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Değerli üyemiz,
2013 yılında neredeyse bir yıla yaklaşan uzun ve heyecanlı bir se-
çim sürecini hep beraber yaşadık ve siz değerli üyelerimizin tevec-
cühüyle hizmet bayrağını teslim aldık.

Ertelemeler nedeniyle turizm sezonuna denk gelen odamız organ 
seçimlerinde, yoğun turizm sezonu ve sıcağa rağmen beş bine yakın 
üyemiz oy kullanarak, odasına ne kadar çok önem verdiklerini ve 
sahip çıktıklarını kanıtlamış oldular. Duyarlılık göstererek odasına 
sahip çıkan tüm üyelerimize buradan bu vesile ile bir kez daha te-
şekkürlerimi iletiyorum.

Oldukça uzun ve heyecanlı geçen seçim sürecinin aslında bir hiz-
met etme yarışı olduğuna inandık. Teslim aldığımız hizmet bayra-
ğını üyelerimizin de menfaatleri doğrultusunda bugün bulunduğu 
noktadan çok daha ilerilere taşımak için odamız organlarında gö-
rev alan arkadaşlarım ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak siz 
değerli üyelerimizin odamız seçimlerinde gösterdiği duyarlılığın 
karşılığını vereceğiz.

Hep beraber elele vererek yapacağımız çalışmalar ile üyelerimize 
yeni umutlar aşılayıp, beklentilerine yanıt vermek için talip olduğu-
muz görevimizde neredeyse bir yılı geride bıraktık.

Bu kısacık süreçte; göreve seçilmeden önce de söz verdiğimiz bir-
çok üye odaklı sosyal projemizi hayata geçirerek sözümüzün arka-
sında durmanın mutluluğunu yaşadık. Gerçekleştirdiğimiz projele-
rimizi, çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi çeşitli iletişim araçları ile 
siz değerli üyelerimize aktarmaya çalıştık.

Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşturduğumuz ve bu iletişim 
araçlarından bizim içinde ayrı bir öneme sahip olan ALTSO Dergi’ 
nin bu sayısında da odak noktasında siz değerli üyelerimizin bulun-
duğu sosyal projelerimiz ve odamız faaliyetleri hakkında bilgilere 
ulaşabileceksiniz.

Geride bıraktığımız bu zaman zarfında üye odaklı projelerimizin 

yanında nitelikli ve gelişime açık hizmet anlayışımız ile üyelerimizin 
mesleki gelişimi ve rekabet güçlerini arttıracak eğitim ve seminer 
faaliyetlerimize devam ettik.

Odamız tarihinde ilk kez üyelerimize yeni ufuklar kazandırmak, 
uluslar arası iş imkanlarına olanak sağlamak, üyelerimizin ulusal ve 
uluslar arası pazarlarda etkinliğini arttırmak için ikili iş görüşmele-
ri organize ettik. Bu konuda yaptığımız etkinlikleri hedef pazarlara 
yönelik yurt dışı fuar ve iş heyeti gezileri ile destekledik. Yine bir ilki 
gerçekleştirerek bu iş heyeti gezileri için üyelerimizin KOSGEB’den 
% 50 destek alabilmelerinin önünü açarak bu çalışmalarımızı taç-
landırdık.

Üyelerimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak proje-
lerde aktif rol alarak, kurumlar arası işbirliğine önem veren anlayı-
şımız ile sizlerden aldığımız güç sayesinde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Değerli üyemiz,
Göreve geldiğimiz bu kısa zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz ve 
dergimizin bu sayısında da birçoğunu sizlerle paylaşacağımız çalış-
malarımız oldu.

Bütün bu faaliyetlerimizi hayata geçirirken saygı gören, değer veri-
len, güvenilir bir odanın, temsil ettiği üyelerine, bulunduğu kente ve 
sonuçta ülkesine değer katacağına, Odamızın kurumsal kimliği ile 
güven veren duruşunun ve itibarının en başta üyelerimizin saygınlı-
ğını ve itibarını arttıracağına inandık.

Bu inançladır ki Alanya Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu vizyo-
nu ve gücü ile Alanya’ mızın en önemli sivil toplum kuruluşu ve en 
önemli meslek örgütü olarak ne kentin sakini, ne de sahibi olma zih-
niyetinde olmayacak ve bu gücünü siz değerli üyelerimiz ve Alan-
ya’mızın gelişimi için kullanacaktır.

Mehmet ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan...
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aVaNTaJCaRD ÇaLIŞMaLaRI BaŞLaDI
Altso’dan Üyelerine Büyük Sağlık Hizmeti 

aLTSO VaLİYİ aĞIRLaDI
ŞaHİN:alanyanın Temel Sorunu Ulaşımdır. 

KÖTÜ GÜN DOSTU aLTSO
Cenaze aracı Hizmete Girdi

ALTSO Yönetimi üye odaklı projelere 
öncelik veriyor. 

ALTSO-Ankara İrtibat Ofisi görkemli 
bir törenle açıldı.

Şahin
Verdiği Sözleri
Bir Bir Tutuyor.

ALTSO’dAN 
hAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat 
Yücel ile Gazipaşa Belediye Başkanı Adil 

Çelik’e hayırlı olsun ziyareti, Gazipaşa 
Kaymakamı Muhittin Pamuk’a ise bir 

nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

ALANYA’dAN BAKAN 
ÇAVUŞOĞLU’NA İLK hEYET 

AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak 
göreve atanan Mevlüt Çavuşoğlu’na 15 
Ocak 2014 Çarşamba günü makamında 

bir ziyaret gerçekleştirildi.

ALTSO-ANKARA İRTİbAT OfİSİNE
mUhTEŞEm AÇILIŞ

ALTSO Ankara İrtibat Ofisi, 19 Kasım 
2013 Salı günü  Ankara’nın Çukurambar 

Mevkii’nde muhteşem bir tören ile açıldı.
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ALTSO fUARLARDA İŞ DÜNYASINA 
ÖNCÜLÜK YAPIYOR.

ALTSO, Yurt Dışı Fuarlara katılım 
konusunda iş dünyasına öncülük yapıyor. 

ALTSO, KOSGEB desteğiyle ITB Berlin, 
Dubai ve Moskova ya iş gezisi düzenledi

TURİZmİN GELECEĞİ İÇİN 
ALTSO’DAN DEV ADIm!

ALTSO öncülüğünde Hollanda, Fransa, 
İrlanda ve Bulgaristan ulusal tur 

operatörleri birliklerinin bir araya geldiği 
sürdürülebilir turizm projesi Antalya’da ilk 

toplantısını gerçekleştirdi.

ALTSO’NUN ANTALYA ÇIKARMASI
ALTSO hEYETİ ANTALYA’DA

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri, Antalya Protokol ziyaretleri 

kapsamında bir dizi temaslarda
bulundu.

36-42 52 102

içindekiler 

20  TÜREL’E ALANYA’DAN 
 İLK TEbRİK ALTSO’DAN
 Kurtcephe, 19 Nisan günü
 ilk etkinliğine ev sahipliği yapan 
 Konaklı Kongre Merkezi ve ilçemiz 
 Yükseköğrenimine katkıları nedeniyle
  ALTSO’ya teşekkür etti, plaket ve
  berat takdim etti.

30  ÇAVUŞOĞLU’NDAN, ALTSO’YA 
 ÖZEL ZİYARET “ALTSO, ALANYA’NIN
 TEmEL TAŞI”
 Alanya Belediye Başkanı Hasan  
 Sipahioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı  
 Hüseyin Güney ile ALTSO Başkanı 
 Mehmet Şahin’i ziyaret eden 
 Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet 
 Şahin, Meclis Başkanı Metin Atalay 
 ve tüm seçilen yönetim kurulu 
 üyelerini tebrik etti. 

46 ALTSO YÖNETİmİ TARAfINDAN  
 ALINAN CENAZE ARACI hİZmETE 
 GİRDİ 
 ALTSO Başkanı  Mehmet Şahin
 göreve seçilmeden önce verdiği 
 sözleri bir bir tutuyor. Özellikle 
 sosyal projelere öncelik veren Şahin, 
 oda üyelerinin acılı gününde yanında 
 olabilmek amacıyla cenaze arabası 
 hizmetini başlattı

50  ALTSO’DAN ÖNEmLİ bAŞARI
 mEhmET ŞAhİN TSO 
 KONSEY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
 (TOBB) 4 yıl boyunca görev yapacak 
 yeni yönetiminin belirlendiği 69.Genel 
 Kurulunda ALTSO Başkanı Mehmet
 Şahin de TOBB Ticaret ve Sanayi 
 Odaları Konsey Asil Üyeliğine seçilme
 başarısı gösterdi.

56  CÜbbE GİYDİLER VE 
 KEP ATTILAR
 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
 ile Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi 
 işbirliğinde 07.10.2013-22.11.2013
  tarihleri arasında düzenlenen Emlak 
 Danışmanlığı Kursunda başarı 
 gösteren 66 kursiyer 04Şubat 
 2013 Cuma günü düzenlenen törenle 
 sertifikalarını aldı.

64  bU mERKEZ SEKTÖRE YÖN VERECEK
 ALTSO VOC TEST mERKEZİ
 TÖRENLE AÇILDI
 ALTSO Voc-Test Meslek 
 Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, 
 Sınav ve Belgelendirme Merkezi açılış 
 töreni 1 Temmuz 2013 Pazartesi 
 günü gerçekleştirildi

74  AhEP ÜNİVERSİTESİ’NE 
 ALTSO’DAN DESTEK 
 ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve 
 yönetim kurulu üyeleri, 5 Şubat 2014 
 Çarşamba günü Alanya Özel 
 Hamdullah Emin Paşa Vakıf 
 Üniversitesi Rektörü Prof Dr Erol 
 Sayın’ı ziyaret ederek, yapılan 
 çalışmalar konusunda bilgi aldı. 

88  ROPORTAj: DALGALARIN GÜCÜ ADINA 
 Sabahın yedisi, kendimizi akışına 
 teslim ettiğimiz su, her ne kadar 
 bedenimizi ürteptse de ruhumuz 
 onun heyecanına teslim olmuştu 
 Akdeniz’in derin mavi sularında
 kendine yön arayan akıntılar, Alanya 
 sahillerine ulaşıncaya kadar kabarıyor,
 dikleşiyor, ......

104  KALİTE DENİNCE ALTSO 
 Kaliteli hizmet anlayışını TSE ile
 belgelendiren Alanya Ticaret ve 
 Sanayi Odası, 2003 yılından bu yana
 sahip olduğu TSE Kalite Yönetimi 
 Sistemi için 25-26 Temmuz 2013 
 tarihinde belge yenileme denetimini 
 başarı ile geçti.
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ALTSO-AnkArA
İrtİbat ofİsİne
muhteşem açIlIş
ALTSO AnkArA İrTİbAT OfİSİ, 19 kASım 2013 SALı günü  

AnkArA’nın ÇukurAmbAr mevkİİ’nde muhTeşem 

bİr Tören İLe AÇıLdı. 

Açılış törenine gelen dönemin AB Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış, ALTSO’nun yap-
tığı bu çalışmaya ve Alanya’ya övgüler yağdı-

rarak  “Antalya Ticaret Odası’ndan evvel Alanya Ticaret 
Odası’nın Ankara’da ofis açmış oluşu, aslında Alanya’nın 
öngörüsünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor” 
dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Ankara İrtibat Ofisi, 19 
Kasım 2013 Salı günü  muhteşem bir açılış töreniyle hiz-
mete girdi. Ankara’nın Çukurambar Mevkii’nde bulunan 
Green Office adlı iş merkezinin üçüncü kat, 11 numaralı 
dairesinde hizmete giren Alanya Ofisi’nin açılışına döne-
min Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ege-
men Bağış, İçişleri eski Bakanları İdris Naim Şahin ve 
Abdulkadir Aksu, Milli Savunma Eski Bakanı ve Antalya 
Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Menderes Türel, Antal-
ya Milletvekilleri Deniz Baykal, Yıldıray Sapan, Sadık Ba-
dak, Hüseyin Samani, Mehmet Günal ve Arif Bulut, TOBB 

Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, TOBB Sektörler Giri-
şimcilik Oda ve Borsalar Daire Başkanı Cihat Alagöz, Kül-
tür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Abdurrahman Arıcı, 
Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Türkiye Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, geçmiş dönem An-
taya Milletvekili  Hüseyin Yıldız ile Hayri Doğan, MHP 
Alanya İlçe Başkanı Cafer Uyar, belde belediye başkanları, 
oda başkanları, belediye meclis üyeleri, ALTSO meclis ve 
yönetim kurulu üyeleri, ALTSO üyeleri, işadamları ve tu-
rizmcilerden oluşan yaklaşık bin kişi katıldı. TOBB Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, yurtdışı programı nedeniyle törene 
katılamadı.

HEDEFİMİZ ÇÖZÜM VE DESTEK ODAKLI OLMAK
Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-
la başladı. Ardından kürsüye çıkan ALTSO Başkanı Meh-
met Şahin, katılımcıları selamladıktan sonra Alanya’nın 
sosyal, ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi yapısıyla ilgili 
rakamlarla ayrıntılı bilgiler verdi. AKP İlçe Başkanı Hü-
seyin Güney’in babası Turan Güney’in vefatı nedeniyle 
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taziye dileklerini dile getirerek sözlerine başlayan Şahin, 
“1991 yılında kurulan ve bugün toplam 13 binin üzerin-
deki üye sayısı ile turizm, ticaret, sanayi, Avrupa Birliği 
projeleri, eğitim faaliyetleri ve daha pek çok faaliyetleri 
başarı ile yürüten odamız, sahip olduğu kalite ve akredi-
tasyon belgeleri ile ülkemizin önde gelen odaları arasında 
bulunmaktadır. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla 
bu göreve talip olurken üye odaklı bir yönetim anlayışını 
benimsedik. Seçimden seçime değil, her zaman üyeleri-
miz ile birlikte olmayı, sadece üyelik aidatlarından dola-
yı hatırlanan bir kurum değil, odamızı çözüm ve destek 
alanında tercih edilen bir yapıya kavuşturmayı kendimize 
hedef olarak belirledik. Görevi teslim aldığımız 18 Ha-
ziran 2013 gününden bugüne değin, bu düşüncelerimiz 
paralelinde odamız ile üyelerimizin ve hatta üyelerimizin 
birbirleri ile bütünleşmelerini amaçlayan çalışmalarımıza 
başladık” dedi.

SADECE ÜYELER DEĞİL TÜM ALANYALILAR İÇİN
Şahin şöyle devam etti: “Özetle, faaliyetlerimizin ana te-
masını üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri oluşturmak-
tadır. Çünkü üyelerimize vereceğimiz hizmetlerin hem 
ülkemize, hem de milletimize yararı olacağına hep inan-
dık. Bu bakımdan, üye odaklı faaliyetler yapan Alanya 
Ticaret ve Sanayi odamızın, üyelerine daha iyi hizmetler 
verebilmesi için Ankara İrtibat Ofisimizin açılışını bu-
gün burada değerli katılımlarınızla yapıyoruz. Ticaret ve 
sanayi faaliyetlerimizin daha isabetli sürdürülmesi, iş ve 
işlemlerimizin kolaylaştırılması, yapılacak olan mevzu-
at çalışmalarına odamızın görüşleri doğrultusunda katkı 
verilmesi, Ankara’da bulunan kamu kurum ve kuruluşları 
ve özel sektör meslek kuruluşları ile gerekli işbirliği çalış-
malarının yapılması ve üyelerimizin yurtdışına gerçekleş-
tirecekleri seyahatleri için gerekli işlemlerin anında yapıl-
ması amacıyla bu ofisimizi açmayı düşündük. Aslında, bu 
ofisimiz aracılığı ile sadece odamızın üyelerine değil, tüm 
Alanyalı hemşerilerimize hizmet vereceğiz.  Bu bakımdan, 
odamızın sosyal projeleri adı altında topladığımız ve hızlı 
bir biçimde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerimiz 
arasında bulunan ALTSO-Ankara İrtibat Ofisimizin, çok 
önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. 

ALANYA EKONOMİSİYLE 50 İLİ GERİDE BIRAKIYOR
Ofisimiz ilçemiz iş dünyası temsilcileri için bürokratik ko-
nularda yardım alabilecekleri bir merkez olacak. Bu ofisi-
miz sayesinde Alanya’nın lobi çalışmalarını da Ankara’da 
yürüteceğiz. Bu ofisimizin açılışı ile ilgili olarak bizlere 
yardımcı olan Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Ça-
vuşoğlu başta olmak üzere, diğer milletvekillerimize, be-
lediye başkanımıza, Alanya kaymakamımıza, tüm Alan-
ya dostlarına ve sizlere sonsuz şükranlarımızı arz ediyor, 
bu değerli desteklerinizin ve yardımlarınızın devamını 
diliyorum. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, 
Alanya’nın ekonomik gelişmesi ve ülkemizin kalkınması 
için yola çıktık. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan 
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KONU BAŞLIĞI

Bakanlar,
milletvekilleri, siyasiler, 

turizmciler ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı 

açılışta konuşan 
ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, 

Alanya’nın isteklerini 
Ankara’da sıralayarak 

ilk irtibatı 
gerçekleştirmiş oldu.

girişimcilerimizin karşılaştığı tüm sorunları kendi soru-
numuz bildik. Bu sorunların çözümü için gerekli olan her 
türlü çalışmayı yapmaya söz verdik. Bizler bu sözü verir-
ken önce Allah’a, sonra da bakanlarımıza, milletvekillerine 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
üst düzey yöneticilerine ve oda-
mızda çalışan mesai arkadaşları-
mıza güvendik.
Bilindiği üzere Alanya 150 bini 
aşkın yatak sayısı ile İstanbul’dan 
sonra ülkemizin en çok turistik 
yatağına sahip turizm merkezi 
konumundadır. Tarım ve inşaat 
sektörlerini de göz önüne aldığı-
mızda Alanya’nın mevcut ekono-
mik yapısıyla 50 vilayeti geride bı-
raktığını görüyoruz. Çok hızlı bir 
gelişim gösteren Alanya’da zaman 
içinde birçok sorunun çözüldü-
ğünü memnuniyetle görüyoruz 
ancak bu büyüme ve gelişmeye 
paralel yeni beklentilerin de orta-
ya çıktığı bir gerçektir.

ALANYA’NIN KİLİT 
SORUNLARINI ANKARA’YA 
AKTARDI
Cumhuriyet tarihinin en çok 
hizmetinin verildiği bir dönem-
de kuşkusuz Alanya da bu hiz-
metlerden payını almıştır. Düne 
kadar hayal gibi görünen birçok 
projenin bugün gerçekleştiğini 
görüyoruz. Bu bakımdan, başta 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a, sayın bakanlarımıza ve 
bürokratlarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum. Bu hizmet yarışında 
Alanya’ya ve bölgemize liderlik 
yapan Antalya Milletvekilimiz 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da 
şahsım ve camiam adına ne ka-
dar şükranlarımızı sunsak azdır. 
Burada sizlerle bir araya gelmiş-
ken Alanya’nın bazı kilit sorunları 
konusunda da bilgilendirme yap-
mak isterim. Gazipaşa Havalima-
nı, Alanya bölgesinin en önemli 
problemlerinden birisi havalima-
nına olan uzaklığıdır. İlçemize hizmet veren bölgenin tek 
havalimanı olan Antalya Havalimanı’nın ilçemize 135–140 
km mesafede olması ve bu mesafedeki ulaşım sorunları, 
turizmimizi olumsuz etkilemektedir. Bölgenin havalimanı 
ihtiyacını gidermek amacı ile uzun yıllar önce yapımına 

başlanan Gazipaşa Havaalanı 2007 yılı sonunda yap-işlet-
devret modeli ile TAV Havalimanları A.Ş. firmasına ihale 
edilmiştir. Söz konusu firma tarafından projede öngörülen 
çalışmalar tamamlanmış, havalimanı hizmete açılmıştır.

GZP %100 KAPASİTE İLE 
ÇALIŞIRSA GELİŞİM HIZLANIR
İlk yapıldığı dönemlerde oldukça 
atıl bir durumda kalan havalima-
nımızın uluslararası standartlar-
da hizmet verir hale getirilmesi 
ve pist uzunluğunun arttırılması 
sağlanmalıdır. Hizmet termina-
linin dünya standartlarına çıkar-
tılması gerekmektedir. Gazipa-
şa Havalimanı’nın uluslararası 
standartlara ulaştırılarak  % 100 
kapasite ile çalışır duruma geti-
rilmesinin Alanya bölgesine ya-
pacağı katkı yanında, Gazipaşa 
ve doğusunun da gelişimini hız-
landıracak gelişmeler ile yaklaşık 
100 bin kişinin doğrudan, 500 
bin kişinin de dolaylı istihdamı 
sağlanabilecektir. Bölgemizin 
sosyal ve ekonomik bakımdan 
olmazsa olmazı olarak gördüğü-
müz Gazipaşa Havalimanı, son 
yıllarda yaşanan gelişmeler sa-
yesinde büyük bir ivme ile atağa 
geçmiş ve Alanyamız için bizlere 
de gelecek ile ilgili büyük umut-
lar vaat etmiştir. Özellikle son 
bir kaç yıl içinde yaşanan geliş-
meler ile havalimanımız saye-
sinde, çeşitli İskandinav ülkeleri 
ve Almanya’dan direkt seferler 
başlamış, Alanyamızın gelece-
ğinin önündeki önemli engeller 
kaldırılmış ve yatırımcılarımızın 
çalışmaları kolaylaştırılmıştır.

GOLF ALANLARI TURİZM İÇİN 
YENİ BİR UMUT
Alanya’da golf alanları ile ilgili 
çalışmalar kapsamında, Emiş-
beleni, Mahmutlar, Kargıcak, 
Okurcalar ve Türkler beldele-
rinde belirlenen beş alan yeni 
turizm merkezleri olarak ilan 

edilmiş, konu 25 Mart 2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Çalışmalarına 
yaklaşık iki yıl önce başlanan ve çok hızlı bir şekilde ta-
mamlanarak turizm merkezi ilan edilen bu alanların arazi 
kullanım haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri 
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ve yatırımcılara tahsisi için ilana çıkarılması süreçlerinin 
de bir an evvel tamamlanmasını istirham ediyoruz. Alanya 
için tarihi bir milat olarak gördüğümüz çalışmalar bölge-
miz turizmi için yeni bir umut olmuştur. Bu alanların hızlı 
bir şekilde turizm merkezi olarak ilan edilmesinde emeği 
geçen herkese buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum. Çünkü bu çalışmalar, Alanya turizminin çeşitliliği ve 
geleceği için bizlere çok 
büyük umutlar vermiş-
lerdir. Golf alanları ile 
Alanya’nın turizmdeki 
marka değeri zamanla 
önemli ölçüde artacaktır. 
Yaşanan bu gelişmeler, 
Alanya’da turizm sektö-
ründeki hareketliliğin yı-
lın 12 ayına yayılmasına 
ve emlak sektörünün de 
gelişmesine vesile olacak-
tır.

ALANYA’DA DEVLET ÜNİVERSİTESİ İÇİN ŞARTLAR 
TAMAM
İlçemiz, çevresinde yer alan Gazipaşa, Sarıveliler, Gün-
doğmuş ve diğer ilçeler ve beldeler ile yaklaşık 500 bini 
bulan yerleşik nüfusa sahiptir. İlçemizde halen Akdeniz 

Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Alanya İş-
letme Fakültesi, binası odamız tarafından yapılan Meslek 
Yüksekokulu, yine Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak 
faaliyet gösterecek kuruluşu tamamlanan Eğitim Fakülte-
si ve Mühendislik Fakültesi bulunmaktadır. Bağımsız bir 
Alanya Üniversitesi için oldukça büyük önem arz eden 
Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun Tıp Fakültesi’nin ku-

ruluşu ile ilgili aldığı ve 
YÖK Genel Kurulu’nca 
da onaylanan Tıp Fa-
kültesi ile Alanya’da ba-
ğımsız bir üniversitenin 
kuruluşu için neredeyse 
bütün şartlar oluşmuştur. 
Bütün bunların yanın-
da Özel Hamdullah Paşa 
Vakıf Üniversitemiz ile 
birlikte, bildiğim kada-
rıyla ülkemizde yükse-
köğrenim bakımında bu 

seviyede başka bir ilçe daha bulunmamaktadır. Alanya’nın 
yakalamış olduğu yükseköğrenim seviyesinin ülkemize ve 
Alanya’ya saymakla bitiremeyeceğimiz faydalarının ya-
nında, artan bir etki ile ortaya çıkan ve üyelerimizi de ya-
kından ilgilendiren ekonomik faydaları için bağımsız dev-
let üniversitesini tüm Alanya için buradan talep ediyoruz.

