ADLIHAN DERE

AESOB Başkanı 
Adlıhan Dere, 

ülkemizin gelecek 
beş yıllık dönemde 

odaklanacağı 
temel politika 
ve stratejilerin 
belirlenmesi 
kapsamında 
Özel İhtisas 

Komisyonu / Çalışma 
Grubu Toplantısı’na 

katıldı.
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Halkbank Bölge Koordinatörümüz Rıfat Ertuğ 
Koç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi maka-
mında ziyaret etti. AESOB ve aynı zamanda Ke-
pez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifi Başkanı Adlıhan Dere, esnafa verilen 
kredi miktarının 200 bin TL’den 500 bin TL’ye 

çıkartılması üzerine teşekkürlerini ilettiği toplantıda, “Halk-

bank esnafımızın bankasıdır, bizim bankamızdır. Son zamanlar-
da Halkbank üzerinde oynanan oyunları hep beraber izliyoruz. 
Halkbank zor duruma düşürülmeye çalışılıyor. Bu sebeplerle 
bizler esnaf ve sanatkarımıza kredi bulmakta zorlanıyoruz. 
Ancak esnaf ve sanatkarımızın sıkıntı çekmesine izin verme-
yeceğimizi ve ne gerekiyorsa yapacağımızı herkesin bilmesini 
istiyorum.” şeklinde konuştu.

Esnafa Kredi Miktarı Arttı
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FEDERASYON VE BİRLİK 
GENEL SEKRETERLERİ 

EĞİTİM TOPLANTISI 
ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Federasyon ve Birlik 
Genel Sekreterleri Eğitim Toplantısı Antalya Beldibi’nde gerçekleştirildi.
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Toplantı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sa-
natkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Sek-
reter Vekili Çetin Demirkazık, Antalya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 
Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 

Selahittin Çetindoğan, Türkiye Kasaplar Odası Başkan Vekili ve 
Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Antalya Ti-
caret İl Müdürü Seval Dizerkonca ve Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen genel sekreterlerin katılımıyla düzenlendi. 

Bilgilendirme toplantısında konu-
şan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 
“Gümrük ve Ticaret Bakanımız 
Sayın Bülent Tüfenkci ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve 
Sanatkarlar Genel Müdürümüz 
Necmettin Erkan’ın Antalya’mıza 
özel bir ilgisi ve alakası var. Ben 
7 Nisan 2016’da Antalya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-
kanı olarak seçildim ve 9 Nisan 
2016’da Sayın Bakanımız hem 
şahsıma hem de birliğimize hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. Bu 
ilgi ve alaka dolayısıyla bakan-
lığımız ve tüm personellerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi. 2018’de 
gerçekleşecek genel kurulla-
rın bir demokrasi örneği olması 
temennisinde bulunan Başkan 
Dere, “Bugün genel kurullar ön-
cesi genel sekreterler bilgilendir-
me toplantımız gerçekleştiriliyor. 
Genel sekreterler bilgilendirme 
toplantımızın tüm esnaf ve sanat-
karlarımız adına hayırlı olmasını 
diliyorum. Ayrıca 2018 genel ku-

rullarımızın da demokratik bir çerçevede gerçekleştirileceğine 
ve başta Antalya’mız olmak üzere hepimiz için güzel sonuçlar 
getireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılarla karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleşen toplan-
tıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel 
Müdürü Necmettin Erkan genel sekreterlerin sorularını ya-
nıtlayarak öneri ve isteklerini not etti. Açılış konuşmaları ve 
soru-cevapların ardından toplantı bilgilendirme sunumlarıyla 
devam etti.  
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İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız’ın su-
num yaptığı Okul Servis Araçları Yönetme-
liği Değerlendirme Toplantısı’na Milli Eğitim 
Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Nuh Derya 
Kaplan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Komiseri 
Suat Üşümez, Antalya Servisçiler Odası Başka-

nı Süleyman Şahin, UKOME temsilcileri ve çok sayıda 
servisçi esnafı katıldı. Toplantıda Okul Servis Araçları 
Yönetmeliği hakkında konuşan Yıldız, taşıması yapıla-
cak olan engelli öğrencilerin durumlarının değerlendi-
rilmesi, taşıma tespit komisyonlarının oluşturulması, 
yürürlüğe girecek olan maddelerin değerlendirilmesi, 
servis aracı şoför ve rehber personel eğitimleri, taşı-
macının yükümlülükleri, servis içerisinde çalışacakla-
rın eğitimleri, diğer bakanlık birimlerinin görev ve so-
rumlulukları, gerekli görülen diğer hususlar konusunda 
servisçi esnafını bilgilendirdi.

