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Odamızın Saygıdeğer Üyeleri;
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gö-
reve geldiğimiz ilk günden beri değişimin ve 
gelişimin öncüsü olarak yetki ve sorumluluk-
larımız çerçevesinde Alanya’mızdaki hizmet 
sürecinde işlerini en hızlı, en güvenilir ve en 
sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi en önemli 
görev bildik.

Bu konuda, ALTSO Turizm Meslek Yüksek 
Okulu, Türkler Toptancı Hali, Güzelbağ Sa-
nayi Sitesi, AKDAĞ gibi çok önemli projelere 
‘ALTSO Çalışıyor, Alanya Büyüyor’ prensibi-
miz çerçevesinde öncülük ettik.

Eğitim çalışmalarımızı ALTSO Akademi ça-
tısı altında topladık. Gerek mesleki kurslara, 
gerekse kişisel gelişim eğitimlerine binlerce 
üyemiz ve vatandaşımız katılarak, sertifika 
sahibi oldu.

Saygıdeğer ALTSO Üyesi;
Esasen her ne yaparsak, sizlerin desteği ve 
teveccühü ile yaptığımızın bilincinde olduk.
Arkamızda ALTSO ailesini meydana getiren 
13 Bine yakın üyemizin desteğini hissettik. 
İşte başarının altında yatan ana etken de 
sizlerin teveccühüdür. Bu düşüncelerden 
hareketle tüm üyelerimize ve Alanya halkına 
sağlıklı, bol kazançlı günler dinlerim.

2013 Haziran ayında “Koordinasyonlu, Uzlaşıcı, 
Birlik ve Beraberlik İçinde Alanya’mıza Hizmet 
Etmek” misyonu ve üye odaklı hizmet anlayışıy-
la çıktığımız bu yolda söz verdiğimiz çok sayıda 
projeyi tamamlamanın ve birçok ilke imza atma-
nın gururunu yaşıyoruz.

Çeşitli vesilelerle düzenlediğimiz toplantılarda 
sizlerle bir araya gelerek ve yine sizlerin görüş 
ve önerilerini de dikkate alarak gerçekleştirdi-
ğimiz hizmetleri anlattık, sorunlarınızı dinledik, 
çözüm önerilerinizi faaliyetlerimizde rehber ka-
bul ettik. Siz gelemediğinizde, biz sizin ayağını-
za gelmeye gayret ettik.

Kısacası Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
üyelerimiz için kolay ulaşılabilir, sorunların çö-
züldüğü bir merkez haline getirdik. Hizmet ağı-
mızı Alanya’mız ile de sınırlı tutmadık. Sınırları-
mızı aşarakülkemizin başkenti Ankara’da “İrtibat 
Ofisi” açtık. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirdikten 
sonra ALTSO’yu ilklerin mimarı bir kuruluş hali-
ne getirdik.

Kısa sürede Ankara İrtibat Ofisimizden hizmet 
alan üyelerimizin danışmanı, evi, arkadaşı, yol-
daşı, yardımcısı, şoförü, ofisi olduk. Üyelerimiz 
gibi öğrencilerimizin de sorunlarıyla ilgilendik.

Büyük bir aile olarak gördüğümüz ALTSO’nun 
sadece yönetim kurulu olarak değil, Alanya’mı-
zın kalkınmasında lokomotif olan hemen her 
sektörün temsilcilerinin yer aldığı meclisimizle, 
komitelerimizle odamızın güçlü altyapısını üye-
lerimize ve halkımıza hizmet etmek için kullan-
maya gayret ettik.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Alan-
ya’mızın ekonomik değerini, başta tarım, turizm 
ve inşaat olmak üzere, eğitim, sosyal hizmetler 
ve teknoloji alanlarında genişletecek, üyelerimi-
ze ve halkımıza daha fazla fayda sağlayacak 
faaliyetlerde bulunmaya ve projeler geliştirmeye 
devam ediyoruz.
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GÖRKEMLİ FUAR: 
HESTOUREX

ALTSO VE ALANYA SHM’DEN 
ÖRNEK PROJE

MİLLİ SEFERBERLİĞE
BÜYÜK İLGİ

ALTSO ÜYELERİNE
İNDİRİM MÜJDESİ

TOPTANCI HALİ’NİNTEMELİ 
GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE ATILDI

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından oluşturulan Alanya 
heyeti, Turizm ve Kültür Bakanı Nabi Avcı ve bakanlık kurmay-
ları ile bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ve Alanya’nın 
sorunları ile çözüm önerilerinin bir rapor halinde sunulduğu 
toplantı 1.5 saat den fazla sürdü. . 

ALTSO her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 
(TOBB) gelen öğrenci yardımlarına, 
kendi bütçesinden de katkı yaparak ihti-
yaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Başkan 
Şahin, hayırsever işadamlarını teşvik et-
meyi hedefledikleri bu çalışmanın örnek 
olması temennisinde bulundu. ALTSO, 
taşımalı eğitim veren 3 köy okulunda 
toplam 703 ihtiyaç sahibi öğrenciye kı-
yafet yardımı yaptı.

Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın sponsorluğunda Alaiye 
Organizasyon’un desteğiyle konferans 
vermek için Alanya’ya gelen Ünlü 
Akademisyen ve İlahiyatçı Nihat Hati-
poğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i 
ziyaret etti.

Projesi ALTSO tarafından çizdirilen Yeni 
Toptancı Hali’nin temeli görkemli bir törenle 

atıldı. Suriye konulu toplantı için Paris’de 
bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  

törene sinevizyonla bağlandı.

ALTSO ile Alanya Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, şehit 

yakınları, gaziler ve engellilerin yararlana-
cağı sosyal sorumluluk projesinin basın 

toplantısı ALTSO’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı ‘Çalışma Hayatında 

Milli Seferberlik’ projesinin bilgilendirme 
toplantısı ALTSO ve ALSMO işbirliğinde 

yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve CLK 
Akdeniz Elektrik arasında, ALTSO 

üyelerine ait ev ve  iş yerlerine özel 
avantajlar sağlayan indirimli elektrik satış 

protokolü imzalandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önder-
liğinde düzenlenen; 150 ülkenin katılım 

gösterdiği ve 4 bin alım heyetinin yer aldığı 
Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongre ve Fua-
rı (HESTOREX) 06-09 Nisan 2017 tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Mehmet Şahin, Alanya esnafının 
marka avukatlarıyla yaşadığı ‘taklit 
ürün’ tartışmalarının ardından ALTSO 
üyeleriyle Alanya Öğretmenevi’nde 
bir araya geldi.

BAŞKAN ŞAHİN, ÜYELERİN 
SORUNLARINI DİNLİYOR

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile An-
talya Tanıtım A.Ş.’nin birlikte düzenlediği 
‘Alanya’da Alışveriş Var’ projesinin talihlile-
rine hediyeleri törenle verildi. 

ALANYA’DA ALIŞVERİŞ VAR 
KAMPANYASI’NA 
REKOR KATILIM: 95 MİLYONALTSO Başkanı Mehmet Şahin, TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de düzenle-
nen Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na 
katıldı. 

BAŞKAN ŞAHİN AKDENİZ BÖLGE 
TOPLANTISI’NA KATILDI

ALTSO
EĞİTİM

ALTSO ÖĞRENCİLERİ BU YIL 
DA UNUTMADI

ALTSO, HATİPOĞLU’NU 
ALANYA’YLA BULUŞTURDU
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TARİHİ BULUŞMADA 
ŞAHİN’DEN KRİTİK TALEP
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik 
Planlama Grubu 5’inci Toplantısı kapsamında Alanya’da bir araya 
gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov’a Rus vatandaşlarının ülkemize nüfus cüzdanı ile 
girebilmesi için çalışma başlatılması talebinde bulundu.

ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, Türkiye-Rusya Ortak 
Stratejik Planlama Grubu 
5’inci Toplantısı kapsamında 
Alanya’da bir araya gelen 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov’a Rus 
vatandaşlarının ülkemize nüfus 
cüzdanı ile girebilmesi için 
çalışma başlatılması talebinde 
bulundu.

Alanya için tarihi bir buluşma niteliği 
taşıyan görüşmede iki ülke arasındaki 
dostluk köprüsü yeniden inşa edilirken 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de bölge ve 
ülke turizmi için son derece büyük önem 
taşıyan “Rus vatandaşlarının ülkemize 
kimlikle girebilmesi” talebinde bulundu.

Söz konusu talebini ilk olarak Moskova 
Fuarı’nda da dile getiren ve turizmcilerden 
büyük destek gören Şahin’in bu önerisi, 
başta Suriye olmak üzere çok sayıda 
uluslararası konunun görüşüldüğü 
zirvede turizmi de gündeme taşıdı. Talebi 
inceleyeceklerini söyleyen Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov, “ Vatandaşlarımızın 
neden bölgenizi tercih ettiğini çok iyi 
anlıyorum. Çok güzel bir şehir. Bu konuda 
üzerimize düşeni kanunlar çerçevesinde 
yerine getireceğim” dedi. Aynı öneriye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da 
destek verdiği biliniyor.
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“ŞAHİN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ”

Öte yandan ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin zirvenin ardından NTV ve İhlas 
Haber Ajansına gündemi değerlendirdi. 
Lavrov’un Alanya’ya gelişi “Tarihi bir fırsat” 
olarak niteleyen Şahin, “Bu tarihi ziyareti 
planlayan Alanya’mızın Gururu Dışişleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Alanya 
adına yürütülen ve yürütülmekte olan tüm 
projelerde onun liderliği ön plana çıkıyor. 
Böyle bir hizmet adamına sahip olduğumuz 
için ne kadar şanslı olduğumuzu tarif 
edemiyorum. Dünden bu yana Rusya’nın 
da, Türkiye’nin de ve hatta bu zirveyi takip 
eden tüm dünya medyasının gündeminde 
Alanya yer aldı. Bu buluşmanın tanıtıma 
katkısını anlatmaya gerek yok. Bu tanıtıma 
hiçbir bütçe de dayanmazdı. Biz de 
ALTSO olarak bu fırsatı değerlendirip 
Rus vatandaşlarımızın ülkemize kimlikle 
gelebilmelerini her iki bakanımızdan da 
talep ettik. Umarız bu konuda da ortak 
adımlar en kısa sürede atılır” diye konuştu.

BAKAN 
ÇAVUŞOĞLU’NDAN 
ALTSO’YA TEŞEKKÜR
Alanya’mızın gururu devlet ve hizmet adamı Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu, ALTSO’ da muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi. Projeler 
ve yatırımlar konusunda muhtarlarla söyleşi yapan Bakan Çavuşoğlu, Doğalgaz’ın 
Alanya’ya yakın zamanda gelecek olmasında ve ALTSO Turizm MYO’nun kısa 
sürede Alanya’mıza kazandırılmasındaki emekleri nedeniyle ALTSO Başkan ve 
yönetimine teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, odamızda yaptığı konuşmada, ALTSO Turizm MYO’yu 6 ay 
gibi kısa bir sürede bitiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve ALTSO Yönetimine 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Doğalgazın da en kısa sürede Alanya’ya 
getireceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Doğalgazı Alanya’mıza getiriyoruz. 
Bu konudaki emekleri ve çalışmaları nedeniyle ALTSO’ya teşekkür ederim” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nu oda hizmet binası girişinde karşılayan ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin ise Alanya yararına yapılacak her türlü projeye elinden gelen 
desteği veren Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Bakan Çavuşoğlu’nu 
oda hizmet binası girişinde karşıladı.



ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

10

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI  ALTSO       11

BAKANLIKTA BÜYÜK 
BULUŞMA
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından oluşturulan 
Alanya heyeti, Turizm ve Kültür Bakanı Nabi Avcı ve bakanlık 
kurmayları ile bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ve 
Alanya’nın sorunları ile çözüm önerilerinin bir rapor halinde 
sunulduğu toplantı 1.5 saat den fazla sürdü. 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve 
turizmcilerden oluşan ALTSO heyeti, 
Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı’yı ziyaret etti. Başkan Şahin, kötü 
geçen 2016 yılının ardından esnafın yüzünü 
güldürecek acil talepleri Bakan Avcı’ya 
iletti. Oldukça verimli geçen toplantıda 
Bakan Avcı, Başkan Şahin’e hitaben, “Çok 
iyi hazırlanmışsınız. Taleplerinizi önemle 
dikkate alacağız. Sektöre gayet hakim bir 
heyet ile karşılaşmak bir bakan olarak 
beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi. Başkan 
Şahin açıklamasında ayrıca, “Bu önemli 
toplantının gerçekleşmesini sağlayan 
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Alanya heyetini Turizm ve Kültür 
Bakanlığında Bakan Nabi Avcı’nın yanı sıra 
Kültür ve Turizm Bakanı Baş Danışmanı 
Fatih Dut, Tanıtma Genel Müdürü İrfan 
Önal, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü 
Kudret Arslan, Özel Kalem Müdürü 
Murat Nedim ve Müsteşar Yardımcısı Baki 
Alkaçar karşıladı. Toplantı süresinde Bakan 
Avcı’nın kurmaylarına heyetin talepleri ile 
ilgili talimatlar verdiği görüldü.

Alanya Heyetinde ise ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, Alanya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkan Vekili Mehmet 
Ali Dim, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Banu 
Okan Kavukçu, Ali Kamburoğlu, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alara Turizm 
Yatırımcıları Derneği Başkanı Serdar Gür, turizmciler Levent Danışman, Levent Benal, Cengiz Bektaş, 
Oytun Kan ile ALTSO Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Necati Şatana katıldı.

ŞAHİN: “ÇABALARINIZI TAKDİR EDİYORUZ ANCAK DAHA FAZLA DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

Bakan Nabi Avcı’nın “Hoş geldin” konuşmasının ardından ALTSO Başkanı Mehmet Şahin söz alarak, “Sayın 
Bakanım.Yaşanan çok sayıda kriz maalesef Alanya’mızın üç ana sektörü turizm, tarım ve inşaatı çok olumsuz 
biçimde etkiledi. Çok sayıda tesis kapılarını kapatırken binlerce turizm çalışanı işsiz kaldı. Hükümetimizin 
bunca iç ve dış şer odaklarına karşı verdiği büyük mücadelenin yanı sıra çeşitli turizm tedbirleri alması 
da sevindirici ancak daha fazla desteğe ihtiyaç var. Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu’da geçtiğimiz günlerde Ukrayna’dan müjdeler verdi. Sağolun sizin de çabalarınız takdire şayan. 
Biz bugün turizm sektöründen oluşturduğumuz bu heyet ile seizlerden bir takım isteklerde bulunacağız” 
diye konuştu.
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ALANYA’NIN TALEPLERİ NELER?

Başkan Şahin, konuşmasında daha 
sonra Anadolu Jet’in tur operatörlerine 
charter hizmeti vererek Alanya-Gazipaşa 
Havalimanı’na yurt dışından direkt uçuş 
yapması, bozulan ülke imajına yönelik 
çalışmalar, SGK Prim Kolaylığı,ÖTV 
ile KDV İndirimi ya da turzimcilerin 
ihracatçı sayılması, banka borçlarının 
yapılandırılması, ülkemize kimlikle girişin 
başta Rusya olmak üzere farklı ülkeler 
için de yaygınlaştırılması, spor ve sağlık 
turizmi, AKDAĞ ve Golf Merkezleri, 
Gazipaşa Havalimanı’nın kapasitesinin 
arttırılması, iç pazara yönelik de kamu 
çalışanlarına faizsiz tatil kredi verilmesi 
ve izinlerin önceden belirlenmesi gibi 
konularda taleplerde bulundu.

BAKAN AVCI TALİMAT YAĞDIRDI

Başkan Şahin ve turizmcilerin sorunlarını 
dikkatle dinleyen Bakan Avcı toplantıya 
katılan genel müdür, müsteşar ve diğer 
bürokratlarına gerekli çalışmaların 
yapılarak kendilerine rapor verilmesi 
yönünde talimatlar verdi.

ŞAHİN: “ULAŞIM OLMAZSA 
OLMAZIMIZ” 

Alanya esnafının taleplerini Bakan 
Avcı’ya ileten Başkan Şahin, “Anadolu 
Jet’ten Alanya–Gazipaşa Havalimanı’ndan 
Stockholm, Oslo, Helsinki ve Kopenhag 
gibi önemli şehirlere direkt uçuş istiyoruz. 
Direkt uçuşun olması Alanya’mız turizmine 
bir ivme kazandırır. Alanya-Gazipaşa 
Havalimanı konusunda da bugüne kadar 
önemli iyileştirmeler yapıldı. Ama bazı 
aksaklıklar var. Terminal binası, otopark 
ve havalimanına girişte eksikliklerimiz var. 
Sayın bakanımız çok sorunumuz var ama 
ulaşım olmazsa olmazımız” dedi. 

ŞAHİN: “ALANYA’YA AŞIK OLMAYAN 
YOK” 

Alanya için spor ve sağlık turizminin 
önemine de değinen Başkan Şahin, 
“Alanya’mıza gelip aşık olmayan yok. 
Çeşitli ülkelerden 38 bin yabancı 
Alanya’mızdan ev aldı. Ama kültür, sağlık 
ve spor turizminde çok gerideyiz. Spor 
ve sağlık turizmine yatırım yapılmasını 
istiyoruz. Alanya’mızda AKDAĞ ve 
golf merkezleriyle ilgili yatırımlar var. 
Bunların bir an önce bitirilmesini ve 
turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi. 
Ülkemizin imajıyla ilgili de yurt dışında 
ciddi sıkıntıların olduğunu aktaran Başkan 
Şahin, “İmajla ilgili sıkıntılarımız var. Rakip 
ülkelerimiz sınırımızda yaşanan olayları 
Türkiye’de oluyormuş gibi gösteriyor. 
Bu konuda ciddi bir çalışma istiyoruz. 
İmajımızı düzeltmemiz gerekiyor” dedi. 
Başkan Şahin ayrıca, Rusya ve çevre 
ülkelere kimlikle giriş, kamu çalışmalarının 
izin tarihlerini yılbaşında belirlenmesi 
ve buna bağlı olarak faizsiz tatil kredisi 
verilmesi, SGK primleriyle ilgili çalışma 
yapılması, turizmciye KDV indirimi, 
turizmcinin ihracatçı kapsamına alınması, 
alkollü içeceklerde ÖTV indirimi, banka 
borçlarının yapılandırılması ve birçok 
konuda Bakan Avcı’dan taleplerde bulundu. 

BAKAN AVCI’DAN ŞAHİN’E ÖVGÜ 

Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yer aldığı 
kitapçığı Başkan Şahin’den alarak inceleyen 
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ALTSO 
Başkanı Şahin’i başarılı çalışmalarından 
dolayı tebrik etti. ALTSO’nun 
çalışmalarından övgüyle bahseden Avcı, 
Alanya’ya büyük önem verdiklerini ve 
Dışişleri Bakanımız Alanya’mızın Gururu 
Mevlüt Çavuşoğlu’yla da sık sık görüş 
alışverişinde bulunduklarını söyledi. 
Bakan Avcı, ALTSO’nun faaliyetlerini çok 
başarılı bulduğuna değinerek, “Mehmet 
Şahin kardeşimiz bakanlık gibi çalışmış. 
Takdir etmemek mümkün değil” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.
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DÜNYA RUS MEDYA KONFERANSI 
ALTSO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya Rus Medya Konferansı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), 
Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Rus Medya Konseyi  ve Alanya Rus 
Eğitim ve Kültür Derneği’nin katkılarıyla 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde 
Alanya’da düzenlendi.

Dünya Rus Medya Konferansı’nın ALTSO’da gerçekleştirilen açılış toplantısında konuşan 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “İki ülke halkları arasındaki derin tarihsel bağlar o kadar güçlü 
ki yaşanan her türlü askeri ve siyasi krize karşın bu dostluğun bozulması mümkün görünmüyor. 
Bu bağlarımız yaşanan krizlerden daha güçlü çıkmamızı sağlayacaktır. Bunun için de hepimize 
görevler düşüyor. Bu tür toplantılar da birer fırsattır. Gelin el birliği içinde Türkiye ve Rusya 
dostluğuna elimizden gelen katkıyı yapalım” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN 90 GÜN MÜJDESİ

24 Nisan 2017 Pazartesi günü ALTSO’da 
gerçekleştirilen toplantıdan önce 23 Nisan 2017 Pazar 
günü de Rus gazeteciler Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Toplantıda, güncel 
konular ve iki ülke ilişkileri ele alındı. 

Katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan Çavuşoğlu, 
Türkiye ile Rusya ilişkilerinin önemli bir dönüm 
noktasında bir araya geldiklerini vurguladı. Rusların 
Türkiye’ye vizesiz şekilde geleceğini aktaran 
Çavuşoğlu, “Yaklaşık 10 gün önce Alanya’da yaşayan 
Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Onların 
sorunlarını dinledik. Taleplerini aldık. Antalya’daki 
Rus topluluğu ile de bir araya geldik. Bu toplantıların 
faydası oluyor. Türkiye’de yaşayan Ruslar ne istiyor. 
Burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız 
oluyor. Ruslar Türkiye’de 60 değil, 90 gün kalmak 
istiyor. Rusların Türkiye’de 90 gün kalmasını inşallah 
sağlayacağız” dedi.

Çavuşoğlu bu önemli organizasyonu 
gerçekleştiren  Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Rus 
Medya Konseyi  ve Alanya Rus Eğitim ve 
Kültür Derneği’ne de teşekkür etti.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde 
gerçekleştirilen Dünya Rus Medya 
Konferansı’nın 2017 ayağı ALTSO, AGC , 
Rus Medya Konseyi  ve Alanya Rus Eğitim 
ve Kültür Derneği işbirliğinde ALTSO’da 
gerçekleştirildi.  24 Nisan 2017 Pazartesi 
günü ALTSO Meclis Salonu’nda açılışı 
gerçekleştirilen konferansa, Dünya Rus 
Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander 
Klein, Alanya Kaymakamı Mustafa 
Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı 
Musa Taşkın, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Pınarbaşı, ALTSO  Başkanı Mehmet 
Şahin, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC 
Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Rus 
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina 
Gündüz, Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı 
Servet Şakiroğlu, ALTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, fahri konsoloslar, oda başkanları ve 
Rusya ile Rus dili konuşan ülkelerden gelen 
medya sahipleri ve yöneticileri katıldı. 
Konferans öncesinde katılımcılara ALTSO 
tarafından Alanya’nın tanıtım filmi izletildi. 

KAYMAKAM HARPUTLU: “ ALANYA 
SEVDALISI MEHMET BAŞKANI 
TEBRİK EDERİM”

Dünya Rus Medya Konferansı’nın Alanya’da düzenlenmesinde büyük emekleri olan ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür eden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, “Aranızda 
bulunmaktan büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Kızılderili atasözü olduğu 
söylenen ama genel kabul gören bir atasözü var. Fırtına zamanı ağaçların yaprakların 
bakarsanız sanırsınız ki her şey yerle bir olacak. Ama ağacın köklerine bakarsanız hiçbir 
şey olmadığını görürsünüz. İki kadim ülkenin ilişkileri de bu ağacın kökleri gibi. Biz iki 
komşuyuz. Eminim Alanya’yı gezip göreceksiniz. Alanya’nın hangi köşesini gezerseniz, 
kapıyı çalarsanız sizi misafirperverlikle karşılayacaklar. Lütfen kendinizi evinizde gibi 
hissedin. Ben bu toplantıyı düzenlemek için büyük çaba gösteren, emek veren Alanya 
sevdalısı Mehmet Şahin başkanımı tebrik eder, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye 
konuştu.

ŞAHİN: “TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Konferansta konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Tarihi ve kültürel bağları yüzlerce 
yıla dayanan Türk ve Rus ilişkileri zaman zaman sekteye uğrasa da değişmeyen olan 
halkların kardeşliği. İki ülke ilişkilerine kim karınca kararınca katkı yaparsa sorunları çok 
daha kolay aşabiliriz. Türk Rus ilişkilerine önem veriyoruz. Bunun en önemli göstergesi 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu‘nun tüm programlarını iptal edip toplantımıza 
gelmesi. Rus kökenli vatandaşlarla yıllardır birlikte yaşıyoruz. 79 milletten 35 bin 
yabancının ev aldığı Alanya tam bir dil din ve ırk başkenti” dedi.
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ŞAHİN: “TURİZM, TARIM VE İNŞAAT 
LOKOMOTİFLERİMİZ”

ALTSO’ya kayıtlı 1000 yabancı sermayeli 
şirket olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, 
“Odamıza üye yabancı sermayeli şirketlerin 
yaklaşık 200’ü Rus kökenli. Çocuklarınızı 
Rus okuluna gönderebilirsiniz. 
Alanya’mızın ticari lokomotifleri turizm, 
tarım, inşaat ve emlak. Dünyadaki tüm 
tropik meyveler Alanya’mızda yetişiyor. 
İnşaatlarımız kaliteli ve Avrupa’daki 
fiyatların dörtte biri. Uçak krizinden 
sonra Alanya’mızdaki Rus vatandaşlarla 
kahvaltıda buluştuk. Bu kahvaltıya Dışişleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 
Onlara Alanya’da gördüklerinizi anlatın 
dedim. Sağlık spor turizmine ihtiyacımız 
var. Birçok spor faaliyetlerine ulusal ve 
uluslararası organizasyonlara ev sahipliği 
yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 
dağ bisikleti plaj futbolu ve voleybolu salon 
hokeyi gibi. Eğitimde çok ileriyiz, iki tane 
üniversitemiz var” dedi.

DİM: “PROBLEMİMİZ YOK”

Alanya’da Rusların huzur içerisinde 
yaşadığını belirten TGF Genel Başkan 
vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 
“Konferansımız bugün başlayacaktı ama 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
ziyareti nedeniyle organizasyon bir gün 
öne alındı. Gerçekten dün akşam Filika’da 
çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Rus 
dili konuşan meslektaşlarımızla Bakanımız 
Çavuşoğlu’nu buluşturduk. Toplantıda, 
soru-cevap yapılmasından dolayı ortadan 
kalkması anlamında son derece yararlı 

bir toplantı gerçekleştirdik. Burada 
sadece Rusya’dan gelen gazeteciler yok. 
Avrupa’dan Kafkasya ve dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında Rus dilinde yazan ve haber 
servis eden gazeteciler var. Bu anlamda bize 
sadece Rusya istikametinde değil, Avrupa 
ve Kafkasya’nın değişik istikametlerine 
doğru Alanya’nın imajı ve tanıtımını yapma 
imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür 
ediyorum” dedi.

KLEİN: “BİZE GÜÇ VERİYOR”

Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı 
Alexander Klein de, “Geçirdiğimiz süreçte 
insanlar birbirine samimi davranmaları 
bana güç veriyor. Bizim kurumumuz 
çok orijinal. Burada Rusya’dan gelen çok 
az sayıda gazeteci var. Bu çok büyük 
bir kurum. 80 ülkeyi kapsıyor. Bu da 
milyonlarca okuyucu dinleyici demek. Biz 
çok profesyonel bir kurumuz. Biz hepimiz 
bugün çok farklı şeyler öğreniyoruz. Bakan 
Çavuşoğlu bize değerli 2 saatini ayırdığı 
için çok mutluyuz. Biz burada çok önemli 
bir görev yapıyoruz. Ruslara ve yerleşik 
Ruslara bilgi sağlıyoruz” diye konuştu.

ALKÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Pınarbaşı 
ise “ALKÜ 2 yıl önce kurulan bir üniversite. 
8 fakülte ve 5 meslek Yüksekokulu var. 
Öğrenci sayısı 10 bine yaklaşıyor. 49 
ülkeden yaklaşık 200 yabancı öğrenci var. 
Üniversite uluslararası olsun istiyoruz. 
ERASMUS gibi programlarla buraya çok 
daha fazla öğrenci çekmek istiyoruz” dedi.

AHEP Üniversitesi Rektörü Prof Dr 
Mehmet Durdu, Rus gazetecilere AHEP 

Üniversitesi konusunda önemli bilgiler 
aktardı.

İki ülke ilişkilerini güçlendirmek 
istediklerini vurgulayan Alanya Rus Eğitim 
ve KültürDerneği Başkanı Ekaterina 
Gündüz ise, “Bu konferansı buraya 
getirebilmek için kapı kapı gezdim. Bu 
konuda bize ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin yardımcı oldu. Bize her türlü desteği 
verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile toplantı yaptık. Bize her şeyin güzel 
olacağını söyledi. İki ülke arasındaki 
ilişkiler düzeldi. Kriz döneminde 
kaybettiklerimizi geri kazanmayı ümit 
ediyoruz. Şunu anladık ki diplomasi dilinde 
ilişkileri geliştirmek gerekiyor” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Şahin ve 
Alanya protokolü Dünya Rus Medya 
Konseyi Genel Başkanı Alexander Klein’e 
ipek böceği lifinden yapılmış tablo takdim 
ederken, Klein de ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’e Ruslara özel cam bardak hediye etti. 
Başkan Şahin ayrıca, Alanya’nın tanıtım 
argümanlarının ve Alanya muz ürünlerinin 
yer aldığı hediyeleri de katılımcılara tek tek 
takdim etti.

ALTSO’DAN PİLAV-KAVURMA İKRAMI
Alanya Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan 2017 
Cuma günü İskele Şelale Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende, Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da stand açarak vatandaşlara pilav-kavurma 
ikram etti.

Alanya İlçe Müftülüğü’nün organize ettiği 
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 21 Nisan 
2017 Cuma günü 17.30’dan, 23.00’e kadar 
sürdü. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’da 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
etkinlikte stant açarak, vatandaşlara pilav-
kavurma ikram etti. 

Etkinlikte, ALTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu, Yüksel 
Kaya ve Ünal Çintaş da ALTSO standında 
hazır bulunarak, ziyaretçilerle yakından 
ilgilendiler.

Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin 
Kutlu Doğum Haftası sebebiyle düzenlenen 
organizasyonda ALTSO olarak yer 
almaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 
“Tüm halkımızın Kutlu Doğum Haftası’nı 
kutlarım. ALTSO Yönetimi olarak 
toplumumuzun değerlerine önem vermeyi 
kendimize ilke edindik. Bu anlayıştan 
hareketle de Kutlu Doğum Haftası 
etkinlikleri kapsamında vatandaşlarımıza 
pilav kavurma ikram edildi” dedi.
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ALANYA TOPTANCI 
HALİ’NİN TEMELİ 
GÖRKEMLİ BİR 
TÖRENLE ATILDI

BAŞKAN ŞAHİN: “ÇOK EMEK VERDİK AMA 
EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Törende konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Hal 
esnaflarımızla fikir alışverişinde bulunarak projesini ücretsiz 
olarak çizdiğimiz toptancı halinin temelini bugün atıyoruz. 
Alanya’mıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Emeklerimizin 
karşılığını almayı nasip eden rabbime şükürler olsun” dedi.

Projesi ALTSO tarafından çizdirilen Yeni 
Toptancı Hali’nin temeli görkemli bir törenle 
atıldı. Suriye konulu toplantı için Paris’de 
bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da törene sinevizyonla bağlanarak projeyi 
başarıyla yürüten Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel ve ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür etti.

ŞAHİN: “BIKMADAN TOPLANTI 
YAPTIK”

Törende konuşan ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, Alanya’da turizm ve inşaat kadar 
tarımında lokomotif olduğunu söyledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel’le, hal esnafının da katılımıyla çok 
sayıda toplantı yaptıklarını aktaran Başkan 
Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Menderes bey, hal projesini bizim 
yapmamızı uygun gördü. Biz de halci 
arkadaşlarımızla birlikte sayısız toplantı 
yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk. 
Onların istediği gibi projeyi hazırladık. 
Proje tamamlanınca inşallah yıllarca 
Alanya’mıza hizmet edecek” dedi.

ŞAHİN’DEN EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR

Yeni toptancı hal projesini hiçbir ücret talep etmeden ALTSO olarak 
çizdirdiklerini aktaran Başkan Şahin, projeye ücretsiz emek veren İnşaat 
Mühendisi Aycan Fenercioğlu, Harita Mühendisi Kadir Akın, Mimar 
Cüneyt Darı, Makine Mühendisi Mustafa Sönmez, Mimar Mustafa Yıldız, 
İnşaat Mühendisi Halil Dalkılıç, Elektrik Mühendisi Umut Mirioğlu, 
Elektrik Mühendisi Ali Aras’ı kürsüye davet ederek katılımcılar önünde 
teşekkür etti. 

Başkan Şahin ayrıca başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes 
Türel olmak üzere projeye emek veren herkese teşekkür etti.

Türkler Mahallesi, Gökçeler Mevkii’nde gerçekleştirilen temel atma törenine Başkan Türel ve Şahin’in yanı sıra, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO Yönetim ve Meclis üyeleri, oda başkanları, hal esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel 
ise proje hakkında bilgiler 
verdi. Türel, “Defalarca 
komisyoncularla toplantılarla 
proje gerçekleşti. ALTSO’da 
ön sunum yaptık. Projeyi çok 
beğendiler. Şu anda Alanya 
halinde toptancı 50 metrekarede 
faaliyet sürdürüyor. Biz bunu 
197 metrekareye çıkarıyoruz. 
Sundurmaları 20 metreden 50 
metreye çıkarıyoruz. Ardiye 
sayısı az dediler. 66 ardiye bir 
o kadar daha yeni ardiyelerle 
artmış olacak. Halin bir 
kapısından aynı anda 3 tır 
hem giriş hem çıkış yapacak. 
Bugünkü halin meydanlığı 
20dönüm. Meydanlık alanı 3 
misli proje içinde yer alıyor. 
4halin metrekaresi 140 bin 
metrekare. Sadece bu alanda 
149dönüm alana kavuşuyoruz. 
Alanya’ya en iyisini yapma 
gayreti içerisinde olduk. 
Hiçbir zaman baskıcı yönetim 
anlayışı içinde olmadık.  Biz en iyisini yaptık. Bu projeler Alanya’nın. Bu proje bittiğinde 
Alanyalılar yararlanacak.  Büyükşehir olarak burada 100 milyon TL ye kadar yatırım 
yaptığımızı dikkatinize sunarım’’  dedi.

Başkan Türel ayrıca projenin ALTSO tarafından hazırlandığını belirterek Başkan Şahin’e 
ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN 
SİNEVİZYONDA TEŞEKKÜR

Fransa’nın başkenti Paris’te Suriye 
ateşkesi konusunda toplantı olduğu için 
Alanya’ya gelemeyen Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu da temel atma törenine 
sinevizyonla bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in proje 
konusunda büyük emekler verdiğini 
belirterek, başta Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel ve 
ALTSO olmak üzere emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Törende konuşan Alanya Kaymakamı 
Dr Hasan Tanrıseven ile Alanya Belediye 
Başkanı Adem Murat Yücel’de projeye 
emek veren Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel ve ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ederek, 
tarımın öneminden bahsettiler.

Yapılan konuşmaların ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’in 
butona basmasıyla temel atıldı.

Proje ekibimiz
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ALTSO VE ALANYA SHM’DEN 
ÖRNEK PROJE
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, 
şehit yakınları, gaziler  ve  engellilerin yararlanacağı 
sosyal sorumluluk projesinin basın toplantısı ALTSO’da 
gerçekleştirildi.

Şehit yakınları, gazilerimiz ve engelli 
vatandaşlarımız için indirimli alışveriş 
imkanı sağlayacak proje lansmanında 
konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 
“Bize bu vatanı armağan eden kahraman 
şehitlerimiz ve gazilerimizin hakkını ne 
yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimizi 
biliyoruz. Ancak amacımız farkındalık 
yaratmak ve moral vermek. Kadirşinas 
üyelerimize bu kampanyaya vereceği 
destekler nedeniyle şimdiden teşekkür 
ederim” dedi

ALTSO Mehmet Şahin, üye odaklı yönetim 
anlayışının yanı sıra sosyal projelere de 
önem vermeye devam ediyor. Şahin, bu 
kez de şehit yakınları, gazi ve engelliler için 
planlanan sosyal sorumluluk projesinin 
startını Alanya Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet Çelik’le birlikte verdi. 
ALTSO’da projesinin basın toplantısına 
Şahin ve Çelik’in yanı sıra, Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Alanya Temsilcisi Abdullah 
Yılmaz,  gaziler ve engelliler katıldı.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi 
veren Başkan Şahin, “Ülkemiz için canlarını 
feda etmekten kaçınmayan, haklarını 
ödememiz asla mümkün olmayan şehit ve 
gazilerimiz başta olmak üzere ilgi ve desteğe 
muhtaç engelli vatandaşlarımız için Alanya 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet 
Çelik ile birlikte güzel bir proje hazırladık. 
Bugün itibariyle başlayan projemizde, 
odamız üyeleri arasından destek verecek 
işyerlerinden şehit ve gazi yakınlarıyla, 
engellilerimiz indirimli olarak hizmet veya 
mal temin edebilecekler” dedi.

ŞAHİN: “SOSYAL 
SORUMLULUĞUMUZUN 
FARKINDAYIZ”

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ekonominin yanında sosyal sorumluluğun 
da farkında olan bir oda olduğunu 
dile getiren Başkan Şahin, “Kahraman 
gazilerimiz ve engelliler için bir kampanya 
başlattık. Her zaman söylediğimiz gibi 
ALTSO sadece ticaretin değil sosyal 
sorumluluğunun da farkında olan bir 
oda. Bu vatan uğruna canlarını feda eden 
kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz için 
ne yapsak az. Bunlar bizim için yeterli değil 
ama bir nebze farkındalık yaratmak için 
onların da acılarını dindirip, önemsendiğini 
göstermek için böyle bir kampanyaya 
ALTSO olarak iştirak ettik. Ben inanıyorum 
ki kadirşinas halkımız bu kampanyaya 
destek verecektir. Daha biz basına 
açıklamadan kamuoyunda duyulmasının 
ardından bizi arayanlar oldu. Burada bir 
farkındalık yaratacağız. Kampanyaya 
katılmak isteyenler Alanya Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne giderek 
hazırlanan indirim protokolünü imzalayıp 
işyerlerinin camına asacaklar. Kahraman 
şehitlerimizin ve gazilerin haklarını ömür 
boyu ödeyemeyiz. Biz onların sayesinde 

huzur, güven içerisinde burada yaşıyoruz. 
Bizimki küçük de olsa bir nebze farkındalık 
yaratmak. Engelli arkadaşlarımıza da 
farkındalık yaratmak. Yarın ne olacağımızı, 
doğacak çocuklarımızın ne olacağını Allah 
bilir. Bunun için böyle olacakmış gibi biz de 
onlara değer vermeliyiz” diye konuştu.

Başkan Şahin, “Gazilerimizden aldığım Onur Belgesi şuana kadar aldığım manevi değeri en yüksek hediye. Kendilerine çok 
teşekkür ederim” dedi.
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Başkan Şahin’den sonra söz alan Müdür 
Çelik ise “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın vermiş olduğu engelli, 
şehit ve gazilerimize vermiş olduğu 
kimlik kartını biraz daha etkin, işlevsel 
hale getirmek istedik. Bununla ilgili 
olarak da ALTSO Başkanımız Mehmet 
Şahin ve yönetimiyle birlikte Alanya’daki 
esnaflardan bu kimlik kartlarına sahip 
olan vatandaşlarımız, engellilerimiz, şehit 
ve gazi yakınlarımızla bir indirim hak 
edecek. Bu proje kapsamında yapacağımız 
protokol çerçevesinde ve hazırladığımız 
stickerlarla birlikte üye işyerlerine 
yapıştıracağız. Belirli bir indirim oranında 
bir artı değer katacağız. Bunun için ALTSO 
Başkanı Şahin ve Alanya esnafına teşekkür 
ediyorum” dedi.

YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya 
Temsilcisi Abdullah Yılmaz ise yaptığı 
konuşmada, Başkan Şahin’e ve Müdür 
Çelik’e yaptıkları projeden dolayı teşekkür 
etti. Yılmaz, “Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Alanya Temsilciliği olarak Çelik 
ve Şahin’in bize yapmış olduğu katkılardan 
dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek 
az. Biz gaziler olarak her zaman Alanya’da 
sahiplenildiğimizi kimsesiz kalmadığımızı 
hissettirdiler. Şimdiye kadar hissettirdiler. 
Şimdiden sonra da hissettireceklerine 
inandığımız için kendilerine ne kadar 
teşekkür etsek az. Gaziler ve şehit yakınları 
adına kendisine teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan engelli Ali Özdemir 
ise projenin Türkiye’de bir ilk olduğuna 
dikkat çekti. Özdemir, “Bu proje sanırım 
Türkiye’de bir ilk olacak. Bunun bir örnek 
olacağına inanıyorum. Projen başarılı 
olacağını düşünüyorum. Katkısı olan 
herkese teşekkür ederim” dedi. 

ŞAHİN’İ DUYGULANDIRAN HEDİYE

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya 
Temsilcisi Abdullah Yılmaz, yapılan 
konuşmaların ardından ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin ve Alanya Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’e yapılan 
projelerden dolayı Onur Belgesi verdi. 

Aldığı hediye karşısında oldukça 
duygulanan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 
“Görev sürem boyunca gerek teşekkür 
belgeleri, gerekse plaketler onlarca hediye 
aldım. Ama bugün gazilerimizden aldığım 
Onur Belgesi beni çok duygulandırdı. 

Kendilerine çok teşekkür ederim. Şuana 
kadar aldığım manevi değeri en yüksek 
hediye. Kendilerine tekrardan çok teşekkür 
ederim” dedi.

ALTSO’da gerçekleştirilen basın 
toplantısının ardından, projeye destek 
veren üye işyerlerine şehit, gazi ve engelli 
yakınlarına indirim sağlayan stickerlar 
yapıştırıldı.

BAŞKAN ŞAHİN AKDENİZ 
BÖLGE TOPLANTISI’NA KATILDI
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda 
ayrıca Akdeniz Bölgesi’ndeki Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları 
ve Genel Sekreterleri de yer aldı.

Toplantıda, başvuruları başlayan Nefes Kredisi hakkında 
istişare yapıldığını aktaran Başkan Şahin,  Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketiyle ilgili de görüş 
alışverişinde bulunduklarını söyledi. 

Toplantıda ayrıca, Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında 
Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ve 
MEYBEM’e ilişkin de sunumlar yapıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, TOBB’un, oda ve 
borsaların üyeleri için pek çok önemli işe imza attığını, ancak 
bunların yeterince bilinmediğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
girişimcilerin, iş dünyasının gücünü ve dinamizmini 
artırabilmek için ortaya konulan imkânların ve yapılan 
icraatların tüm üyelere duyurulması gerektiğini belirtti.
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MİLLİ SEFERBERLİĞE 
BÜYÜK İLGİ

ŞAHİN: “İSTİHDAMA KATKI 
YAPMAK MİLLİ GÖREVDİR”
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesinin bilgilendirme 
toplantısı ALTSO ve ALSMO işbirliğinde yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, İŞKUR ve SGK’dan gelen 
uzmanlar tarafından “İstihdam Seferberliği” 
kapsamında yapılan düzenlemeler, teşvikler 
ve İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki 
eğitim programları hakkında önemli 
bilgiler aktarıldı. 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) 
ile Alanya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın (ALSMO) 
işbirliğinde düzenlenen toplantıya, SGK İl 
Müdürü Nejat Deniz, SGK Alanya Merkez 
Müdürü Halil Murat Uyar, İŞKUR Alanya 
Merkez Müdürü Selami Harman ve İŞKUR 
ile SGK’dan uzmanlar konuşmacı olarak 
katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın işsizliğin azaltılması ve 
istihdamın arttırılması amacıyla başlattığı 
‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ 
programının önemine dikkat çekti. 
Şahin, “Mesele milli konular olduğunda 
Alanya’mızın iş dünyası ve halkı buna 
kayıtsız kalmaz. İstihdamın azaltılması 
ekonomiyi güçlendirir. Biz de Alanya 
olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

ŞAHİN: “DOSTA, DÜŞMANA 
GÖSTERDİ”

‘Çok şükür ki milletimizin sağduyusu, iş 
dünyamızın basireti ve yoğun gayretleriyle 
ülkemiz üzerindeki olumsuzlar bertaraf 
edilmiştir’ diyen Başkan Şahin, “Özellikle 
15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü 
mensuplarınca planlanan alçak darbe 
girişimi karşısında milletimizin feraseti 
bir arada olduğumuz zaman neleri 
başarabileceğimizi de hem içeride hem 
dışarıdaki dosta, düşmana net biçimde 
göstermiştir” dedi.

ALTSO Konferans salonunun tıklım tıklım dolması nedeniyle fuaye salonunda 
kamera sistemi kuruldu. Salona sığmayan kalabalık bu sayede programı canlı 
takip edebildi.
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Milli seferberlik ruhuna da dikkat 
çeken Başkan Şahin, “Yaşadığımız 
acı tecrübelerin bizlerde bıraktığı en 
güzel etki ise kuşkusuz işte bu milli 
seferberlik ruhudur. Bu ruhu ekonomik 
alanda da oluşturulabildiğimiz takdirde 
aşamayacağımız engelin olamayacağına 
inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 
da milletimizin bu özelliğinden yola 
çıkarak işsizliğin azaltılması ve istihdamın 
artırılması hedeflerine yönelik olarak 
‘’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ 
projesini başlatmıştır. Sivil toplum 
kuruluşları başkanı ve yöneticileri olarak da 
bizlere düşen ülkemizin başlıca ekonomik 
sorunlarından işsizliğin azaltılması ve hatta 
sona erdirilmesi konusunda elimizden 
geldiği kadar mücadele etmektir” dedi.
 
ŞAHİN: “ALANYA İŞ DÜNYASI 
ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR”

Bütün dünyanın krizlerle boğuşurken, 
ülkemizin büyüyen bir ekonomiye sahip 
olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun da ifade 
ettiği gibi işsizlik konusunda atılacak 
her başarılı adım ülkemizin ekonomik 
gücünü daha da arttıracaktır. Ülkemizin 
ekonomisine katkı yapmak da milli bir 

görevdir. Alanya iş dünyası da bugüne 
kadar hiçbir milli görevden kaçmamıştır, 
bundan sonra da üzerine düşeni fazlasıyla 
yapacaktır” dedi.
Son dönemlerde devletimizin aldığı 
kararlar ve yaptığı teşviklerle iş dünyasının 
yükünü hafiflettiğini belirten Başkan Şahin, 
Alanya’mızda da çok sayıda işletmenin bu 
teşviklerden yararlandığını söyledi.

ŞAHİN: “ALTSO TURİZM MYO’YU 
ALANYA’MIZA KAZANDIRDIK”

Ülkemizin en önemli sorunlarından 
birinin de nitelikli iş gücüolduğuna dikkat 
çeken Başkan Şahin, “Ülkemizin genelinde 
nitelikli elemana ihtiyaç var. Bizim 
istenilen düzeyde nitelikli ara eleman, 
meslek elemanı yetiştirmemiz gerekir. 
Bu manada oda olarak Alanya’mızın 
gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun kuruluşunda öncülük ettiği 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne 
kayıtsız kalmadık ve 5,5 ay gibi rekor bir 
zaman diliminde ALTSO Turizm MYO’nun 
inşaatını bitirdik. Yüksekokulumuzda 
servis, ön büro, mutfak personeli ve 
animatör gibi dallarda nitelikli iç gücü 
üretilecek. Üretilecek diyorum çünkü 
ben açtığımız meslek yüksekokulunu 
ihtiyaç duyulan personel, başarılı insan 

yetiştiren bir fabrikaya benzetiyorum. 
Üretimin olduğu yerde bereket olur 
diyorum. Bu okulumuz inşallah Sayın 
Cumhurbaşkanımızın çalışma hayatında 
milli seferberlik projesine de uzun yıllar 
hizmet verecektir” dedi.

İşverenlere ve iş arayanlara ihtiyaç 
duydukları danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerinin sunulması, iş arayanların 
istihdam edilmeleri ve işverenlerin ihtiyaç 
duydukları nitelikli işgücünün temin 
edilmesi amaçlanan ‘Mesleki Eğitim 
ve İstihdam Seferberliği’nin önemine 
dikkat çeken Başkan Şahin, katılımcılara 
toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı 
teşekkür etti.
 
Başkan Şahin’den sonra söz alan SGK İl 
Müdürü Nejat Deniz, işverenlere getirilen 
kolaylıkları anlatmak için Antalya 
genelinde çeşitli toplantılara katıldıklarını 
aktardı. Deniz, “İşverenlerimize ne kadar 
çok ulaşırsak, onlar devletimizin yaptığı 
teşviklerden o kadar çok yararlanır” dedi.

DENİZ’DEN ALTSO’YA TEŞEKKÜR

SGK İl Müdürü Nejat Deniz, “ALTSO  
ve ALSMO işbirliğinde tertip ettiğimiz 
bilgilendirme toplantısında yararlı 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve ALSMO Başkanı Kerim Gökçeoğlu, toplantıya verdikleri katkılardan dolayı SGK Antalya  İl 
Müdürü Nejat Deniz ve İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat’a teşekkür plaketi verdiler.

bilgiler aktarıldı. İşverenlerimize ve 
muhasebecilerimize teknik bilgiler verdik. 
Ev sahipliğinden dolayı ALTSO Başkanımız 
Mehmet Şahin’e ve salonu dolduran siz 
değerli katılımcılarımıza çok teşekkür 
ederim” dedi.

Toplantının son kısmında SGK Alanya 
Merkez Müdürü Halil Murat Uyar, İŞKUR 
Alanya Merkez Müdürü Selami Harman 
ve İŞKUR ile SGK’dan gelen uzmanlar 
tarafından “İstihdam Seferberliği” 
kapsamında yapılan düzenlemeler, 
teşvikler ve İŞKUR tarafından düzenlenen 
mesleki eğitim programları hakkında son 
gelişmeler katılımcılara aktarıldı.
 
Yapılan konuşmaların ardından, ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin ve ALSMO Başkanı 
Kerim Gökçeoğlu, toplantıya verdikleri 
katkılardan dolayı SGK Antalya  İl Müdürü 
Nejat Deniz ve İŞKUR Antalya İl Müdürü 
Veli Tekkanat’a teşekkür plaketi verdiler.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun 
düzenlediği toplantıya katıldığı için 
Alanya’ya gelemeyen İŞKUR Antalya İl 
Müdürü Veli Tekkanat’ın yerine plaketini 
İŞKUR Alanya Merkez Müdürü Selami 
Harman aldı.
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya esnafının marka avukatlarıyla 
yaşadığı ‘taklit ürün’ tartışmalarının ardından ALTSO üyeleriyle Alanya Öğretmenevi’nde 
bir araya geldi. Başkan Şahin, “Hukuksal mevzuat çerçevesinde sonuna kadar üyelerimizin 
yanındayız” dedi. 

ŞAHİN: “ÜYELERİMİZİN SONUNA 
KADAR YANINDAYIZ”
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Üyelerin talebi üzerine gerçekleşen 
toplantıda konuşan Şahin, “Üyelerimizin 
her zaman yanında olacağız. Bu ürünler 
Alanya’da üretilmiyor. Fabrika neredeyse 
kapatılsın. Biz bu toplantıda üyelerimize 
kanuni hakları konusunda da bilgi vermeyi 
hedefledik. Çünkü marka avukatlarının 
bir takım yasal olmayan davranışlar 
içinde olduğunu saptadık. Bizim isteğimiz 
uygulama yapılırken tüm yasal mevzuata 
riayet edilmesidir” şeklinde konuştu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO’ya 
kayıtlı 3, 4 ve 19. meslek guruplarıyla 
bir araya geldiği toplantıya,  ALTSO’nun 
Hukuk Danışmanı Gamze Gargı Çolak’da 
yer aldı. Çolak toplantıda üyelerden gelen 
soruları yanıtladı.

Esnafların  marka avukatları ile yaşadığı 
sorunları  yakından bildiğini aktaran 
Başkan Şahin, “Yaşanan sıkıntıları biliyoruz 
ve bunu her zaman, her ortamda dile 
getiriyoruz. Gerek Ankara ziyaretlerimizde, 
gerekse ikili görüşmelerimizde bürokratlara 
yazılı ve sözlü olarak bildiriyoruz” dedi.

ŞAHİN: “ÖNCE BATAKLIĞI 
KURUTUN”

Taklit ürünlerin Avrupa Birliği (AB) norm 
yasalarıyla birlikte yasaklandığını aktaran 
Başkan Şahin, “Meclisimizden geçen her 
yasaya saygılıyız. Ama bu sorun esnafın 

üzerine gidilerek çözülemez. Başından bu 
yana savunduğumuz bir şey var, esnafa 
gelmeden önce imalathaneler kapatılmalı. 
Bunu her toplantıda dile getirdik. Yani 
önce bataklığı kurutun, esnafın üzerine 
gitmeyin. Bunu yetkililerle de konuştuk. 
Yasal mevzuat çerçevesinde destek istedik” 
dedi.

ŞAHİN: “TURİST KANDIRILMIYOR”

Turistlerin taklit ürün alırken 
kandırılmadığına dikkat çeken Başkan 
Şahin, “Turistler imitasyon aldığını biliyor. 
Burada turist kandırılmıyor. 150 dolarlık bir 
gömleği ya da 2 bin dolarlık bir saati turist 
burada 10-20 dolara, tişörtü 2-3 dolara 
alıyor. Turist bunun taklit ürün olduğunu 
biliyor. Buradan tekrar çağrı yapıyorum 
avukatlara. Esnafın durumu ortada, 
yaşanan krizler belli. Esnafa gelmeden önce 
imalathaneleri kapatın” dedi.

ŞAHİN: “ANKARA’YA ÇIKARMA 
YAPACAĞIZ”

Önümüzdeki hafta turizmcilerden oluşan 
bir heyetle Ankara’ya çıkarma yapacaklarını 
ve esnafın taleplerini Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi Avcı’ya ileteceklerini belirten 
Başkan Şahin, “Esnafımızın taleplerini 
birinci ağızdan bakanımıza anlatacağız. 
Destek isteyeceğiz. Biz bu sorumluluktan 
kaçmayız, üyelerimizin, esnafımızın 
yanındayız. Elimizden gelen her türlü 
gayreti göstereceğiz” dedi.
Başkan Şahin’e esnafa verdiği desteklerden 
dolayı teşekkür eden ALTSO üyeleri, 
toplantı sonunda taleplerini Başkan Şahin’e 
ilettiler.
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ALANYA’DA ALIŞVERİŞ VAR 
KAMPANYASI’NA 
REKOR KATILIM: 95 MİLYON
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Tanıtım A.Ş.’nin 
birlikte düzenlediği ‘Alanya’da Alışveriş Var’ projesinin 
talihlilerine hediyeleri törenle verildi. 

Törende konuşan ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, “Alanya’mızın ekonomisini 
canlandırmak için elimizi taşın altına 
koyduk, koymaya da devam edeceğiz. 
Alanya’da Alışveriş Var kampanyamız 
büyük ilgi gördü. Toplamda 95 milyon 
katılım hakkı elde edildi” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Alanya- 
Gazipaşa Havalimanı İşletme Müdürü 
Cengiz Aşıklı, AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Berberoğlu, CHP İlçe Başkanı 
Ali Takavut, MHP İlçe Başkanı Mustafa 
Türkdoğan, Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Arif Gülşen, Pansiyoncular Odası Başkanı 
Hüseyin Değirmenci, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Nuri Demir, Bakkallar 
Odası Başkanı Veliddin Yenialp, Şoförler 
Odası Başkanı Ali Akkaya, Mobilyacılar 
Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Ziraat Odası 
Başkanı Turgut Musluoğlu, Metal İşleri 
Odası Başkanı Kerim Taş, Elektrikçiler 
Odası Başkanı Tuğran Sağlamel, Pazarcılar 
Odası Başkanı Hasan Yiğit, ALTSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri, ALTSO Meclis 
Üyeleri ve çekiliş sonucunda hediye almaya 
hak kazanan talihliler katıldı.

Hediye teslim töreninde konuşan Başkan 
Şahin, Alanya’nın geçtiğimiz yıl ekonomik 
zorluklarla boğuştuğunu hatırlatarak, 
ALTSO olarak zorluklara proje üreterek 
çözüm aradıklarını söyledi. 

Başkan Şahin, “Geçtiğimiz yıl özellikle 
Rusya uçak krizinden sonra baş 
gösteren sorunlar oldu. Rus pazarından 
gerekli verimi alamayan Alanyamız’da 
ekonomik zorluklar yaşandı. Biz de 
bu süreçte oda başkanlarımızla bir 
araya gelerek acil önlem planları 
yaptık, yerel yönetimlerden mevzuat 
çerçevesinde vergi kolaylığı istedik. 
Hükümetimizle bakanlarımızla iletişime 
geçtik. Alanya’mızın gururu Dışişleri 
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
önderliğinde bakanlarımızla görüştük. 
Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde 
yakıt desteğinden, SGK indirimine 
kadar birçok öneride bulunduk. SGK 
indiriminde hükümetten destek istedik 
kışın açık olan dükkânlarımız için. Kamu 
çalışanlarına iç piyasayı canlandırmak 
için faizsiz kredi verilmesi önerisinde 
bulunduk. Bunun yanında kamu 
çalışanlarının izninin yılbaşından belli 
olması gerektiğini herkesin bu şekilde plan 
yapabileceğini söyledik. Alanya’mızda 
yaşayan Rus vatandaşlarla kahvaltılı 
istişare toplantısında bir araya geldik. 
Onlardan memleketlerine gittikleri zaman 
Alanya’mızın güzel bir yer olduğunu 

anlatmalarını istedik. Üyelerimiz için 
‘Kırtasiye malzemesi kırtasiyeden alınır’, 
‘Esnafına sahip çık’ gibi kampanyalar 
düzenledik. Bizim misyonumuz her zaman 
koordinasyon, uzlaşı ve birlik beraberlik 
oldu” dedi.

ŞAHİN: “95 MİLYON KATILIM OLDU”

Başkan Şahin, “2016 yılında yapmayı 
hedeflediğimiz faaliyetlerden olan ve 01 
Haziran – 16 Ağustos tarihleri arasında 
77 gün süren Alanya’da Alışveriş Var 
Kampanyası ile durgun ekonomiyi 
canlandırmak istedik.  Kampanyamıza 
toplamda 95 milyon katılım oldu. Çeşitli 
zorluklarla boğuşan üyelerimizin bir 
nebze olsun nefes almasını istedik. Proje 
kapsamında yapılan çekilişin sonucunda 
şanslı katılımcılara 7 Peugeot 301 otomobil, 
7 televizyon, 7 tablet, 7 klima, 77 bisiklet, 
777 Alanyaspor forma ve atkısı hediye 
edildi. Çekilişte hediye almaya hak kazanan 
bütün talihlilerimizi tebrik ederim ” diye 
konuştu.

Hediye teslim töreninde konuşan 
Başkan Şahin, Alanya’nın geçtiğimiz 

yıl ekonomik zorluklarla boğuştuğunu 
hatırlatarak, ALTSO olarak zorluklara 

proje üreterek çözüm aradıklarını 
söyledi. 
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ALTSO ÖĞRENCİLERİ 
BU YIL DA UNUTMADI

ALTSO her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen 
öğrenci yardımlarına, kendi bütçesinden de katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. 
Başkan Şahin, hayırsever işadamlarını teşvik etmeyi hedefledikleri bu çalışmanın örnek 
olması temennisinde bulundu. ALTSO, taşımalı eğitim veren 3 köy okulunda toplam 703 
ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in 
katıldığı etkinlikte ALTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Bacaksızoğlu 
ile ALTSO Meclis Üyesi Mustafa 
Durusoy’da yer aldı.