ŞAHİN;  Özetle, fAAlİyetlerİmİzİN ANA temAsıNı üyelerİmİzİN 
İHtİyAçlArı ve tAleplerİ oluŞturmAktAdır
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Antalya bölgesi, yılda 10 milyonu aşkın yabancı 5 milyo-
na yakın da yerli turistin tatil yaptığı bir bölge olup, her 
geçen yıl gelişmesini arttırmaktadır. Bölgede turizm ve 
nüfus hareketi de kıyı şeridinde 
yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda 
yoğun yerleşimin de bulunduğu 
bu bölgenin, Antalya ile transit 
ulaşımı, ilçe merkezleri ile ve bel-
deler arası ulaşımı tek karayolu 
üzerinden yapılmaktadır. Alanya-
Manavgat-Serik-Antalya hattında 
yaşanan bu yoğunluk nedeni ile 
mevcut karayolunun kısa vadede 
bile yetersiz kalacağı anlaşılmak-
tadır.  Bu bakımdan, bölgede tu-
rizminin sürdürülebilirliği için 
Alanya-Manavgat-Serik-Antalya 
hattını içine alan bir raylı taşıma 
sisteminin planlanarak devreye 
sokulması acil bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.  Bilindiği üzere doğal-
gazın Antalya bölgesinde, Antal-
ya Büyükşehir, Göynük, Kemer, 
Tekirova, Çamyuva, Kadriye, Be-
lek ve Serik ilçelerini kapsayacak 

şekilde dağıtım işlemlerine başlanmıştır. İlk olarak Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde kullanılmaya başlanan doğalgazın 
belirlenen bölgelerde ve konutlarda da kullanımı için ça-
lışmaların sürdüğü bilinmektedir. Şu anda mevcut BOTAŞ 

veya Antalya dağıtım işini alan 
firmanın gündeminde Alanya ve 
Manavgat bölgesi bulunmamak-
tadır. 
ANKARA’DAKİ BU ANI HİÇ BİR 
ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
Bölge tarımı ve turizmi için son 
derece gerekli olan bu kaynağın 
başta turistik tesisler ve tarım iş-
letmeleri olmak üzere kullanıla-
bilme imkânları bulunmaktadır. 
Bu itibarla Alanya’nın doğalgaz 
ile buluşması için ya ‘Antalya 
doğal gaz dağıtım lisansı’ ihale-
sine ilişkin ihaleyi alan firmanın 
alanının Alanya ve Manavgat 
bölgelerini de kapsayacak şekil-
de değiştirilmesi veya Seydişehir 
üzerinden BOTAŞ tarafından 
yeni bir hat çekilerek bu iki böl-
genin dağıtım işinin ayrıca ihale 
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Antalya doğal gaz dağıtım lisansı’ ihalesine ilişkin ihaleyi alan firmanın alanının Alanya ve Manavgat 
bölgelerini de kapsayacak şekilde değiştirilmesi veya Seydişehir üzerinden BOTAŞ tarafından yeni bir hat 

çekilerek bu iki bölgenin dağıtım işinin ayrıca ihale edilmesi bölgemiz için büyük önem arz etmektedir.

edilmesi bölgemiz için büyük önem arz etmektedir. Ana 
başlıklarını sunduğum bu sorunlarımızın çözümü için ça-
lışacağız ve işlerimizin her zaman takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Allah’ın izni ve sizlerin değerli yardımları ile bu 
sorunlarımızın ve ortaya çıkacak diğer sorunlarımızın 
çözümü için başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. 

Sayın konuklar, ofisimizin açılış törenine katılarak bizlere 
şeref verdiğiniz ve güç verdiğiniz için en içten teşekkürle-
rimizi sunuyorum. Bizler, sizlerle birlikte yaşadığımız bu 
anı hiç unutmayacağız. Sağ olun, var olun. Ticaret oda-
mızın bu ofisinin hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
Allah’tan diliyor, hepinize en içten saygılarımı ve selamla-
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Bağış; “Evim 
diyeceği bir 

merkezin 
açılması çok 

anlamlı. İnşallah 
Alanya’nın 
sorunlarını 

aşmak için de 
hep beraber 

çalışacağız ve 
çözeceğiz”

Alanya fotoğraflarıyla 
süslenen ofis 
katılımcılar tarafından 
çok beğenildi. 
İkramlarla ağırlanan 
Bağış ve Baykal ile eski 
bakanlar, samimi bir 
sohbete girişti. Sohbette  
Antalya Milletvekili 
Mehmet Günal da yer 
aldı

rımı sunuyorum” Şahin, konuşmasının sonunda babasını 
kaybeden Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Güney’e 
başsağlığı diledi.

EGEMEN BAĞIŞ’TAN ÇAVUŞOĞLU, ŞAHİN VE 
ALANYALILARA ÖVGÜ
ALTSO Başkanı Şahin’in ardından dönemin AB Baka-
nı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış bir konuşma yaptı. 
‘Böylesine anlamlı bir açılışta sizlere Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin selamlarını getirmiş 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek konuş-
masına başlayan Bağış, “Bugün gerçekten Türkiye’nin en 
güney noktasından, Alanya’mızdan başkentimize sıcaklı-
ğınızı, muhabbetinizi, bereketinizi getirdiniz. Biraz önce 
çok değerli Oda Başkanımız Sayın Mehmet Şahin karde-
şim konuşurken, Sayın Vecdi Gönül ve Menderes Türel’e 
‘Aman, sakın Mehmet Şahin’i siyasete sokmayın, valla 
ekmek yedirtmez kimseye’ dedim. Maşallah, burada An-
kara Ofisi’ni açarken Alanya’nın bütün sorunlarını çöz-
me konusunda da kararlılığını ortaya koydu. Bu nedenle 
Alanyalıların ne kadar azimli, ne kadar kararlı ve ne kadar 
çözüm odaklı olduklarını çok iyi bilirim. Çünkü çok eski 
yıllardan beri, en yakın arkadaşım, okul arkadaşım, 30 
yıllık dostum Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konudaki 
kararlılığına yıllardır şahidim” dedi.

ALANYA EMİN ELLERDE DOĞRU BİR ÇİZGİDE 
İLERLİYOR
Bağış, şöyle devam etti: “Çavuşoğlu, bu sabah beni ara-
yarak Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Güney’in 
babasının vefat ettiğini, Sayın Türel’le aralarında görev 
dağılımı yaptıklarını, kendisinin cenaze törenine, açılışa 
Menderes Bey’in katılacağını söyledi. ‘Benim de selamla-
rımı iletirseniz memnun olurum’ dedi. Mevlüt kardeşimin 
de sizlere selamlarını iletmekten büyük onur duyuyorum. 
Sayın Hüseyin Güney’in babasına da Allah’tan rahmet di-
liyorum. Değerli konuklar bir rahmet dileğimiz daha var. 
Türkiye’de hepimizin anılarında ayrı bir yeri olan, hepimi-
zin yüzüne tebessüm koymuş olan değerli tiyatro sanatçı-
mız Nejat Uygur’u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bugün Türkiye’nin turizm başkenti Alanya’dan, 
Türkiye’nin idari başkenti Ankara’ya çok önemli bir açılım 
gerçekleşiyor. Ve Antalya Ticaret Odası’ndan evvel Alan-
ya Ticaret Odası’nın Ankara’da ofis açmış oluşu, aslında 
Alanya’nın öngörüsünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya 
koyuyor. Tabi Alanya emin ellerde, Alanya doğru bir çiz-
gide ilerliyor. Ve bugün Alanya Avrupa Birliği sürecimiz-
de de çok önemli bir rol oynuyor. Alanya ile Antalya farkı 
zaten her geçen gün gözüküyor. Ama inşallah 30 Mart’tan 
itibaren bu farkı da kapayacağız. Menderes kardeşim çok 
iyi bilir. Kendisinin hizmetlerini bütün Antalya mum-
la arıyor, kendisini arıyor. Biz gerçi kendisinden burada 
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çok memnunuz ama Antalya’nın ciddi bir kaybı olduğu, 
Antalya’ya her gittiğimde bana vurgulanıyor.
ALANYA, AB BAKANLIĞININ DOĞAL ÜYESİDİR
Alanya, bu ofisi açmakla sadece Türkiye’de değil, Avrupa 
Birliği sürecimizde de ne kadar büyük bir rol oynadığını 
ortaya koydu. Türkiye’nin AB sürecinde niye önemli Alan-
ya diye sorarsanız, çünkü ülkemize gelip, Alanya’da tatil 
yapıp, ülkemizi Alanya’nın hizmetiyle, konukseverliğiyle, 
güler yüzüyle tanıyan herkes, neredeyse yüzde 95 oranın-
da Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak yaklaşıyor. Ama ülkemi-
ze hiç gelmemiş, Türkiye’yi hiç tanımayan, Türk insanının 
konukseverliğini bilmeyenler AB üyesi ülkelerde en çok 
Türkiye’ye karşı önyargı besleyenler, en çok arıza çıkaran-
lar, itiraz dillendirenler. İşte bu yüzden Alanya istese de, 
istemese de, Alanya ve bütün turizm bölgelerimiz bizim 
AB Bakanlığımızın çok doğal paydaşları ve doğal üyeleri. 
Bu yüzden paydaşımız, doğal üyemiz Alanya’nın Ankara’da 
ofis açmasını ben çok ama çok anlamlı buluyorum. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik-
te çalışacağız, hem Alanyamızı, hem 
Antalyamızı, hem Türkiye’mizi 
daha doğru tanıtacağız. Çünkü 
Türkiye’nin uluslararası mec-
ralardaki en önemli soru-
nu önyargıyla mücade-
le meselesidir. Bunu 
kırmak için işbirli-
ği yapmak zorun-
dayız. Bu yüzden 
burada hepimizin, 
bütün Alanyalıla-
rın ‘Evim’ diyece-
ği bir merkezin 
açılması çok an-
lamlı. İnşallah 
Alanya’nın so-
runlarını aşmak 
için de hep be-

raber çalışacağız ve çözeceğiz.”
UÇAK SAYIMIZ ARTINCA KIBRIS’A DA SEFER 
KONULUR 
Açılış kurdelesi kesilirken tören alanına gelen CHP Eski 
Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da 
kurdele kesenler arasında yer aldı. Daha sonra ALTSO An-
kara İrtibat Ofisi’ni gezen konuklara Alanya muzu ikram 
edildi. Alanya fotoğraflarıyla süslenen ofis katılımcılar ta-
rafından çok beğenildi. İkramlarla ağırlanan Bağış ve Bay-
kal ile eski bakanlar, samimi bir sohbete girişti. Sohbette  
Antalya Milletvekili Mehmet Günal da yer aldı. Bağış, bir  
vatandaşın ‘Alanya’dan Kıbrıs’a ulaşmak çok güç’ demesi 
üzerine ‘Gazipaşa Havalimanı’ndan sefer mi istiyorsu-
nuz?’ diye sordu. Üye ‘Evet’ deyince Bağış, “Maalesef şu 
anda Türk Hava Yolları’nın uçak sayısı yeterli değil. Uçak 
sayımızı 260’a çıkardık, şimdi hedefimiz 300’e ulaştırmak. 

Ancak halen yeterli değil. THY dünyanın her 
yerine uçuyor. İnşallah uçak sayımız artın-

ca Gazipaşa’dan seferler de başlar” dedi. 
Baykal ise, ofisteki ikramları tadarken 

“Alanya bu ofisle bağımsızlık için 
büyük bir adım attı. Yavaş 

yavaş bağımsızlığını ilan 
ediyor” dedi.
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ALTSO’DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin 
ve ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Mart 2014 Pazar 
günü yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Alanya Be-

lediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Gazipaşa Belediye Başkanı 
Adil Çelik’e hayırlı olsun ziyareti, Gazipaşa Kaymakamı Muhit-
tin Pamuk’a ise bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.

09 Nisan 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyaretlerin ilki 
saat 13.30’da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ya-
pıldı. Şahin, ziyarette yaptığı açıklamada Yücel’in ticaret erbabı-
na verdiği önemi çok iyi bildiklerini belirterek, ALTSO ile Alan-
ya Belediyesi’nin işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğini 
söyledi. Şahin, “Gerek Alanya tanıtımında olsun, gerek burada 
yapılması gereken ne varsa birlikte yaparız. Ayrıca belediyenin 
de ticaret erbabını kırmayacağını biliyoruz. Ben ve yönetim ku-
rulu üyelerim adına size hayırlı olsun diyorum ve görevinizde 
başarılar diliyorum.” 

YÜCEL’DEN TEŞEKKÜR
Yücel, ziyaretlerinden dolayı Başkan Şahin ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ederek, “Biz sadece oldu bitti değil mantığı 
ile değil, bütün sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, kent 
konseylerimiz ile hep birlikte bu memleketi yöneteceğiz. Yedi-
den yetmişe herkesin önerilerine açığız. Burada bir tane taşı taş 
üstüne koymaya çalışanlara da fikir olarak da hizmet olarak da 

açığız. Elimizden gelen gayreti gösterelim, sizlerde bölgenin di-
namiklerisiniz. En sayılı odalarımızdansınız. Sizin önerilerinize 
her zaman açığız. Yeter ki insanlar mutlu olsun” dedi. 

‘İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ’
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, 
Alanya Belediyesi’nin ardından saat 15.00’de Gazipaşa Belediye 
Başkanı Adil Çelik’i ziyaret ederek, başarılar dilediler. Burada 
konuşan Şahin, Gazipaşa Belediyesi’yle işbirliği içinde olacak-
larını belirterek, yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgi verdi. 
Başkan Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, ALTSO heyetine teşekkür etti. 

‘HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ’
ALTSO heyetinin son durağı ise Gazipaşa Kaymakamlığı 
oldu. Gazipaşa Belediyesi’nin ardından saat 15.30’da Gazipaşa 
Kaymakamlığı’na geçen heyet, burada Kaymakam Muhittin 
Pamuk’la görüş alışverişinde bulundu. Gazipaşa Havaalanı başta 
olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişi yapılırken, Kayma-
kam Pamuk, Alanya’nın Gazipaşa açısından önemine değindi. 
Pamuk, Gazipaşa ile Alanya’nın sürekli birbirini desteklediğini 
söyledi. ALTSO Başkanı Şahin ise oda olarak Gazipaşa’nın ihti-
yaç duyduğu alanlarda destek olmaya devam edeceklerini belir-
terek, ALTSO’nun sosyal konulara verdiği öneme dikkat çekti.



15ALTSO   ocak şubat mart 2014



KONU BAŞLIĞI

LTSO Başkanı  Mehmet Şahin  göreve seçilmeden önce 
verdiği sözleri bir bir tutuyor. Özellikle sosyal projele-
re öncelik veren Şahin, oda üyelerinin acılı gününde 

yanında olabilmek amacıyla cenaze arabası hizmetini başlattı. 
 16 Eylül 2013 günü gerçekleşen tanıtım törenine dönemin 
Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve Başmüzakereci  Mevlüt 
Çavuşoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri, siyasi parti temsilcileri ve oda üyeleri ilgi gösterdi. 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

ALANYA’DAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA İLK HEYET

AB BAKANIMIZ VE BAŞMÜZAKERECİMİZİ

A Oda hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene dönemin 
Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve Başmüzakereci  Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye 
Başkan Vekili Kemal Dere, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, 
AK Parti İl Başkanı  Av Mustafa Köse ilçemizdeki kamu ku-
rumlarının amirleri, ALTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyele-
ri ile oda üyeleri katıldı. 



Dönemin Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Mevlüt Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana yoğun me-
sai harcayarak verdiği sözleri tutan ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin ve yönetimini tebrik etti. Çavuşoğlu, sivil toplum ku-

ruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında bu tür sosyal 
organizasyonları da yapmasının memnuniyet verici olduğunu 
sözlerine ekledi.  

ALTSO Başkanı Şahin ve ALTSO yönetim kurulu üyeleri ile Alanya 
Kaymakamı Özdemir tarafından, AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak 

göreve atanan Mevlüt Çavuşoğlu’na 15 Ocak 2014 Çarşamba günü 
makamında bir ziyaret gerçekleştirildi.
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 

ALTSO’yA TAm 
DeSTeK

AlAnyA TicAreT ve SAnAyi 

OdASı yöneTiM Kurulu AnKArA 

ziyAreTleri KApSAMındA TOBB 

BAşKAnı rıfAT HiSArcıKlıOğlu’nu 

ziyAreT eTTi. 

LTSO Eski Başkanı Kerim Taç’ın da hazır bulundu-
ğu ziyarette, Alanya’nın kendisi için çok önemli bir 
yer olduğuna işaret eden TOBB Başkanı Rıfat Hi-

sarcıklıoğlu, Mehmet Şahin’in oluşturduğu genç, dinamik 
ve tecrübeli ekibin çok önemli başarılara imza atacağına 
inandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üye-
si Banu Okan Kavukçu’yu da kastederek ilk kez ALTSO 
Yönetim Kurulunda bir bayana yer veren Başkan Mehmet 
Şahin’i tebrik etti.

Banu Okan Kavukçu’nun aynı zamanda TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Üyesi olduğuna da işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, genç ve kadın girişimcilere önem ve ağırlık veren 
ALTSO’ya her zaman kapılarının açık olduğunu dile ge-
tirdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca Gazipaşa Havalimanı konusun-
da geçmişten gelen desteğin artarak devam edeceğini de 
önemle vurguladı. TOBB Başkanı son olarak başkan Meh-

A
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ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ziyarette, 
TOBB ile uyumlu ve iyi ilişkiler içerisinde 

hareket etmek istediklerini söylerken, 
Hisarcıklıoğlu da ALTSO’nun yeni yönetimine 

tam destek verdi

met Şahin’e hitaben, “24 Saat hizmetinizdeyim. Hangi sa-
atte ararsan görüşebiliriz. Sana bir telefon kadar yakınım” 
mesajını verdi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, hazırladıkları Alan-
ya Sorunları ve Çözüm Önerileri başlıklı raporu Başkan 
Hisarcıklıoğlu’na takdim etti. Şahin, TOBB’un üst çatı 
kuruluşları olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Sayın 
Başkanımız ile işbirliği yapmaktan büyük keyif alacağız. 
Onun bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız. Bizim de 
kendisinden isteklerimiz olacak. Bölgemiz yararına olacak 
çalışmalarda kendisini yanımızda görmekten memnuniyet 
duyarız” diye konuştu
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Şahin ve ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri, Antal-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e 

hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, başarılar dilediler.
11 Nisan 2014 Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilen zi-
yarette ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Tü-
rel, hazır bulundu. Ziyarette ilk 
sözü alan Türel, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
ALTSO Başkanı Şahin ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür etti. 
Türel’den sonra konuşan Şahin 
ise Türel’e başarılar dileyerek, 
ALTSO’nun yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

‘İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ’
Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Menderes Türel, Alanya’ya 
yapılacak hizmetler konusunda 
ALTSO ile fikir alışverişi içeri-
sinde bulunacaklarını ifade ede-
rek, “Öncelikle ALTSO’nun bu 
nezaket ziyareti için teşekkür 
ediyorum. Bugün çeşitli konulara 
değindik. Alanya’ya yapılacak, ya-
pılabilecek hizmetler, projeler an-

lamında yararlı bir görüşme oldu. Alanya için ALTSO’nun 
önemini biliyoruz. Bu yüzden de Alanya’ya yapılacak olan 
hizmetler hususunda ALTSO ile fikir alışverişinde bulu-
nacağız” dedi.
                                                       ‘YARARLI BİR ZİYARET OLDU’

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin 
ise 30 Mart 2014 tarihinde ya-
pılan yerel seçimlerin ardından 
göreve gelen Türel’e hayırlı ol-
sun ziyareti gerçekleştirdiklerini 
belirterek, ziyaretin çok yararlı 
geçtiğini ifade etti. Şahin; “Baş-
kanımız Türel’e hem hayırlı olsun 
demek, hem de başarılar dilemek 
için geldik. Ama önemli konular 
da görüştük. Alanya için ne yapa-
biliriz sorusunun cevabını aradık. 
Bu anlamda yararlı bir görüşme 
oldu” diye konuştu.

İLK RANDEVU ALTSO’YA
Bir dönem aranın ardından 30 
Mart 2014 Pazar günü yapılan ye-
rel seçimlerde tekrar Büyükşehir 
Belediye Başkanı olan Türel’in, 
Alanya’dan ilk randevuyu 
ALTSO’ya vermesi dikkat çeker-
ken, bu durum ‘Türel, ALTSO’ya 
büyük önem veriyor’ şeklinde yo-
rumlandı. 

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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ŞAHİN VERDİĞİ SÖZLERİ 
BİRBİR TUTUYOR

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin , 
göreve seçilmeden önce söz verdiği oda üyelerine avukat 
desteği sözünü tuttu.

ALTSO’DAN ÜYELERİNE HUKUK 
DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, konu hakkında yaptığı 
açıklamasında, “Üye odaklı yönetim anlayışımız 
gereği hizmet binamızda hukuk danışmanlığı hizmeti 
uygulamasını başlattık. Üyelerimizin ticari faaliyetlerinde 
karşılaşabilecekleri mevzuatlardan kaynaklanacak sorun 
ve ihtilaflarının çözümü hakkında bilgileri vermek 
üzere Oda Hukuk Müşavirimiz 16 Ağustos.2013 Cuma 
gününden itibaren her hafta Çarşamba ve Cuma 
günlerinde 14:00 – 16:00 saatleri arasında üyelerimizin 
hizmetine girmiştir” diye konuştu.

ŞAHİN “GAYRİ FAAL  ŞİRKETLERİN 
MAĞDURİYETİNİ BİTİRMEK İSTİYORUZ”
’’Üye odaklı bir yönetim anlayışı” benimsediklerini 
belirten Şahin, ayrıca hizmet binamızda aynı tarih 
ve saatlerde Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 
Geçici 7. Madde kapsamında münfesih 
durumdaki şirketlerin kaydının 
re’sen silinmesi gibi üyelerin 
karşılaştığı sorunların 
çözümü hakkında da 
bilgi vermek üzere 
Oda Hukuk 

Müşavirlerimiz tarafından üyelerimize bilgi hizmet 
verilecektir’’ dedi.
Şahin; “Münfesih durumdaki şirketlerin yetkililerinin 
bugüne kadar yaşadıkları sıkıntıları yakından biliyoruz. 
Nasıl şirket kapanışı yapacaklarını bilmedikleri için 
maddi mağduriyetler yaşıyorlardı. Özellikle maaş 
kesintileri nedeniyle çok sayıda üyemizin zor durumda 
kaldığını tespit ettik. Bu hizmetle binlerce gayri faal 
üyemizin sıkıntılarını da çözmüş olacağız” dedi.

Şahin son olarak bu hizmetlerden yararlanmak isteyen 
oda üyelerinin direk telefon numarası olan 0242 519 21 
54 veya 512 16 97 / 0 1- 19 numaralı telefonlar yoluyla 
veya da baskanlik@altso.org.tr mail adresinden randevu 
alabileceğini de sözlerine ekledi.

ALTSO VİZE OFİSİ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in bir diğer projesi 
“Vize Destek Ofisi” de hayata geçti. Oda üyelerinin 
yurt dışına çıkışlarında zaman ve maddi kayıplarını en 



aza indirgemeyi hedefleyen 
ALTSO, Turizm Fuarlar ve Dış 
İlişkiler Departmanında yurt 
dışına gidecek olan üyelerin 
vize işlemlerini de takip ediyor.