Sunum sonrası esnafa seslenen Oda Başkanı Süley-
man Şahin ise, yeni eğitim öğretim yılı ile Antalya ve 
ilçelerde faaliyet gösteren araçlarda köklü değişik-
liklere imza attıklarını ve gelişmeye devam ettiklerini 
belirterek, yeni başlattıkları araç takip sistemi konu-
sunda esnafların hassas olması gerektiğinin altını çizdi. 

İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, UKOME 
ve AESOB’a bağlı Servisçiler Odası’nın iş birliği ile AESOB Toplantı Salonu’nda Okul Servis 
Araçları Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

OKUL SERVİS ARAÇLARI 
YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI
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AESOB Başkanı Ad-
lıhan Dere, Antalya 
Servis Aracı İşlet-
mecileri Esnaf Oda-
sı Başkanı ve aynı 
zamanda AESOB 

Başkan Vekili Süleyman Şahin’in dü-
zenlediği kahvaltı organizasyonuna 
katıldı. Servisçilerin sorun ve istek-
lerine değinen AESOB Başkanı Dere, 
1 Ocak-31 Mart arasında yapılacak 
olan olağan genel kurul toplantıları 
hakkında da istişarelerde bulundu. 

Antalya’da en çok üyeye sahip oda-
lardan biri olan Antalya Servis Aracı 
İşletmecileri Esnaf Odası’na yakışır 
bir seçim süreci temennisinde bu-
lunan Başkan Dere, “Malumunuz 
1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasın-
da odalarımızın olağan genel kurul 
toplantıları ve seçimleri var. Oda 
seçimleriyle ilgili çoğu arkadaşımız 
çalışmalarını sürdürüyor. Ben tüm 
odalarımızın demokratik ve objektif 
bir seçim süreci yürüteceğine inanı-
yorum.” dedi. Seçim sürecinde ana 
hedefin esnaf ve sanatkarlara hizmet 
etmek olduğunun altını çizen Başkan 
Dere, “Sonuçlar şimdiden tüm esnaf 
ve sanatkarlarımıza, Antalya’mıza, 
milletimize hayırlı olsun.” dedi.   

SERVİSÇİLERLE BULUŞTU
AESOB BAŞKANI DERE:

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı 
Adlıhan Dere, Antalya Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 
üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
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YILBAŞI
ÖNCESİ 
İSTİŞARE

GÖZLEMECİ ESNAFINDAN 
BAŞKANA ZİYARET

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Milli Pi-
yango İdaresi Antalya Şube Müdürü 
Karip Toraman’ı makamında ziyaret 
etti. AESOB Başkanı Dere, yılbaşında 
yapılacak büyük ikramiye çekilişi öncesi 
milli piyango bayi ve esnafları hakkında 
istişarelerde bulundu.

Börekçiler Odası Başkanı Hüseyin 
Şimşek, Çağlarca Mesire ve Gözleme-
ciler Kooperatifi Başkanı Kezban Kan 
ve gözlemeci esnaflarımız, Çağlarca 
Muhtarı Mustafa Kayrak, Demircilik 
Mahallesi Muhtarı Murat Gültaze, İb-
rahim Eviş ve Mustafa Songul, AESOB 
Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında 
ziyaret etti. Ziyaret esnasında gözle-
meci esnafının istek ve sorunlarıyla il-
gili istişarelerde bulunuldu.
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İl İstihdam Yürütme Kurulu Toplantısı, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Semra Kokurcan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sanem Öztürk, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Muhammet Karataş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Yıldız ve ATSO Kobi Müşaviri Dr. Aylin Tü-
may’ın katılımlarıyla, AESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda 
görüşülecek konular hakkında istişarelerde bulunuldu. 

İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU 
TOPLANTISI, AESOB’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ekdağ A.Ş. Genel Müdürü Didem Boztepe Erkış ve
yönetim kurulu üyelerine yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sahil Güvenlik Okul Komutanı Kd. Alb. Engin Kuntay, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye iade-i ziyarette bulundu.
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Kaş AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş ve yönetim kurulu üyeleri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Bölge Başkanı Gökalp Gökdemir ve Proje Müdürü Osman Ali Sarpdağ,
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.
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Kaleiçi Yat Limanı Tanıtımı ve Kalkındırma Derneği Başkanı Ömür Kuşçular ve yönetimi, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti.

Antalya Bilim Üniversitesi Tanıtım Müdürü Doç. Dr. Murat Kaplan, Ayşe Kumbul ve Nur Açan,
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.
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Halkbank Çallı Şube Müdürü Haluk Aydın ve Cesur Bulğak, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti.
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Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ,
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ve EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe Erkış,
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı
Eyüp Sabri Kıldıran ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti.
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere birlik yönetimiyle beraber, CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Antalya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı 
Mehmet Ali Gülaçtı ve Antalya Doğalgaz, Sıhhi Tesisatçılar, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Saim Çağlayan, 

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi makamında ziyaret etti.