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 
belirlenen Alara Şevket Demirel, 
Demirtaş Nihal Demirel ile Demirtaş 
İmam Hatip İlk ve ortaokullarındaki 
çocuklara Alanyaspor’un renklerini 
taşıyan eşofmanların ve tişörtlerin 
dağıtımı esnasında duygulu anlar 
yaşandı.
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ER’DEN ALTSO’YA TEŞEKKÜR

ALTSO’nun eğitim için her türlü desteği gösterdiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Er, Başkan Şahin’e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Bu tür desteklerin 
öğrencileri çok mutlu ettiğine değinen Er, “Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk her 
şeye bedel. Ben ALTSO Başkanımıza, yönetimine ve ekibine bu önemli desteklerden 
dolayı, çocuklarımızı mutlu etmelerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

ŞAHİN: “703 ÖĞRENCİMİZE 
YARDIMDA BULUNDUK”

Kıyafetler ile birlikte basketbol, voleybol 
ve futbol toplarını da çocuklara dağıtan 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Oda 
olarak sadece iş dünyasına hizmet 
etmiyoruz. Alanya’mızın sosyal, kültürel ve 
diğer alanlardaki her ihtiyacına elimizden 
geldiği ölçüde katkı yapmaya çalışıyoruz. 
Kendimizi yetiştiğimiz, büyüdüğümüz 
bu güzel şehre borçlu hissediyoruz. 
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 
da başarılı olması ve önce memleketlerine 
sonra ülkelerine hayırlı fertler olmasını 
temenni ediyoruz. Biz bu okulları 
belirlerken Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün 
görüşlerini dikkate aldık. Sağolsunlar bu 
yıl bu yavrularımıza sıra geldi. Rabbim 3 
Okulda 703 çocuğumuzu sevindirmeyi 
nasip etti bize. İnşallah geçmişte olduğu 
gibi gelecek yıllarda da Alanya’mızın 
değişik mahalle ve köylerindeki ihtiyaç 
sahibi köylerimize ulaşacağız” dedi. ALTSO, taşımalı eğitim veren 3 köy okulunda toplam 

703 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptı.
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YENİ PROJELER KONUŞULDU
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, geçtiğimiz yıl Finlandiya Fox TV’de 
yayınlanmaya başlayan ve izlenme rekorları kıran 12 Bölümlük “Alanya’nın 
Kahramanları” adlı dizinin yapımcısı Sari Isotalo ile bir araya gelerek yeni 
projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

ALTSO, Alanya Belediyesi, ALTİD ve 
DETUR işbirliğinde çekimleri yapılan 
dizinin başarısının ardından Alanya’ya 
dinlenmeye gelen Isotalo, Şahin 
buluşmasında projeye katkılarda bulunan 
DETUR Alanya Bölge Müdürü Terhi 
Alanya ile ALTSO Meclis Üyesi Mehmet 
Tüzün’ün de hazır bulundu

ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Şu sıralar 4. bölümü çekilen ve Alanya’nın 
sosyal yaşantısı ve bu sosyal yaşantısı 
içinde yaşayan Finlandiya vatandaşlarının 
hayatından kesitlerin sunulduğu filmin çok 
büyük başarı sağladığını belirten Isotalo, 
bu başarıda ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’den aldıkları desteğin büyük etkisi 
olduğuna işaret etti.

ŞAHİN: “HEM ONLİNE TANITIM 
ÖNEMLİ”

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Finlandiya 
Fox TV’de yayınlanan dizinin öneminden 
bahsetti.  Başkan Şahin, “Program 
sayesinde ekran başındaki insanların 
farkında olmadan Alanya’da yaşama imkânı 
bulduğunu düşünüyorum. Burada yaşama 
fikri hoşlarına gitmiş olacak ki dizinin yeni 
bölümlerini çekiyorlar” dedi.

ŞAHİN: “AVRUPA’YA YAYMAK 
İSTİYORUZ”

Başkan Şahin, “ALTSO olarak sadece 
üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenip, 
sorunları çözmenin yanı sıra Alanya’mızın 
da tanıtımıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 
Buradan onu da belirtmek istiyorum. 

Hedefimiz arkadaşlarımızla birlikte bu tür 
dizileri Avrupa’nın her tarafına yaymak. 
Almanya’da da, İngiltere’de de, Hollanda’da 
da bu tür program yayınlamak istiyoruz. 
Bu proje herkesin dikkatini çeker. Ben 
buradan tekrar emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim. Her şey Alanya’mız için” 
diye konuştu.
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ALANYA, YÖREX’DE 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Alanya’nın yöresel ürünleri,  YÖREX’te bir kez daha görücüye çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce firma ve 
kurumun katıldığı fuar büyük ilgi gördü.

7. Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılışı 
Antalya Expo Center’de düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi. Fuarda 
Alanya standı büyük ilgi gördü. 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 5 
gün süren fuara ALTSO üyelerinin 
ve Alanya halkının büyük ilgi 
gösterdiğini söyledi.

26 Ekim 2016 Çarşamba günü 
Antalya Expo Center’da açılış 
kurdelesi kesilen fuar 30 Ekim 
2016 Pazar günü sona erdi. Fuarda 
Alanya Standı, Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası organizasyonun da, 
Alanya Kaymakamlığı, Alanya 
Belediyesi, ALTİD ve sivil toplum 
örgütleri işbirliğinde açıldı.

Fuarın ilk gününde Alanya 
Standında ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, Alanya 
Belediye Başkanı Adem 
Murat Yücel, Alanya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Nuri Demir, Alanya 
Ziraat Odası Başkanı 
Turgut Musluoğlu, Antalya 
Büyükşehir Belediyesi Alanya 
Koordinatör Yardımcısı 
Nurettin Uludağ, ALTSO 
yönetim kurulu üyeleri, meclis 
üyeleri, ALKOD Başkanı 
Ömer Göker ve ALTİD 
yöneticileri de hazır bulundu.

Birçok firmanın yanı sıra 
ülkemizin çeşitli belediyeleri 
ve ticaret ve sanayi odalarının 
katıldığı fuarın ilk gününde 
Alanya Standı katılımcıların 
yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
Alanya’nın yöresel ürünleri 
olan sebze ve meyvelerinin yanı sıra, şalvar muz kolonyası, muz sabunu, ipek 
dokuma, Alanya Kabağı, seramik ve çini çalışmaları ile yine Alanya L Tipi 
Cezaevi’nde yapılan eserlerin sergilendiği stant, ticaret odaları ve protokol 
tarafından da ziyaret edildi.

Stantta ayrıca ziyaretçilere badem kahvesi, Alanya’nın meşhur “S Pastası”, el 
ürünleri ile yöresel reçeller gibi ikramlar da yapıldı.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, tarım sektörüne de en az turizm kadar 
önem verdiklerine dikkat çektiği konuşmasında, “Alanya değerlerine sahip 
çıkmalı ve markalaşmalı. Bu tür fuar organizasyonlarında Alanya farklılığını 
gözler önüne serdi. Amacımız ilçemizi her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak. 
Bunun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ALANYA STANDINI KİMLER ZİYARET ETTİ?

6. Yöresel Ürünler Fuarı’nda yer alan Alanya standını fuarın ilk gününde, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, 
Mehmet Günal, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kurum amirleri 
ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. 

Alanya standını ziyaret eden Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi , Alanya’yı 360 derecelik 

sanal gerçeklik gözlüğüyle izlerker, Alanya’yı çok 
beğendiğini söyledi.
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ALTSO ÜYELERİNE İNDİRİM 
MÜJDESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve CLK Akdeniz Elektrik 
arasında, ALTSO üyelerine ait ev ve  iş yerlerine özel avantajlar 
sağlayan indirimli elektrik satış protokolü imzalandı. ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, “Daha önce üyelerimiz için indirim 
protokolü imzalamıştık ve üyelerimizin büyük bölümü bu 
indirimden faydalanmıştı. Bu yüzden indirim protokolünü 
yeniledik” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), 
üyelerinin daha avantajlı elektrik 
kullanması için CLK Akdeniz Elektrik ile 
‘İndirimli Elektrik Satış Protokolü’ne imza 
attı. Söz konusu indirimli tarifeden aylık 
82 liranın üzerinde elektrik tüketen tüm 
üyeler yararlanabilecek. Oda üyelerine, 
aylık tükettikleri enerji miktarına göre 
indirim uygulanacak. İndirimlerden sadece 
üye iş yerleri değil üyelere ait meskenler de 
yararlanabilecek.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirilen protokol törenine, ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, CLK Akdeniz 
Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, 
CLK Akdeniz Elektrik Pazarlama ve Satış 
Direktörü Ozan Emre Erol, CLK Akdeniz 
Elektrik Antalya Doğu Bölge Müdürü 
Niyazi İnce, ALTSO Yönetim Kurulu 
Muhasip Üyesi Mehmet Bacaksızoğlu ve 
ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Kaya 
katıldı.
 

ŞAHİN: “CLK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Protokol töreninde konuşan ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, “CLK üyelerimiz 
ve Alanya’mız için çok önemli. Geçmiş 
dönemde yani geçiş sürecinde bazı 
sıkıntılar oldu. Bizde çözüm önerilerimizi 
ilettik. CLK yetkilileri de yatırımları çok 
çabuk yaptılar. Şuanda çok ciddi bir sıkıntı 
yok. Yaşanan sıkıntılı dönemlerde CLK 
Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Halit 
Bakal ve Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ 
Genel Müdürü Murat Yiğit’i Alanya’mıza 
davet ettik. Meclis toplantımızda onlara 
sıkıntıları anlattık. Yaşanan bürokratik 
sorunları anlattık. Onlar da mevzuat ve 
bütçeler çerçevesinde Alanya’mıza en 
iyi katkıyı yaptılar, yapmaya da devam 
ediyorlar” dedi.

ŞAHİN: “BÜTÜN KURUMLARLA 
KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞIYORUZ”

İmzalanan indirim protokolüyle ilgili de 
bilgiler veren Başkan Şahin, “Üyelerimiz 
için bugün iyi niyet protokolü yapacağız. 
Geçtiğimiz yıllarda bilindiği gibi bunu 
yapmıştık ve üyelerimiz ciddi indirimler 
almıştı. Bizde üyelerimiz bu indirimden 
faydalandığı için bu protokolü yeniliyoruz. 

Hep bahsettiğimiz gibi Alanya’mız için 
koordinasyon, uzlaşı ve birlik beraberlik 
içinde hizmet etmeye devam ediyoruz. 
Bütün kurumlarla koordineliyiz. 
Protokolümüzün Alanya’mıza uğurlar 
getirmesini temenni ediyorum” dedi. 

DEĞERLİ: “166 MİLYON LİRALIK 
AVANAJ SAĞLADIK”

CLK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü 
Erol Değerli, “Bugüne kadar yaptığımız 
kampanyalar ile abonelerimize 166 milyon 
liralık avantaj sağladık. Attığımız bu imza 
ile ALTSO üyelerine de önemli oranda 
katkı sağlamış olacağız” dedi.

CLK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü 
Erol Değerli, serbest tüketici limitinin 
2017 başından itibaren yıllık 2400 kWh’a 
indirildiğine işaret ederek, “Bugün çok 
önemli bir işbirliğine imza atmak üzere 
CLK Akdeniz Elektrik ve Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak bir araya geldik. 
İmzaladığımız bu protokol ile ALTSO 
üyelerine özel bir indirim uyguladık. 
Bu işbirliği çerçevesinde birim fiyat 
indirimlerinin yanı sıra işyeri sigorta 
paketi, konut asistans hizmeti gibi yenilikçi 
opsiyonlar da sunuyor olacağız” dedi.

 “CLK Akdeniz Elektrik olarak bugüne kadar 
yapılan kampanyalarla müşterilerimize 
166 milyon lira fayda sağladık. ALTSO 
üyelerine de bu protokol ile önemli oranda 
katkı sağlamış olacağız” diyen Değerli, yeni 
serbest tüketici limiti ile birlikte hizmet 
kalitesi, deneyim ve bilgi birikiminin her 
zamankinden daha fazla önem taşıdığına 
dikkat çekti.

Değerli, “Bundan sonraki süreçte 
orta ve uzun vadede, ancak müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan elektrik 
perakende satış şirketlerinin ayakta 
kalacağını söyleyebiliriz. Şirket olarak 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da sunacağımız yeni tarife ve hizmetlerde 
abonelerimizin ihtiyaçlarını her zaman göz 
önünde bulundurmaya ve başta ALTSO 
üyeleri olmak üzere tüm müşterilerimize 
değer katmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı 
işbirliğinin başta ALTSO üyeleri olmak 
üzere, bölgemize ve ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim” değerlendirmesinde 
bulundu.
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ALTSO’yu ziyaretinin 
ardından Cikcilli Kültür ve Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen ‘Dosta Doğru’ adlı konferansa 
katıldı. Konferansa gelen yaklaşık 3 bin kişi, Prof. 
Dr. Hatipoğlu’nu alkışlarla karşıladı. Çoğunluğu 
kadınlardan oluşan dinleyiciler, cep telefonlarıyla 
Prof. Dr. Hatipoğlu’nun fotoğrafını çekmek için 
birbiriyle yarıştı. 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in de katıldığı 
program Kuran okunması ve Alanya Müftülüğü 
imamlarından oluşan koro grubunun 
seslendirdiği tasavvuf müziğiyle başladı. 
Halka açık ve ücretsiz düzenlenen program 
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. Konferansta yaklaşık 
2 saat konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 
konferansında, Hz. Muhammed’in hayatından ve 
çocuklarının yaşamından örnekler sundu.

ALTSO, HATİPOĞLU’NU ALANYA’YLA 
BULUŞTURDU
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorluğunda Alaiye Organizasyon’un desteğiyle 
konferans vermek için Alanya’ya gelen Ünlü Akademisyen ve İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

ALTSO’nun faaliyetleriyle ilgili Başkan 
Şahin’den bilgiler alan Hatipoğlu, eğitime 
verdiği önemden dolayı da Başkan Şahin’i 
tebrik etti.

Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin, “Say-
gıdeğer hocamızla eğitim faaliyetlerimizi 
değerlendirdik. Eğitim sektöründe neler 
yapabiliriz diye konuştuk. Gelecekte de iş-
birliği yapma konusunda sözleştik. Kendi-
sine ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” 
dedi.

Başkan Şahin, ziyaret sonrasında 
Hatipoğlu’na Alanya’yı tasvir eden hediye-
ler takdim etti. 

Hatipoğlu’da Başkan Şahin’e organizasyona 
verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi 
verdi.

Başkan Şahin, ziyaret 
sonrasında Hatipoğlu’na 

Alanya’yı tasvir eden 
hediyeler takdim etti. 
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KENT KONSEYİ’NDEN 
ŞAHİN’E PLAKET
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret 
ederek başarılı çalışmaları ve konseyin faaliyetlerine 
yaptığı katkı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Alanya Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan da ne zaman ihtiyaçları olsa 
ALTSO’yu yanlarında gördüklerini belirterek, “Başkanımız Mehmet Şahin konu 
Alanya olunca her desteği veriyor. Yaptığımız çok sayıda projede de elini taşın altına 
koydu. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ŞAHİN: “BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Kent Konseyi’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Şahin ise, 
“Konsey başkanımızı ve yönetimini tebrik ederim. Alanya’mız adına önemli 
çalışmalar yürütüyorlar. Ülkemizde bu şekilde aktif çalışan çok az Kent Konseyi 
var. Özellikle her yıl Çatalça’da bulunan Alaiye Şehitliği’ne düzenledikleri gezi 
çalışmasına hem destek hem büyük önem veriyoruz.  Ortak gayemiz Alanya” dedi.

Kent Konseyi’ne yaptığı katkılardan dolayı Başkan Şahin’e teşekkür plaketi takdim 
eden Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “ALTSO Başkanımız Mehmet beyle 
karşılıklı görüş alışverişi yaptık. Sağolsun başkanımız her türlü desteği veriyor. 
Kendisine verdiği desteklerden dolayı yönetimim adına teşekkür ederim” dedi.

İSLAMOĞLU: “ALANYA’YA ÖNEM 
VERİYORUZ”
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, Yatırım 
Direktörü Ufuk Okul ve Doğu Bölge Müdürü Yunus Başarı ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Alanya’da devam eden yatırımlar, mevcut durum ve 
gelecekte yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

MUTBİR Başkanı Mustafa Küçüker’in de hazır bulunduğu ziyarette ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, göreve yeni başlayan AEDAŞ Genel Müdürü Mehmet 
İslamoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, bölge yararına yapılacak 
çalışmalarda işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Şahin, son yıllarda bölgemizde elektrik alt yapısı konusunda çok önemli 
iyileştirme çalışmaları yapıldığını söylerken özellikle inşaat sektörünün 
beklentileri ve yeni yatırımlar konusundaki talepleri de dile getirdi. 

Genel Müdür Mehmet İslamoğlu da Alanya’ya önem verdiklerini ve başarılı 
çalışmalar yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile görev süresince yapacakları 
istişarelerin çalışmalarına olumlu katkı yapacağına inandığını söyledi.



ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI  ALTSO       49

TAKAVUT: “ŞAHİN 
TARAFSIZ  BİR 
BAŞKAN”
CHP İlçe Başkanı Ali Takavut ve yönetim 
Kurulu Üyeleri ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’i ziyaret etti. 

İlçe Başkanı Takavut ziyarette ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in 
her partiye eşit mesafede durduğuna dikkat çekerek, “Her görüşten 
insanın üye olduğu ALTSO’da Başkan Mehmet Şahin adeta bir baba 
gibi üyelerini kucaklıyor. Yüzü burada diye söylemiyorum. Ben 
de odanın üyesiyim ve Mehmet Şahin’i tarafsız yönetim anlayışı 
nedeniyle tebrik ediyorum. Zaten aksi olsaydı kendisine olumsuz 
görüşümüzü de iletirdik” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de her parti ile eşit mesafede 
olduğunu, hiçbir ideolojinin peşinde koşmadıklarını belirterek, 
“Misyonumuz uzlaşıcı, koordinasyonlu, birlik ve beraberlik içinde 
Alanya’mıza hizmet etmek. Bu manada ben ülkemizin birlik ve 
beraberliğinden yana tavır alan her parti ile istişare içinde olmaktan 
çekinmem. Alanya’da da siyasi parti başkanları ile sık sık bir araya 
gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kamu çalışanlarına faizsiz tatil 
kredisi fikrini de ilk ortaya atan Sayın Ali Takavut du. Alanya’mıza 
hizmet etmek için birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’da siyasi parti başkanları ile 
sık sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyor. 

Geçtiğimiz yıl yaşanan uçak krizinin 
ardından iki ülke ilişkilerinin hızla 
normale dönmeye başlamasından duyduğu 
memnuniyeti ifade eden ALTSO Başkanı, 
“İki ülke arasında yaşanan sıkıntılı süreçte 
ALTSO Yönetimi olarak elimizden 
gelen çabayı göstererek, ilişkilerin 
normalleşmesine katkı sağlamak istedik. 
Alanya’mızda yaşayan Rus vatandaşlara 
yönelik çeşitli toplantılar düzenleyerek, 
onların burada huzur içerisinde yaşadığına 
vurgu yaptık. Şehrimizde yaşayan 
Rus uyruklu dostlarımız ile çok güzel 
ilişkilerimiz var. Onları burada görmekten 
çok memnunuz” dedi.

ALTSO’ya kayıtlı da çok sayıda Rus ortaklı 
şirket olduğuna da işaret eden Şahin, “Biz 
özellikle Rus uyruklu üyelerimize pozitif 
ayrımcılık gösteriyoruz. Onların sorunları 
bizim sorunumuz. Tarihten gelen bir 
dostluğumuz var. Çok benzer özelliklerimiz 
var. Kapımız tüm üyelerimize olduğu 
gibi onlara da daima açık. Bundan sonra 
da yabancı uyrukluların Alanya’mızda 
yatırım yapması için desteğimiz sürecek. 
Bürokratik alanda yabancı uyruklu 
dostlarımızın yanında odluk ve olmaya 
devam edeceğiz. ” dedi.

