AB DESTEKLİ SUSTOUR PROJESİ HEDEFİNE ULAŞTI
Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitim ve Değerlendirme Sistemi’nin Türkiye’ye
adaptasyonunu hedefleyen SUSTOUR Projesi’nin kapanış toplantısı 18 Mayıs 2016
Çarşamba günü ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, turizm sektöründe sürdürülebilirliğe
büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür uluslararası projelerin önemine değindi.
ALTSO’nun, Triada Danışmanlık, Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve İngiltere Tur Operatörleri
Birlikleri ortaklığı ile yürütmüş olduğu Türkiye’deki Seyahat Acenteleri ve Tur
Operatörleri’ne yönelik hazırlanan Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitim ve
Değerlendirme Sistemi’nin Türkiye’ye adaptasyonunu hedefleyen SUSTOUR Projesi’nin
kapanış toplantısı ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kapanış Toplantısına ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in yanı sıra, ALKÜ Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Pınarbaşı, ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Uyar, ALKÜ
Öğretim Üyesi Murat Yetkin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu,
Yüksel Kaya, Ünal Çintaş, ALTSO Meclis Üyeleri Kerim Yılmaz, Vedat Ali Erdoğan,
projeye katkı veren turizm acenteleri, turizmciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ŞAHİN: “ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkan Mehmet Şahin, turizm
sektörünün devamlılığını sağlamak için ALTSO Yönetimi olarak çalışmalara devam
ettiklerini söyledi. Başkan Şahin, “ALTSO olarak önce konaklama tesislerinde, ardından da
seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde sürdürülebilir turizm kriterlerini tanımlama ve
yaygınlaştırma projelerini hayata geçirdik. Yürüttüğümüz çalışmaların ikinci ayağı olan ve

uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülen seyahat acenteleri ve tur operatörleri için
sürdürülebilirlik sistemi projesini Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve İngiltere tur operatörleri
birlikleri ile ortak çalışarak başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.

ŞAHİN: “DANIŞMANLIK VERDİK”
Proje hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin, “Proje kapsamında Avrupa ülkelerinde
hazırlanmış olan sürdürülebilirlik standartlarını ülkemiz dinamiklerine adapte ettik. Çeşitli
toplantılarda üyelerimize sürdürülebilirlik sistemini tanıttık. Gönüllü olan tur operatörü ve
seyahat acentesi üyelerimizin sistemi kurmaları konusunda danışmanlık verdik” dedi.
Başkan Şahin, “Projemizde çalışmalarımıza destek veren başta ALKÜ Rektörümüz Sayın
Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca,
projeye destek veren acenteleri ve projede başarı gösterip sertifika almaya hak kazanan
öğrencilerimizi de tebrik ederim.” diye konuştu.

PINARBAŞI: “ALTSO, EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZDEN”
Başkan Şahin’den sonra söz alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise, ALKÜ’nün
yeni bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte çok daha fazla bu tür proje
yapmak istediklerini söyledi. Rektör Pınarbaşı, “Sustour Projesi’ni başarıyla tamamlamanın
mutluluğunu yaşıyoruz. 61 öğrencimiz proje kapsamında sertifika almaya hak kazandı. Bu
açıdan da ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Sertifika almaya hak kazanan bütün öğrencilerimi
tebrik ederim” dedi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in eğitime büyük önem verdiğine de değinen Rektör
Pınarbaşı, “Projeyi başlatan ve yürüten ALTSO Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
çok teşekkür ederim. ALTSO en büyük destekçilerimizden birisi konumunda. ALTSO
Başkanımız sayın ŞAHİN ve ALTSO Yönetimi, bize çok önemli destekler veriyor.
Kendilerine minnettarız. Ayrıca kendileri ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu binasını da
yapıyorlar. Alanya’mıza katma değer katacak bölümler açmak istiyoruz. Bu yüzden de
ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’na büyük önem veriyoruz. Okulumuzun açılmasının
ardından turizm sektöründe yaşanan nitelikli ara eleman sıkıntısı ortadan kalkacak. Ben
tekrardan ALTSO Başkanımız Mehmet Beye bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür
ederim” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, projeye destek veren acentelere Teşekkür Belgesi, projede
başarı gösteren öğrencilere ise sertifikaları verildi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