ALTSO ASİSTAN SERVİSİ
Oda üyelerinin yoğun iş 
temposunda zaman kayıplarının 
önüne geçmek amacıyla 
“Asistan Servis” hizmetini de 
başlattı. Odaya gelen üyeleri 
kapıda karşılayarak onları 
ihtiyaç duydukları servislere 
yönlendirmek ve dolayısıyla 
zaman kayıplarının önüne 
geçmeyi hedefleyen ALTSO 
Yönetimi, oda girişinde bir 
asistan personel istihdam 
etmeye başladı. ALTSO 
Yönetimi üye memnuniyetini 
arttırmaya yönelik bu 
çalışmalarına paralel olarak da 
yine odanın muhtelif yerlerine 
“Üye Şikayet, Görüş ve Öneri” 
kutuları yerleştirdi. Üyelerin 
her sorununa en kısa sürede 
eğilmeyi hedefleyen ALTSO 
Başkan ve Yönetimi ayrıca yine 
odanın muhtelif yerlerine 
“Öneri ve Düşünceleriniz 
için iletişim@altso.org.tr “ 
yazlı levhalar yerleştirdi.

CEPTE VE SOSYAL 
MEDYADA ALTSO
Göreve geldiği günden bu 
yana “Üye Odaklı” çalışma 
prensibini belirlediklerini 
sık sık vurgulalayan ve 
uygulamalarında da bunu 
gösteren ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, odaya ait 
“Facebook ve Twitter” hesapları açtırdı. Facebook ve 
Twitter de “ALTSO Alanya” adı altında sayfalar açan 
ALTSO Yönetimi kısa sürede binlerce üye ve kişiye 
ulaşmayı başardı.

Konuya ilişkin görüşlerini ifade eden ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, odayı üyelerin ayağına getirmek için 
her yolu denediklerini ifade ederken, www.altso.org.tr 
adresinden yayın yapan ALTSO Resmi Web Sitesi’nin de 
üyelerinin hizmetinde olduğunu söyledi.
Şahin son olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 
“İphone” uygulamasından sonra Android telefon 
uygulamalarını da başlattığını müjdeledi.

ALTSO YATIRIM 
DESTEK OFİSİ
ALTSO Dış Ticaretin 
desteklenmesi amacıyla da 
kısa sürede önemli çalışmalara 
imza attı. Hollanda’nın Peel An 
Maas belediyesi ile yürütülen 
çalışmalar kapsamında ilçemize 
gelen Hollandalı İş adamları ile 
Alanya’daki iş adamları arasında 
işbirliği görüşmeleri yapıldı. 
Yine Dubai, Berlin ve Moskowa 
gibi fuarlara iş adamlarının 
da gelebilmesi adına öncülük 
yapan ALTSO, “Odanın Ufkunu 
Aç, Üyenin Ufkunu Aç” projesi 
kapsamında yerli ve yabancı 
yatırımcıları bir araya getirecek 
olan büyük bir ticari portalın 
hazırlığını yürütüyor.

ALTSO ÇAĞRI MERKEZİ
ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’in 1 yıldan az bir zaman 
sığdırdığı projeleri arasında “Call 
ALTSO” olarak bilinen “ALTSO 
Çağrı Merkezi” de yer alıyor. 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 

sezon öncesinde hayata geçirilecek 
olan proje kapsamında Rusça ve 
İngilizce bilen bir personel istihdam 
edilecek. Bu sayede ilçemize gelen 
yerli ve yabancılar şikayet, görüş 
ve önerilerini bu personel için özel 
alınacak hattan Odaya iletebilecekler.

ALTSO Yönetimi ayrıca, bu hatta 
ait telefonların yer alacağı, 3 dilde 
hazırlanan “Bu İş Yeri Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası Üyesidir” stikırları 
da üye iş yerlerinin camlarına ve 
duvarlarına astıracak. Bu sayede hem 

ALTSO’nun alışverişlerde güvence verdiği belirtilecek, 
hem turist şikayetleri değerlendirilecek. ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, bazı sözde rehberlerin turistleri kendi 
istedikleri iş yerlerine götürebilmek için diğer işletmeleri 
karaladığı şeklindeki şikayetlere de bu sayede son 
vermek istediklerini, üyeleri ve onlardan alışveriş yapan 
turistlerin haklarını da gözetmek istediklerini dile getirdi.

Şahin;
 “Münfesih durumdaki 
şirketlerin yetkililerinin 

bugüne kadar yaşadıkları 
sıkıntıları yakından 

biliyoruz. Nasıl şirket 
kapanışı yapacaklarını 

bilmedikleri için 
maddi mağduriyetler 

yaşıyorlardı.”
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ALTSO’DAN ANKARA ÇIKARMASI
ALTSO HEYETİ ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU

ALTSO BAşkAnı MehMeT şAhin ve yöneTiM kuruLu üyeLerinden OLuşAn ALTSO 
heyeTi AnkArA’dA GüMrük ve TicAreT BAkAnı hAyATi yAzıcı ve döneMin 
ekOnOMi BAkAnı zAfer ÇAğLAyAn’ı ziyAreT eTTi.

LTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kuru-
lu üyelerinden oluşan ALTSO Heyeti Ankara’da 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve döne-

min Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı ziyaret etti.

Göreve geldiklerinde kendilerini arayarak tebrik eden Ba-
kan Yazıcı ve Çağlayan’a hem nezaket ziyaretinde bulunmak 
ve hem de Alanya’nın önemli sorunlarını iletmek amacıyla 
ziyaret eden Mehmet Şahin başkanlığındaki ALTSO Heye-
ti, özellikle Gazipaşa Havalimanı, doğalgazın Alanya’ya gel-
mesi,  golf alanları, Alanya’da Devlet Üniversitesi Kurulması 
konularında görüş bildirdi ve destek istedi.

İlk olarak Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret eden Alanya He-
yeti eski bir Oda Borsacı olan Çağlayan tarafından büyük 
bir samimiyetle karşılandı. Aynı zamanda Mersin Millet-
vekili olan Çağlayan özellikle Gazipaşa Havalimanı’nın 
bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde yapılandırıl-
masının kendi seçim bölgesi açısından da büyük önem 
taşıdığını vurguladı.

Alanya ve çevresinin bu konuda destekçisi, olduğuna işa-
ret eden Çağlayan, bu konu ve diğer 5 ana başlıkta top-
lanan sorunlarla ilgili de ALTSO Başkanı Mehmet Şahin 

A
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ALTSO’DAN ANKARA ÇIKARMASI
ALTSO HEYETİ ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU

ile işbirliği yapacağını söyledi. Antalya Milletvekili Mev-
lüt Çavuşoğlu’na “Yakın dostum ve kardeşim” diyecek 
kadar kendisine yakın hissettiğine işaret eden Çağlayan, 
Alanya hakkında çok fazla bilgi edinebildiğini söyledi. 
Çavuşoğlu’nun hem bölge ve hem de ülke adına çok başa-
rılı işlere imza attığını da sözlerine ekleyen Çağlayan, her 
zaman ALTSO’ya kapısının açık olduğunun altını çizdi. 
ATSO Başkanı Mehmet Şahin’in genç, tecrübeli ama çok 
dinamik br kadro kurduğunu ve bu yapısıyla ALTSO’nun 
bölgesi için çok önemli projeleri hayata geçireceğine inan-
dığını da belirten Çağlayan; “Bizler sizlerin hizmetkarıyız. 
Sevgili dostum ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e yeni göre-
vinde başarılar diliyorum” dedi.
 
ALTSO heyeti daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı’yı ziyaret etti. Burada da hazırladıkları raporu 
sunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile  ALTSO meclis 
ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Yazıcı’nın göreve seçil-
melerinden sonra kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ne-
deniyle teşekkürlerini sundular.

Bakan yazıcı da, Alanya’nın beklentileri konusunda üzeri-
ne düşeni yapacağını, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve 
ekibinin de başarılı işleri imza atacağına inandığını dile 
getirdi. Yazıcı yeni görevleri nedeniyle daha önce kutladığı 
ALTSO yönetimini bir kez daha tebrik ederek, bu büyük 
enerjilerini bölge ve ülke yararına harcamaları tavsiyesin-
de bulundu. Yapılan ziyaretleri değerlendiren ALTSO Baş-
kanı Mehmet Şahin, projeleri gerçekleştirmek üzere ça-
lışmalarına başladıklarını ve bu projeleri gerçekleştirmek 
için hangi görüşten olursa olsun, kişi, kurum, kuruluş veya 
parti temsilciler ile işbirliği yapmaktan çekinmeyecekleri-
ni söyledi. 
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ŞAHİN:ALANYA’NIN TEMEL SORUNU ULAŞIMDIR 

ALTSO VALİYİ AĞIRLADI
Vali Sebahattin Öztürk  bir dizi ziyaretlerde bulunmak için 
geldiği alanya’da belediye başkanları, kurum amirleri, 
oda başkanları Ve SiVil toplum kuruluşu temSilcileriyle 
toplantıda bir araya geldi. alanya ticaret Ve Sanayi odaSı’nın 
eV Sahipliğinde gerçekleşen toplantıda altSo başkanı mehmet 
şahin ulaşım Sorununa dikkat çekti.

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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lanya Ticaret ve Sanayi Odasın’da gerçekleşen top-
lantıda açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, kısa bir süre önce göreve gelmesine 

karşın Vali Sebahattin Öztürk’ün şehrin bazı hizmet talep-
lerine anında cevap vermesi dolayısıyla Öztürk’e şükran-
larını sundu.

Şahin, konuşmasında Alanya’nın çok hızlı bir ivme ya-
kaladığını ve bu ivmeye paralel olarak da beklentilerin 
arttığını belirterek, “İstanbul’dan sonra en çok yatak ka-
pasitesine sahip Alanya, Antalya’ya gelen turist sayısının 
üçte birine ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda birçok sorunu 

orman arazisi yandı. Alanya’da bir köyümüzde 4 ev yan-
mış. Antalya merkezdeki Tünektepe teleferiğinin olduğu 
yakın bir yerde bu sabah orman yangını başladı. Lara böl-
gesinde de oldu. Şimdilik aşırı bir durum söz konusu değil 
ama aşırı rüzgar ve sıcak hava nedeniyle vatandaşlarımızı 
uyarmak istiyorum. Bu yangınlar insan hatasından kay-
naklanıyor. Lara’daki yangın mangaldan çıktı. Buradaki ev 
yangını da öyle. İnsanlar artık bu işe fazlasıyla özen gös-
termesi gerekiyor. Bir takım tedbirsiz insanlar bu tür olay-
lara sebebiyet verebiliyorlar. Eminim onlar da çok üzülü-
yordur. Ağaçların sökülüp başka bir yere dikilmesine bile 
tepki gösteriyoruz. Binlerce, on binlerce ağacın yanmasına 

çözülmüş görünse de gündemden düşmeyen çok önem-
li sorunları olduğunu görüyoruz. Başta Alanya-Gazipaşa 
Havalimanı’nın uluslararası standartlarda hizmet vermesi 
olmak üzere golf alanlarının hizmete girmesi gibi önem-
li meseleler çözülmeden Alanya’nın uluslar arası reka-
bette eli zayıf kalır. Otel fiyatları en yakın rakiplerinden 
bile düşük kalır. Ulaşım bir turizm merkezinin en önemli 
sorunudur ve bu sorunun çözümünde sayın valimizin de 
desteğini bekliyoruz” dedi.
Kaymakam Erhan Özdemir’in ilçe hakkındaki sunumu-
nun ardından konuşan Vali Öztürk, turizm, ulaşım, tarım 
ve eğitim konularında yapılan çalışmaları anlattı.

Antalya’daki orman yangınlarına değinen Vali Öztürk, 
“Antalya’da yangınla çok iyi mücadele ettik ancak son 2 
günde olanlar bizi fazlasıyla üzdü. 3-4 yangından en büyü-
ğü olan Gebiz beldesindeki yangında 150 hektardan fazla 

da herhalde herkes üzülüyordur. Buna çok dikkat etmek 
gerekir. Bu vesileyle orman çalışanlarına ve diğer destek 
birimlerine teşekkür ederim” dedi.

“ALANYA KOZMOPOLİT BİR YAPIYA SAHİP OLACAK”
Alanya’nın uluslararası bir kimliğinin olduğunu belirten 
Vali Öztürk, ilçenin bir süre sonra kozmopolit bir yapıya 
sahip olacağını söyledi. Yılda yaklaşık 3,5 milyon turisti 
ağırlayan Alanya’nın her yönüyle ele alınması gereken bir 
kent olduğunu belirten Vali Öztürk, “Antalya’nın 2 önemli 
sektörü var. Birisi turizm, diğeri tarım. Alanya için de bu 
böyle. Antalya son yıllarda bu 2 alanda da başarı gösteren 
bir kent. İnsanların beklentileri de arttı. Yeni sorunlar da 
oluşu. Bunlardan en önemlisi ulaşım. Kısa süre önce çev-
reyolumuz son derece kötüydü. Şimdi düzenlemelere rağ-
men bize yetmiyor. Devletimizin otoyol projesi var. Mev-

A
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cut yolun genişleme şansı kalmadı. Bunun yerine daha 
kuzeyden bir otoyol düşünülüyor. Afyonkarahisar’dan 
Gazipaşa’ya kadar yapılması düşünülen otoyolun yakın bir 
gelecekte uygulamaya konulacağını biliyoruz. Yol inşaatı-
nın Antalya’dan başlamasını arzu ediyoruz. Çünkü Antal-
ya içindeki trafik çok yoğun” dedi. Türkiye’nin eğitimdeki 
geri kalmışlığını mutlaka sonlandıracaklarını dile getiren 
Vali Öztürk, “En zor harekete geçen alan eğitimdir. Bir 
eksikliği ancak yıllar sonra giderebiliyorsunuz. Bir anda 
okul yapmanız yetmez. Öğretmen yetiştiriyor olmanız, öğ-
rencinin okulu bitirmesi lazım.  Türkiye’de okuma yazma 
bilmeyen oranı yüzde 3’lerde. Fakat bu bile bizim dünya-
daki insani gelişmişlik sıralamasında en az 15 ülke geride 
kalmamıza neden olan tek kriterdir. Artık okuma-yazma 
bilmeyen insanlara öğretemiyoruz. O rakamın artık doğal 
yollarla azalmasını beklemekten başka Türkiye’nin seçene-

ği yok. Bununla ilgili tuvalet kullanma alışkanlığından tu-
tun, diş fırçalamaya kadar pek çok konuda insani gelişmiş-
likle ilgili kriterler var. Eğitimin üzerinde çok duruyoruz 
ama daha henüz Türkiye’nin ortalama eğitim düzeyi kişi 
başına 6,5 yıl gibi çok düşük bir rakam. Bunun mutlaka 
lise tahsili ortalamasına gelişmesi lazım. Bu 12 yıla geldiği 
taktirde dünyadaki gelişmiş ülkeler safına gelebiliriz. Ce-
bimizdeki paranın artması yetmez. Alışkanlıklarımız ve 
yaşam tarzımız da gelişmede payı olan unsurlardır” dedi.

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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Dönemin Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve 
Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, 
yeni yönetimle bir araya geldi. Alanya Bele-

diye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Güney ile ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziya-
ret eden Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Mec-
lis Başkanı Metin Atalay ve tüm seçilen yönetim kurulu 
üyelerini tebrik etti.
Çavuşoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, geçmişte olduğu 
gibi yeni dönemde de Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendileri-
ne ve Alanya’ya verdiği sonsuz desteğin devam edeceği-
ne inandığını söyledi. Şahin, bu ziyaretin kendilerini çok 
memnun ettiğini belirterek, “Yapacağımız çalışmalarda 
Sayın Çavuşoğlu ile işbirliği içinde olmaktan büyük mem-

nuniyet duyacağız. O bizim gururumuz ve gençlere örnek 
olmuş bir başarı öyküsünün kahramanıdır” dedi.
Meclis Başkanı Metin Atalay ise, “Oda olarak Sayın ve-
kilimiz Mevlüt Çavuşoğlu’nun gücünden yararlanmak 
istiyoruz. Kendisi bölgemiz ve ülkemiz adına çok büyük 
başarılara imza atmış ve hizmet adamıdır” dedi.
Şahin’e yeni görevinde başarı dileyen Çavuşoğlu, 
Alanya’nın temel taşlarından olan ALTSO’nun hangi par-
tiden olursa olsun herkesin ortak paydası olduğunu kay-
detti.
Alanya için projeler üretmek gerektiğini dile getiren Ça-
vuşoğlu, ALTSO’nun bunun temel taşı olması gerektiğini 
ifade etti. Alanya için gereken desteği verdiklerini belirten 
Çavuşoğlu, “Akdağ Kayak Merkezi’ni sonlandırmamız la-
zım. Yakın bir zamanda otoban ilçeden geçecektir. Keza 
hızlı tren çalışmaları sürüyor. Kuşyuvası tünelleri ise yavaş 

ÇAVUŞOĞLU’NDAN, ALTSO’YA ÖZEL ZİYARET

“ALTSO, ALANYA’NIN TEMEL TAŞI”
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yavaş açılmaya başladı. Müteahhitlik sıkıntısından dolayı 
duran devlet hastanesi çalışmalarının tekrar başlaması için 
ihale hazırlığı yapılıyor. Asıl bundan sonraki hedef ne ol-
malı, hangi üniversitenin bölümlerini açmalıyız, bunu ko-
nuşmalıyız” dedi.
Çavuşoğlu, her şeyi başbakana, milletvekiline bırakma-
mak gerektiğini vurgulayarak, “Sorumluluk içerisinde, 
sahiplenme duygusuyla bu şehri nasıl ileriye ve değerini 
koruyarak nasıl taşınabileceğini tartışmak gerekir. Bunun 
merkezinin de ticaret odası olması gerekiyor. Sağduyulu 
olan herkeste buna sahip çıkar” diye konuştu.
Çavuşoğlu ayrıca yeni sezonda hedefini şampiyonluk ola-
rak belirleyen Alanyaspor’a da geçmişte olduğu gibi her 
kişi ve kurumun destek vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

31ALTSO   ocak şubat mart 2014



KONU BAŞLIĞI





KONU BAŞLIĞI

ret ve Sanayi Odası oldu. Burada Başkanı Georgy Petrov 
İle uzun bir toplantı yapan ALTSO heyeti, Moskova’nın 
ticari durumu ve Türkiye ile ilgili bağlantılar hakkında 
bilgi alarak yatırımlar için fikir alışverişi yaptı. Moskova 
Ticaret Odası Başkanı Petrov, “Alanyalı meslektaşlarımı 
görmekten ve onlarla fikir alışverişi yapmaktan çok mut-
lu oldum. Sizlerin burada yapacağı her türlü çalışmaya 
aracılık yaparak destek vermekten onur duyarız. Türkiye 

ve Rusya nın ticaret hacmi re-
kor seviyeye ulaştı. Geçen yıl 
34 Milyar doları buldu. Ayrıca 
Rus Devleti ilk kez Türkiye’de 
Akkuyu ‘da 20 milyar Dolarlık 
yatırımın altına imza attı. Sa-
nıyorum bu dostluk her alanda 
sürecek. Biz turizm ve inşaatın 
yanı sıra tarım alanında da siz-
lerden gelen taleplerin yerine 
ulaşmasına yardımcı olacağız” 
diye konuştu.
 Heyeti temsilen söz alan ALT-
SO Meclis Üyesi Emin Dalgıç 
da, öncelikli olarak ALTSO 

Başkanı Mehmet Şahin’in selamını iletti. İnşaat ve turizm 
sektörü olarak gerçekleşen fuar nedeniyle düzenlenen bu 
iş gezisinde iki ülke arasındaki dayanışmaya bir nebze ol-
sun katkıda bulunmak istediklerini belirten Dalgıç, inşa-
at sektöründe Türkiye’nin Avrupa’daki en iyi konseptleri 
hayata geçirdiğine dikkat çekti. Dalgıç, son dönemlerde 
mülk satışında bürokratik engellerin de ortadan katıldı-
ğını belirterek, Rus vatandaşlarına Alanya’dan konut alma 
çağrısı yaptı. 
İlk gün ziyaretlerinin son durağı 17 yıl önce kurulan ve 
Rusya ile Türkiye arasında yapılan yatırımlarda önemli 
rol oynayan Rus Türk İş Adamları Birliği oldu. Ziyarette, 
Birlik Başkanı Naki Karaaslan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
ile toplantı yapan ALTSO Heyeti, Alanya’daki yabancıya 
mülk satışları hakkında bililer verdi. RTİB Başkanı Naki 
Karaaslan, Alanyalı iş adamlarına “Yatırımları yaparken 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ger-
çekleştirilen 22.’nci Moskova Emlak Fuarı 
ziyaretleri kapsamında Moskova ticaretinde 
önemli rol oynayan kurumlarla temaslar ku-

ruldu, Moskova’nın Alanya’ya Alanya’nın da Moskova’ya 
bakış açısı hakkında bilgi alışverişi yapıldı. 
Meclis üyeleri, odaya bağlı işadamları ve gazetecilerden 
oluşan ALTSO Heyeti bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen ve 
2004 yılından bu yana yılda 
iki defa düzenlenen Mosko-
va Emlak Fuarı’nı ziyaret etti. 
Perşembe günü Moskova’ya 
giden heyetin içerisinde Oda 
Meclis üyeleri Mehmet Emin 
Dalgıç, Ali Boğatekin’in yanı 
sıra ALKOD Başkanı Ömer 
Göker, Karadenizliler Der-
neği Başkanı Mehmet Balık-
çı, ALTSO Basın ve Halkla 
İlişkiler Şube Müdürü Necati 
Şatana ‘da yer aldı. Ziyaret 
edilen kurumlara Alanya’yı 
temsil eden hediyeler verildi. 
Heyet, Moskova ziyaretinde il gün (Cuma) Moskova Türk 
Büyükelçiliği Türk Ticaret Müşaviri Sinan Çetin, Mos-
kova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Georgy Petrov ve 
Rus Türk İş Adamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Moskova Türk 
Ticaret Müşaviri Sinan Çetin ve ALTSO Heyeti, Moskova 
ve Alanya’nın ticari konsepti üzerine sohbet etti. 
Toplantıda Gazipaşa Havaalanı’na Rus uçakların daha 
fazla inmesi için müşavirliğin destek isteyen ALTSO 
Heyeti’ne, Çetin olumlu yanıt verdi. Alanya’nın Rusya’da 
tanıtıma ihtiyacı olmadığını da söyleyen Çetin “Ruslar, 
Antalya ve Alanya’yı çok seviyor. Onlara tanıtım yapmaya 
gerek yok. Sadece oraya gelen turistin mutlu ayrılması bile 
size en büyük katkıyı sağlar. Rus ekonomisi bu ara daral-
mış görünse de burada tatil bir alışkanlık” dedi. 
Heyetin ikinci durağı Rusya Federasyonu Moskova Tica-

ALTSO KÖPRÜ OLDU 
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Alanya Heyeti 22’nci Moskova Emlak Fuarı’ına 
katıldı ve iş gezisi düzenledi
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doğayı korumaya özen göstermeliyiz, İspanya’nın hali or-
tada” diyerek tavsiyelerde bulundu. Sürdürülebilir Turiz-
min öneminin arttığını ama Antalya bölgesinde çok hızlı 
ve çarpık bir yapılaşmanın hızla devam ettiğinin altını 
çizen Karaaslan, şehri yönetenlerin daha dikkatli davran-
maları gerektiğine vurgu yaptı. Karaaslan, Gazipaşa Hava-
limanı konusunda da lobi çalışmalarının devam edeceğini 
ve bölgeye daha fazla turistin gelmesi için çaba göstere-
ceklerini sözlerine ekledi. 
FUARA DA İLGİ BÜYÜKTÜ
Heyet çok sayıda Alanya firmasının da yer aldığı fuarı da 
gezerek temaslarda bulundu. Tek tek Türkiye’den gelen 
standları gezen ve başarılar dileyen ALTSO Heyeti adına 
konuşan Meclis Üyeleri Emin Dalgıç ve Ali Boğatekin, 
“Genel olarak fuar gayet başarılı. Türkiye’den ve ilçemiz-
den fuara ilgi büyük. İspanya ve Bulgaristan’ın da genel 
olarak fuara büyük önem verdiği görüldü. Emlak satışı 
konusunda dünyada ciddi bir rekabet olduğunu bu fuarda 
gözlemlemek mümkün. Alanya’dan fuara katılan arkadaş-
lar da gerek donanım ve gerekse sunum olarak çok başa-
rılıydılar” dediler.
Bilindiği üzere ALTSO Yönetimi daha önce de iş adamları 
ile Berlin ve Dubai de de iş gezintisi düzenleyerek temas-
larda bulunmuştu
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Alanya her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en 
büyük turizm fuarı ITB Berlin’deki yerini aldı. 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de fuara işti-
rak etti. Şahin, fuarda Alanya’nın daha başarılı 

biçimde temsil edilmesi gerektiğine işaret etti ve gelecek 
yılın çalışmalarına şimdiden başlanacağını dile getirdi.