RUS BAŞKONSOLOS 
YARDIMCISINDAN ŞAHİN’E ZİYARET

ŞAHİN: “KİMLİKLE GİRİŞ ÇOK 
ÖNEMLİ”

Alanya turizminde Rusya’nın önemine 
değinen Başkan Şahin, Rus vatandaşlarının 
ülkemize kimlikle girişlerinin sağlanması 
durumunda turizmde ciddi artış olacağını 
dile getirdi. Bu konuda daha önce de 
girişimlerde bulunduklarını hatırlatan 
Şahin, “Rusya ile Türkiye arasında 
kimlikle girişin sağlanması için daha önce 
talepte bulunmuştuk. Bu talebimizi her 
zaman yeniliyoruz. Eğer Ruslar kimlikle 
giriş yaparsa turizmde çok farklı bir şey 
yaşarız. Bu konuda bastıracağız. Rusya’da 
pasaport almak maliyetli. Rusya’ya desteğin 
uzatılmasını talep edeceğiz. Bütün kış 
Avrupa ve Rusya’daki tur operatörlerine 
yönelik çalışacağız” dedi.

Başkan Şahin ayrıca Ocak ayından itibaren 
de iki ülke arasında vizeler kalkmasını 
beklediklerini sözlerine ekledi. 

ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Öte yandan görüşmede hem ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin ve hem de Konsolos 
Mikhaylov iki ülke arasında yaşanan krizi 

yumuşatan Alanya’nın Gururu Mevlüt 
Çavuşoğlu’na teşekkür etti. ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin yaşanan süreçte gerek 
Çavuşoğlu gerekse meslektaşı Labrov’un 
çabalarının takdire şayan olduğunu 
sözlerine ekledi.

MİKHAYLOV; “ALTSO İLE İŞBİRLİĞİ 
YAPACAĞIZ”

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos 
Yardımcı Vyacheslav Mikhaylov ise 
Alanya’nın etkileyici bir şehir olduğunu 
belirterek, Alanya’da yaşayan Ruslar’dan 
olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. 

İki ülke arasında giderek normalleşen 
ilişkilerden duyduğu memnuniyeti de dile 
getiren Mikhaylov, Başkan Şahin’ni de krize 
yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik 
etti. Bölgede Rusya ile Türkiye’nin ortak 
çıkarları olduğunu belirten konuk konsolos, 
“Çok sayıda Rus vatandaşının güzel 
Alanya’ya uyum sağladığını görmekten 
büyük memnuniyet duydum. ALTSO 
Başkanımız da çok çalışkan bir isim. 
Bundan sonra da kendisiyle işbirliğimiz 
devam edecek”” dedi.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov, ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’i ziyaret etti. Rus vatandaşlarının kimlikle ülkeye giriş konusu başta olmak üzere ekonomik işbirliği 
konularının değerlendirdiği görüşmede Başkan Şahin, ilişkilerin gelişmesinin her iki ülkenin çıkarları 
bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Görüşmede Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin 
Yenialp de hazır bulundu.
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GÖRKEMLİ FUAR: HESTOUREX
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde düzenlenen; 150 ülkenin katılım 
gösterdiği ve 4 bin alım heyetinin yer aldığı Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongre 
ve Fuarı (HESTOREX) 06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 
düzenlediği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının 
desteklediği ‘Dünya Sağlık, Spor Turizmi 
Kongresi ve Fuarı (Hestorex),  Antalya 
Expo Center’da 06 -09 Nisan tarihlerinde 
ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarı ziyaret eden ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, “Alanya’mızın Gururu Dışişleri 
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
önderliğinde Türkiye’de ilk kez açılan 
ve 150 ülkeden 4 bin alım heyetinin 
katıldığı Hestourex Fuarı’nda yerimizi 
aldık. Sağlık, spor ve alternatif turizm 
temalı bu önemli fuarda Antalya Valimiz 
Sayın Münir Karaloğlu ve Kaymakamımız 
Mustafa Harputlu ile de görüş alışverişinde 
bulunduk. Odamız üyelerinin açmış olduğu 
stantları ziyaret ederek destek verdik, 
başarılar diledik. Fuarın Alanya’mıza, 
Antalya’mıza ve ülkemize yararlı olmasını 
temenni ederim” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise fuarın 
açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye 
gelen turist açısından dünyada 7.yiz. 
Ülkemize 20 şehir hastanesi kazandırdık. 
Atçılık, bisikletçilik, Anfaş’a benzer kongre 
merkezi kuruyoruz. Antalya’ya 3.havaalanı 
yapıyoruz. Bu fuardan  10 milyarlık 
karşılıklı anlaşma, uzun vadede 50 
milyarlık bağlantı, 40 bin ikili iş görüşmesi 
bekliyoruz. Türkiye dünyada küresel güç 
olacak, gücünü barıştan yana kullanacak” 
dedi.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 
Alanya Standını ziyaret ederek Sağlık ve 
Spor alanındaki yapılan tüm çalışmalarla 
ilgili bilgi aldı. Çavuşoğlu’na muz lifinden 
üretilen defter hediye edildi
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ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin ve ALSMO Başkanı 
Kerim Gökçeoğlu söz konusu 
buluşmada işbirliği konularını 
da masaya yatırdılar.

ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, ALSMO ile çok güzel 
bir dialog içinde olduklarını 
ve bu dialoğun Alanya’ya hizmet 
noktasında artarak devam edeceğini 
dile getirdi. Son ekonomik gelişmelerin de 
değerlendirildiği toplantıda, Başkan Şahin, 
“Muhasebeciler bizim üyelerimizin gizli 
kahramanlarıdır. Çok önemli görevleri 
bulunmaktadır. Ülkemize de çok önemli 
katkısı olan bir meslektir. Bu nedenle sayın 
Kerim Gökçeoğlu ile şehrin menfaatleri 
konularında işbirliği yapıyor olmaktan 
da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben 
buradan tüm muhasebeci ve mali müşavir 
arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum” 
diye konuştu.

GÖKÇEOĞLU; “ŞAHİN BAŞARILI 
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

ALTSO Başkan ve yönetimini ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
ASMMMO Başkanı Kerim Gökçeoğlu da, 
“Sayın Mehmet Şahin’in şehrimize önemli 
katkılar yaptığını görüyor ve bundan da 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Hizmet 
noktasında biz de üzerimize düşeni 
yapacağımızı sayın başkanımıza iletti. 
Zaten ALTSO ile ilişkilerimiz gayet iyi. 
Bu işbirliğinin şehre katkı yapacağını 
düşünüyorum” dedi

Başkan Şahin: “Muhasebeciler bizim üyelerimizin gizli 
kahramanlarıdır.

ALTİD YÖNETİMİ’NDEN 
ZİYARET
ALTİD Yönetimi, Burhan Sili başkanlığında ALTSO’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Alanya’nın tanıtım çalışmaları 
ve son yaşanan ekonomik gelişmeler de 
değerlendirildi. ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, ALTİD Yönetime yeni görevlerinde 
bir kez daha başarılar dilerken, “Alanya’mız 
için yeni dönemde de işbirliğine hazırız” 
dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarılı 
çalışmalar yaptığını ve çok sayıda projeyi 
hayata geçirdiğini dile getiren ALTİD 
Başkanı Burhan Sili de geçmiş dönemde 
olduğu gibi yeni dönemde de ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin ile omuz omuza 
çalışmak istediklerini söyledi. Yönetim 
olarak geleceğe yönelik bir takım planları 
olduğuna değinen Sili, Alanya’nın turizm 
potansiyelinin arttırılması için yapılması 
gereken bir takım çalışmaları dile getirdi.

Alanya turizmi için ellerini taşın altına 
koymaktan çekinmeyeceklerini belirten 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, 
“Turizm olmaz ise olmazımız. Biz uçak 

düşürme ile başlayan kriz döneminden 
itibaren elimizden geldiği kadar sorunun 
çözümüne katkıda bulunacak çalışmalar 
yaptık. Sorunları ilgili mercilere ilettik ve 
çözüm önerilerimizi sunduk. Sıkıntıdaki 
ekonomiyi canlandırmak adına çok sayıda 
proje yaptık. Özellikle yükseköğrenim 
konusunda attığımız adımların meyvelerini 
hemen toplamaya başladık. ALTSO Turizm 
Meslek Yüksekokulu’nu 5,5 ay gibi rekor 
sürede tamamladık. Şimdi de Rusya 
Dışişleri bakanı Lavrov’u bekliyoruz. Ona 
da Rus vatandaşlarının ülkemize nüfus 
cüzdanı ile girebilmesi konusundaki 
talebimizi ileteceğiz. Alanya’mızın Gururu 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 
da her projede olduğu gibi bu büyük 
organizasyonun da mimarı” diye konuştu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTİD Yönetime yeni 
görevlerinde bir kez daha başarılar dilerken, “Alanya’mız için 
yeni dönemde de işbirliğine hazırız” dedi.
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ALTSO VOC TEST MERKEZİ 
DENETİMİNİ BAŞARI İLE 

TAMAMLADI
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenen, 
ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve 
Belgelendirme Merkezi (ALTSO Voc Test Merkezi), TÜRKAK  
tarafından başarılı bulundu. 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimi değerlendiren ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin,  turizm konaklama sektörünün kalite alt yapısına büyük katkı sağlayan 
ALTSO Voc Test Merkezi’nin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

2 gün boyunca devam eden olağan yıllık denetimde Merkezin örnek alınabilecek 
uygulamalarının da olduğuna dikkat çeken TÜRKAK uzmanları Merkezin TS EN ISO/IEC 
17024 Standardına göre akreditasyonunun ve belgelendirme yetkisinin devamına karar verdi.

2014 yılından itibaren aktif olarak hizmet veren ALTSO Voc-Test Merkezi, bölgemizin can damarı olan Turizm sektöründe Kat Hizmetleri 
ve Ön Büro alanında üç meslekte Sınav ve Belgelendirme yapmaktadır. Konaklama tesislerinde Oda Temizleme Görevlisi, Kat Sorumlusu 
ve Ön Büro Görevlisi olarak çalışan personelin meslekleri ile ilgili kabul edilmiş meslek standartlarına göre yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olduklarını test eden yazılı ve uygulamalı sınavlar yapıyor ve sınavlarda başarılı olan personele diploma yerine geçen Mesleki Yeterlilik 
Belgesi veriliyor. Böylece, yaptıkları mesleğin okuluna gitme fırsatı bulamamış çalışanlar, alacakları Mesleki Yeterlilik Belgesi ile mesleki 
bilgilerini kanıtlama fırsatına sahip olabiliyor. Turizm Konaklama Sektörü ise çalışan personelini belge almaya teşvik ederek hizmet 
kalitesini güvence altına alıyor. 

ALTSO’DA, KADINLARA 
EBRD PROGRAMI 
ANLATILDI
Alanyalı kadın yöneticiler, ALTSO Organizasyonunda 
“Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 
uygulanan Kadın İşletmelerine Finansman ve 
Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında bir araya 
geldi.

Bölgedeki kadın girişimci ve yöneticilerin ilgi gösterdiği toplantıda kadın girişimcilerin 
finansal ve yönetimsel yetkinlikleri ile sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
danışmanlık ve destekler konularında bilgiler verdi.

Seminerde ayrıca kadın girişimci ve yöneticilere, işletmelerini analiz ederek farklı bir 
bakış açısıyla gözlemleyebilecekleri, programa özel olarak geliştirilen ‘İşletme Merceği’ 
hakkında da detaylı bilgi verildi.

Katılımcılar da söz konusu toplantıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın küçük 
işletme destek hizmetlerine, katılımcı bankaların sunduğu finansal ürün ve hizmetlere de 
erişim fırsatı yakaladılar.
Seminer boyunca katılımcı kadın girişimci ve yöneticiler, birbirleriyle tanışarak ortak 
bir platformda iş ağı geliştirme şansı da elde ettiği toplantının bölgemize hayırlı olması 
temennisinde bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de göreve geldikleri günden bu yana 
bölgemizde kadın girişimcilerin sayısının ve etkinliğinin artması yönündeki çabalarını 
hatırlattı. Şahin, kadınların ekonomide daha fazla varlıklarını hissettirebilmelerine olanak 
sağlamak adına gelecekte de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Kıdemli Pazarlama 
ve İletişim Uzmanı Didem İzgi katıldı.
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ALTSO EV KADINLARINI 
ÖDÜLLENDİRDİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 
gerçekleştirilen “Ev Hanımları Yarışıyor” isimli yarışmada 
dereceye girenler kadınlar için plaket töreni düzenlendi. 
Törene ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye 
Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, ALTSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Banu Okan Kavukçu, İl Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Özlem Öz Kural ve kurul üyeleri katıldı. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 
çalışmaşlarını yürüten TOBB Antalya Kadın 
Girişimciler Kurulu’nun her yıl düzenlediği 
“Antalya’nın Kadın Girişimciler Yarışması” 
bu yıl Antalya’dan sonra  “Ev Hanımları 
Yarışıyor” adı altında Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası organizasyonunda Alanya’da 
yapıldı. 

ALTSO organizasyonu ile  ev eksenli 
ürünler kategorisi ile yapılan yarışmaya 
katılım bir hayli fazlaydı. Yarışmada 1.’liğe 
Zekiya Akçalıoğlu, ikinciliğe Dursen 
Önal layık görülürken, aynı puanları 
paylaşan Solmaz Ulusoy ve Havva Düntaş 
3’üncülüğü paylaştılar. 

ŞAHİN; “KADINLARIMIZA 
GÜVENİYORUZ”

Öte yandan toplantının açılışında 
konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 
nüfusun yarısının kadın olmasına karşın 
girişimcilerin sadece yüzde 8’inin kadın 
olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir 
durumda kadınlara ticaret yaptırmamak 
israftır” dedi. Ülkemizde maalesef 
kadınların halen ekonomide yeterince yer 
edinemediğine de vurgu yapan ALTSO 
Başkanı, “Kadına sen bu işi yapamazsın, 
dur diyoruz. Ama biz böyle demeyeceğiz. 
Biz hadi yaparsın, gerekirse arkandayız 
diyoruz. Başarılı kadınların hikayelerine 
bakınız büyük bir mücadele göreceksiniz. 
Bu nedenle biz ALTSO Yönetimi olarak 

kadın ve genç girişimci kurullarını 
destekliyoruz. Oda tarihinde ilk kez 
yönetim kurulunda bir bayana yer verdik. 
Banu Okan Kavukçu arkadaşımız 1991 
yılında kurulan odamızın ilk yönetim 
kurulu üyesidir. Bu sayıyı yükseltmek için 
yine de üzerimize düşeni yapmaya devam 
edeceğiz. 

ŞAHİN: “HEM EŞ HEM ANNE HEM 
GİRİŞİMCİ OLMAK ÇOK BÜYÜK 
MARIFET”

Sizler hem eş, hem üreten kadınlar olarak 
inanın erkeklerden çok daha üstünsüznüz. 
Bu yönünüzle değerlendirme yaparsak 
erkeklerin sizing kadar güçlü olmadığını 
görürüz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de son derece güvendiği 
kadınlarımıza bizler de güveneceğiz ve elele, 
omuz omuza başaracağız. Kadınsız başarı 
olmak. Nasıl tek bacaklı bir at koşamıyorsa, 
nasıl ki tek kanatlı bir uçak uçamıyorsa 
kadınları bazı haklardan mahrum kalmış 
ülkelerde gelişemez, yükselemez. Ben bu 
düşüncelerle ödül alan tüm hanımefendileri 

kutluyorum. Başarılarının da devamını 
diliyorum” dedi.

Başkan Şahin’den sonra söz alan Antalya 
İl kadın Girişimciler Kurulu icra Komitesi 
Başkan Yardımcısı Özlem Öz Kural 
da bugüne kadar yaptıkları çalışmalar, 
kurulunun amaç ve hedeflerini anlatan 
bir sunum gerçekleştirdi. Öz Kural, 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e de kadın 
girişimcilere verdiği önem nedeniyle 
teşekkür etti.
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da yer aldığı 
Tel Aviv’deki IMTM Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı’nda stant açtı.

ALTSO, ALANYA’YI İSRAİL’DE 
TANITTI
İsrail Tel Aviv’deki IMTM Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı, kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Fuara, Türkiye 7 yıl sonra ilk kez katıldı. Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası da, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde fuarda stant 
açan kurumlardan biri oldu.

Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Alanya 
standını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı’da ziyaret ederek, bilgi aldı. 7-8 
Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuara 
dünyanın dört bir yanından ülkelerden 
katılım olduğu açıklandı. Antalya 
Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da 
Alanya standını ziyaret ederek destek 
verdi.

ALANYA’YI SEVİYORLAR

Alanya standını ziyaret eden İsrail 
vatandaşları, Alanya’nın coğrafi yakınlığı ve 
fiyatlarının uygun olmasının büyük avantaj 
olduğunu belirterek, “Alanya’daki hizmet 
kaliteli. Hizmet güler yüzlü personeller 
tarafından yapılıyor. Bu başka ülkelerde 
öyle değil. Yeniden gitmek istiyoruz. 
Antalya’ya direkt uçuşun olması bizim için 
çok önemli” dediler.

İsrailli acenteler ise Türkiye-İsrail 
ilişkilerinin düzelmesiyle Türkiye ve 
Alanya’ya olan ilginin artacağını belirtiyor.

BAŞKAN ŞAHİN: “KRUVAZİYER 
TURİZMİ CANLANIR”

Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin ise İsrail pazarının önemine 
değindi. İsrail’de ekonomik gelirlerin 
yüksekliğine dikkat çeken Başkan Şahin, 
“İsrail pazarı Alanya’mız için önemli. 
Bilindiği gibi 2016 yılında Türkiye’ye gelen 
turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail’den 
gelen turist sayısı ise yüzde 30 artmıştı. 
Alanya olarak bizde bu artıştan payımızı 
almalıyız. O yüzden İsrail’de stant açtık, 
Alanya’mızı tanıyoruz” dedi.

Son dönemi Türkiye-İsrail ilişkilerinin 
giderek normalleştiğine dikkat çeken 
Başkan Şahin, “Hepimizin bildiği gibi 
geçtiğimiz yıllarda İsrail’le yaşadığımız 
krizlerin ardından İsrail’den Alanya 
İskelesi’ne gelen gemi sayısında ciddi 
düşüş olmuştu. Ama normalleşen ilişkiler 
kruvaziyer turizmi için çok önemli. İsrail’de 
Alanya’mızı tanıtmamızın bir amacı da 
kruvaziyer turizmini canlandırmak. Bu 
anlamda da İsrail’den güzel haberler aldık” 
dedi.

Alanya’dan İsrail’e giden fuar heyetinde 
ALTSO’yu temsilen Hüseyin Şenli katıldı. 
Heyette ayrıca, ALTSO Üyesi İşadamları 
Şükrü Müftüoğlu ve Cihan Tezgel de yer 
aldı.
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KIRSAL KALKINMA 
DESTEKLERİ 
ALTSO’DA ANLATILDI
ALTSO tarafından Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve 
Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nün destekleriyle organize 
edilen Kırsal Kalkınma Destekleri toplantısı, ALTSO 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya 
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, göreve 
geldikleri günden bu yana Alanya’nın 3 ana 
sektörü turizm, tarım ve inşaat alanlarında 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Hayata 
geçirdiğimiz ve takip ettiğimiz projeler içe-
risinde tarım sektörüne yönelik çok önemli 
çalışmalar var. Özellikle toptancı hali ko-
nusunda sektör temsilcileri ile birlikte çok 
önemli bir süreci geride bıraktık. Alanya 
hal projemiz 11 Ekim günü ihaleye çıktı. 
Çok yakında Yüce Allah’ın izniyle ilk kaz-
manın da vurulmasını temenni ediyoruz. 
2018 sonunda bu projenin tamamlanması-
nı planlıyoruz” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: “KENDİMİZE İLKE 
EDİNDİK”

Hayvancılığı geliştirmek için proje 
hazırlayacaklarını açıklayan Başkan Şahin, 
“Ticaret erbabını temsil ediyor olsak da 
kırsaldaki gelişmelere de katkıda bulunmayı 
kendimize ilke edindik. Kalkınmanın 
kırsaldan başlayacağına inanıyoruz. Kırsal 
alandaki kardeşlerimize yönelik bazı 
planlarımız var. Yakın gelecekte bunları 
kamuoyu ile de paylaşmayı planlıyoruz. 
Özellikle hayvancılığın ve hayvansal 
üretimin desteklenmesi konusunda proje 
hazırlayacağız” dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: “DESTEKLERDEN 
YETERLİ ÖLÇÜDE 
YARARLANILMADI”

Başkan Şahin, “Sektörde bizleri en çok 
üzen konu çiftçimizin ve kırsalda yaşamını 

sürdüren kardeşlerimizin kendilerine katkı 
yapacak kanunlardan veya tebliğlerden 
yeterince haberi olmamasıdır. Bölgemiz 
gerçekten de bugüne kadar  tarıma ve kırsal 
kalkınmaya yönelik teşvik ve desteklerden 
yeteri ölçüde yararlanmamıştır. Oysa 
tarım için elverişli iklim koşullarına 
sahip olan Alanya’mızda hububat, meyve 
ve sebze yetiştiriciliği yaygın olarak 
yapılmaktadır. Son zamanlarda artarak 
gelişen tropik meyve yetiştiriciliği de ilçe 
ekonomisinde yerini almaya başlamıştır.  
Özellikle muz yetiştiriciliğine olan ilgi   de 
bir hayli artmıştır. Mevcut üretimin yeni 
teknolojik imkanlarla geliştirilmesi ve 
yeni yatırımların artması hepimizin en 
büyük arzusudur. Tarım sektörü ilçemizde 
3 lokomotif sektörden birisi olarak tüm 
ekonomik gelişmelerin ve faaliyetlerin itici 
gücü olmuştur” diye konuştu.

RÜZGAR: “TEBLİĞ GECİKMİŞTİ”

Başkan Şahin’den sonra söz alan Tarım İlçe 
Müdürü Mehmet Rüzgar ise, “Ülkemiz 
büyük bir tehlike atlattığından dolayı 
yatırımlar gecikti. Bu tehlikeyi atlattıktan 
sonra ülkemizin daha çok gelişmesi için 
işlerimize yöneldik. Bu tebliğ de gecikmişti. 
Tebliğ yaklaşık 10 gün önce çıktı. Süresi 
kısa. 45 gün gibi bir süresi var. Buradaki 
amaç kırsal alandaki ekonomide sosyal 
kalkınmayı gerçekleştirmek. Bunun 
yanında bitkisel, hayvansal üretim, bunların 
işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması 
yönünde su ürünleri de dahil olmak 
üzere birtakım yatırımlar göz önünde 
bulunduruluyor” diye konuştu.

Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nden 
Gülsüm Çalıkoğlu ise, “Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi programı ile 
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için 
geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, 
kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 
oluşturulması hedeflenmektedir” dedi.

Çalıkoğlu ayrıca, önemli Kırsal Kalkınma 
Destekleri hakkında katılımcılara önemli 
bilgiler aktardı. Çalıkoğlu, yeni tebliğin eski 
uygulamalara göre daha kolay uygulanabilir 
içerikte olduğuna dikkat çekerek, “Başvuru 
bile çok daha kolay. İnternet üzerinden 
kolaylıkla yönlendiriliyorsunuz. Bu 
projenin başvuru süresi 45 gün ve gelecek 
yılsonunda tamamlanma şartı var” dedi.

Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar

Gülsüm Çalıkoğlu

Hayvancılığı geliştirmek 
için proje hazırlayacaklarını 
açıklayan Başkan Şahin, 
“Ticaret erbabını temsil ediyor 
olsak da kırsaldaki gelişmelere 
de katkıda bulunmayı 
kendimize ilke edindik.

Başkan Şahin, “Sektörde bizleri 
en çok üzen konu çiftçimizin 

ve kırsalda yaşamını sürdüren 
kardeşlerimizin kendilerine 

katkı yapacak kanunlardan veya 
tebliğlerden yeterince haberi 

olmamasıdır. 
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LETON BÜYÜKELÇİ İLE İŞBİRLİĞİ 
KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts göreve geldikten sonra 
ilk ziyaretini yaptığı Alanya’da ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında 
ziyaret etti. 

ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kamburoğlu ve 
Banu Okan Kavukçu’nun da yer aldığı ziyarette 
Elferts’e Letontya’nın Alanya Fahri Konsolosu 
Nurkan Şaşmaz eşlik etti.

Göreve geldikten sonra iyi niyet mektubunu 
Cumhurbaşkanlığına sunduğunu ve ilk 
ziyaretini de Alanya’ya yaptığını belirten 
Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Peteris 
Karlis Elferts, ülkeler arasındaki işbirliğine 
olduğu kadar bölgesel işbirliğine de 
büyük önem verdiğini söyledi. Geçtiğimiz 
yıl ALTSO öncülüğünde oluşturulan iş 
adamlarının Letonya’ya gelerek temaslarda 
bulunduğunu öğrenen konuk büyükelçi, 
“İki ülkenin iş adamları arasında daha fazla 
buluşma imkanı yaratılması gerektiğini ve 
bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır 
olduğunu söyledi.

ŞAHİN İŞ ADAMLARI İÇİN DESTEK 
İSTEDİ

Öte yandan ziyarette ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin de Alanya’nın farklı ve güçlü 
bir ekonomik yapısı olduğunu, buradaki 
iş adamlarının yurt dışında iş yapma 
potansiyelinin fazla olduğunu belirterek 
vize konularında konuk büyükelçiden 
destek istedi.

Ülkemize Leton vatandaşlarının kimlikle 
girebilmesi için de büyükelçinin desteğini 
isteyen Şahin,” Biz şimdi Rusların ülkemize 
kimlikle girebilmesi için çalışıyoruz. Yarın 
Alanya’ya gelecek olan Rusya Dışişleri 
Bakanı Lavrov’dan da bu konuda destek 
isteyeceğiz. Sizlerin de desteği ile gelin 

bu isteğimizi Letontya ölçeğinde de 
değerlendirelim. Bizler burada yaşayan 
farklı ülkelerden insanlarla huzur içinde 
yaşıyoruz. Onları çok seviyoruz. Buralarda 
olmalarından son derece memnunuz. Onlar 
da bizlerle olmaktan çok memnunlar. Daha 
fazla Leton’un ülkemize gelebilmesi için 
gelin pasaport şartını ortadan kaldıralım” 
dedi.
“Letonya’ya oda olarak iş gezisi 
düzenlemiştik. Çok sayıda işbirliği 
yapabileceğimiz alanlar olduğunu da 
gördük” diyen Şahin, “Burada tarımdan 
turizme, inşaattan emlağa kadar işbirliği 
yapabileceğimiz alanlar var. Biz kış biter 
bitmez yeniden Letonya’ya bir iş gezisi 
düzenlemek istiyoruz. Sayın büyükelçiyi de 
aramızda görmek isteriz” dedi.

Letonya’nın Alanya Fahri Konsolosu 
Nurkan Şaşmaz da, yaptığı açıklamada, 
“Büyükelçimiz bölgemize verdiği önemi 
vurgulamak amacıyla Ankara dışındaki 
ilk ziyareti Alanya’ya yaptı. ALTSO 
Başkanımız ile kendisine ekonomik işbirliği 
konularındaki görüşlerimizi aktardık. 
Umarız bu görüşmeler ileride yapacağımız 
çalışmaların ilk adımı olur” dedi.
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‘‘ALANYA HUZUR VEREN
BİR ŞEHİR’’

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Litvanya’nın Ankara 
Büyükelçisi Audrius Bruzga’nın Türkiye-Litvanya 
diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümü dolasıyla düzenlediği 
resepsiyona katıldı.  Başkan Şahin ayrıca resepsiyondan 
önce de Büyekelçi Bruzga, Litvanya fahri konsolosları ve 
bürokratların yer aldığı dar çerçeveli toplantıya katılarak, ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Litvanya-Alanya arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çeşitli temaslarda 
bulunan Başkan Şahin, iş adamlarına vize kolaylığı sağlanması konusunda da Büyükelçi 
Bruzga’dan destek istedi.

İkili ilişkilerin gelişmesinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in önemine dikkat çeken 
Büyükelçi Bruzga ise, Alanya-Litvanya arasında ticari işbirliği konusunda ALTSO’nun 
önemli katkılarının olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Alanya’dan da bahseden 
Bruzga, Alanya’ya ilk olarak 15 yıl önce turist olarak geldiğini ve hayran kaldığını 
belirterek, Alanya’nın huzur veren bir şehir olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, iş adamlarına 
vize kolaylığı sağlanması 
konusunda Büyükelçi 
Bruzga’dan destek istedi.

BAŞKAN ŞAHİN SERGİYE KATILDI
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Litvanya Büyükelçisi Audrius 
Bruzga’nın özel davetiyle Ankara 1927 Mimarlar Derneği & 
Litvanya Büyükelçiliği sergisine katıldı.

Ankara 1927 Mimarlar Derneği & Litvanya Büyükelçiliği işbirliğinde Çankaya Belediyesi 
Galeri Çankaya da Litvanya’nın ikinci büyük şehri Kaunas’ın ve Ankara’nın modern 
mimarlık mirasından örneklerin yer aldığı sergi açıldı. Sergiye ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’de Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga’nın özel davetiyle katıldı.

Sergide, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga ile de bir görüşme gerçekleştiren ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, ikili işbirliği konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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MACAR İŞ ADAMLARI 
ALTSO’DA

Macaristan’ın Zala Eyaleti Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mazzag Ferenc,  Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Macar iş adamları bir yıl içinde ikinci kez 
ALTSO’yu ziyaret etti. Macaristan Heyeti ayrıca, 
Alanya’da çeşitli firmalara da inceleme gezisi 
gerçekleştirerek, iş birliği fırsatlarını görüştüler. 
Bilindiği üzere ALTSO heyeti de Nisan ayı içinde 
Zala Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda 
Macaristan’da iş gezisine katılmıştı.

Macaristan’ın Zala Eyaleti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mazzag Ferenc,  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Macaristanlı iş 
adamlarından oluşan bir heyet Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na 
bir ziyaret gerçekleştirdi. Macaristan heyetini, ALTSO’da Meclis 
Başkanı Metin Atalay karşılarken, ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri 
de ziyarette hazır bulundu.

ATALAY: “TARIM, İNŞAAT VE 
TURİZM”

Ziyarette, Alanya’nın sosyal, kültürel ve 
ekonomik durumu hakkında Macaristan 
heyetine önemli bilgiler aktaran Başkan 
Atalay, “Alanya ekonomisi açısından tu-
rizm, tarım ve inşaat sektörleri çok önem-
lidir. Turizm sektöründe çok sayıda turist 
ağırlıyoruz. Alanya’mızda dört mevsim ya-
şanması sebebiyle her türlü tarım da yapıla-
bilmektedir. Özellikle kiraz ve muz üretimi 
ihracat konusunda çok önemlidir” dedi.

ATALAY: “VİZE KOLAYLIĞI 
PROTOKOLÜ İMZALAMIŞTIK”

Macaristan’la ülke ve Alanya olarak önemli 
ilişkiler içerisinde olduklarını da belirten 
Başkan Atalay, “Macaristan’ın Ankara Eski 
Büyükelçisi Janos Hovari ile odamız arasın-
da üyelerimize ticari vize konusunda ayrı-
calık tanınan Vize Kolaylığı Protokolünü 
geçtiğimiz yıllarda imzalamıştık. Başkanı-
mız Sayın Ferenc geçtiğimiz yıl da bir ziya-
ret gerçekleştirmişti. Biz de ALTSO olarak 
kendilerine iade-i ziyaret yaparak, iş fırsat-
larını görüşmek için Macaristan’a gitmiştik. 
Şimdi sayın başkanımız farklı iş adamların-
dan oluşan grupla tekrar Alanya’mıza geldi. 
İnşallah yararlı temasları olur” dedi.

BAŞKAN FERENC: “ALANYA ÇOK 
GÜZEL”

ALTSO’yu ziyaret etmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Zala Eyaleti’nin Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Mazzag Ferenc, 

geçtiğimiz yıl da Alanya’ya geldiğini söyle-
di. Geçen yılki ziyaretinden çok memnun 
kaldığını ve bu yılda farklı iş adamlarıyla 
bir iş gezisi daha düzenlediğini ifade eden 
Başkan Ferenc, “Alanya’yı çok beğeniyoruz. 
İş adamlarımızla Alanya’ya iş gezisi düzen-
leyerek onların Alanya’ya yatırım yapması-
nı istiyoruz” dedi.

BAŞKAN FERENC: “ALTSO İLE 
İŞBİRLİĞİNE 
HAZIRIZ”

ALTSO Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ko-
nusunda Meclis Başkanı Metin Atalay’dan 
bilgi aldığına değinen Başkan Ferenc, 
“ALTSO faaliyetleri konusunda çeşitli bil-
giler aldım. ALTSO üyeleri açısından her 
türlü çalışmayı yapmış. Bu konuda ALTSO 
çok başarılı” dedi. 

Türkiye’yi ve Alanya’yı hem kültürel açıdan 
hem de ekonomik açıdan çok beğendiğini 
vurgulayan Başkan Ferenc, “Özellikle tu-

rizm ve inşaat sektörleri 
çok gelişmiş. Bu konuda 
ALTSO ile işbirliği gerçek-
leştirmek istiyoruz” dedi.

Toplantıda konuşmaların 
ardından Alanya’nın tanı-
tım filmi izlendi.

Yapılan konuşmaların ar-
dından ALTSO Meclis 
Başkanı Metin Atalay, Ma-
caristan Heyeti’ne Mahpe-
ri Sultan’ın minik heyke-
linden ve Alanya’yı tanıtıcı 
ürünler hediye etti.

Zala Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mazzag 
Ferenc de ALTSO Meclis 
Başkanı Metin Atalay’a, 
Macaristan’ı Zala bölgesini 
tanıtıcı çeşitli ürünler he-
diye etti. 

Macaristan heyeti ALTSO ziyaretinin ar-
dından, ALTSO öncülüğünde firma ziya-
retleri yaparak ikili görüşmeler gerçekleş-
tirdi.

Zala ili, Macaristan'ın batı vilâyetlerinden birisidir.
Merkezi Zalaegerszeg'dir. Yüzölçümü 3784 km² olup, 

nüfusu ise 300,000'e yakındır.
Kasabaları:

Keszthely (21 944)
Lenti (8559)

Zalaszentgrót (7944)
Letenye (4613)

Hévíz (4523)
 Zalalövő (3256)
Zalakaros (1519)
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BÜYÜKELÇİ OLLİNG’DEN ALTSO’YA 
ZİYARET

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette, Danimarka’nın Alanya Fahri Konsolosu ve ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay’da 
hazır bulundu. İki ülke arasındaki işbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette Başkan Şahin 
Alanya’nın ekonomik yapısı konusunda büyükelçiye bilgi verdi, olası işbirliği konularına 
değinildi.

İki ülke ilişkilerinin son dönemde 
gayet iyi olduğuna değinen Büyükelçi 
Olling, “Ülkemiz ile Türkiye arasındaki 
iyi ilişkilerinin geliştirilerek devam 
etmesinden yanayız” dedi. Alanya’yı çok 
beğendiğini de belirten Büyükelçi Olling, 
“Şehrinizi gezme fırsatı yakaladım. Burası 
çok güzel bir şehir. Başta Avrupalılar 
olmak üzere dünyanın neredeyse dört bir 
yanından gelen insanların mülk alması da 
bunun en büyük işareti ” dedi.

ŞAHİN: “TARIM, TURİZM VE İNŞAAT 
ALANYA’NIN LOKOMOTİFLERİ”

Alanya’nın ekonomik yapısı hakkında 
Büyükelçi Olling’e bilgiler aktaran Başkan 
Şahin, turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin 
Alanya’nın lokomotifleri olduğunu söyledi. 
ALTSO’nun yurt dışına düzenlediği iş 
gezilerinden de bahseden Başkan Şahin, 
“Üyelerimizin isteği doğrultusunda 
KOSGEB destekli iş gezileri düzenliyoruz. İş 
gezilerimize katılan üyelerimiz yurt dışında 
yapılan üretimi inceleme fırsatı yakalayıp, 
son teknolojiyle yapılan çalışmaları yerinde 
görüyorlar” dedi.

Başkan Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu 
faaliyetleri hakkında da Büyükelçi 
Olling’e çeşitli bilgiler aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından, 
Başkan Şahin, Büyükelçi Olling’e, 
Mahperi Sultan’ın minik heykelinden 
ve Alanya’yı tanıtıcı argümanlar hediye 
etti.

Büyükelçi Olling, ALTSO’dan 
ayrılmadan önce ALTSO Hizmet 
Binası’nda yer alan departmanları da 
ziyaret etti.

EMITT FUARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’de, 
ALTİD çatısı altında fuarda açılan Alanya standını 
ziyaret ederek, destek verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava 
Yolları’nın (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle, 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen 21. Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı, 80 ülkeden destinasyon 
tanıtımlarının yapıldığı dünyanın en kapsamlı 5’inci turizm fuarı EMITT’te 
Alanya’nın tanıtımı yapıldı.

Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bu yıl 21.kez 
kapılarını açan EMITT Turizm Fuarı’nda Alanya standımıza destek verdik. 
Fuar, Alanya’mıza ve bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Başkan Şahin fuarda ayrıca, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile de tanıtım ve 
Alanya’daki gelişmeler üzerine istişare ederek, fikir alışverişinde bulundu.
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ŞAHİN’E ÖĞRENCİLERDEN BİR 
TEŞEKKÜR DAHA
Alanya İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran Kursu’nda öğrenim gören hafız adayları 
kendileri için Aksaray ve Kapadokya Gezisi düzenleyen ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 

Şahin oda olarak sosyal sorumluluk 
projelerine de yatırım projeleri kadar önem 
verdiklerine işaret ederek geleceğimizin 
teminatı gençlerimizin yanında olmaya 
devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde toplam 90 hafız 
adayının katıldığı geziye sponsor olan 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Oda 
olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük 
önem veriyoruz. Özellikle gençlerimiz 
ve çocuklarımız bizim için çok önemli. 
Onların başarısı için çalışmak mutluluk 
verici” dedi.

Bugün yanlarında Alanya Merkez Erkek 
Kuran Kursu Öğreticisi Aykut Gök ile 
birlikte ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e 
teşekkür ziyaretinde bulunan hafız adayı 
gençler de yaptıkları açıklamada bu tip 
gezilerin ufuklarını açtığı gibi moral de 

verdiğini söylediler. Yanlarında getirdikleri 
ve Kapadokya’dan aldığı bir hatıra tabağı da 
günün anlam ve önemine binaen Başkan 
Şahin’e takdim eden Kurs Öğreticisi Aykut 
Gök, Başkan Şahin’in geçtiğimiz günlerde 
de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı 
yaptığını hatırlatarak, “Başkanımıza 
minnettarız. Bizi hiçbir zaman eli boş 
göndermiyor. Örnek çalışmalara imza 
atıyor” dedi.

“Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin 
her zaman yanında olacağız” diyen Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Şahin da oda yönetimi olarak iş dünyasının 
önünü açacak projelere olduğu kadar, 
sosyal sorumluluk projelerine de önem 
vermeye gayret ettiklerini söyledi. Şahin 
öğrencilerin getirdiği ve Kapadokya’ya 
özgü tabağı alırken de duygulu anlar yaşadı. 
Şahin, “Öğrencilerimizin mutluluğu bizim 

mutluluğumuz. Sağolsunlar orada beni de 
unutmamışlar. Bu hediye benim için çok 
anlamlı. Kendilerine başarılar diliyorum” 
dedi.

ŞAHİN KANDİL KUTLADI, 
SİMİT İKRAM ETTİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, 
her kandilde olduğu gibi Regaib Kandilinde de vatandaşları 
tebrik ederken, oda hizmet binası önünde de kandil simidi 
ikram etmeyi ihmal etmedi. 
Regaib gecesinin İslam dünyasına bolluk ve bereket 
getirmesini temenni eden Şahin’e ALTSO Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural da eşlik etti.

Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanımız Özlem Öz Kural 
ile birlikte vatandaşlarımıza 
Regaib Kandili dolayısıyla 
kandil simidi ikram ettik.
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BAŞKAN ŞAHİN, 
KADIN GİRİŞİMCİLERLE 
BİR ARAYA GELDİ

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın girişimcilerle Zencefil 
Restaurant’ta düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 

Kahvaltılı istişare toplantısı öncesi kurul 
üyelerini kapıda karşılayan Başkan 
Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
anısına bayanlara karanfil hediye etti. 
Konuşmasında, kadın girişimciliğin 
önemine değinen Başkan Şahin, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü de tekrardan 
kutladı.