Bu yıl 05-09 Mart 2014 tarihle-
ri arasında gerçekleşen fuarda 
200’e yakın ülke yüzlerce tanı-
tım standı açtı. Almanya’nın 
başkenti Berlin’de kapılarını 
profesyonel turizmcilere açan 
ITB’nin bu yılki sponsoru Mek-
sika oldu.

İlk iki gününde sadece profes-
yonel turizmcilerin ziyaret ede-
bildiği fuara Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Şahin, ALTSO yönetim kuru-
lu üyeleri Kamil Köseoğlu ve 
Banu Okan Kavukçu, Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu (TGF) 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Alanya Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC) Başkanı Mehmet Ali 
Dim, Alanya Turistik İşletme-
ciler Derneği (ALTİD) Başkanı 
Burhan Sili, Alanya Turizm Ta-
nıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı 
İbrahim Sipahioğlu, Tosmur 
Belediye Başkanı Musa Özde-
mir ve Türkler Belediye Başka-
nı Hayri Çavuşoğlu ile Alanyalı 
turizmciler katıldı.

ÇAVUŞOĞLU’DA BERLİN’DE

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve 
Başmüzakereci Mevlüt Çavu-
şoğlu da ITB Berlin Fuarı’nı 
ziyaret ederek destek verdi. 
Çavuşoğlu, Alanya standında 

da bir süre temaslarda bulundu. 
Çavuşoğlu’nun yanı sıra Turizm 
Bakan Yardımcısı Abdurrahman 
Arıcı, ÖGER TUR Sahibi Vural 
Öger ve kızı Nina Öger ile birçok 
büyük acentenin yetkilileri de 
Alanya Standını ziyaret etti.

‘ALMAN PAZARINDA ÇOK 
İYİYİZ’
Fuarı değerlendiren ALTSO Baş-
kanı Mehmet Şahin, TUİ, Öger 
Tur, Thomas Cook, Pegasus, Co-
rendon gibi firmalarla önemli 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Alanya turizmiyle 
ilgili neler yapabiliriz, bizden ta-
lepleri nelerdir bunu konuştuk. 
Gerek tesis, gerekse reklam an-
lamında neler yapılabilir bunları 
değerlendirdik. Biz fuarda şunu 
gördük Alman pazarında çok 
iyiyiz. Yüzde 8 gibi bir artış söz 
konusu. Alman pazarının aksine 
İskandinav pazarında ise bir ta-
kım sıkıntılarımızın olduğu tu-
rizmcilerimizle yapılan görüşme-

AlAnyA 
ITB Berlin’de
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lerde ortaya çıktı. İmajla ilgili ufak tefek sıkıntılar varmış, 
bunu da bakanımıza ilettik. Bu konunun da düzeleceğine 
inanıyoruz” dedi. 

‘STANT KÜÇÜK KALDI’
ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Alanya standının küçük 
kaldığına dikkat çeken Şahin, “Standımız biraz küçük-
tü ama arkadaşlarımız samimiydi. Turizm Bakanlığı bu 
dönem onu öngörmüşler. Ama inanıyorum çok mükem-
mel stantlar gördük orada. Önümüzdeki döneme inşallah 
ALTSO’nun katkılarıyla hep birlikte daha büyük bir stant 
oluşturmaya çalışacağız“ dedi.

Şahin;
“Alanya turizmiyle ilgili neler 
yapabiliriz, bizden talepleri 

nelerdir bunu konuştuk. Gerek 
tesis, gerekse reklam anlamında 

neler yapılabilir bunları 
değerlendirdik.”
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirli-
ği ile bu yıl 19. düzenlenen Gulfood 2014 Gıda 
Fuarı’na 23-27 Şubat 2014 tarihleri arasında bir 
gezi düzenledi. Geziye ALTSO Başkanı Mehmet 

Şahin ve 25 Alanyalı işadamı katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlediği 
“Gulfood 2014 Gıda Fuarı”  23-27 Şubat 2014 tarihleri arasın-
da düzenlendi. Doğu ve Uzak Doğu’nun en büyük gıda fuarı 
olan “Gulfood 2014”e Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALT-
SO) Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO yönetim kurulu üyeleri 
ve Alanyalı işadamlarından oluşan 25 kişilik Alanya heyeti de 
katıldı. Heyete Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 
Başkanı Mehmet Ali Dim, AGC yönetim kurulu üyeleri Ferit 
Kesen ile Mehmet Ali Gürses de eşlik ettiler. Türkiye’nin dev 
bir stantla temsil edildiği fuara Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
leri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
işbirliği ile gezi düzenleyen ALTSO, Dubai’de önemli temas-
larda bulundu. 

DUBAİ’DE TİCARET YAPMANIN YÖNTEMLERİ
Alanya heyeti, gezide “Dubai’de Ticaret Yapmanın Yöntemleri” 
isimli seminere katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonso-
losluğu Ticaret Ateşesi Gülizar Yavaş tarafından verilen semi-
ner öncesi ALTSO Başkanı Şahin, Yavaş’a Alanya temalı fin-
can takımı ve Alanya kitabı hediye etti. Yavaş, Dubai’de ticaret 
yapmanın çok sıkı kurallarının olduğunu belirterek, Dubai’de 
vergi bulunmadığını belirtti. Yavaş, Dubai halkının Hollanda 
domatesini 40 dinara, Mısır domatesini ise 8 dinara satın aldı-
ğını belirterek, kaliteye çok önem verdiklerini söyledi.
Yaklaşık 1 saat süren seminerde Alanyalı işadamları ve tarım 
sektöründe faaliyet gösterenler, Dubai’de iş yapmanın, ürün 
pazarlamanın yöntemlerini Yavaş’tan  öğrendiler. Seminerde 
özellikle Alanya’da yetişen muz avokado, yenidünya ile diğer 

ALTSO’DAN 
DUBAİ ÇIKARMASI

meyve ve sebzelerin pazarlama faaliyetleri ele alındı.
TİCARET ODASINA ZİYARET
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile “Gulfood 2014”e gezi 
düzenleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), gezide 
Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret etti. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 3’üncü büyük emirliği ve kültür ticaret mer-
kezlerinden birisi olan Sharjah kenti, Alanya heyeti tarafından 
gezildi. Alanya heyetini Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Hussain Mohamed Al Mahmoudi karşıladı.

‘TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM’
Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası Yabancılarla Koordinasyon 
Başkanı Jasim İsa Almutawa’nın da eşlik ettiği heyet, oda hiz-
met binasını gezdi. Oda faaliyetleri hakkında ALTSO Başka-
nı Şahin’e bilgi veren Mahmoudi, Şahin’e yakın ilgi gösterdi. 
Çocukluğundan beri Türkiye’ye tatile geldiğini ve Türkleri çok 
sevdiğini söyleyen Mahmoudi, “Türkler bizim kardeşimiz. 
Her türlü ticari çalışmada birlikte hareket etmekten mutlu-
luk duyarız” dedi. Mahmoudi ve Almutawa’ya Alanya ile ilgili 
bilgiler veren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yıllık 12 mil-
yon turistin Antalya’ya geldiğini, bunlardan 4 milyonunun 
Alanya’da ağırlandığını söyledi. Şahin, “Gezimizi sadece fuar-
la sınırlı tutmadık. Alanya ve Sharjah ticareti hakkında bilgi 
alışverişi yaptık” dedi.  Şahin, Sharjah Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mahmoudi’ye Alanya kitabı, Alanya tanıtım CD’leri 
ve Alanya temalı fincan takımı hediye etti. 

‘GIDA SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI’
Günde 70 bin kişinin ziyaret ettiği fuara Türkiye’nin çeşitli ille-
rinde bulunan ticaret ve sanayi odalarının ALTSO ve KOSKEB 
işbirliği kanalıyla gezi düzenlediğini anlatan ALTSO Başkanı 
Şahin, Alanya ve Dubai arasında ticari ilişkilerin başlamasının 
Alanya ekonomisi için son derece önemli olduğunu dile getir-
di. Gulfood Dubai 2014 Gıda Fuarı’nın, dünyanın en prestij-
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li gıda fuarlarından biri olduğunu ifade eden Şahin, “Fuarın 
19’uncusu 23-27 Şubat 2014 tarihleri arasında düzenlendi. 
Dubai Gulfood Fuarı, gıda sektörünün buluşma noktası ol-
makla birlikte en büyük satış ve kaynak platformu olma özel-
liğine de sahip” dedi

‘SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ’
Şahin, seçim öncesi verdiği sözleri tutmaya devam ettiğini be-
lirterek, “Seçim öncesi üyelerimize sözümüz vardı. Devlet ku-
rumları, sivil toplum kuruluşlarıyla, odamız üyeleri arasında 
köprü olacağımızı söylemiştik. Bu tür fuar organizasyonları ile 
de bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Şahin, oda tarihinde ilk kez bir gezinin KOSGEB destekli ger-
çekleştirildiğini vurgulayarak, “ Giden üyelerimizin masrafla-
rının yarısını KOSGEB karşıladı. Dubai’de çeşitli temaslarda 
bulunduk. Giden üyelerimiz memnun oldular. Bu tür iş gezi-
lerimiz devam edecek” diye konuştu. 

DİM’DEN ALTSO’YA TEŞEKKÜR
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Alanya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim, Gulfood 2014 
Gıda Fuarı’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirir-
ken, bu tür organizasyonlarla ALTSO’nun üyelerinin ufkunu 
genişlettiğini söyledi.

‘ÜYELER ÖNEMLİ TECRÜBELER KAZANDI’
Dim; şunları söyledi: “ALTSO’nun organizasyonuyla, sayın 
başkanın davetiyle KOSGEB destekli ilk fuara Alanya basınını 
temsilen katıldık. 
Öncelikle başkanımız şahsında ALTSO yönetim kuruluna ve 
çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk defa Alanya basınından 
arkadaşlarımızın böyle bir fuara götürülmüş olması kamuo-
yunun daha iyi kavraması konusundan iyi oldu. Bu bakımdan 
bundan sonraki süreçte de Alanya basının da bu tür organizas-
yonlara katılmasını temenni ediyorum. Başkan Şahin önceli-
ğinde Dubai’de çok önemli temaslar gerçekleştirdik. Sharjah 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hussain Mohamed Al Mah-
moudi ile yakın temaslarımız oldu. Al Mahmoudi ile Şahin 
önemli görüşmeler yaptılar. Görüşmelerde Alanya ticareti ve 
Dubai ticareti konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Katılan 
oda üyelerinin ufkunun genişlediğini ve bu sayede iş adamla-
rımızın önemli tecrübeler kazandığını düşünüyorum ” dedi.

‘ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK’
Dim konuşmasına şöyle devam etti: “Dubai’de, Alanya’nın ta-
rımsal potansiyelinin nasıl harekete geçirebileceğimizi, itha-
lat, ihracat konusunda neler yapılabileceği konusunda önemli 
kazanımlar elde ettik. Bu konuda fuar çok yararlı oldu. Fuar 
konusunda emeği geçen başta ALTSO Başkanı Mehmet Şahin 
olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.”
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LTSO’nun da üyesi bulunduğu 
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ’in 
ev sahipliğinde  Antalya Expo Center’de düzenlenen 4. Yö-
resel Ürünler Fuarı’nda Alanya Standı büyük ilgi gördü. 
19 Eylül 2013 günü  Antalya Expo Center’da Antalya Vali-
si Sebahattin Öztürk tarafından açılan Fuar 23 Eylül 2013 
Pazar günü sona erdi. Fuarda Alanya Standı, Alanya Ti-
caret ve Sanayi Odası, Alanya Belediyesi, Alanya Esnaf ev 
Sanatkarlar Odası, Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu, 
Alanya Ziraat Odası, Alanya Tanıtım Vakfı, İlçe Tarım 
Müdürlüğü, Ziraat Odası ve ALKOD işbirliğinde açıldı.
Fuarın ilk gü-
nünde Alan-
ya standında 
ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet 
B a c a k s ı z o ğ l u , 
ALKOD Başkanı 
Ömer Göker ile 
fuara destek ve-
ren kurumların 
temsilcileri hazır 
bulundu.
Birçok firmanın 
yanı sıra ülkemi-
zin çeşitli beledi-
yeleri 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, ipek 
dokuma, Alanya Kabağı, seramik ve çini çalışmaları ile 
yine Alanya L Tipi Cezaevi’nde yapılan eserlerin sergi-
lendiği stand, başta Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ve 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam olmak üzere, bölge 
odaları ve protokolü tarafından da ziyaret edildi.
Standa ayrıca ziyaretçilere badem kahvesi, Alanya’nın 
meşhur “ S Pastası” gibi ikramlar da yapıldı.

Standı ziyaret edenler asında TOBB Antalya Ka-
dın Girişimciler Kurulu da vardı. Kurul Başka-
nı Işık Yargın, Alanya’nın 4 yıldır ciddi tecrübe 
edindiği fuarda en başarılı yörelerin başında gel-
diğine dikkat çekti. Yargın bu organizasyona çok 
büyük destek veren ve katkıda bulunan Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’i 
de tebrik etti.
Stantta ayrıca Alanya’nın yöresel oyunu “Hasbah-
çe Zeybeği” de başarıyla sergilendi. Antalya Vali-
si Sebahattin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mus-

t a f a 
Sağlam, Alanya 
Ticaret ve Sa-
nayi Odası ta-
rafından kirala-
nan ve Alanya 
adı altında açı-
lan standı çok 
b e ğ e n d i ğ i n i 
söylerken, eme-
ği geçenleri teb-
rik etti.

ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin 
de, tarım sek-
törüne de en az 
turizm kadar 

önem verdiklerine dikkat çektiği konuşmasında, “Alanya 
değerlerine sahip çıkmalı ve markalaşmalı. Bu tür fuar or-
ganizasyonlarında Alanya farklılığını gözler önüne serdi. 
Amacımız ilçemizi her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak. 
Bunun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ALANYA’NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ 
YÖREX’DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

A
ALANYA 4. KEZ YÖREX’DE YERİNİ ALDI
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Antalya Valisi Sebahattin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
kiralanan ve Alanya adı altında açılan standı çok beğendiğini söylerken, emeği geçenleri tebrik etti.
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LTSO, Moskova’da düzenlenen MITT 
Turizm Fuarı’na iş gezisi düzenledi. Gezi-
ye, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ile iş 
adamları katıldı. 

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler 
arasında yer alan Rusya’nın en önemli turizm fuarı MITT 
Turizm Fuarı bu yıl 
21. kez gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin çok sayı-
da stand ile katıldığı 
fuara, Alanya Ticaret 
ve Sanayi Odası’da 
iş gezisi düzenledi. 
Geziye, ALTSO Baş-
kanı Mehmet Şahin, 
ALTSO Meclis Üyesi 
Özcan Şafak Mavili, 
ALTAV’dan Murak 
Çeviker ve Gürol Bir-
gen ile iş adamları ka-
tıldı. Fuarda, ALTSO 
Başkanı Şahin, TUİ, ANX, Pegasus ve Diana Tur’un üst 
düzey yetkilileriyle önemli görüşmeler yaparak, Alanya tu-
rizmi konusunda fikir alış verişinde bulundu. 

‘RUS PAZARINDA SIKINTI YOK’
Fuar hakkında görüşlerini açıklayan Başkan Şahin, başarılı 

bir fuar organizasyonu gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, 
Rus pazarında bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Şahin, 
“Mart ayında beklentiler tam olarak karşılanmamış gibi gö-
rünse de genel olarak sezonun iyi geçeceğini söyleyebiliriz” 
dedi. 

ALTSO olarak fuarlara iş gezileri gerçekleştirdiklerine 
dikkat çeken Baş-
kan Şahin, “Berlin 
ve Dubai’den sonra 
Moskova’ya da katıl-
dık. Bundan sonraki 
süreçte de bu tür orga-
nizasyonlara aynı şe-
kilde devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

MODERN TÜRKİYE
MITT Turizm Fuarı 
’nda Türkiye standı-
nın olduğu yerde hem 
bölge standları hem 

de katılımcı standları dikkat çekerken, standın ana teması 
Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan Modern 
Türkiye olarak belirlendi. Stantta 100’ün üzerinde özel ola-
rak seçilip ölçeklendirilmiş görsel kullanıldı. Işıklı panolar 
ile cezbedici hale getirilerek bir sanat galerisi oluşturuldu. 

A

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

42

MOSKOVA’YA 
ALTSO’DAN İŞ GEZİSİ



ALANYA MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ DERGİSİ  MÜTBİR       43



KONU BAŞLIĞI

aVaNTaJCaRD ÇaLIŞMaLaRI BaŞLaDI

aLTSO’DaN ÜYELERİNE BÜYÜK 
SaĞLIK HİZMETİ
lanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu, 
oda üyelerinin daha iyi sağlık hizmetini daha uygun şart-
larda alabilmesi için 11 Ekim 2013 Cuma günü ilçemizin 
gözde sağlık merkezleri olan Anadolu Hastanesi, Yaşam 
hastanesi ve Şifa Tıp Merkezi ile protokol imzaladı.
Protokol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Meclis Başka-
nı Metin Atalay, Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr Bek-
taş Tekin, Yaşam hastanesi Başhekimi Dr Cafer Arslan ve 
Özel Şifa Tıp Merkezi Başhekimi Opr.Dr.Emin Kaptanoğ-
lu arasında imzalandı.
Yapılan anlaşmalardan ALTSO üyeleri ve onların bak-
makla yükümlü olduğu birinci dereceden yakınları yarar-
lanabilecek. Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları 
çok sayıda faaliyetler arasında sosyal projelere ağırlık ver-
diklerini hatırlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sos-
yal projelerimizin odamız ile üyelerimiz arasında ve hatta 
üyelerimiz ile yine üyelerimiz arasında da bir bütünleşme 
sağlayacağına inandık. Oda üyeliğini cazip hale getirecek 
çalışmalar kapsamında odamıza kayıtlı tüm sağlık sektö-
ründe hizmet veren üye firmalarımızla görüşmeler yaptık. 
Bunun sonucunda da bugün ilçemizin kendi sektöründe 
öncüsü olan 3 sağlık kuruluşu ile anlaşma sağladık” dedi
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“AVANTAJ KART UYGULAMASI DEVAM EDECEK”
Oda Üyelik kartlarını “Avantaj Kartına” çevirme hedefi 
koyduklarını da hatırlatan Şahin, “Bu yöndeki çalışma-
larımız sadece sağlık sektörü ile sınırlı kalmayacak. Eği-
timden giyime, giyimden gıdaya, kozmetiğe ve aklınıza 
ne gelirse her alanda  hem üyelerimizin uygun alışveriş 
yapmasını ve hem de üyelerimiz arasındaki ticaretin geliş-
mesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Şahin, halen oda üyesi firmalarla yazışmaların sürdüğünü 
ve yakın gelecekte hangi firmaların oda üyelerine ne şe-
kilde indirim uygulanacağının oda web sayfasında duyu-
rulacağını sözlerine ekledi. Şahin son olarak bu çalışmaya 
büyük katkıları olan Meclis Başkanı Dr Metin Atalay’a te-
şekkür etti.
Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr Bektaş Tekin de,  ALT-
SO Başkanı Mehmet Şahin ve Meclis Başkanı Dr Metin 
Atalay’a teşekkür etti. Dr Tekin, Özel Anadolu Hastanesi 
olarak her türlü donanıma sahip olduklarını dile getirir-
ken, ALTSO Üye ve bakmakla yükümlü oldukları birinci 
derecede yakınlarına hizmet vermekten büyük memnuni-
yet duyacaklarını söyledi.
Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr Cafer Arslan ve Şifa Tıp 
Merkezi Başhekimi Opr Dr Emin Kaptanoğlu da, kurum 
olarak bu çalışmaya gereken önemi verdiklerini ve ALT-
SO üyelerine en iyi biçimde hizmet verecek olmaktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.

aVaNTaJCaRD ÇaLIŞMaLaRI BaŞLaDI

aLTSO’DaN ÜYELERİNE BÜYÜK 
SaĞLIK HİZMETİ
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LTSO Başkanı  Mehmet Şahin  göreve seçilmeden önce 
verdiği sözleri bir bir tutuyor. Özellikle sosyal projele-
re öncelik veren Şahin, oda üyelerinin acılı gününde 

yanında olabilmek amacıyla cenaze arabası hizmetini başlattı. 
 16 Eylül 2013 günü gerçekleşen tanıtım törenine dönemin 
Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve Başmüzakereci  Mevlüt 
Çavuşoğlu, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri, siyasi parti temsilcileri ve oda üyeleri ilgi gösterdi. 

ALTSO YÖNETİMİ TARAFINDAN ALINAN CENAZE ARACI HİZMETE GİRDİ 

ALTSO, ACILI GÜNLERİNDE ÜYELERİNİN 
YANINDA OLACAK 

Oda hizmet binası önünde gerçek-
leştirilen törene dönemin Antalya 
Milletvekili, AB Bakanı ve Başmü-
zakereci  Mevlüt Çavuşoğlu, Alan-
ya Kaymakamı Erhan Özdemir, 
Alanya Belediye Başkan Vekili Ke-
mal Dere, İlçe Emniyet Müdürü 
Erkan Dur, AK Parti İl Başkanı  Av 
Mustafa Köse ilçemizdeki kamu 
kurumlarının amirleri, ALTSO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri 
ile oda üyeleri katıldı. 

Dönemin Antalya Milletvekili, AB Bakanı ve Başmüzake-
reci Mevlüt Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana yo-
ğun mesai harcayarak verdiği sözleri tutan ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik etti. Çavuşoğlu, sivil 
toplum kuruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında 
bu tür sosyal organizasyonları da yapmasının memnuniyet 
verici olduğunu sözlerine ekledi.  

A
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Kaymakam Erhan Özdemir ise bu tür sosyal projelerin 
önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarının üye-
lerinin zor günlerde yanında olmasının insani birer görev 
olduğunu dile getirerek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i 
tebrik etti. 
Törende bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şa-
hin, sosyal projelere büyük önem verdiklerini ve bir bir ta-
mamladıklarını hatırlatarak, cenaze aracını da üyelerinden 
gelen yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını söyle-
di. Şahin, “Allah geçinden versin ancak ölüm yaşamımızın 
önemli bir parçası. Bugün oda üyelerimize baktığımızda 
binlercesinin ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldi-
ğini görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınları-
nın cenazeleri esnasında hem onların acılarını paylaşmak 

ve hem de onlara destek olmak için bu aracı hizmete su-
nuyoruz. Kısacası amacımız kötü günlerinde üyelerimizin 
yanında olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. 

ARACIN FİNANSMANI 
YÖNETİM KURULUNDAN
Öte yandan söz konusu cenaze aracının alımının oda büt-
çesinden değil yönetim kurulu tarafından karşılandığı be-
lirtildi. Başkan Mehmet Şahin, bu tip destekleri yaparken 
yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın fedakârlıklarına 
şahit oluyoruz. Her biri hizmet aşkıyla dolu arkadaşlar. Bu 
tip yardımlarda hiç tereddüt etmeden bağış yapabiliyorlar. 
Kendilerine teşekkür ederim” dedi. 