Kahvaltıdan önce açılış konuşması yapan 
Alanya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Özlem Öz Kural, TOBB Bünyesinde 
oluşturulan kadın girişimciler kurulunun 
geçmişi ve geleceği konusunda kadınları 
bilgilendirdi ve bayan girişimcilere verdiği 
önem nedeniyle ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’e teşekkür etti.

Başkan Şahin’in yanı sıra toplantıya, Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 
ALTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Mehmet Bacaksızoğlu, ALTSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Banu Okan Kavukçu ve 
Yüksel Kaya, , Alanya Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural, ALTSO 
Meclis Üyeleri Fatma Taşpınar, Ayşe Aras 
ve çok sayıda kadın ve genç girişimci katıldı.

KURAL’DAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Alanya Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Özlem Öz Kural, etkinliği 
düzenleyen Başkan Şahin’e teşekkür etti. 
Kural, “08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
tarihleştiren kadınlarımızı, bu uğurda 
cinayete kurban giden, tecavüze uğrayan 
tüm kadınlarımızı saygıyla anıyorum. 
ALTSO Başkanımız Sayın Mehmet Şahin’e 
bugüne kadar bizlere verdiği destek, 
kadınlarımızı onurlandırıp, hem üretimde 
hem de yönetimde olmamızı desteklediği 
için ve bugünde bizleri bir araya getirdiği 
için teşekkür ederim” dedi.

Kural’dan sonra söz alan ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, 8 Mart Dünya 
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ŞAHİN: “ROL MODEL OLUYOR”

Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin 
toplumda sergilediği iş kadını kimliğiyle 
girişimci kadınlara rol model olduğunu 
aktaran Başkan Şahin, “Kadınlara fırsat 
verildiğinde çok büyük başarı hikayeleri 
ortaya çıkabiliyor. Her birinin başarı 
hikayesinde büyük bir mücadele var. Yılmak 
yok. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize miras 
bıraktığı bilim ve akıl, bunları kullanacağız. 
Türkiye’nin ekonomik büyümesinde 
kadınlarla birlikte var olacağız” dedi.

ŞAHİN: “ODA TARİHİNDE İLK”

ALTSO tarihinde ilk kez kendi başkanlığı 
döneminde bir kadın yönetim kurulu üyesi 
seçildiğine dikkat çeken Başkan Şahin, 
“Oda tarihimizde ilk kez bir kadın yönetim 
kurulu üyemiz oldu. Bu bizim kadınlara 
verdiğimiz önemi gösterir. Ayrıca oda 
meclisimizde de üç tane kadın üyemiz 
var. Hepsiyle birlik beraberlik içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kadınlar Günü sebebiyle böyle bir 
etkinlik düzenlediklerini belirterek, 
“Kadınlarımızın değerini anlamak ve 
cinsiyetler arasındaki eşitliğe vurgu yapmak 
gibi sebeplerle kutlanan 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün varlığı bile dünyada 
halen kadınların ezildiğini, haksızlıklara 
ve çeşitli tacizlere maruz kaldığının bir 
kanıtı olarak değerlendirilebilir. Şayet 
günümüzde kadınlar hak ettiği değeri 
görseydi belik bugün bizler de bu tür 
vesileler ile toplanmayacaktık” dedi.

Başkan Şahin ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ALTSO’nun düzenlediği 08 Mart 
Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e 
teşekkür etti. 

Başkan Şahin, konuşmasının ardından ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem 
Öz Kural’la birlikte 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan hediyeleri 
kadınlara takdim ettiler.

Kahvaltılı toplantıda ayrıca, kadın girişimcilerin anket yöntemiyle görüş ve önerileri de 
alındı. 
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RUS BAŞKONSOLOSTAN 
ALTSO’YA ZİYARET

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette ekonomik gelişmeler başta olmak üzere, ikili işbirliği konuları da görüşüldü. Başkan 
Şahin, ilişkilerin gelişmesinin her iki ülkenin çıkarları bakımından büyük önem taşıdığını 
söyledi.

Ziyarette, Rusya Federasyonu 
Antalya Başkonsolos Yardımcı 
Vyacheslav Mikhaylov,  ALTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Kamburoğlu ve Rus Eğitim 
ve Kültür Derneği Başkanı 
Ekaterina Gündüz de yer aldı.

ŞAHİN: “HALKLARIMIZ KARDEŞTİR”

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 
devletler düzeyinde geçtiğimiz dönemde 
bazı sıkıntıların yaşandığını ama bu 
sorunların artık tamamen çözüme 
kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Şahin, 
“Zaten halklarımız arasında tarihsel bir 
bağ ve dostluk var. Devletlerimiz arasında 
bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunların 
tatlıya bağlanması bizleri mutlu etti. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir 
Putin’in el sıkışmaları yeni bir başlangıç 
oldu. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı 
Sayın Lavrov’u da Alanya’mızda ağırladık. 
Bundan da büyük mutluluk yaşadık” dedi.

ŞAHİN: “ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI 
GÖSTERDİK”

İki ülke arasında yaşanan sıkıntılı süreçte 
ALTSO olarak ellerini taşın altına 
koyduklarına dikkat çeken Başkan Şahin, 
“ALTSO Yönetimi olarak elimizden gelen 
çabayı göstererek, ülkelerimiz arasında 
yaşanan ilişkilerin normalleşmesine 
katkı sağlamak istedik. Alanya’mızda 
yaşayan Rus vatandaşlara yönelik çeşitli 
toplantılar düzenleyerek, onların burada 

huzur içerisinde yaşadığına vurgu 
yaptık. Şehrimizde yaşayan Rus uyruklu 
dostlarımız ile çok güzel ilişkilerimiz var. 
Onları burada görmekten çok memnunuz” 
dedi.

ALTSO’ya kayıtlı çok sayıda Rus ortaklı 
şirket olduğuna da işaret eden Başkan 
Şahin, “Biz özellikle Rus uyruklu 
üyelerimize pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. 
Onların sorunları bizim sorunumuz. 
Tarihten gelen bir dostluğumuz var. 
Çok benzer özelliklerimiz var. Kapımız 
tüm üyelerimize olduğu gibi onlara da 
daima açık. Bundan sonra da yabancı 
uyrukluların Alanya’mızda yatırım yapması 
için desteğimiz sürecek. Bürokratik alanda 
yabancı uyruklu dostlarımızın yanında 
odluk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

ROGOZA: “ALTSO KÖPRÜ OLMUŞ”

İki ülke arasında yaşanan sıkıntılı süreçte 
ALTSO’nun çok önemli projeler imza 
attığını dile getiren Rusya Federasyonu 
Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Başkan 
Şahin’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Rogoza, “ALTSO, Rusya 
ile Alanya arasında köprü olmuş. Rus 

vatandaşlarımız Alanya’da çok rahat 
yaşıyorlar. Huzur ve güven içerisinde. Rus 
vatandaşlarımızın burada rahat bir şekilde 
yaşaması sayesinde de iki ülke arasında ki 
ilişkiler daha sağlam bir yapıya kavuşmuş 
oluyor” dedi.

ALTSO’nun yaptığı çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti de dile getiren Başkonsolos 
Rogoza, Başkan Şahin’e de özel olarak 
teşekkür etti. 

Yapılan konuşmaların ardından Başkan 
Şahin, Başkonsolos Rogoza’ya ALTSO’yu 
ziyaretinin anısına Alanya’yı tanıtıcı 
ürünler, ipek böceği kozasından yapılmış 
tablo ve muz ürünlerinin yer aldığı muz 
sepeti hediye etti. 

Başkonsolos Rogoza’da, Başkan Şahin’e 
ALTSO’nun Rus vatandaşlara yönelik 
yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti.
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ŞAHİN: “ORTAK 
PAYDAMIZ ALANYA”
Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Kerim Gökçeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Gökçeoğlu, 
Başkan Şahin’e Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası’na verdiği desteklerden dolayı teşekkür 
plaketi taktim etti.

Başkan Gökçeoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerine nezaket ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, 
“ALSMO’nun kuruluş yıldönümlerini 
gerek telefonla gerekse sosyal medyamız 
aracığıyla kutlamıştık. Bugün bir kez 
daha kutluyorum. Onlar bizim mesai 
arkadaşlarımız” dedi.

ŞAHİN: “ORTAK PAYDAMIZ ALANYA”

Başkan Şahin, “Mali müşavirlerimiz 
bizim için önemli, onların mükellefleri 
bizim üyelerimiz. Yani aynı geminin 
içerisindeyiz. Bugüne kadar kendileriyle 
koordineli bir şekilde çalıştık. Bundan 

sonra da çalışmaya devam edeceğiz. 
Belki bir ilktir bizim dönemimizde 
arkadaşlarımızla 6 ayda bir mutlaka bir 
araya gelip istişare toplantıları düzenledik, 
düzenlemeye de devam edeceğiz. Mali 
müşavirlerimizle eksikliklerimizi, 
fazlalıklarımızı yaptığımız toplantılarda 
gözden geçiriyoruz. Mali müşavirlerimizin 
çalışmalarını kolaylaştırabilmek için 
önemli çalışmalar yapıyoruz, onlar da 
bizim mesai arkadaşımız. Ortak paydamız 
Alanya. Alanya’mıza hep birlikte hizmet 
etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

GÖKÇEOĞLU: “ALTSO EVİMİZ GİBİ”

01 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla 
çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Başkan Gökçeoğlu, “Ticaret 
odası bizim önemli bir paydaşımız. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
birlikte seminerler düzenliyoruz. Ticaret 
odasını kendi evimiz, kendi odamız gibi 
kullanıyoruz. Başkanımıza ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Karşılıklı 
paydaşız, birlikte çalışmalarımız devam 
edecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 
Gökçeoğlu, Başkan Şahin’e Alanya Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’na 
verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi 
takdim etti.

Emlak Sertifika Töreni
Otomotiv Satış ve Kiralama Eğitimi
Kadın Girişimci Yönetici Okulu
Beslenme Nedir ?
Beslenme ve Psikolojiye Etkileri
Hayatınızın Amacını Sorgulayın

Dijital Beden Dilini Nasıl Kullanmalıyız?

İletişimde Beden Dili
Liderlik Semineri
Nasıl Nefes Almalıyız ?
Neden Terleriz ?

ALTSO EĞİTİM VE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
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EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

CÜBBE GİYDİLER VE KEP ATTILAR
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi işbirliğinde 
düzenlenen Emlak Danışmanlığı Kursunda başarı gösteren 190 kursiyer  törenle 
sertifikalarını aldı. Tören renkli görüntülere sahne oldu.

Törende tüm kursiyerlere cübbe ve kep 
giydirilmesi ise renkli görüntülerin ortaya 
çıkmasına neden oldu. Belgelerini alan 
kursiyerler törenin ardından ALTSO Binası 
önünde kep fırlattılar.

Mutlulukları gözlerinden okunan 
kursiyerlerin sertifika törenine ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri Yüksel Kaya, Ünal Çintaş ve 
Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü 
Hayri Akın katıldı.

Törende konuşan ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, kurstan mezun olanların iş hayatını 
bundan sonra “Emlak Danışmanı” olarak 
devam ettireceğini söyledi. Kursiyerlere 
mesleki yaşamlarında başarılar dileyen 
Şahin, mesleğin son zamanlarda büyük 
saygınlık kazandığını ve bu kurslardan 
yetişen meslek erbabının daha bilinçli ve 
profesyonel biçimde çalıştığını söyledi.

ŞAHİN; “20 BİN SERTİFİKA 
DAĞITTIK”

Yönetime geldikleri günden bu yana 20 
bine yakın belge dağıttıklarını ve odayı bir 
hizmet yuvasına dönüştürdüklerine dikkat 
çeken Şahin, yükseköğrenimin Alanya’da 
yaygınlaşması için de lokomotif görevi 
üstlendiklerini hatırlattı. Yeni açacakları 
ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu 
inşaatının da tamamlandığını belirten 
Şahin, bu sayede turizmde kalifiye personel 
sıkıntısının çözümüne katkı yapacaklarını 
sözlerine ekledi. Şahin her alanda nitelikli 
eleman gereksinimi olduğunu da belirttiği 
konuşmasında, “Devir petrolü veya 
doğalgazı çok olan ülkelerin değil, nitelikli 
iş gücü fazla olan ülkelerin devri. Bu 
manada eğitim çok önemli” dedi.

ŞAHİN; “EĞİTİM HERKESİN HAKKI 
ALTSO TİCARETHANE DEĞİL”

Geçmiş yıllarda 400 TL olan kurs ücretini 
göreve geldikleri 2013 Haziran’dan sonra 
250 TL’ye çektiklerini de hatırlatan ALTSO 
Başkanı, odanın ticarethane olmadığını 
ve amaçlarının sektöre kalifiye personel 
kazandırmak olduğunu vurguladı.  
ALTSO Başkanı bu manada bu kursları 

maliyetine gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Şahin konuşmasında,  “Eskiden emlakçılık 
neredeyse önüne gelenin yapabildiği 
bir meslek iken bugün profesyonel ve 
sertifikalanmış insanların belirli kurallar 
çerçevesinde yapabildiği bir iş kolu haline 
geldi. Böyle olunca saygınlığı artan sektöre 
yerli yabancı müşterinin güveni de arttı. 
Bundan son derece mutluyuz” dedi.

Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü 
Hayri Akın da, ALTSO’nun öncülüğünde 
düzenlenen kurslarda işbirliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
başladığı konuşmasında; 1 Ay boyunca 
işinden, gücünden, çoluk çocuğundan uzak 
kalarak kurslara katılarak başarı gösteren 
kursiyerleri tebrik etti. Aysal, bu dönem 
kursiyerlere daha iyi hizmet verebilmek için 
sınıfları azami 30 kişiden oluşturduklarını 
söylerken bu duruma destek veren ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim 
kuruluna teşekkür etti.

Gerçekleşen sertifika töreninin ardından 
da ALTSO Hizmet Binası önünde toplanan 
kursiyerler kep fırlatarak renkli görüntüler 
oluşturdu.



ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

82

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI  ALTSO       83

ALTSO’DAN BİR İLK DAHA
OTOMOTİV SATIŞ VE KİRALAMA 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO), tarafından Uluslararası Onaylı 
Otomotiv Satış ve Kiralama Uzmanlığı Eğitimi düzenlendi. Eğitim ticaret 
odaları düzeyinde Türkiye genelinde ilk kez ALTSO’da gerçekleştirildi. 

Eğtim, oto alım satım ve komisyonculuğu 
faaliyetinde bulunan ALTSO üyelerinin 
yer aldığı 14. Meslek Komitesi ve Rent 
A Car İşletmeciliği faaliyetinde bulunan 
ALTSO üyelerinin yer aldığı 23. Meslek 
Komitesinden gelen talepler üzerine 
gerçekleştirildi.  

Uluslararası Onaylı Otomotiv Satış ve 
Kiralama Uzmanlığı Eğitimi’ne gerekli 
şartları yerine getiren 24 kişi katıldı. 

ŞAHİN; “ALTSO TİCARETHANE 
DEĞİL”

27 Şubat 2017 Pazartesi günü düzenlenen 
eğitimin ardından sertifika töreni 
gerçekleştirildi. Törende konuşan ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, yükseköğrenimin 
Alanya’mızda yaygınlaşması için ALTSO 
olarak lokomotif görevi üstlendiklerini 
söyledi.  Geçmiş yıllarda yüksek olan 
kurs ücretlerini göreve geldikten sonra 
düşürdüklerine vurgu yapan Başkan 
Şahin, odanın ticarethane olmadığını ve 
amaçlarının her sektöre kalifiye personel 
kazandırmak olduğunu vurguladı. 

Uluslararası Onaylı Otomotiv Satış ve 
Kiralama Uzmanlığı Eğitimi hakkında 
da konuşan Başkan Şahin, “Verdiğimiz 
eğitime katılan arkadaşlarımız, Uluslararası 

Onaylı Otomotiv Satış ve Kiralama Uzmanı 
oldular. Verdiğimiz sertifikalar 195 ülkede 
geçerli olup, uluslararası resmi geçerliliği 
vardır” dedi.

ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
eğitimle otomotiv sektöründe satış ve 
kiralama konusunda uzmanlaşmış, kendini 
yetiştirmiş, nasıl satış ve kiralama yapması 
gerektiğini bilen, sektörün piyasadaki 
yerinin farkında olan, satış odaklı 
profesyonelleri yetiştirmek hedeflendi.

Kişisel Gelişim & Davranış Bilimleri 
Uzmanları Hande Özdemir ve Onur Günal 
tarafından verilen eğitimde, Uluslararası 
Otomotiv Satış ve Kiralama Uzmanlığı, 
Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Uluslararası 
NLP ile Problem Çözme ve Karar Verme 
konularında katılımcılara önemli bilgiler 
aktarıldı.

Otomotiv sektörünün ülkemize katkı 
sağlayan ilk üç sektör arasında önemli bir 
pazara sahip olduğunu aktaran Eğitimci 
Günal, “Gelen talepleri karşılamak için 
daha çok nitelikli personele ihtiyacımız 
var. Yetiştireceğimiz uzmanlarda olması 
gereken niteliklere göre bir eğitim 
içeriğimizi sunuyoruz.” dedi.
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KADIN GİRİŞİMCİ YÖNETİCİ OKULU
Garanti Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi 
(BÜYEM) ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen, ‘Kadın Girişimci Yönetici 
Okulu’ndan mezun olan 75 kadın kursiyer düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı.

İş sahibi kadınların, girişimci ruhlarını 
daha da geliştirmek, işlerini giderek 
büyütmek ve uluslararası arenada rekabetçi 
güçlerini artırmak hedefiyle, ALTSO 
Kadın Girişimciler Kurulu’nun katkılarıyla 
düzenlenen “Kadın Girişimci Yönetici 
Okulu” eğitim programının sertifika 
töreni yapıldı. Türkiye’de ilk kez bir ilçede 
düzenlenen “Kadın Girişimci Yönetici 
Okulu” eğitim programının sertifika 
töreni ALTSO Meclis Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ KUTLADI

Törende konuşan Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şahin, “Odamızın koordinatörlüğünde 
faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler 
Kurulu, girişimcilik konusunda farkındalığı 
artırmak ve özendirmek amacıyla değerli 
çalışmalar yapıyor. Bu yönde yapılan bir 
diğer önemli faaliyetimiz ise bugün sertifika 
töreni için buluştuğumuz Kadın Girişimci 
Yönetici Okulu eğitim programıdır. 
Birazdan sertifikalarını alacak kadın 
girişimcilerimizi başarılarından dolayı 
kutluyorum.  Kadın girişimcilerimizin 
eğitimler sırasında elde ettiği deneyim 
ve bilgilerle, işlerinde daha başarılı 
olacaklarına inancımız sonsuz” diye ifade 
etti.

ŞAHİN; “KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI 
ARTMALI”

1991 Yılında kurulan ALTSO’nun tarihinde 
ilk kez kendisinin başkanlığı döneminde 
1 kadın yönetim kurulu üyesi olduğunu 
belirten Başkan Şahin, “ Bir ilke imza 
attık. Banu Okan Kavukçu hanımefendiyi 
yönetimimize aldık. Kendisi de çok başarılı. 
Çok memnunuz. Meclisimizde de 3 kadın 
üyemiz var. Bu sayıyı yeni dönemde daha 
da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

ŞAHİN; “EĞİTİM OLMAZSA 
OLMAZIMIZ”

Göreve geldikleri 2013 Haziran ayından 
bu yana bir rekora imza atarak 20 Binin 
üzerinde sertifika dağıttıklarına dikkat 
çeken ALTSO Başkanı Şahin, “ALTSO 
Akademi’yi kurduk. Kişisel eğitimler 

başta olmak üzere her türlü mesleki 
eğitim alanında sertifika programları 
düzenledik.  Hedefimiz 50 bin sertifika 
seviyesine ulaşmak. Yükseköğrenime de 
kayıtsız kalmadık. Alanya’mızın Gururu 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
önderliğinde Alanya’mızda kurulan özel 
AHEP ve Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi’ne kayıtsız kalmadık. 
Turizmde nitelikli ara eleman ihtiyacının 
karşılanması amacıyla ALKÜ bünyesinde 
ALTSO Turizm MYO’yu 5,5 ay gibi rekor 
zaman diliminde hayata geçirdik” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan BÜYEM 
Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü 
Dr Işıl Keskin, “2012 yılında başlattığımız 
Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle, 
çok sayıda kadın girişimciye ücretsiz 
eğitim verdik. Alanya’da bu projemizde 
75 kişi sertifika almaya hak kazandı. Bu 
katılımcılardan bazıları derslerine devam 
etmedi, bazıları yapılan değerlendirmelerde 
istenilen performansı gösteremedi. Sosyal 
sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci 
Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu 
ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan 
ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere 
ulaşmayı hedefliyoruz. Günümüzde 
işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve 
kurumsallaşma yolunda doğru adımlar 
atabilmesi, ancak ‘stratejik yönetim felsefesi’ 
odaklı bir anlayışla gerçekleşebilir” dedi.

Garanti Bankası olarak bugüne kadar 
kadın girişimci paketi adı altında toplam 
2.8 milyar TL kredi kullandırdıklarını 
belirten Garanti Bankası Antalya Bölge 
Müdürü Lütfi Hacıoğlu, “Alanya eğitim, 
sanayi ve ulaşım olarak baktığınızda 

Antalya’da önemli biri şehrimizdir. Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile 
hayata geçirdiğimiz ve eğitimi tamamlayan 
başarılı kadın girişimcilerimizin Alanya’nın 
bu büyük potansiyelinden faydalanacağına 
dair bir kuşkumuz yok. Eğitime katılarak 
sertifika almaya hak kazanan tüm kadın 
girişimcilerimizi, inançları, heyecanları ve 
cesaretleri için gönülden kutluyorum” dedi.

Törende konuşan ALTSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem Öz 
Kural ise, konuşmasında, “Kadınların; 
girişimcilik ruhuyla adım attığı ticaret 
hayatında sadece alışveriş ya da üretim 
olmadığını, hayal edemediğimiz, 
planlayamadığımız çok çeşitli sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bizler 
Alanya’da çok şanslıyız. Kadın girişimcilere 
önem ve destek veren bir Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanımız var. Ben buradan 
Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 
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BESLENME NEDİR?
ALTSO Konferans Salonu’nda ‘Sağlıklı 
Beslenmede Tek Otorite Sizsiniz’ konulu kişisel 
gelişim semineri gerçekleştirildi. Diyetisyen Şule 
Yavuz Demir’in verdiği eğitime çok sayıda kişi 
katıldı. 

Eğitimin başında diyetisyenlik hakkında bilgiler aktaran Demir, “Bir 
yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik bölümünden 4 yıllık 
eğitim-öğretim programını tamamlayarak lisans diploması alan kişilere 
diyetisyen denir. Hastaların beslenmelerini düzenlemek, kişinin yaşına, 
cinsiyetine, aktivite durumuna ve gebelik gibi özel durumlarına göre nasıl 
doğru beslenileceğini öğretmek gibi görevleri vardır” dedi.

Yaşamak için yenilen ve içilen besinlerin vücuda alınması işlemine 
beslenme denildiğini aktaran Demir, yetersiz beslenme ve aşırı beslenme 
hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Demir, “Temel besin öğelerini 
dengesiz olarak ve gereğinden az olarak vücuda alınması yetersin 
beslenmedir. İnsanlar yetersiz beslenme ve dengesiz beslenme sonucunda, 
vitamin ve mineral eksikliği yaşar, hastalıklara karşı direnci azalır, büyüme 

ve gelişme geriliği yaşar. Gereksinim duyulandan fazla 
besin öğesinin vücuda alınmasına ise aşırı beslenme 
denir. Aşırı beslenme sonucunda ise, fazla kilo alımı, 
cilt bozuklukları, böbrek taşı oluşumu, karaciğer 
yağlanması ve fonksiyonlarında bozulma meydana 
gelir” dedi.

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve 
mineraller hakkında da katılımcılara bilgiler 
veren Demir, “Dengeli beslenmede, esas temel 
besin gruplarının kişinin ihtiyacına göre yeterli ve 
dengeli olarak her gün 5-6 öğünde azar azar sık sık 
tüketilmesidir” dedi. 

Diyetisyen Şule Yavuz Demir’in verdiği eğitime 
çok sayıda kişi katıldı. 

Diyetisyen Şule Yavuz Demir

ALTSO’DA EĞİTİM BİTMEZ
ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu ile Diyetisyen Erkan 
Yavuz işbirliğinde ‘Yeme Bozukluklarının Beslenme ve 
Psikolojiye Etkileri’ semineri 08 Nisan 2017 Cumartesi günü 
gerçekleştirildi. Seminere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak, Diyetisyenler 
Erkan Yavuz, Ecem Girgin, Rabia Arslan ve Psikolog Melike Aydın katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyetisyen Erkan Yavuz, katılımcılara sağlıklı 
beslenme konusunda önemli bilgiler aktardı.

Yavuz’dan sonra söz alan Diyetisyen Ecem Girgin ise, ‘Diyetisyen Gözünden Duygusal 
Yeme Davranışı’  konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Girgin, “Duygusal yeme ile başa 
çıkmalıyız. Bunun için, günlük yazmaya başlayın. Duygularınızı, düşüncelerinizi ayna 
karşısında anlatın. Arkadaşlarınızla veya ailenizle daha fazla vakit geçirin. Kendinize de 
vakit ayırın. Buzdolabının üzerinde hatırlatma niteliğinde bir yazı bulundurun. Mutluluğu 
yiyeceklerde aramayın, spor yapın” dedi.

GECE YEME SENDROMU

Diyetisyen Rabia Arslan ise Gece Yeme Sendromu üzerine katılımcıları bilgilendirdi. 
Sabah iştahsızlığının, akşam yemeğinden sonra aşırı yeme isteğinin ve gece uyanmaları 

sırasında atıştırmaların gece 
yeme sendromunun belirtileri 
olduğunu açıklayan Arslan, 
gece yeme sendromunun 
tedavi edilmediği taktirde, aşırı 
kilo alımına bağlı olarak şeker 
hastalığı ve yüksek tansiyona 
neden olduğunu söyledi. 
 
Yeme bozukluklarının 
psikolojik etkileri konusunda 
bilgi veren Psikolog Melike 
Aydın, “Yemek yemek bir 
davranıştır. Açlık doyurulması 
gereken en temel canlıların 

hayatını devam ettirebilmesi için 
karşılaması gereken bir ihtiyaçtır. Yemek 
yemek fiziksel bir ihtiyacın dışında sevginin 
doyurulması hissidir ” dedi.
Girgin, yeme bozukluğunu şu şekilde 
açıkladı: “Bizim hastalık olarak 
ilgilendiğimiz daha çok yeme bozukluğu 
dediğimiz, kişinin olması gereken ideal 
kilosundan çok daha altında olmasına 
rağmen aynaya baktığında kendisini kilolu 
bulmasıdır.” 
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‘HAYATINIZIN AMACINI 
SORGULAYIN’
ALTSO Akademi’nin 2017 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim 
Seminerleri, ‘Bir Şey Olmak Mı? Bir Şey Yapmak Mı?’ 
eğitimiyle başladı. İzgören Akademi’den Akif Aktuğ’un 
konuşmacı olarak katıldığı eğitime vatandaşlar büyük ilgi 
göstererek, ALTSO Konferans Salonu’nu doldurdu.

Yaşamda iki önemli yol ayrımından birinin 
tercih edildiğine dikkat çeken Aktuğ, 
bazı insanların, hayatta bir şey olmak için 
çabaladığını bazı insanların ise bir şeyler 
yapmak için gayret ettiklerine vurgu 
yaptı. Katılımcılara, ‘Hayatınızın amacını 
sorgulayın’ diyen Aktuğ, güçlü kişilik 
özellikleri hakkında bilgiler aktardı. Aktuğ, 
“Hayatımızın amacını sorgulamalıyız. 
Hayatımızı sorgulamaya başladıktan 
sonra göreceğiz ki bir şeyler değişmeye 
başlayacak. Güçlü kişilik özelliklerimiz 
vardır. Bunlardan bir tanesi açıklıktır. 
Açıklık ise sırasıyla iletişime, iletişim 
fikirlere, fikirler ise değişime yol açar” dedi.

Gerçekleştirilen projeler ve alınan 
sonuçlarla mesleğe ve aynı zamanda 
topluma değer katmanın önemini 

vurgulayan Aktuğ, toplumsal sorunlara 
karşı yaratıcı yöntemlerle harekete 
geçebilme, liderlik ve nihai amacımız olan 
yaşamsal tatmin gücünden de bahsetti.

Eski bir Polis Baş Müfettişi olan Eğitimci 
Aktuğ, hayatından anılarını da paylaştığı 
eğitimin ardından katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

İzgören Akademi’den Akif Aktuğ

“İLETİŞİMDE BEDEN 
DİLİNİN ETKİSİ %55”
ALTSO Akademi’nin ‘Eşeğim Olur Musun’ semineri 
ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İlker 
Acar’ın konuşmacı olarak yer aldığı eğitime, çok sayıda 
kişi katıldı.

İş hayatında karşılaşılan sorunları 
‘İş-Yönetim-İnsan’ kategorilerinde 
ele alan Eğitimci Acar, “İletişimde 
kelimeler, ses tonu ve beden dili 
önemlidir. Kelimelerin gücü 
%7 iken, sesin kullanış şekli ise 
%38’dir. Geriye kalan yüzde 55 ise 
beden dilinin etkisidir” dedi.

“ZİHİN YALAN SÖYLER”

Zihin hakkında bilgiler veren 
Acar, “Zihnimiz, aslında bu 
dünyada kolayca yaşayabilmemiz 
için bizi ‘iyi niyetlerle’ kandıran 
bir ‘hayatta kalma’ donanımıdır. 
Yani, etrafımızdaki dünyayı, 
kendimizi merkeze alarak, içinde 
en kolay yaşayabileceğimiz 
şekilde bizim için resmeder ve 
genellikle bu resmin bütün ve 

hakiki gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Zihnimizin 
bize oynadığı illüzyonların en büyüğü, bütün 
düşüncelerimizin ‘tutarlı’ olduğu yanılgısıdır. 
Bunu bize ‘oyun’ olsun diye yapmaz; bu tutarlılık 
ve iyimserlik hissi, yaşamamız için bize güç veren 
temel iç-kandırmacalarımızdan en önde gelenidir” 
dedi.

Ego hakkında da bilgiler aktaran Acar, “Şikayet 
etmek, egonun kendini güçlendirmek için en sık 
başvurduğu yollardan biridir. Her şikayet zihnin 
ürettiği ve sizin tamamen inandığınız bir hikayedir. 
Başka insanlara açgözlülükleri, yalancılıkları, 
sahtekarlıkları, yapıyor oldukları şeyler, geçmişte 
yaptıkları şeyler, söyledikleri şeyler, yapmadıkları 
şeyler, yapmaları ya da yapmamaları gereken şeyler 
için kırılırsınız. Ego buna bayılır” diye konuştu.
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ALTSO AKADEMİ’DEN 
‘LİDERLİK’ SEMİNERİ
İTÜ Akademi’den Dilek Görgüç’ün konuşmacı olarak katıldığı 
“Kişisel Liderlik” eğitimi ALTSO Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

Değişen Demografik İstatistikler, 
Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve İnovasyon 
gibi konular hakkında bilgiler aktaran 
Görgüç, “Nüfus istatistiklerindeki 
değişim yeni dalganın itici gücü olacak. 
Artan nüfus ve şehirleşmeyle daha etkin 
kaynak yönetimine ihtiyaç olacak ve 
yaşlanan nüfusla sağlık hizmetleri önem 
kazanacak. Dolayısıyla, bir sonraki dalgada 
biyoteknoloji, ekoteknoloji ve sağlık 
hizmetleri gibi yaşam bilimleri ön planda 
olacak” dedi.

Yeni kariyer anlayışından da bahseden 
Görgüç, “Yeni kariyer anlayışı daha 
hareketli, sınırsız ve çok yönlü” dedi. 
Görgüç kariyer anlayışlarını şu şekilde 
açıkladı, “Klasik kariyer anlayışı ise 
yaşam boyu istihdam, hiyerarşi, görev ve 
pozisyona odaklıydı. 1990’lı yıllarda ortaya 

çıkan yeni kariyer anlayışında, öğrenmek 
önemli, örgütsel sınırları aşan, çok yönlü ve 
esneklik yönü ağırdır” diye konuştu.

“LİDER EKİP KURAR”

Katılımcılara liderlik üzerine önemli 
bilgiler aktaran Görgüç, “Lider aktif 
dinleyendir, değişimin öncüsüdür, 
yaratıcıdır, sorgulayandır, motive edicidir, 
ekip kurandır” dedi.

Lider ile yönetici arasındaki farklardan da 
bahseden Görgüç, “Lider kendi yerine lider 
yetiştiren kişidir. Liderde ezmek yoktur, 
önünü açmak vardır. Otoriter yöneticiler 
ise domine eder, yaptırtmaya çalışır. Lider 
ekibinin fikrini alır, beyin fırtınası yaptırır. 
Yönetici ise ekibine sormaz, yapın der ve 
yaptırır” diye konuştu. 

NASIL NEFES 
ALMALIYIZ?

ALTSO Akademi’nin,  ‘Nefesin Sihirli Gücü’ konulu 
eğitim ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Nefes Teknikleri Eğitmeni Serdar Koşar’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı eğitime, çok sayıda kişi 
katıldı

‘Birkaç hafta yemek yemeden, birkaç gün su içmeden yaşayabiliyorken, 
birkaç dakika nefessiz yaşayamıyoruz’ diyerek nefesin önemini anlatan 
Koşar,  nefes alma, nefes verme, nefes tutma döngüsü hakkında katılımcılara 
önemli bilgiler aktardı.

KOŞAR: “OKSİJEN ENERJİYE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAR”

Koşar, : “Nefes alış verişleri yaşamımız açısından en önemli gereksinim olan 
oksijen ve karbondioksit değişimini sağlar. Oksijen hem bedenimizdeki 
toksinleri atar, hem de yediğimiz besinlerin yakılıp enerjiye dönüşmesini 
sağlar. Oksijen vücudun ana ihtiyacıdır. Tüm metabolizmanın hareket 
edebilmesi, organların, hücrelerin beslenebilmesi, sinir sisteminin ve 
beynin çalışabilmesi için gereklidir. Yeterli oksijen alınmaması zihinsel 
bulanıklık, negatif düşünce, depresyon, bilinçsiz eylem ve davranışlar gibi 
birçok psikolojik sorunlara neden olabilir” dedi

Her kişinin nefes alış verişinin aynı parmak izi gibi farklı olduğuna da 
değinen Koşar, eğitim boyunca katılımcılara nefes alışverişlerle ilgili 
alıştırmalar yaptırdı.
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ALTSO’DAN SAĞLIK SEMİNERİ
NEDEN TERLERİZ?
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Medical Park Hastanesi 
işbirliğinde ‘Terleme ve Güncel Tedavileri’ semineri ALTSO 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Bülent Kargı’nın konuşmacı olarak katıldığı semineri, çok 
sayıda kişi takip etti. 

Seminerin başında terleme hakkında 
genel bilgiler aktaran Kargı, terlemenin 
vücudun bulunduğu ortamla arasındaki 
ısı değişimini sağlayan fizyolojik bir 
mekanizma olduğunu, vücudumuzdaki 
ter bezleri, sempatik sinir sistemi denilen 
irade dışı çalışan bir mekanizma tarafından 
kontrol edildiğini belirtti.

KARGI: “TÜM VÜCUTTA YA DA 
BÖLGESEL OLABİLİR”

Aşırı terlemeden den bahseden Kargı, 
“Aşırı terleme vücudun tamamında ya 
da bölgesel olabilir” dedi. Tüm vücutta 
görülen terlemenin hastalıkla ilişkili olmak 
durumunda olmadığını hatırlatan Kargı, 
“Bazı insanlar diğer insanlara göre daha çok 
terler. Fazla kilolu insanlar buna örnektir. 
Devamlı kullandığımız ilaçların yan etkisi 
olarak vücutta aşırı terlemede görülebilir’’ 
dedi.
Aşırı terlemenin özellikle baş, boyun bölgesi, 
yüz, el, koltuk altı ve ayak bölgelerinde 
yoğunluk kazandığını belirten Kargı, bu 
durumun da kişilerin günlük aktivitelerini, 
psikolojik durumunu ve sosyal yaşantılarını 
etkilediğini, bu sorunu yaşayan insanların 
tokalaşmaktan, insanlarla tanışmaktan, 
kalem tutamamaktan şikâyetçi olduklarını 
söyledi.

KARGI: “İNSANLAR ARAŞTIRMA 
YAPIYOR”

İnsanların bölgesel aşırı terleme 
şikayetlerinden kurtulmak için araştırma 
yaptıklarını belirten Kargı, ‘’Piyasada yer 
alan kremler, harici ilaçlar, iontoforez 
yöntemi, botoks gibi tedavi yöntemleri 
kalıcı değildir. Kişinin günlük yaşam, 
mesleki aktivite, sosyal ilişkiler ve kişiliğin 
etkilendiği aşırı terlemenin, kalıcı ve kesin 
çözümünün cerrahi yöntem olduğunu 
bilmelidirler’’ dedi.

Cerrahi yöntemin yaklaşık 35- 40 dakika 
sürdüğünü belirten Kargı, ‘’bu işlem genel 
anestezi altında 35- 40 dakika sürmektedir. 
Kapalı sistem (torakoskopi) ile ameliyat 
yapılmaktadır. Bir gün sonra insanlar 
evlerine gidip, 3-5 gün içerisinde günlük 
hayatlarına dönebilirler ‘’ dedi.

Seminerin son kısmında ise soru-cevap 
yapıldı. 
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DİJİTAL BEDEN DİLİNİ 
NASIL KULLANMALIYIZ?
ALTSO Akademi’nin 2017 Yılı 1. Dönem Kişisel Gelişim 
Seminerleri, Çiğdem Duman’ın konuşmacı olarak katıldığı 
‘Dijital Beden Dilimiz’ semineriyle sona erdi. ALTSO Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, çok sayıda kişi katıldı.

Seminerin başında sosyal 
medya kullanımıyla ilgili 
katılımcıların görüşlerini 
alan Eğitimci Duman, 
beden diliyle ilgili önemli 
bilgiler aktardı. Duman, 
“Etkili dijital beden dili 
iletişimi öncelikle kim 
olduğunuzu bilmek ve 
temsil ettiğiniz değerleri 
ortaya çıkarmakla 
başlıyor. Ardından kişisel 
markanız adına ifade ve tarzınızı yaratmak gerekiyor. Dijital vücut dili siz 
ve kişisel markanızın sosyal medyada hangi tonda konuştuğunuz, nasıl 
iletişim kurduğunuz ve hangi bilgileri paylaştığınız ile ilgilidir” dedi.

Sözel olmayan işaretlerin sözel olan içerikten 13 kat daha etkili 
olduğunu açıklayan Duman, “Sözel olmayana önce bakarız, ona 
inanırız” dedi. Duman, “Dijital vücut dilinizi belirlemek ve profesyonel 
ve kişisel hedeflerinizle senkronize etmek adına sürekli olarak üzerinde 

Çiğdem Duman

çalışıyor olmanız, sizi diğerlerinden 
farklılaştıracak ve günümüz rekabetçi 
iş dünyasında hedeflerinize ulaşmanızı 
sağlayacaktır. Kim olduğumuzu bilmek 
ve hissettiklerimizi söylemek elbette 
bizlerin en doğal hakkı ancak saygınlık, 
etiklik, karşımızdaki kişilerde bırakmak 
istediğimiz izlenim ve kişisel markamızla 
ilgili vaadimiz ile tutarlı bir dijital beden 
dili kullandığımızdan emin olmamız çok 
önemli” diye konuştu.

Duman ayrıca, dijital ilk izlenimimizin 
kontrolü, markaların kullandığı pazarlama 
taktikleri, insan davranışları ve teknoloji 
konularına değindi.