ALTSO Başkanı  Mehmet Şahin  
göreve seçilmeden önce verdiği 
sözleri bir bir  tutuyor. 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr İsrafil Kurtcephe, 5 Kasım 2013 Cuma günü ALT-
SO Başkanı Mehmet Şahin’e bir iade-i ziyaret gerçekleş-
tirdi. Ziyarette Kaymakam Erhan Özdemir, A.Ü.Alanya 
İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim Güngör ve Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof Dr İ.Akın Altun da hazır 
bulundu.
Rektör Kurtcephe’nin ilçemiz ve bölgemiz adına çok bü-
yük bir değer olduğunun altını çizen ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, onun döneminde hem Antalya’daki ve 
hem de diğer ilçelerdeki üniversite birimlerinin büyük bir 
gelişim gösterdiğini söyledi.

Kurtcephe’nin Alanya’da bir 
üniversite kurulması yönünde 
çok büyük desteğini aldıklarını 
da belirten Şahin, “Bir üniver-
site rektörünün kendi ili sınır-
ları içinde başka bir üniversite-
nin kurulması için verdiği bu 
büyük mücadele sanırım taktir. 
Kendisi tam bir eğitim aşığı. 
Biz de hem kendisinin ve tüm 
eğitim camiasının hizmetinde-
yiz. Alanya için yapılacak her 
çalışmada sayın rektörümüzün 
destekçisiyiz” dedi.
A.Ü.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr İsrafil Kurt-
cephe de, ALTSO’nun Akdeniz Üniversitesi’nin bir birimi 
gibi çalıştığını söylerken, başta Mehmet Şahin olmak üze-
re tüm oda yönetimi ve meclisine görevlerinde başarılar 
diledi. Alanya’nın mevcut fakülteleri ve MYO’suna yakın 
zamanda Tıp Fakültesi’nin de ekleneceğine işaret eden 
Kurtcephe, Kaymakam Erhan Özdemir’in de önerisi üze-
rine kurulacak vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesinin 
bir pota altında eritilmesinin sürece çok olumlu katkıları 
olacağını sözlerine ekledi.

A
ALANYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN REKTÖRDEN UMUT DOLU 

AÇIKLAMALAR
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Şahin; “Bir üniversite 
rektörünün kendi ili sınırları 

içinde başka bir üniversitenin 
kurulması için verdiği bu büyük 

mücadele taktir edilmelidir. 
Kendisi tam bir eğitim aşığı. 

Biz de hem kendisinin hemde  
tüm eğitim camiasının 

hizmetindeyiz. Alanya için 
yapılacak her çalışmada sayın 

rektörümüzün destekçisiyiz” 
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KONU BAŞLIĞI

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 4 
yıl boyunca görev yapacak yeni yönetiminin be-
lirlendiği 69.Genel Kurulunda ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin de TOBB Ticaret ve Sanayi Oda-

ları Konsey Asil Üyeliğine seçilme başarısı gösterdi.
1 Ağustos 2013 günü gerçekleşen Birlik Başkanlığı se-
çimlerinde oyların 
tamamını alan Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun 4 
yıllığına yeniden baş-
kan seçildiği genel 
kurulda komisyon ve 
konsey üyelikleri se-
çimleri de yapıldı.
Bu seçimler sonucun-
da Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Şahin, 30 ki-
şiden oluşan Ticaret ve 
Sanayi Odaları Kon-
sey Asil Üyeliğine seçilme başarısı gösterdi. Türkiye Oda-
lar Birliği’nin önemli mekanizmalarından olan konseyde 
Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirten ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, “İlçemizi temsil noktasında üze-
rimize düşeni fazlasıyla yapma gayreti içinde olacağım. 
İlçemizin birçok sorununu konsey toplantılarında dile ge-

tirerek TOBB ve ülke gündemine girmesi için çalışacağız. 
Umarım hem bölgemize ve hem de ülkemize hayırlı olur” 
dedi.
Öte yandan toplam 365 oda ve borsa ile 1.3 milyonu aşkın 
üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından 
birisi olan TOBB’un bugün gerçekleştirdiği 69’uncu Ge-

nel Kurulu neredeyse 
Türkiye’nin nabzının 
attığı bir merkez oldu.
Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan başta ol-
mak üzere bakan ve 
milletvekillerinin bü-
yük ilgi gösterdiği ge-
nel kurul iş dünyasını 
da bir araya getirdi.
Genel Kurula Alanya 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı da Meclis Başkanı 
Metin Atalay ile birlik-

te 12 delege ile iştirak etti. TOBB Genel Kurulunda oy kul-
lanan ALTSO Delegelerinin isimleri şöyle; Serdar Uygun, 
Mehmet Şahin, Ali Kamburoğlu, Bilal Korkmaz, Celal Za-
fer, Özcan Şafak Mavili, Şevki Taç,  Hüseyin Sertgöz, Ömer 
Özmetin, Hakkı Uysal, Fatma Taşpınar, Zafer Sönmez.

T

ALTSO ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

50

ALTSO’DAN ÖNEMLİ BAŞARI 

MEHMET ŞAHİN TSO 
KONSEY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Türk turizminin yeni kalesi Alanya'dan yükseliyor,

RUBI PLATINUM AÇILIYOR! RUBI PLATINUM
spa resort & suites
www.rubiplatinum.com

Akdeniz'in muhteşem doğasının tüm renkleri ve enerjisini, platinum konfor anlayışı, üstün hizmet kalitesi, zarif mimarisi ve bölgenin 
gastronomi kültürü ile birleştirerek seçkin konuklarına ulaştırmaya hazırlanan Rubi Platinum, 2014 Mayıs ayından itibaren hizmete açılıyor. 
Zerafet ve ihtişamını, üzerinde yükseldiği toprakların bereketinden alan yepyeni bir tesis ile tanışmaya hazır olun. Rubi Platinum, yaşamdan 
keyif almayı bilenlere Akdeniz'in tüm ayrıcalıklarını platin tabakta sunuyor.
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KONU BAŞLIĞI

Turizmin Geleceği için 

AlTSO’dAn dev Adım!

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, projenin turizmin geleceği 
bakımından çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti

aha önce otel ve konaklama tesislerinin sürdürü-
lebilirliğine yönelik BAKA projesi yürüten ve bu 
kapsamda Travelife sistemini tanıtan ALTSO, Av-

rupa Birliği Leonardo Da 
Vinci Hayatboyu Öğrenme 
Programı tarafından hibe 
alan yeni projesi “SUS-
TOUR” kapsamında da 
tur operatörleri ve seyahat 
acentelerinin sürdürülebi-
lirliğine yönelik çalışmalar 
yapacak.
İki yıl sürecek proje boyunca seyahat acenteleri ve tur 
operatörlerine yönelik ücretsiz eğitimler düzenlenecek, 

yerelde görev alacak eğitmen ve denetçiler yetiştirilecek 
ve geleceğin turizmcileri için okullarda kullanılabilecek 
bir eğitim ve değerlendirme sistemi modülü geliştirilecek.

ALTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet 
Şahin ise “Sürdürü-
lebilirlik aslında sa-
dece doğamızı değil, 
ekonomik, sosyal ve 
kültürel geleceğimizi 
de korumanın anah-
tarı. Artık bir seçe-

nek değil, bir zorunluluk. Üstelik bu konuda yerel desti-
nasyonlarımızı ayakta tutabilmek ve Avrupa pazarında 

D
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği 

projelerine bir yenisini daha ekledi.  ALTSO 
öncülüğünde Hollanda, Fransa, İrlanda ve 

Bulgaristan ulusal tur operatörleri birliklerinin 
bir araya geldiği sürdürülebilir turizm projesi 

Antalya’da ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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rekabet edebilmek için son derece hayati. Bu nedenle biz 
ALTSO olarak bu tür öncü çalışmalarda yer almayı son de-
rece önemsiyoruz.” dedi. Konuyla ilgili toplantıda söz alan 
Fransa Tur Operatörleri Birliği (SETO) Genel Sekreteri 
Jürgen BACHMANN, “Sürdürülebilirlik sektörün geleceği 
için artık olmazsa olmaz bir konu. Bizler tur operatörleri 
olarak hem kendimizi hem de çalıştığımız tedarikçi ve or-
taklarımızı daha sürdürülebilir olmaya teşvik eder, müş-
terilerimizi bu seçeneklerle ilgili bilgilendirirsek turizmin 
geleceği için önemli bir fark yaratabiliriz. Üstelik sürdürü-

lebilirlik hem maliyetlerinizi azaltan hem de Avrupa paza-
rında artık ‘mega trend’ olarak nitelendirebileceğimiz bir 
konu. Dolayısıyla size rekabet avantajı da sağlar. Biz SETO 
olarak SUSTOUR kapsamında önemli bir adım atıyoruz, 
Türkiye’deki tur operatörleri ve seyahat acenteleri örgütle-
rini de yanımızda görmeyi diliyoruz.” dedi.
SUSTOUR Projesi nedir?
Hollanda ve İngiltere seyahat örgütleri, geçtiğimiz 9 yılda 
üyeleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte tu-
rizm sektörü için yenilikçi bir Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk eğitim ve değerlendirme sistemi olan Travelife’ı geliş-
tirmiştir. Bunun sonucunda dünyanın birçok ülkesinden 
yüzlerce seyahat profesyoneli, kendi turizm işletmeleri ve 
tedarik zincirlerini nasıl daha sorumlu şekilde yönetebile-
ceklerine dair kapsamlı bilgi ve beceri elde etmiştir.  

 SUSTOUR projesi de bu sistemin transfer edilip; Türki-
ye, İrlanda, Fransa ve Bulgaristan’daki kurumsal eğitim 
programları ve turizm alanındaki mesleki eğitim müfre-
datlarına uyarlanmasını hedeflemektedir. Bu da mevcut 
ve ileride sektöre atılacak olan turizm profesyonelleri ve 
şirketlerinin bilgi ve becerilerini geliştirecek; Avrupa se-
yahat endüstrisinin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda 
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Sektör çapında ve ulus-
lararası camiada desteklenen Travelife, Küresel Sürdürü-
lebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) de tur operatörleri için 
resmi olarak tanıdığı ilk sertifika standardıdır. SUSTOUR 
girişiminin öncelikli hedefi ise Türkiye, İrlanda, Fransa ve 
Bulgaristan’daki tur operatörleri ve seyahat acenteleri için 
Travelife programını ileriye taşımaktır.

Travelife, Avrupa’nın başlıca outbound tur operatörleri 
(TUI, Thomas Cook, KUONI) tarafından kullanılmakta 
olup kendi yerel (inbond) ortakları tarafından da yakın-
dan teşvik edilmektedir. SUSTOUR girişimi ise işletmelere 
KSS’yi tanıtma aşamasında Türkiye’deki inbound ve out-
bound seyahat acentelerinin işini kolaylaştıracak ve piya-
sanın beklentilerini karşılayacaktır.
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ALTSO’DAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

PERSONEL TAKVİYESİ 
lanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İlçe Tapu 
Sicil Müdürlüğü’ne 2 adet sözleşmeli personel tak-
viyesi yapıldı. İlçemizin en yoğun kamu kuruluş-

larından olan ve işlem yoğunluğu bir hayli fazla olan Tapu 
Sicil Müdürlüğü’ne yapılan personel takviyesi nedeniyle 
Kaymakam Erhan Özdemir,  ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin’e teşekkür etti. 
Haziran ayı başında göreve seçilen ALTSO Yönetim Ku-
rulunun ilk durağı Kay-
makam Erhan Özdemir’in 
makamı oldu. ALTSO Baş-
kanı Mehmet Şahin, Mec-
lis Başkanı Metin Atalay ve 
Yönetim kurulu üyelerinin 
hazır bulunduğu ziyarette 
işlem yoğunluğu nedeniyle 
personel sıkıntısı yaşayan 
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ALTSO tarafından yapılan 2 adet 
personel takviyesi konusunda açıklamalarda bulunuldu. 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Kaymakam Erhan 
Özdemir’in kendilerine yapacakları çalışmalarda öncü-
lük yapacağını ve ondan alacakları enerji ile projelerini 
hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. ALTSO Başkanı 
Şahin, ayrıca Kaymakam Özdemir’in isteği ile Alanya’nın 

en yoğun çalışan kurumlarından Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 
2 adet personel takviyesi yaptıklarını ve bu personelin gi-
derlerinin de oda tarafından karşılanacağını söyledi. 
Şahin açıklamasında, oda üyelerinin Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nde zaman kaybına uğramaması ve burada-
ki işlemlerin eksiksiz ve en hızlı biçimde yapılabilmesi 
konusunda üzerlerine düşen çalışmayı yapmaya devam 
edeceklerini belirterek, kendilerine her konuda moral ve 

destek veren Alanya 
Kaymakamı Erhan 
Özdemir’e teşekkür 
etti. 
Kaymakam Erhan 
Özdemir de yeni 
ALTSO Yönetimi’nin 
büyük bir hizmet aşkı 
ile göreve geldiğini ve 

yaşadıkları heyecanı kendisinin de hissettiğini söyleyerek, 
yapacakları her türlü çalışmada ALTSO ile işbirliği yapa-
caklarına işaret etti. Kaymakam Erhan Özdemir, ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin ve çalışma arkadaşlarını tebrik 
ederek bazı projelerde ALTSO’nun gücünden yararlana-
caklarını sözlerine ekledi. 

A
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EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

CÜBBE GİYDİLER VE 
KEP ATTILAR

lanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Mezi-
yet Köseoğlu Eğitim Merkezi işbirliğinde 
07.10.2013-22.11.2013 tarihleri arasında 
düzenlenen Emlak Danışmanlığı Kur-
sunda başarı gösteren 66 kursiyer 04Şu-
bat 2013 Cuma günü düzenlenen törenle 

sertifikalarını aldı. Tö-
ren renkli görüntülere 
sahne oldu.
ALTSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet 
B a c a k s ı z o ğ l u ’n u n 
kursu başarıyla bi-
tiren oğlu Hasan 
Bacaksızoğlu’na  seti-
fikasını takdim ettiği 
törende  tüm kursi-
yerlere 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 tö-
renine ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Paşaoğlu ve Serdar Uygun,  Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu, Banu Okan Kavukçu, Yüksel 

A Kaya, Ünal Çintaş, Milli Eğitim Şube Müdürü, Mustafa Gi-
renes,  Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü Levent 
Aysal katıldı.
Törende konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kurs-
tan mezun olanların iş hayatını bundan sonar “Emlak Da-
nışmanı” olarak devam ettireceğini söyledi. Kursiyerlere 

mesleki yaşamlarında 
başarılar dileyen Şa-
hin, mesleğin son za-
manlarda büyük say-
gınlık kazandığını ve 
bu kurslardan yetişen 
meslek erbabının daha 
bilinçli ve profesyo-
nel biçimde çalıştığını 
söyledi.
Geçmiş yıllarda 400 
TL olan kurs ücretini 
250 TL’ye çektiklerini 
de hatırlatan ALTSO 

Başkanı, Odanının ticarethane olmadığını ve amaçlarının 
sektöre kalifiye personel kazandırmak olduğunu vurguladı. 
Şahin konuşmasında,  “Eskiden emlakçılık neredeyse önü-
ne gelenin yapabildiği bir meslek iken bugün profesyonel 
ve sertifikalanmış insanların belirli kurallar çerçevesinde 
yapabildiği bir iş kolu haline geldi. Böyle olunca saygınlı-
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ğı artan sektöre yerli yabancı müşterinin güveni de arttı. 
Bundan son derece mutluyuz” dedi.
Meziyet Köseoğlu Eğitim Merkezi Müdürü Levent Aysal 
da, ALTSO’nun öncülüğünde düzenlenen kurslarda işbir-
liği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek baş-
ladığı konuşmasında; 1 Ay boyunca işinden, gücünden, 
çoluk çocuğundan uzak kalarak kurslara katılarak başarı 
gösteren kursiyerleri tebrik etti. Aysal, bu dönem kursi-
yerlere daha iyi hizmet verebilmek için sınıfları azami 30 
kişiden oluşturduklarını söylerken bu duruma destek ve-

ren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kuruluna 
teşekkür etti
Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Girenes de konuş-
masında  ülkemizde öncelikli hedefin eğitimli bireyler ve 
dolayısıyla eğitimli ve muassır medeniyetler düzeyinde bir 
toplum olduğuna dikkat çekti.
Gerçekleşen sertifika töreninin ardından da ALTSO Hiz-
met Binası önünde toplanan kursiyerler kep fırlatarak 
renkli görüntüler oluşturdu.
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ŞAHİN, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINA EL ATTI 

MÜTEAHİT vE İNŞAAT 
ÇALIŞANLARININ KABUSU BİTECEK’

01 Ocak 2012 tarihiyle beraber inşaat ve tesisat işlerinde, yeterlilik bel-
gesi olmayan ustalar çalıştırılamayacak” şeklindeki yönetmeliğin geçici 
1. Maddesinde belirtilen şartlara haiz yetki belgeli usta çalıştırılmasının 
zorunlu hale gelmesinin ardından Şehircilik ve Çevre İl Müdürlükleri-
nin eksik belgeleri süratle tamamlanması için çalışma başlatıldığını ha-
tırlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, sektörde bir kriz yaşanmaması 
için belge alması gereken inşaat ustalarının işlemlerinin oda aracılığı ile 
yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ülkemizde halen uygulamanın yeterince anlaşılmadığını ve ağır cezalar 
ve meslekten el çektirme gibi sonuçlara gebe yönetmelikte ilçemizdeki 
inşaat ustalarının Antalya’ya gitmeden başvuruların ALTSO tarafından 
alınarak belgelendirme sürecinin tamamlanacağına  işaret eden ALTSO 
Başkanı, 2013 yılında belge alması gereken ustaları ve bu ustaları çalış-
tıran müteahhitleri uyardı.
2013 Yılı sonu itibariyle inşaat ustalarının yeterlilik belgesi alabilmesi 
için  1 yıl boyunca inşaat ustalarına yönelik kurslara katılma-
sının da zorunlu tutulduğunu vurgulayan Şahin, bu kurs-
larında yine Antalya’ya gitmeye gerek kalmadan ALTSO 
çatısı altında düzenleneceğine işaret etti.

 Bu sebeple Şehircilik ve Çevre İl Mü -
dürü Yusuf Kadı’yı ziyaret ederek pro- jesini ak-
taran ve olumlu cevap alan Şahin, b ö l g e m i z 
için çok büyük önem taşıyan inşaat sektö-
ründe bir daralma olmaması, çalışacak usta 
bulunmasının zorlaşmaması ve olası bir kri-

zin engellenmesi için Alanya Halk Eğitim Merkezi ve 
Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ile de işbirliği 

yapacaklarını söyledi.

Şehircilik ve Çevre İl Müdürü Yusuf Kadı da ALTSO Baş-
kanı Mehmet Şahin’in sorunun çözümünü kolaylaştırmak 
adına verdiği desteğin kendileri için çok önemli olduğunu 
ve ülkemizdeki diğer odalara da örnek olacak bu çalışmayı 
başlatacaklarını söyledi. Kadı ayrıca, yine ALTSO’nun  da-
veti üzerine Alanya sektör temsilcileri ile genişletilmiş bir 
toplantı yaparak durumun önemini anlatacaklarını da söz-
lerine ekledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Şahin, 16/12/2012 
Tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile 
Şantiye  Şefleri ve Yetki Belgeli 
Ustalar Hakkındaki  Yönetmelik” 
uyarınca alınması zorunlu 
belgeler konusunda 
çalışma başlattı.
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ALTSO EĞİTİMCİLERİ UNUTMADI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 Mart 
2014 Cumartesi günü Okul Öncesi Eğitim 
semineri verildi. ALTSO Meclis Salonu’nda 
gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Dç. Dr. Zeliha Yazıcı katıldı.

ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, ALT-
SO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Meclis Üyesi  Fatma 
Taşpınar ve çok sayıda okul öncesi eğitim kurumunda 
görevli öğretmen katıldı. Seminerin açılış konuşmasını 
yapan ALTSO Meclis Üyesi ve ALTSO Eğitim Komitesi 
üyesi Fatma Taşpınar, eğitimciler için bu tür seminerler 

vermeye devam edeceklerini belirterek, “Öncelikle ben 
tüm katılımcılara bu eğitimi katıldıkları için teşekkür edi-
yorum. ALTSO olarak bundan sonra da taleplere bağlı 
olarak bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Ben buradan 
bize yardımcı olduğu için bu tür eğitimlere destek olduğu 
için ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e de teşekkür ediyo-
rum” dedi.

‘EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK’
Taşpınar’dan sonra söz alan Şahin ise, okul öncesi eğiti-
min önemine dikkat çekerek, mesleki eğitimlerin yanında 
eğitim sektörünü de unutmadıklarını dile getirdi. Şahin, 
“Meclis üyemiz Fatma Taşpınar öncülüğünde gerçekleştir-
diğimiz bu eğitim için Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Zeliha Yazıcı bizleri kırma-
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ALTSO EĞİTİMCİLERİ UNUTMADI
yarak buraya geldi. Ben öğretmenlerin ne kadar zor şart-
larda görev yaptığı çok iyi biliyorum. Okul öncesi eğitim 
de okulda yapılan eğitim kadar önemlidir. Bu konuya biz 
ALTSO olarak önem veriyoruz. Çocuklarımızın geleceğini 
düşündüğümüz zaman okul öncesi eğitimin önemini daha 
iyi anlayabiliriz” diye konuştu. 

MONTESSORİ KİMDİR?
Şahin’in konuşmasının ardından Okul Öncesi Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Zeliha Yazıcı 
eğitim seminerine başlayarak, Montessori eğitim yaklaşı-
mın felsefesi, dünyada uygulanış şekilleri ve okul öncesi 
ortamlarında günlük yaşama aktarılışı konularında 
katılımcılara bilgi verdi. Yazıcı, öncelikle Montessori

Eğitimi’ne ismini veren Maria Montessori’nin hayatını ka-
tılımcılarla paylaştı. Yazıcı, Montessori’nin İtalya’nın ilk 
kadın doktoru olmasına dikkat çekerek, her bir çocuğun 
bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirdiğini 
aktardı. 

‘EĞİTİM SİSTEMİ KURDU’
Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: Maria Montessori 
1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Banbini”de engelli ol-
mayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde ço-
cukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanma-
dıklarını saptar. Maria Montessori çocukların; ödüllerden, 
cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, 
oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından, 

toplu derslerden, hoşlanmadıklarını saptarken, özgür se-
çimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket 
etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafın-
dan kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasın-
dan, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma 
ve yazmadan, alıştırmaların tekrarından, hoşlandıklarını 
gözlemledi. Eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak kurdu.”
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lanya Ticaret ve Sanayi Odası 
(ALTSO) Yönetim Kurulu ve Meziyet Köseoğlu Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emlak Danışmanlığı ve Ha-
vuz Suyu Operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan kursiyer-
lere sertifikaları törenle verildi.
ALTSO ve Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi 
işbirliğinde 29 Nisan-17 Haziran tarihleri arasında dü-
zenlenen 120 saatlik Emlak Danışmanlığı ve 13 Mayıs-05 
Haziran 2013 tarihleri arasında  düzenlenen Havuz Suyu 
Operatörlüğü eğitimlerinde toplam 38 kursiyer belge al-
maya hak kazanmıştı.
ALTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu 
törende konuşan ALTSO Başkanı Şahin, eğitimin sosyolo-
jik ve ekonomik anlamdaki öneminden bahsederek “Alan-
ya Ticaret Ve Sanayi Odası olarak bu konunun öneminin 
bilinci içinde genç insanlara başarılı bir meslek yolu ha-
zırlamak, sektörlere vasıflı eleman yetiştirmek, sosyolojik 
ve ekonomik anlamda bir katma değer kazandırmak için 
mesleki eğitim, kişisel gelişim gibi mevzuatın müsade etti-
ği her konuda eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz” dedi.
ALTSO Başkanı Şahin konuşmasında, havuz suyu opera-
törlüğü eğitimini alan kursiyerlerin kendi mesleklerinin 
gelişiminin yanında toplum açısından da olumlu bir sü-
reci geçirdiklerinden, önemli bir mesleği bilinçli olarak 
icra edecek kursiyerlerin konunun insan sağlığını yakın-
dan ilgilendirmesi açısından da önemli bir hizmet vere-

ceklerinden ve özellikle turiz-
min, bölgemizdeki sektörlerin 
içinde başrolü oynadığını da 
düşünürsek bu eğitimi alan 
arkadaşlarımız, turizm alanın-
da verilen hizmetler içerisinde 
çok önemli bir konuda isabetli 
bir eğitim aldıklarını unutul-
maması gerektiğini vurguladı.
ALTSO Başkanı Şahin, Emlak 
Danışmanlığı ile ilgili eğitim 
alan katılımcılara, emlak ko-
misyonculuğu ile ilgili yasal 
düzenlemelerin yapılması ve yeni kanunların da yürürlü-
ğe girmesiyle bu mesleğin saygınlığının giderek arttığını 
ve özellikle emlak danışmanlarının kendi mesleğinize du-
yacağı saygı ile bunun daha da artacağını hatırlattı. Şahin 
sözlerini, tüm kursiyere özel ve mesleki hayatlarında başa-
rı dileyerek ve başta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köse-
oğlu ve Meziyet Köseoğlu mesleki Eğitim Merkezi Müdü-
rü Levent Aysal olmak üzere bu eğitimlerde emeği geçen 
tüm eğitmenlere teşekkür ederek sonlandırdı.
Şahin’ den sonra söz alan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Levent Aysal’ da Kursiyerlere başarı dileklerinin yanında 
uzun bir süredir işbirliği içinde çalışmalar yürüttükleri 
ALTSO Yönetimine teşekkür 

A
ALTSO’DA 
EĞİTİM BİTMEZ
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13 Mayıs-05 Haziran 2013 tariHleri 
arasında  düzenlenen Havuz suyu 

Operatörlüğü eğitiMlerinde tOplaM 
38 kursiyer belge alMaya Hak 

kazanMıştı.
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örene Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya 
Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Dere, ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, AKP İlçe Başkanı Hüseyin 

Güney, Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, ALTİD Yöne-
ticileri, ALTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri  ile çok 
sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Tören öncesi gerçekleşen bilgilendirme toplantısına ko-
nuşmacı olarak ise Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegas-
yonu Eğitim ve Öğretim, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 
Bölümü Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve AB 
Türkiye Delegasyonu İspanyol  Başkatip, Mali işbirliği, Alt 
yapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Javier Me-
nendez Bonilla katıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Meh-
met Şahin ALTSO Voc Test Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
için ek hizmet binasında projeye ait sınav ve uygulama atöl-
yeleri oluşturduklarını da belirterek;  oda olarak bu projeyle 
geleceğe yönelik büyük bir adım attıklarını söyledi.

Şahin,  “Projemiz sonunda konaklama sektörüne yönelik 
mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir personel sınav 
ve belgelendirme merkezi olacağız. Projemiz kalifiye istih-
dam sıkıntısının çözümünde etkin rol oynayacaktır. Şim-
diden turizm sektörüne hayırlı olsun” dedi.

ALTSO Başkanı açıklamasında, ALTSO Voc Test Merke-
zi Projesi’nin Türkiye’deki hibe kapsamında yürütülen 26 
projeden  biri olduğunu hatırlatarak,  yakın gelecekte bu 
merkezlerin tam işleviyle görevlerini yerine getirerek tu-
rizm konaklama alt sektöründe  mesleki yeterlilikler ve 
belgelendirme faaliyetlerinde bulunacağına işaret etti.

“DİPLOMA TEK BAŞINA YETERLİLİKLERİ İFADE 
ETMİYOR”

Seminerde konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegas-
yonu Eğitim ve Öğretim, Ekonomik ve Sosyal Kal

BU MERKEZ SEKTÖRE YÖN VERECEK

ALTSO VOC TEST MERKEZİ
TÖRENLE AÇILDI
ALTSO VOc-TeST MeSLek STAndArTLArı Ve YeTerLiLik GeLişTirMe, SınAV Ve BeLGeLendirMe Merkezi 
AçıLış Töreni 1 TeMMuz 2013 PAzArTeSi Günü GerçekLeşTiriLdi

T
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Bonilla; “Türkiye’de çok 
genç bir nüfus var. 

Voc Test merkezleri sayesinde 
bu genç nüfusun mesleki 

yeterlilikleri de ortaya çıkacak. 
İşverenlerin istediği düzeyde 
istihdamın anahtarı da bu 

merkezler olacak “

kınma Bölümü Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı,  
Türkiye’nin 2006 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu 
kurarak altyapıyı hazırladığını söyledi. Balcı, “Şu anda 
26 mesleki yeterlilik 
merkezi bulunuyor. Bu 
merkezlerden birisi de 
Alanya’da bulunuyor. 
Bu bir başlangıç. AB’nin 
desteklediği 26 merkez-
den en az 15’inin başa-
rılı olmasını bekliyoruz. 
Bu merkezlerden birisi 
de ALTSO Voc Test 
Merkezi. İstihdam için 
mesleki eğitim kurum-
ları var. Bunun yanında 
istihdam konusunda 
işverenin beklentileri 
var. Meslek liselerinin 
mezun ettiği öğrencilerin otelcilik konusunda beklentile-
rinin karşılanamadığı söyleniyor. Artık istihdam okulla-
rın verdiği diplomaya göre olmayacak. ALTSO’da kurulan 
merkez sektörün sesi olacak. AB Türkiye Delegasyonu İs-
panyol  Başkatip, Mali işbirliği, Alt yapı, Sosyal ve Bölgesel 
Projeler Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla da, Tür-
kiye ile AB’nin son yıllarda proje bazında çok sıkı bir işbir-
liği içine girdiklerini belirterek başladığı konuşmasında; 
“Türkiye ile AB’nin sıkı ilişkileri var. Türkiye’nin dış ticaret 
hacminin yüzde 40’ı AB ülkelerine. Sadece bu rakamlar 

bile bu güzel ilişkiyi gözler önüne serebiliyor. Türkiye ile 
AB arasında da son yıllarda çok ciddi proje çalışmaları 
yürütüldü. AB’den Türkiye’ye ayrılan pay her sene artı-
yor. ALTSO gibi kurumlar özellikle bu payın artmasında 
önemli pay sahibi oluyor. AB’nin desteğiyle açılan ALTSO 
Voc-Test Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sı-
nav ve Belgelendirme Merkezi de bizim en çok önem ver-
diğimiz projeler arasında yer alıyor. 

Bu önemli merkez sayesinde Türkiye istihdamda kaliteyi 
yakalayacak ve bu durum ülke ekonomisine de önemli 
katkı yapacak. Türkiye’de çok genç bir nüfus var. Voc Test 
merkezleri sayesinde bu genç nüfusun mesleki yeterlilikle-
ri de ortaya çıkacak. İşverenlerin istediği düzeyde istihda-
mın anahtarı da bu merkezler olacak” dedi.

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ise, artık tek başına 
üniversite diploma-
sının yeterli olmaya-
cağının altını çizerek, 
“Artık üniversiteden 
mezun olan bir mü-
hendisin sektöre yapa-
bileceği katkıyı, bilgi 
ve becerisini ölçebile-
ceğiz. Çünkü iş sade-
ce üniversite bitirmek 
değil, teorik bilgileri 
pratikte kullanarak 
sektörlere katkıda bu-
lunmaktan geçiyor. Bu 
güzel projeyi hayata 
geçiren başta ALTSO 

olmak üzere tüm AB Delegasyonuna teşekkür ederim” 
dedi.
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ALODİF 2014 Alanya Otel, Restoran Donanımları, İç 
ve Dış Mekan Ürünleri, Yapı ve Dekorasyon Malze-
meleri İhtisas Fuarı 6 Mart 2014 Perşembe günü saat 

11.00’de Alanya Park Kestel Fuar Alanı’nda  yapılan törenle 
açıldı.

AFT Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ALODİF 2014 Alan-
ya Otel, Restoran Donanımları, İç ve Dış Mekan Ürünleri, Yapı 
ve Dekorasyon Malzemeleri İhtisas Fuarı 6 Mart 2014 Per-
şembe günü saat 11.00’de Alanya Park Kestel Fuar Alanı’nda 
Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, ALTSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesimi öncesi ilk konuşmayı AFT Fuarcılık Genel Ko-
ordinatörü Fuat Aktaş yaptı. Aktaş, açılışa katılan davetlilere 
teşekkür ederek, fuar için yoğun emek harcadıklarını dile ge-
tirdi.

AKTAŞ’TAN ALTSO’YA TEŞEKKÜR
Aktaş, “2 yıldır fuarlarda yüzlerce firmayla binlerce görüşme-
ler yaptık. Alanya’da fuarcılık devam etmeli. ALODİF’in po-

ALODİF     
FuArı GerçekLeştİrİLDİ
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tansiyeli büyümeli. Fuarın çeşitleri arttırılmalı. Alanya’da daha 
profesyonel yapılması için alanlar düzenlenmeli. Alanya’da ta-
rımla birlikte turizm alanı da çok büyük bir ekonomik getiri 
durumunda bulunuyor. Alanya sahip olduğu nüfus ve yapıyla 
büyük bir ilçe.  Turizmin 12 aya yayılması için bir şeyler ya-
pılmalı. Fuar organizasyonları da bunun bir parçası. 2 yıldır 
Alanya’ya geliyoruz. Birçok sıkıntı yaşadık ama bu bizi yıl-
dırmadı. Alanya fuar ve fuarcılık konusuna tam alışmış değil 
ama bunu yadırgamıyoruz. Bu konuda sizlerin de desteğini 
bekliyoruz. Ayrıca fuar konusunda her türlü isteğimizi geri 
çevirmeyen ve destek veren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e,  
ALTSO yönetim kuruluna ve destek veren herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

‘ALANYA İÇİN BÜYÜK ŞANS’
Aktaş’ın konuşmasının ardından söz alan ALTSO Başkan 
Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, fuar turizminin Alanya için öne-
minden bahsederek, “Fuarlar yapıldıkları bölgelere ekonomik 
anlamda büyük katkı sağlarlar. ALODİF 2014 bölgemizde faa-
liyet gösteren sektörler için büyük bir şans. Fuarlar ekonomik 
kalkınmanın ve gelişimin motorlarından biri haline gelmiş 
durumda. Fuarın önemi her geçen gün artmaktadır. Alanya 
olarak bu tür fuarlara sahip çıkmalıyız” dedi.

‘ALANYA TURİZM MERKEZİ’
Paşaoğlu’nun ardından sonra söz alan Kaymakam Özdemir 
ise şunları söyledi: “Alanya ülkemizin en büyük turizm merke-
zi. Ülkemize gelen turistlerin üçte biri Antalya’ya, Antalya’ya 
gelen turistin de üçte biri Alanya’ya geliyor. Turizme bu kadar 
hizmet veren ve gelir elde eden Alanya gibi bir yer yoktur. Yaz 
sezonu bittikten ve tesislerin kapısına kilit vurduktan sonra en 
büyük işletmeden en küçüğüne kadar sorunlar yaşandığı bir 
gerçek. Alanya, turizm sürecinin 12 aya yayılması için ciddi 
anlamda emek vermekte. Bu fuar da böyle bir çırpınışın gös-
tergesi. Özellikle Gazipaşa Havalimanı üzerinden dünyanın 
dört bir tarafına tarifeli ve charter seferlerinin devam ettiğine 
bakarsak, geçen seneye bakıp devam etmemiz mümkün değil. 
Bugün teknolojik düşünmek ve bilişim çağının gereklerini sa-
niye saniye takip etmek durumundayız. Fuarcılığımıza azami 
önem vereceğiz. Alanya her türlü turizm çeşitliliğine kucağını 
açmış. Çünkü bunun kültürü burada.” 
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ALTSO E-TİCARET SEMİNERİNE İLGİ BÜYÜKTÜ     

Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, ALTSO Yönetim Ku-
rulu Üyelerinden Hilmi Bilal Sözen ve Kemal Zamanoğlu, 
proje ortaklarından Limburg Ticaret Odası Ticaret Mü-
dürü Han Boots ve Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çatal ile 
birçok konuğun katıldığı toplantıda ALTSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen’in açılış konuşmasının ardın-
dan, ALTSO Genel Sekreteri Erhan Akman proje hakkın-
da kısa bir bilgi vererek, projenin faaliyetlerini, hedeflerini 
ve hizmetlerini katılımcılar ile paylaştı.
Akman “ALTSO’ nun ticari hayatı yeniden inşa edecek 
olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’na firmaların adaptasyo-
nunu sağlayarak, firmaların internetteki görünürlüğünü 
arttırmak suretiyle yeni ticaret ve yatırım fırsatlarına eriş-
melerini sağlamak ve kümeleşmeyi destekleyerek ilçemiz-
deki KOBİ lerin dış pazarlara açılmasına ve gelişmesine 
destek vermek istediğini belirtti.” 

Akman sözlerine, ALTSO’ nun bu amaçlarına ulaşmasın-
daki çalışmalarına temel olacak bir planlama üzerinde ça-
lıştığını ve bu çalışmalar kapsamında da 7-8 Ekim 2013  
tarihleri arasında Hollanda’ nın Peel en Maas şehrinin Be-
lediye Başkan ve Yardımcısı ile bu ülkede özellikle tarım 
ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren altı 
firmadan oluşan bir heyetin Alanya’ ya ziyaretinin plan-
landığını ve aynı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile 
doğrudan ikili iş görüşmelerinin yapılabileceği bir orga-
nizasyon çalışması içinde olduğunu belirterek devam etti 
ve ALTSO’nun sahibi olduğu; Isparta Ticaret Borsası ile 
Limburg Ticaret Odası (Hollanda) ortalığında ve  Alanya 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
iştirakinde yürütülen projenin bu tür önemli organizas-
yonlar ile de desteklenerek proje kapsamında oluşturulan 
ALTSO Ticaret Portalı ile ilgili farkındalık yaratmanın 

E-TİCARET SEMİNERİ VE 
ALTSO TİCARET 
PORTALININ TANITIMI ALTSO MECLİS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ALTSO’ nun ticari hayatı yeniden inşa edecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’na firmaların 
adaptasyonunu sağlayarak, firmaların internetteki görünürlüğünü arttırılacak

öneminden bahsederek sözlerini tamamladı. 
Daha sonra söz olan Proje ortaklarından  Limburg Tica-
ret Odası Ticaret Müdürü Han Boots katılımcılara  Lim-
burg’ un Turizm, Sanayi, Lojistik ve Tarım sektörlerinde 
gelişmiş ticari yapısı ile ilgili kısa bir tanıtım filmi suna-
rak Limburg ve Alanya’ da faaliyet gösteren firmaların, 
oluşturulan Ticaret Portalı ile karşılıklı deneyim ve fikir 
alışverişinde bulunmanın yanında,  yatırım imkanı yaka-
layabilecekleri önemli bir fırsat olduğunu, bunu Limburg 
Ticaret Odasının daha önceden Almanya Krefeld Ticaret 
Odası ile yürüttükleri portal çalışmasında yaşadıkları de-
neyimlerine dayanarak rahatlıkla söyleyebileceğini belirt-
ti. Boots sözlerini ALTSO’ nun 7-8 Ekim tarihlerinde Pell 
en Mass’dan gelecek heyet ile planladığı organizasyonun 
önemine dikkat çekerek noktaladı. 

E-Ticaret ile ilgili eğitime geçilmeden önce proje kapsa-
mında kurulan ALTSO Ticaret Portalı demosu üzerinden 
katılımcılara bilgi aktaran Erol Kabadayı, oluşturulan Por-
talın tüm paydaşlara Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki 
dil üzerinden gereksinim duydukları her konuda cevap ve-
rebileceğini, şuanda portalın deneme aşamasında çalışma-
ların devam ettiğini ve çok kısa bir zaman zarfı içerisinde 
üyelerin portala dahil olabilecekleri belirtti. 

Daha sonra  Prof. Dr. Mustafa Gülmez E-Ticaret’e gi-
riş, başlangıç ve avantajları, e-ticaret için gereksinimler, 
e-ticaret iş modelleri, e-ticaret operasyonu  ve süreçleri, 
e-ticaret için iş planı oluşturma, bütçe hazırlama gibi ko-
nulardaki bilgilerini iki ayrı oturum halinde katılımcılar 
ile paylaştı.    
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AlAnyA TicAreT ve SAnAyi OdASı(AlTSO) BAşkAnı MehMeT şAhin, 19 şuBAT 2014 ÇArşAMBA 

günü SAAT 07.00’de AlAnyA hAl eSnAfını ziyAreT eTTi. ziyAreTin ArdındAn şAhin, eSnAflArlA 

kAhvAlTılı Bir TOplAnTı gerÇekleşTirdi

ALTSO BAşkAnı 
ESnAfını UnUTmUyOr

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Baş-
kanı Mehmet Şahin, 19 Şubat 2014 Çarşamba 
günü saat 07.00’de Alanya hal esnafını ziyaret 
etti. Ziyaretin ardından Şahin, esnaflarla kah-

valtılı bir toplantı gerçekleştirdi.  ALTSO Başkanı Mehmet 
Şahin, başkan seçilmeden 
önce verdiği sözleri tut-
maya devam ediyor. Baş-
kan olmadan önce, ‘Se-
çimden sonra üyelerimizi 
ziyaret etmeye devam ede-
ceğiz’ diyen Şahin,19 Şu-
bat Çarşamba günü Alan-
ya hal esnafını ziyaret etti.  
Ziyaretlerde ilk olarak es-
nafın bir sıkıntısının olup 
olmadığını soran Şahin, 
esnaf ziyaretlerini gerçek-
leştirdikten sonra esnafla 
kahvaltılı bir toplantı ger-
çekleştirdi.

‘ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’
Kahvaltıda esnaflarla sohbet eden Şahin, esnafların sorun-
larıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Şahin, “Seçimler-

den önce söz verdiğimiz gibi, esnaflarımızın her zaman 
yanındayız. Onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. 
ALTSO olarak üye odaklı çalışmalar yapıyoruz ve yapma-
ya da devam edeceğiz. Bu konuda, Mart ayında kişisel eği-
tim seminerlerimiz başlayacak, onun planlaması devam 

ediyor. Emlak Danışman-
lığı kursunu tamamladık” 
dedi.

‘ANKARA OFİSİNİ AÇTIK’
ALTSO’nun yaptığı ça-
lışmalar hakkında bilgi 
veren Şahin, “ALTSO üye-
lerimizin, Alanyalı arka-
daşlarımızın Ankara’ya 
gittiğinde sıkıntı çekme-
meleri için Ankara ofisi 
sözü vermiştik. Bu sözü 
bilindiği gibi yerine getir-
dik. Ankara’ya giden ar-
kadaşlarımızın şimdi ilk 

durağı ALTSO’nun Ankara irtibat ofisi oluyor. ALTSO 
olarak her zaman üyelerimize destek olacağız. Geçtiğimiz 
günlerde ise inşaat sektöründe beton fiyatlarıyla ilgili bir 
sıkıntı oldu. Bu konuda da arkadaşlarımızın sıkıntısını bir 
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nebze olsun çözüme kavuştur-
duk. Şimdi arkadaşlarımız diğer 
illere oranla indirimli beton fiya-
tından yararlanıyorlar” dedi.

‘EĞİTİME DESTEK DEVAM 
EDİYOR’
ALTSO’nun eğitime verdiği des-
teğin de önemine dikkat çeken 
Şahin, bu konuda önemli açık-
lamalar yaptı. Emlak Danışman-
lığı konusunda konuşan Şahin, 
eğitim ücretini 400 liradan 250 
liraya indirdiklerine dikkat çeke-
rek, odanın kar amacı güden bir 
ticarethane olmadığını dile getir-
di. Şahin, Mart ayında başlayacak 
2014 yılı birinci dönem kişisel 
eğitim seminerlerinin planlama-
sının devam ettiğini sözlerine 
ekledi.

‘CENAZE ARABASI AZANDIRDIK’
Üyelerin istekleri doğrultusunda ALTSO’ya cenaze aracı 
kazandırdıklarını da dile getiren Şahin, “ALTSO yöneti-
mi olarak üyelerimizin isteği doğrultusunda odamıza bir 
cenaze arabası kazandırdık. Bunu oda bütçesinden değil 
tamamen yönetim kurulu üyelerimizin desteğiyle gerçek-
leştirdik. Oda bütçesinden tek kuruş çıkmadan, yönetim 
kurulunda bulunan arkadaşlarımızın desteğiyle cenaze 
arabasını üyelerimizin hizmetine sunduk. Şimdiden ülke-
mizin çeşitli bölgelerine cenazeler götürdük. Allah geçin-
den versin, hepimizin bir gün bu hizmete ihtiyacı olacak-

tır. Gerekirse bir tane daha alır 
üyelerimizin hizmetine suna-
rız.” dedi.

‘ÜYELERİMİZ ZORLUK  
ÇEKMİYOR’
ALTSO binasının girişinde da-
nışmanlık masası kurulduğunu 
açıklayan Şahin, “Bilindiği gibi 
ALTSO binası büyük bir bina. 
İçerisinde çok sayıda depart-
man var. Bu konuda üyelerimiz 
odaya geldiği zaman hangi de-
partmanın nerede olduğunu 
bilmediği için sıkıntı yaşıyor-
du. Bu sıkıntıyı gidermek adı-
na, binanın hemen girişine 
danışmanlık masası kurduk. 
Burada bulunan arkadaşımız, 
üyelerimize yardımcı oluyor” 
dedi.
Alanya’ya tatile gelen turistle-
rin sıkıntıya düşmemesi için 
ALTSO olarak bu konuda 
‘sticker’ çalışması yaptıklarını 

anlatan Şahin, “İlçemize gelen yabancı arkadaşlarımızın 
sorunlarını giderebilmek için, bir çalışma yürütüyoruz. 
Bu çalışmamızın da artık sonuna geldik. Üye iş yerlerimiz 
hazırladığımız, üzerinde “Bu işyeri Odamız üyesidir. Öne-
ri ve şikayetleriniz için …… numaralı telefonu arayınız” 
yazılı stikırları iş yerlerinin görünen kısımlarına asacak-
lar. Bu sayede bazı kötü niyetli ve kendisini rehber olarak 
tanıtan kişilerin karalamalarının önüne geçmeyi, hem de 
üyelerimiz hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşleri al-
mayı planlıyoruz.
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AlAnyA TicAreT ve SAnAyi OdASı ile AnTAlyA TicAreT ve SAnAyi OdASı SigOrTAcılık MeSlek kOMiTeleri 

işbirliğinde düzenlenen “SigOrTA AcenTelerinin SOrunlArı ve ÇözüM önerileri” bAşlıklı iSTişAre 

TOplAnTıSı 14 AğuSTOS 2013 ÇArşAMbA günü AlTSO ev SAhipliğinde yApıldı.

 SİGORTACILAR SORUNLARINI ALTSO’DA KONUŞTU

“YEREL DEĞİL,
BÖLGESEL HAREKET EDELİM”

oplantının açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, son 
yıllarda en çok yükseliş gösteren sektör-
lerin başında Sigortacılık Sektörünün gel-
diğine dikkat çekti. Başkan Şahin, TUİK 
verilerine göre 2013 yılının ilk çeyreğinde 

yüzde 28‘lik oranla si-
gorta sektöründe bü-
yüme yaşandığını söy-
ledi. 2013 Ocak – Mart 
döneminde 6.5 milyar 
TL prim üretildiğini 
ifade eden Şahin, bu 
büyümede zorunlu 
hale getirilen sigorta-
lamaların büyük payı 
olduğunun altını çizdi.

Sigortacılık sektörün-
de Türkiye’nin cazip 
bir Pazar olduğunu da dile getiren Şahin; “Hal böyle olunca 
yabancı yatırımcılar da ülkemizde varlığını arttırdı. Ancak 
nüfusumuzun çoğunluğunun sigortacılık konusunda güven 
ve eğitim eksikliği var. Bunun için biz eğitim çalışmalarına 
ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Oda olarak sigor-
tacılık sektöründen gelen eğitim taleplerine diğer sektörler-
de olduğu gibi önem vereceğiz” diye konuştu. Yeni çıkan 
acenteler yönetmeliğinde komisyon oranlarında iyileştirme 
bekliyoruz. Bu konuda rapor hazırlamak için acenteci üye-
lerimizden bize maliyet hesaplarını göndermelerini istedik 

ancak geri dönüşüm yok denecek kadar azdı.  Bunun dışın-
da her sene yeniden sınavlara girilmesi sektör temsilcilerini 
bunaltıyordu. Bunları büyük oranda aştık ancak çalışmala-
rımız devam ediyor” dedi.

Toplantıya daha sonra soru cevap şeklinde devam edildi. 
TOBB Sigorta Acen-
teliği Sektör Komite-
si Başkan Yardımcısı 
Süleyman Özer, si-
gortacılık sektöründe 
Antalya’nın ilçeleriyle 
beraber hareket etme-
si gerektiğini söyledi. 
Özer, “Yerel değil böl-
gesel hareket etme dö-
nemi başladı. Bu ko-
nuda ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin’den çok 
büyük destek gördük-

lerine işaret eden Özer; “Birlikten kuvvet doğar” dedi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, sigortacılık konusunda 
farkındalığın arttırılması için eğitim çalışmaları yapacakla-
rını söyledi. Haksız rekabet, hasar ödemeleri, sağlık sigor-
talarında yaşanan sıkıntılar gibi konuların da ele alındığı 
toplantıda, sigortacılık faaliyetine başlamak isteyen acente-
lerin 1 defalığına ödediği teminatın iş bırakma halinde geri 
ödenmesi gerektiğini belirttiler. 
ALTSO Başkanlık Danışmanı Ayhan Önal ise, sektörün 
gelişmesi için yanlış uygulamaların şikayet konusu olma-
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Toplantıya konuşmacı olarak aynı zamanda Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili olan 
TOBB Sigorta Acenteliği Sektör Komitesi Başkan 
Yardımcısı Süleyman Özer katıldı.

sı gerektiğine vurgu yaptı. Önal, herkesin mesleğine sahip 
çıkması gerektiğini de belirterek, “ Başkanımızın dediği gibi 
bizim de 24 saat telefonlarımız açık. Uygunsuzluk gördüğü-
nüzde bize bildirin. Bunları takip edelim ve gerekli makam-
lara iletelim. Aranızda haksız rekabet yapan, yanlış yapan-
ları temizleyin” dedi.

Sektöre giriş kriterlerinin de son dönemlerde arttırıldığını 
ve bunun da biraz çeki düzen sağladığını belirten TOBB Si-
gorta Acenteliği Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Süley-
man Özer, “”Dört yıllık bir üniversiteden ya da en az iki yıl-
lık sigortacılıkla ilgili bir bölümden mezun olmak ve temiz 
bir ticari sicil gibi şartlarla sigorta acentesi açmak ön koşul 
haline geldi. Bunlar önemli gelişmeler” dedi.
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AHEP ÜNİVERSİTESİ’NE 
ALTSO’DAN DESTEK

kültürel zenginliğin yanı sıra eko-
nomisine de önemli yararlar sağ-
ladığına dikkat çektiği konuşma-
sında, “Kış turizmi ve ekonomik 
hareketliliğin 12 aya yayılması 
konusunda yürüttüğümüz çalış-
malar içerisinde ilçemizde devlet 
ve özel üniversite kurulma çalış-
malarına önem veriyoruz” dedi.

İLK YIL 150 ÖĞRENCİ 
VE 3 BÖLÜM
Öte yandan ALTSO yönetimini 
çalışmaları hakkında bilgilendiren 
AHEP Üniversitesi Rektörü Prof 
Dr Erol Sayın, ilk yıl 150 öğrenci 
ile öğrenime başlayacaklarını söy-
ledi. YÖK’ten gelen yazı ile ilk yıl 
açılacak olan 3 bölümün şu an için 
kesinleştiğini söyleyen Sayın, bu 
bölümlerin de, “Turizm İşletmeci-
liği; Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları; Mimarlık” olduğunu söyledi.

Üniversite için öğretim üyesi kad-
rosunun da şekillendiğini, araştır-
ma görevlilerinin de en kısa süre-
de tamamlanacağına işaret eden 
Sayın, “İlk yıl 150 öğrenci olacak 
ama 4 yıl içinde 2 bin öğrenci ka-
pasitesine ulaşacağız. Ayrıca bir 
yıl sonrasında master program-
larının açılmasıyla bu sayının da 
aynı oranda artacağını düşünüyo-
ruz. Şu anda öğrenci alma dosya-
larını hazırlıyoruz” dedi.

Rektör Sayın, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim 
kurulu üyelerine de kendilerine verdikleri destek nedeniyle 
teşekkür ederek, “Sayın ALTSO Başkan ve yönetimine te-
şekkür ediyoruz. Üniversitemizin eksikliklerinin tamam-
lanması konusunda bizlere destek verecekler. Onların hem 
maddi ve hem de manevi desteği bizlere güç verir” dedi.

 Turizm 
İşletmeciliği, 
Gastronomi, 

Mutfak Sanatları 
ve Mimarlık

LTSO Başkanı Mehmet 
Şahin ve yönetim kurulu 
üyeleri, 5 Şubat 2014 Çar-

şamba günü Alanya Özel Ham-
dullah Emin Paşa Vakıf Üniversi-
tesi Rektörü Prof Dr Erol Sayın’ı 
ziyaret ederek, yapılan çalışma-
lar konusunda bilgi aldı. ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, ilçemizin 
geleceği açısından büyük önem 
taşıyan üniversite çalışmalarına 
oda olarak destek vereceklerini 
söyledi.

Üniversite’nin tamamlanan in-
şaat çalışmaları ve devam eden 
tefrişatını yerinde gören ALTSO 
Başkanı Mehmet Şahin, ekono-
mik hareketliliğin 12 aya yayıl-

ması çalışmaları 
kapsamında yük-

seköğrenimin yaygınlaşmasına 
önem verdiklerini söyledi.

ALTSO Başkanı Şahin, büyük mü-
cadeleler sonucu YÖK’ten kararı 
çıkan ve yeni dönemde öğrenci 
almaya başlayacak olan üniversi-
tenin bugünlere gelmesinde emeği 
geçen başta AB Bakanı ve Başmü-
zakereci Mevlüt Çavuşoğlu olmak 
üzere, Alanya Belediye Başkanı 
Hasan Sipahioğlu ile emeği kişi ve 
kurumlara teşekkür etti.

Oda olarak üniversitenin eksik-
liklerinin tamamlanarak yeni öğ-
retim yılına yetişmesi konusunda ellerini ve hatta gövdelerini 
taşın altına koymaya hazır olduklarına da işaret eden Şahin; 
“Bugün değerli hocamızdan aldığımız bilgiler ışığında bizler 
de üniversitemiz için neler yapabileceğimize bakacağız. Kim-
senin şüphesi olmasın bu şehrin yararına olacak her çalışma-
nın, projenin içinde oluruz” dedi.

Şahin, yükseköğrenimin bulunduğu şehre kattığı sosyal ve 
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Sayın; “İlk yıl 150 öğrencİ olacak  ama 4 yıl İçİnde 2 bİn öğrencİ kapasİtesİne ulaşacağız.”
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Öğrenci dostu konaklama 
tesislerine 5 ilave daha

Alanya’da yükseköğretim gören öğrencilerin yurt 
ihtiyacını karşılamak amacıyla Alanya, Oba, 
Tosmur, Kestel, Mahmutlar belediyeleri, Alanya 
İşletme Fakültesi, ALTİD ve ALTSO’nun proto-

kol ortaklığında oluşturulan “Öğrenci Dostu Konaklama 
İşletmeleri Projesi” kapsamında 21 Ağustos 2013 Çarşam-
ba günü saat 11.00’da ALTSO’da “Öğrenci Dostu Konakla-
ma İşletmeleri Logosu ve Beratı” verildi. 
Törene Kaymakam Erhan Özdemir, Dönemin Alanya 
Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, A.Ü.Alanya İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim Güngör, ALTSO Baş-

kanı Mehmet Şahin, ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay, 
ALTİD Başkan Yardımcısı Hayriye Sadullahoğlu Argun, 
A.Ü.Alanya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr Ali İhsan Nes-
litürk, A.Ü.ALTSO MYO Müdürü Mehmet Emin İnal ve 
turizm sektör temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, Alanya’da yükseköğrenimin hızlı bir bü-
yüme içinde olduğunu belirterek, burada okumaya gelen 
öğrencilerin güvenli ve uygun standartlarda konaklama 
yapmasının önemine dikkat çekti.
Ailelerin çocukları için Alanya’daki yükseköğrenim birim-

‘ÖĞRENCİ DOSTLARI’
BERATLARINI 
ALTSO’DA ALDI
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lerini tercih etmesinde bu uygulamanın öneminin büyük 
olduğunu sözlerine ekleyen Şahin; “ Yükseköğrenimde 
arzulanan seviyeye ulaşmak için açılan okullar kadar öğ-
rencilerin yaşama alanlarının da belirlenen standartlar-
da olması gerektiğini düşünüyorum. Bu proje ile aileler 
çocuklarının ilçemizde güvenle öğrenim görebileceğine 
inanıyor. Halen sistemde 3 tesis var. Yapılan inceleme ve 
tetkiklerde başvuru yapan tesislerden 5 tanesine daha yetki 

verilmesi uygun görüldü. İhtiyaca göre bu sayının artma-
sı muhtemeldir. Yetkilendirilen tesislere başarılar dilerim”  
dedi.
Alanya İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr İbrahim Güngör 
de, Alanya’nın yapısı itibariyle konaklama konusunda her 
kesimden insana hitap ettiğini ancak bu uygulama ile YÖK 
tarafından belirlenen standartlarda, hizmet kalitesinde, gü-
venlikte ve saygınlıkta yurtların oluşturulduğunu söyledi.
Güngör, gelecek yıl 1500 öğrencinin daha Alanya Yükse-
köğrenimine katılacağını müjdelediği konuşmasında; “4 
bin öğrencinin yıllık ilçemize 4 milyon TL katkı yaptığı-
nı görüyoruz. Üstelik bu katkı ağırlıklı olarak turizm se-
zonunun dışındaki aylarda oluyor. Bu nedenle Alanya’yı 
öğrenciler için cazip hale getirmeliyiz. Erkek ve kızların 
ayrı yurtlarda kalması ve onların güvende olması aileleri 
yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle bu projeyi hayata ge-
çirdik” dedi.
Kaymakam Erhan Özdemir ise,  adı geçen kurumların kat-
kısıyla güzel bir çalışmanın hayat geçmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Özdemir, sistemin verdiği güvenin 
öğrenci ailelerini rahatlattığını söylerken, sisteme daha 
önce girerek başarılı olmuş tesislerin bugün belgelerini 
alan işletmelere de yardımcı olmasını beklediğini sözlerine 
ekledi.
Bilindiği üzere Öğrenci Dostu Konaklama İşletmeleri 
Projesi, Alanya’da yükseköğrenim kurumları ve öğrenci 
sayılarının hızla artmasıyla, artan öğrenci sayısına paralel 
olarak ortaya çıkan yurt ihtiyacını, yeni binalar tesis ede-
rek karşılamak yerine, kış aylarında atıl kalan konaklama 
tesislerinin kullanılmasını ve öğrencilerin konakladığı dö-
nemlerde, bu tesislerde, öğrenci yurdu konseptine uygun 
koşulların oluşturulmasını temin etmek amacıyla 2011 yı-
lında başlatılmıştı.
Bu arada törende sisteme kaydedilen tesisler şunlar; Lale 
Apart Otel,   Klas Anex Suit Otel, Işılsu Apart Otel, Özde-
mir Apart Otel ve White & Blue Apart Hotel

Alanya’da yükseköğretim gören 
öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Alanya, Oba, Tosmur, Kestel, 
Mahmutlar belediyeleri, Alanya İşletme 

Fakültesi, ALTİD ve ALTSO’nun protokol 
ortaklığında oluşturulan “Öğrenci 

Dostu Konaklama İşletmeleri Projesi” 
kapsamında 21 Ağustos 2013 Çarşamba 
günü saat 11.00’da ALTSO’da “Öğrenci 
Dostu Konaklama İşletmeleri Logosu ve 

Beratı” verildi.
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Özel Alanya Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi, en ileri teknoloji ile 
donatılmış eğitim öğretim ortamında ; bilgili, aydın, çağdaş, viz-

yon sahibi ve dinamik eğitim öğretim kadrosu ile öğrencilerine bilgi 
üstünlüğü, araştırıcılık, girişimcilik ve yaratıcılığı teşvik ederek kaliteli 
bir eğitim sağlamayı hedefleyen,  akademik ve  sosyo- kültürel anlamda 
sürekli  gelişimi hedefleyen  bir eğitim kurumudur.
      Özel Bahçeşehir Alanya Anadolu ve Fen Lisesini diğer okullardan ayı-
ran en büyük fark, ‘farklı öğrenme ortamları ’ ile öğrencilerin içlerindeki 
cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırla-
maktır. Gelişen ve değişen eğitim ortamlarına uyum sağlama ve öğrenci 
ve velilerini bu konuda biliçlendirme anlamında yaptığı çalışmalar ile 
sadece kendi öğrencilerine değil Alanya halkına da büyük hizmetlerde 
bulunmaktadır. 
        Eğitim, devamlı kendini yenileyen ve yeniliklere açık bir dünya-
dır. Eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri, derslerin nasıl 
ve hangi materyallerle işleneceği gibi konular eğitimde değişime uğra-
makta, yeni yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Bu konuda ileriyi gören 
yeniklere çabuk adapte olan Özel Bahçeşehir Alanya Anadolu ve Fen 
Lisesi, öğrencilerine uyguladığı sınavlar ile yeni sisteme hazırlık yapma-
larını sağlıyor. Yapılan AGİS ( Akademik Gelişim İzleme ) sınavları ile  
yıl içerisinde akademik anlamda eksiklerini görüp telafi etmesini amaç-
lıyor. Yapmış olduğu sınavların Türkiye Geneli Sınavlar olması öğrenci-
leri daha da motive ediyor. Türkiye Geneli yapılan sınavlarda dereceye 
giren öğrenciler ile  yapılan görüşmelerde kendilerini tanımalarında, he-
deflerini belirlemelerinde  ve akademik anlamda sürekli kendilerini ge-
liştirmelerinde  sunulan eğitim fırsatlarının ve manevi desteğin  Türkiye 
derecesi yapmalarında büyük paya sahip olduğunu ve çok teşekkür et-
tiklerini belirtiyorlar. Sadece Akademik anlamda önemli başarılara imza 
atmakla yetinmeyen Özel Bahçeşehir Alanya Anadolu ve Fen Lisesi Spor 
ve Kültürel faaliyetlerde de önemli başarılar elde ediyor. İşte başarıları; 
Özel Alanya Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Kulüp faali-
yetleri ile yeteneklerinin farkına varmalarını  ve bu yeteneklerini başarı-
ya çevirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulun-
maya devam eden Alanya Bahçeşehir Anado-
lu ve Fen Lisesi Kariyer Günlerinde önemli 
isimleri ağırlayarak öğrencilerine yön verecek  
başarı öyküleri sunarak, bakış açılarına güç ka-
tıyor. Alanya Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi 
kariyer günlerinin bu haftaki konuğu Dünyaca 
ünlü balet Tan SAĞTÜRK ‘tü.
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Özel AlAnyA bAhçeşehir AnAdolu ve Fen lisesi

MATeMATiK 9. sınıf: 
iPeK berberoĞlu   Türkiy 6. sı

TÜrK edebiyATI 10. sınıf
MehMeT yIldIz Türkiye  5.si

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
eKin çeTinKAyA TÜrKiye 1. si

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
11 TM 1 nihAn yAvuz Türkiye 1.si

MATeMATiK- GeoMeTri
ÖMer bAbAdoĞAn Türkiye  4.sü

FiziK-KiMyA-biyoloJi
oKTAy MAlCI  Türkiye    1. si

MATeMATiK 9. sınıf: 
FATMA yeTKin  Türkiye   5.si

TÜrKçe 10. sınıf: 
hÜseyin AĞAoĞlu Türkiye  7. si

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
nisAnAz GÜrler TÜrKiye 6.sı 

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
11 TM1 şAyAn AKAy  Türkiye 2.si.

MATeMATiK- GeoMeTri
uFuK AvCI  Türkiye 1.sü 

FiziK-KiMyA-biyoloJi
AndAy AlAAddinoĞlu Türkiye 10.su

FiziK-KiMyA- biyoloJi  
Aysun şenGÖz Türkiye 5.si

TÜrKçe
MusTAFACAn GÜMrÜKçÜler Türkiye 7.si 

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
sedAnur çelen Türkiye 2. si.

MATeMATiK- GeoMeTri
AyşeGÜl şenGÖz Türkiye 4. sü

FiziK-KiMyA-biyoloJi
bAhAr şenol Türkiye 7. si

TArih- CoĞrAFyA – FelseFe
KÜbrAnur KIsACIK 4. sÜ
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AKIl oyunlArI 

yArATICI KAleMler 

FinlAndiyA GençliK 
ProJesi KulÜbÜ

 orKesTrA

KIsA FilM 

Mun 

TiyATro KulÜbÜ 

roboTiK

yArATICI sAnAT 
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ALTSO SANAYİ SİTESİ PROJESİNİ HAREKETLENDİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI  

GÜZELBAĞ SANAYİ SİTESİ İÇİN 
HAREKETE GEÇİLDİ

ahin’in yanı sıra ALTSO Başkan Yardımcısı Ahmet Paşa-
oğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu, Ali 
Kamburoğlu, Meclis Üyeleri Mustafa Tuna, Fevzi Yüksek-
kaya, Mahmut Köse, geçmiş dönem ALTSO Meclis Üyesi 

Hüseyin Kasap, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş ve 
sanayi esnafları ile teknik personelin yer aldığı heyete Güzelbağ 
Belediye Başkanı Mehmet Kula eşlik etti 

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI 
ALTSO Başkanı Mehmet şahin, belirlenen 280 hektar alanın sa-
nayi sitesi maksatlı imar planının yapılmış olmasının önemine 
dikkat çekerek; “İmalata yönelik sanayi işletmelerinin planlan-
mış alanlarda hizmet vermesi gerektiğini, bunun sonucu olarak 
sektörün daha fazla gelişim göstereceğini ve şehrin nefes alaca-
ğını” söyledi. Şahin açıklamasında, “Alanya her geçen gün bü-
yüyor ve gelişiyor. Tabi buna paralel olarak şehrin ihtiyaçları da 
artıyor. Bugün ilçemiz merkezinde bulunan sanayi sitesi içinde 
yer alan imalatçı işletmeler çeşitli sebeplerden dolaysı işlerini 
büyütemiyor, sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor ve maddi 
kayıplara uğruyor. Güzelbağ’da belirlenen arazi hem turizme bı-
rakın zarar vermeyi, destek olacak bir coğrafya içinde yer alıyor. 
Belirlenen arazi ayrıca  büyümeye ve gelişmeye açık bir potan-
siyeli bünyesinde barındırıyor. Burasını belki kısa vadede değil 
ama orta ve uzun vadede değerlendirmek gerektiği kanaatin-
deyiz. Yakın zamanda Alanya merkez ve birçok şehirle bağlantı 
yolları yapılması planlanan arazi, Alanya’nın ekonomisine katkı 
yapabileceği gibi Güzelbağ Beldesi’nin de kalkınmasında büyük 
rol oynayabilir.

Ayrıca Güzelbağ Belediye Baş-
kanı Sayın Mehmet Kula’da bu 
projenin gerçekleşmesi için her 
türlü fedakarlığı yapmaya hazır. 
Burasının alt yapı ve enerji so-
runları çözülürse sanayi sitesi 
için eşi bulunmaz bir yer haline 
gelecektir. Biz başta siyasiler ol-
mak üzere şehrimizi yöneten-
lerin de desteğini alarak bu ça-
lışmayı hızlandırmak istiyoruz” 
dedi. 

Güzelbağ Belediye Başkanı 
Mehmet Kula da projenin bölge 
ekonomisi açısından önemine 
dikkat çekti. Kula, biz Güzelbağ 
Belediye Meclisi olarak bura-
nın sanayi sitesi olarak imarını 
yaptık. Halkımız da bu projeye 
sıcak bakıyor. Sayın Şahin’inde 
desteği bizim için çok büyük 
önem taşıyordu. Görüyoruz ki 
Sayın Şahin bu projeye ciddi 
destek veriyor. Onun gayretleri 
ile birçok engeli aşabileceğimize 
inanıyoruz “ diye konuştu. 

AlAnyA’dA dAğınık 
hAlde bulunAn mobilyA, 
mermer ve benzeri diğer 
imAlAtçı firmAlArın tek 
çAtı AltındA toplAnmAsı 

konusundA Altso ve 
GüzelbAğ belediyesi 

tArAfındAn yürütülen 
çAlışmAlAr devAm 

ediyor.  Altso bAşkAnı 
mehmet şAhin, 04 eylül 

2013 çArşAmbA Günü 
konuyA ilişkin yerinde 

incelemelerde bulundu. 

Ş
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1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
‘na eklenen Geçici Madde 7 ile şirketler dünyasına bir kereye mahsus olmak 
üzere önemli bir kolaylık getirmiştir. Ticari faaliyetlerine devam etmeyen 
ancak hâlâ kağıt üzerinde yaşamaya devam eden şirket ve kooperatiflerin 

ticaret sicillerinden bir prosedür ile silinmesi olanağı gelmiştir.
Bu süreçte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı son verilerine göre Türkiye genelinde 167 
bin 749 şirketin ticaret sicilinden kayıtları resen silinmiştir.Bunların 24 bin 328 ano-
nim,121 bin 387 limited, 22bin 34 kooperatiftir.Geçici 7.madde kapsamında ihtar 
gönderilen 48 bin 340 şirket kayıtları ise ihtara cevap vermemeleri halinde verilen 
sürenin sonunda silinecektir.Bunlardan süresi içerisinde ihtara cevap veren şirketle-
rin tasfiyelerine başlanacaktır.İhtar gönderilen 64 anonim,161 limited,34 kooperatif 
tasfiye memurunu ticaret siciline bildirerek tasfiyelerine başlanmış olup;tasfiye iş-
lemlerine devam edilmektedir.Ticaret sicil müdürlüklerince 1 temmuza kadar mün-
fesih duruma düştükleri tespit edilen şirket ve kooperatiflere ihtar gönderilmesine 
devam edilecektir.İhtar edilen şirketlerin işlemlerine tasfiyeleri ve kayıt silme süreç-
leri tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
Yeni TTK ‘da daha önce yer almayan ve son yapılan değişiklikle Geçici Madde 7 
altında öngörülen şartları taşıyan şirketlerin ticaret sicilden unvanlarının silinmesi 
gerçekleşecektir. Bu şekilde ticari hayatta var olmayan ancak hukuken yaşamaya de-
vam eden bir çok şirket ve kooperatifin kapatılması , sicil kayıtlarının temizlenmesi 
ve bürokrasinin ferahlaması hedeflenmiştir.
KAPSAM DAHİLİNDEKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER
6102 Sayılı Yeni TTK ‘nın Geçici 7. Maddesi ile getirilen tasfiye prosedürünün işle-
tilmesi için ilk şart kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl içinde aşağıda sıra-
lanan hallerin Sicil Müdürlüğünce tespit edilmesi veya ilgili kişilerce bildirilmesidir. 
Buna göre 01.07.2014 tarihine kadar aşağıda sıraladığımız durumları tespit edilen 
şirket ve kooperatifler sicilden silineceklerdir.
Söz konusu tespit ve bildirim Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından re’sen veya her-
hangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla birlikte yapılacaktır. Bu 
çerçevede şirket ve kooperatiflerin kapsam dahiline girip girmedikleri ticaret sicil 
kayıtları üzerinden yapılacak inceleme ile tespit edilecektir. Geçici Madde 7 kapsa-
mında belirtilen haller ise şu şekildedir:
1) 24/6/1995 tarihli ve 559 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Bazı Maddelerinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (“559 Sayılı KHK”) uyarınca 
sermayelerini öngörülen tutarlara çıkarmamış olan anonim ve limited şirketler
2) Yeni TTK’nın yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl 
içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler (01.07.2010 ve 01.07.2014 tarihleri 
arası münfesih olan şirketler)
3) Kooperatifler Kanunu’na göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler
4) Sebebi ne olursa olsun aralıksız olarak son beş yıla ait olağan genel kurul toplantı-
ları yapılamayan anonim şirketler ve kooperatifler
5) Yeni TTK ‘nın yürürlüğünden önce tasfiye işlemleri başlamış ancak genel kurulun 
toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurul ona-
yına sunulamadığı için ticaret sicilden terkin (silinme) işlemi yapılamayan şirketler 
ve kooperatifler
Ancak davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket ve koopera-

GAYRİFAAL ŞİRKETLERİN 
TASFİYESİNE İLİŞKİN 
KOLAYLIK

Av. Gamze GARGI ÇOLAK
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tifler kapsam dahilinde olsalar bile bu kolaylıktan yararlana-
mayacaklar.
VERGİ DAİRESİNCE RE’SEN TERK EDİLMİŞ ŞİRKETLERİN 
DURUMU
Vergi kayıtları re’sen silinen şirketlerin şirket sözleşmelerinde 
tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, 
yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş olmalarının fe-
sih sebebi sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunması halin-
de bu şirketlerinde Kanunun Geçici 7. Maddesi kapsamında 
değerlendirileceği Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bildirilmiş 
olup;şirketlerin yine davacı veya davalı sıfatı ile devam eden 
davalarının bulunmaması gerekmektedir.
SERMAYESİNİ ARTTIRMAYAN ANONİM VE LİMİTED 
ŞİRKETLER
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama 
Şeklindeki Kanunun 20.maddesine göre 14.02.2014 tarihi-
ne kadar sermayesini 50.000 
TL’ye yükseltmeyen anonim 
şirketler ile sermayesini 10.000 
TL’ye yükseltmeyen limited 
şirketler münfesih duruma 
düşmüş olup;geçici 7.madde 
kapsamında değerlendirile-
cektir.
TASFİYEYE BAŞLAMIŞ OLAN 
ANCAK TAMAMLAYAMAYAN 
ŞİRKETLERİN DURUMU
Yeni TTK ‘nın yürürlük tari-
hinden önce tasfiye işlemleri-
ne başlamış şirket veya koo-
peratiflerin genel kurullarının,  
kanunun öngördüğü asgari 
süre ve şartlara uygun olarak 
toplantıya çağrılmış olmasına 
rağmen iki defa üst üste top-
lanamaması ve bu durumun 
belgelendirilmesi şartıyla, tas-
fiye memuru tarafından son 
ve kati bilançonun ticaret sicil 
müdürlüğüne sunulması ile 
tasfiye sona ermiş kabul edilir ve unvan ticaret sicilinden sili-
nerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir.
BORÇLARA İLİŞKİN DURUM
Ticaret sicil müdürlüklerine süresi içerisinde tasfiye memur-
larını bildirilmemesi hallerinde de şirket ve kooperatiflerin 
unvanları ticaret sicillerinden silinmesi öngörülmektedir. Bu 
şirketlerin borçları sicilden silinmeye engel teşkil etmeyecek-
tir. Ancak, ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler 
ile kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirketlerin 
ortaklarının silinme tarihinden önceki kamu borçlarından 
doğan sorumlulukları devam eder. Bu noktada sözkonusu so-
rumluluğun şahsi malvarlıklarını kapsayacağını da belirtmek-
te fayda var.
İŞLEM MALİYETİ
Yeni TTK’nın Geçici 7.maddesinin düzenlediği diğer bir hu-

sus tasfiye maliyetlerini de etkilemektedir. Söz konusu mad-
de uyarınca yapılacak tescil ve kayıt silme işlemleri her türlü 
harçtan ve bu işlemler için düzenlenecek kağıtlar damga ver-
gisinden muaftır.
Harç ve damga vergisi muafiyetlerinin yanı sıra getirilen 
diğer bir maliyet indirim kalemi ise Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde yayımlanacak ilanlardan ücret alınmamasına 
ilişkindir.
HAZİNEYE İNTİKAL ve ALACAKLILARIN DAVA HAKKI
Geçici madde 7 uyarınca tasfiye edilmeksizin ticaret sicillerin-
den unvanı silinen şirket veya kooperatiflere ait ortaya çıkabi-
lecek malvarlığı unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itiba-
ren 10 yıl sonra Hazineye intikal eder. Ancak Hazine bu şirket 
ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu tutulamaz.
Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin ala-
caklıları ile hukuki menfaati bulunanlar haklı sebeplere daya-
narak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye 

başvurularak kaydı silinen şirket veya kooperatifin ihyasını 
isteyebilirler.
SONUÇ
Ticari faaliyetlerine devam etmeyen ancak hâlâ kağıt üzerinde 
yaşamaya devam eden şirket ve kooperatiflerin ticaret sicille-
rinden silinmesi işlemi yukarıda açıklandığı şekilde Alanya 
Ticaret Sicil Müdürlüğünce de gerçekleştirilmektedir.Bu işlem 
ile bir çok üyenin mağduriyetin giderilmesi için önemli olsa 
da; gerçekten faaliyette olan şirketlerin tespit edilmesi açısın-
dan da önemli olduğunu düşünmekteyim.Böylelikle geçici 
7.madde kapsamında tüm işlemler tamamlandığında Alanya 
Ticaret Sicil Müdürlüğü verileri Alanya’da gerçekten faaliyette 
olan şirket ve kooperatif sayısını net bir şekilde yansıtacaktır. 

83ALTSO   ocak şubat mart 2014



KONU BAŞLIĞI

Başkanlığını Emrah KEPEZ, Başkan 
Yardımcılıklarına da Manavgat Ti-
caret ve Sanayi Odası Genç Girişim-

cilerini temsilen İ. Ethem Akın ile Alanya 
Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimcile-
rini temsilen Mehmet Arif Türktaş’ın yap-
tığı kurulu ALTSO Başkanı Mehmet Şahin 
karşıladı.
Kurulun faaliyetlerini yakinen takip etmek 
istediklerini ve her türlü desteği de genç gi-
rişimcilere vermeye hazır olduklarını söy-
leyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Mehmet Şahin, gençlere büyük önem 
verdiklerini ve bu nedenle de ALTSO’nun 
yönetim ve meclisini genç isimlere ağırlıklı 
vererek oluşturduklarını hatırlattı. Şahin, 

Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu 25 Haziran 
2013 günü ALTSO ev sahipliğinde toplandı.

seçme ve seçilme yaşının da düştüğü ül-
kemizde gençlerin ekonomiye daha fazla 
katkı sağlaması gerektiğine de işaret ede-
rek, kurulun yapacağı her çalışmaya destek 
olmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine 

ekledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası İl 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emrah 
Kepez ise, çok sayıda projeleri olduğunu ve 
bunları hayata geçirirken bölge odalarının 
da desteğine ihtiyaçları olacağını belirterek, 
ALTSO başkanı Mehmet Şahin’e kendileri-
ne gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür 
etti.

ŞAHİN: “GENÇ GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ”

il GENÇ  GiRiŞiMCilER AlTSO’DA 
TOPlANDI
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KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK
ALTSO YÖNETİMİNDEN 

Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Işık yargın ve ALTSO Kadın Girişimciler Ku-
rulu Üyeleri 2 Temmuz 2013 Salı günü ALTSO 
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Yar-

gın, ALTSO yönetimine yeni görevinde başarılar dilerken 
hazırladıkları bir sosyal sorumluluk projesi konusunda 
bilgi verdi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de iş dünya-
sında kadınlara daha fazla yer verilmesi gerektiğine işaret 
ederek her projede onların yanlarında olacaklarının me-
sajını verdi.
Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak bazı yeni pro-
jelerin hazırlığını yaptıklarını belirten Antalya İl Kadın 
girişimciler Kurulu Başkanı Işık Yargın, beraberinde aynı 
zamanda ALTSO’nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi olan 
Banu Okan Kavukçu, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Burcu Baba Haboğlu, üyeler Aysun Sipahioğlu 
ve Fatma Taşpınar ile birlikte geleceğe ilişkin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
Hali hazırda AB ve BAKA Projeleri hazırlığı içinde olduk-
larına işaret eden Yargın, ALTSO’nun da içinde yer alacağı 
bir proje hazırlamak istediklerini dile getirdi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, yönetim kurulu ola-
rak işkadınlarına büyük önem verdiklerini ve bu mana-
da ALTSO’nun meclis ve yönetiminde bayanlara yer ver-

diklerini hatırlattı. Şahin, hayatın her alanında ve hatta 
TBMM’de daha fazla bayana yer verilmesi gerektiğini de 
belirterek, kadın girişimcilerin her zaman yanında yer 
alacaklarını ve projelerine destek vereceklerini sözlerine 
ekledi.
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Sabahın yedisi, kendimizi akışına teslim ettiğimiz 
su, her ne kadar bedenimizi ürteptse de ruhumuz 
onun heyecanına teslim olmuştu Akdeniz’in de-
rin mavi sularında kendine yön arayan akıntılar, 

Alanya sahillerine ulaşıncaya kadar kabarıyor, dikleşiyor, 
şekillenip enerjisini kıyılarda boşaltıyordu. Suyun diz-
ginlenemez gücünü uzaktan izleyen gözler  kıyıların o 
hayret verici sekillerine bakıp bu heykel tıraşa hayranlık 
duyuyorlardı.  Gücünü kıyıdaki kayalıklar ve kumsalları 
şekillendirmeye harcayan bu devasa su kütlesine uzaktan 
bakmaktansa onun gücüne tanıklık etmek isteği iki yıl 
önce Mehmet Ali Soy’un zihninde uyandı. Ardından ona, 
bu heyecanının cazibesine dayanamayan yakın arkadaşı 
Mehmet Özgen katıldı.
Şehir insanlarının sırtını denize döndüğü zamanlarda 
kendilerini dalgaların akışına bırakmış bu iki insanı gö-
rünce onlara eşlik etmekten kendimi alamadım.  Aralık 
ayının o kuru ayazında İncekum plajında ilk kez, Akdeniz 
açıklarından Alanya kıyılarına gelen akıntıların yolculuk-

Hayri YENİALP
“Haber ve Fotoğraflar ”
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İnsan ruhuna böylesi tesir eden bu sporun Alanya ve 
Turkiyede geldigi asamayi Alanya Surf Team’den Hayri 
Yenialp’le konuştuk.

1)Alanya Surf Team kurulma hikâyesini anlatabilir misi-
niz?
Alanya Surf Team’in kurulma aşaması ve bugüne kadar 
geldiği süreç Türkiye’de dalga sörfüne yerel imkanlarına 
rağmen gönül vermiş bir kaç insanın çabalarının bir yan-
sımasıdır. O yüzden hikayenin başlangıcı deniz tutkusuyla 
başladı. 2009 yılında Alanya’da dalga sörfünün yapılabile-
ceğini düşünen ve bu amaçla Norveç’ten ilk sörf tahtasını 
getiren Mehmet Ali Soy Alanya Surf Team oluşumu için ilk 

larının son evresine eşlik ettim. Suyun o mistik ve diğer 
doğa olaylarıyla kıyaslanamayacak gücüne tanık oldum. 
Ardından koca bir kış mevsimi boyunca bu serüven us-
talarımla beraber Keykubat, Tosmur ve Damlataş  plaj-
larında devam etti. Fırtınalı havalar bizi kıyılara çağırdı. 
Yağmur altında kaygısız sırılsıklam olmanın tadına vardık. 
Yağmur damlalarının tuzlu deniz suyuyla buluşmalarını 
izledik. Bütün bunların ötesinde kıyıları döven devasa dal-
galara, azgın bir boğaya hakim olmaya çalışan bir matador 
edasıyla hakim olmaya çalıştık.  Kimi zaman üzerimize 
patlayan dalgayla kendimizi kıyıda bulduk kimi zaman 
suyun dibinde. Ama onu dize getirip onun gücüne tanık 
olduğumuz zamanlarda hayatımızın en keyif verici anla-
rını yaşadık.
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adımı atmış oldu. Bir yılı aşkın süre Alanya’da Türkiye’de 
diğer dalga sörfçülerinden bağımsız bu sporu yapmaya 
devam eden Soy’a 2010 yılında yakın arkadaşı Mehmet 
Özgen katıldı. 2010 yılının sonlarına doğru ekibe benim-
de katılmamla  beraber Alanya Surf Team kurulmuş oldu. 

2)Türkiye’de surf yapacak dalga yok inanışı kırılmaya baş-
landı mı? Yeni nesilin sörfe olan ilgisi nasıl?
 Bize en çok sorulan soruların başında bu geliyor. Dalga 
sörfü denince akla devasa dalgalar içinde kayan sörfçüler 
geliyor. Bina yüksekliğindeki dalgaların yuttuğu sörfçü-
ler heyecan ve adrenalini televizyonun karşısında oturan 
kitlelere yaşatıyor. Doğal olarak da insanlar dalga sörfünü 
bu şekilde algılıyor. Biz Alanya’da bu spora başladığımızda 
en büyük itiraz da bu şekilde geldi ve hala yanlış bilgiler-
den dolayı gelmeye devam ediyor. Aslında dalga sörfü için 
dalganın büyüklüğünden ziyade taşıdığı enerji ve kırılma 
şekli daha belirleyici oluyor. Yarım metrelik bir dalga dal-
ga sörfü için yeterli olabiliyor. Burada önemli olan taşıdığı 
enerji o dalganın ne kadar uzaktan geldiği dolayısıyla gü-
cünü ifade ediyor. Diğer taraftan kırılma şekli o dalganın 
sörfçü tarafından sürüş kalitesini belirliyor. Kıyı dip yapı-
sına bağlı olarak dalga bir noktadan sağa veya sola doğru 
ne kadar yavaş kırılıyorsa o kadar kaliteli oluyor. Bu an-

lamda Türkiye’de Alanya ve birçok başka sörf noktasında 
bu tip dalgalar bulmak mümkün.  
Gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle sosyal 
medya kanalıyla bir çok genç arkadaşa ulaştık. Görsel bir 
spor olan dalga sörfüne karşı ilgi özellikle fotoğraf ve vi-
deolar yoluyla daha somut bir şekilde gelişiyor. Türkiye’de 
dalga sörfünün yapıldığını gören gençler bu sporu en 
azından denemek için bize başvuruyorlar. Bu anlamda 
Türkiye’de bir çok üniversiteden arkadaşla kontak halin-
deyiz. 

3)Kamp, çalışma ve hizmetlerinizden genel olarak bahse-
debilir misiniz?
 Alanya Sörf Team olarak 2013 yılında bireysel olarak 
yaptığımız bu sporu kitlelerle buluşturmak için bir proje 
geliştirdik. T.C Kalkınma Bakanlığı bünyesinde bölgesel 
kalkınmayı destekleyen faaliyetler yürüten Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘na bu projemizi sunduk. Alan-
ya Turizm İşletmecileri Derneği (ALTİD) katkılarıyla 
sunduğumuz bu proje kapsamında Alanya sahillerinde iki 
adet sörf spotunu sörfçülerin kullanıma uygun hale getir-
dik. Bu iki noktada (bir tanesi yeni başlayanlar için) gerek-
li ekipmanı bulundurarak ilgilenenlerin kullanımına sun-
duk. Uluslararası Sörf Federasyonuyla (ISA) yaptığımız 
yazışmalar sonucunda Brezilya’dan uzman sörf eğitmeni 
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Marcos Conde gözetiminde Can Cagri Karadag, Özgür 
Ergün, Mehmet Özgen, Mehmet Ali Soy, Gokce Aydogan, 
Hayri Yenialp olmak üzere 6 sörfçüye level 1 Surf ve SUP 
(Ayakta Kürekli Sörf) eğitmen sertifikası verdik. Böylece 
eğitim almak isteyen sörf meraklıları için uygun sartları 
yerine getirmiş olduk.  Bunun yanında dalga sörfünün 
Türkiye’de yapılabileceğini geniş kitlelere duyurmak için 
yerel ve ulusal medya kuruluşlarında projemizi anlattık. 9 
aylık bir periyodu kapsayan proje süresince katılımcılara 
ilk dersleri, ekipmanı ve eğitici desteğini ücretsiz olarak 
sağlıyoruz. 2009 yılından bugüne gelene kadar bizim ve 
Türkiye’nin farklı yerlerindeki sörfçülerin katkılarıyla ISA 
2012 yılında Türkiye’yi 72. Dalga Sörfü yapılabilen ülke 
olarak tescilledi. 

4)Nedir surf ’e başlarken insanlara ilk öğrettiğiniz şey?
Sörfe başlarken ilk öğrettiğimiz şey denizi sevdirmek olu-
yor. Eğer insanların denize karşı bir ön yargısı varsa bu 
sporu yapması pekte mümkün olmuyor. Adrenalinin do-
ruk noktasına çıktığı sporlar arasında yer alan dalga sör-
fünde en temel şey denizle dost olmayı öğrenmek. 

5)Dünyadaki en iyi surf alanı sizce neresi?
Biz Türkiye dışında Endonezya’nın Bali Adasında sörf 

yapma imkanı bulduk. 2012 yılında yaptığımız bu sörf 
seyahati sayesinde Türkiye’de de sörf yapılabileceği kanaa-
tine vardık. Ada çevresinde farklı sörf noktalarından hem 
kısa tahta hem uzun tahta kategorilerinde sörf yapılabilme 
imkanı var. Bali’nin Kuta plajı, Uluwatu, Padang Padang, 
Sanur gibi bir çok sörf noktasında her düzeyde sörfçüye 
hitap eden bir yapısı var. Bu yüzden Bali hem tatil hem de 
sörf için en iyi bölgelerin başında yer alıyor.  

6)Yarışların surf felsefesine aykırı olduğunu düşünmüyor 
musunuz?
Şu ana kadar Türkiye’de iki kez Dalga Sörfü yarışması dü-
zenlendi. İkincisine Alanya Surf Team olarak biz ev sahip-
liği yaptık. Alanya’daki yarışmaya 26 sporcu katıldı. Daha 
emekleme döneminde olan bu spor için yarışmalar daha 
çok tanışma ve eğlence amacı güdüyor bence. Dünya’daki 
yarışmalara baktığımız zamanda genelde festival havası 
içinde geçtiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman 
yarışmalar sörfün ruhuna uygun geliyor. Ego ve rekabe-
tin olduğu her ortamda olumsuz algılamalar da olabiliyor 
ama biz bu tip organizasyonların düzenlenmesinden ya-
nayız. Bu arada Alanyada duzenlenen sampiyonaya kat-
kılarını esirgemeyen Kalkınma Bakanlıgı  BAKA ALTİD 
Alanya Belediyesi ve ALTSO’ya tesekkur ederiz. 
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ALTSO Yönetim Kurulu odaya yeni kayıt olan üyelere 
odanın yapısı, çalışmaları, projelerini anlatmak, onların 
görüş ve önerilerini almak için 
10 Aralık 2013 Salı günü Alan-
ya Öğretmenevi’nde bir kahval-
tı organizasyonu tertipledi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şa-
hin söz konusu organizasyonda 
üyelere bugüne kadar yaptıkları 
ve yapmayı planladıkları çalış-
malar hakkında bilgiler verdi. 
Yeni üyelerin görüş ve önerile-
rinin de alındığı organizasyon-
da ALTSO’nun kurumsal yapısı 
da üyelere anlatıldı.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
yeni bir uygulamaya daha imza 
attı. ALTSO yönetimi bundan 
sonra odaya yeni kayıt yaptı-
racak üyeler ile kahvaltıda bir 
araya gelecek. Bu amaçla Ha-
ziran ayından itibaren odaya 
kayıt olan üyelere odanın yapı-
sı,  çalışmaları, faaliyetlerinin 
anlatıldığı ve üyelerin görüş 
ve önerilerinin alındığı kah-
valtı organizasyonun ilki 10 
Aralık 2013 Salı günü Alanya 
Öğretmenevi’nde yapıldı. Oda-
ya üyeliği cazip hale getirmeyi 
ilke olarak kabullendiklerini 

belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, her platformda 
Alanya’nın ekonomisinin önünü açmanın yanı sıra üye-

lerin de sosyal ihtiyaçlarına cevap 
verme gayreti içinde olduklarını 
dile getirdi.
Bugüne kadar yapılan çok sayıda-
ki çalışmayı anlatan Şahin, tüm 
sektörlerin sorunlarını yakinen 
bildiklerini ve zaman içinde bu so-
runları asgariye indirme hedefleri 
olduğunu söyledi.
Organizasyona katılan üyelerin 
ALTSO ailesinin bir ferdi olduğu-
na da dikkat çeken ALTSO Baş-
kanı açıklamasında, “Yeni üyeleri-
mize bir merhaba demek istedik. 
Bundan sonra Odamızdan hangi 
hizmetleri ne şekilde alacaklarını 
öğrenmeleri gerektiğini düşün-
dük. Bir çoğu belki onlarca sene 
Odamıza üye olarak ticari faali-
yetlerine devam edecekler. Bizim 
amacımız “ALTSO ne yapıyor, ne 
görevleri var” gibi soruların ceva-
bını vermekti. Bu organizasyon-
larımıza belirli aralıklarla devam 
edeceğiz” diye konuştu.
Bu organizasyonların periyodik 
aralıklarla yapılmaya devam edile-
ceği açıklandı.

YENİ ÜYELERE 
HOŞGELDİN KAHVALTISI

ALTSO’DAN BİR İLK DAHA
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Alanya İşletme Fakültesi ve 
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yükse-
kokulu tarafından tarafından 6’ncı Geleneksel İstihdam 
Fuarı, 10 Mart 2014 Pazartesi günü 10.00 – 16.00 saatleri 
arasında gerçekleştirildi.

AÜ Alanya İşletme 
Fakültesi’nde gerçek-
leştirilen fuara Alanya 
Kaymakamı Erhan Öz-
demir, ALTSO MYO 
Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Emin İnal, 
AÜ Alanya Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali İhsan Nesli-
türk, ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin, Alanya 
Turistik İşletmeciler 
Derneği (ALTİD) Baş-
kanı Burhan Sili ile çok sayıda öğrenci katıldı.
‘DAHA KAPSAMLI DÜZENLENİYOR’
Fuarın açılışı öncesi konuşan Güngör, bu yıl fuarın daha 
kapsamlı bir şekilde düzenlendiğini söyledi. Güngör, “Fu-

ara çevre üniversitelerden öğrencileri, otel ve firma yöne-
ticilerini ve Manavgat’tan otelleri davet ettik. Amacımız 
uluslararası bir kampüs, fakülte olmak ve Alanya’daki te-
mek sektör olan turizme katkı sağlamak. Siz davetlilere iyi 
bir haber daha vereyim. 2 dalda tezsiz yüksek lisans baş-

vuruları alacağız. Bu dal-
lar yönetim organizasyon 
ve turizm işletmeciliği. 
Temmuzda bütün yüksek 
lisans taleplerini bekliyo-
ruz” dedi.

‘FUAR GELENEKSEL 
HALE GELDİ’
Güngör’ün ardından söz 
alan ALTSO Başkanı Şa-
hin ise, fuarın artık gele-
neksel hale geldiğini be-

lirterek, “Dünyamızda son yıllarda yaşanan ekonomik kriz 
her büyüklükteki işletme için işgücünün önemini tartışı-
lamayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Sektör-
leri ne olursa olsun işletmelerin yeni işe alacakları kişiler 
önemlidir ve özel olarak seçilmeleri gerekir. Özellikle be-
lirli bir mesleki bilgi birikimi, teknik ve kültürel donanım 

İSTİHDAM FUARI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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gerektiren işler için yüksek eğitimli işgücünün istihdamı 
işletmeler için ayrı bir öneme sahiptir. Üniversiteler ise 
bu konuda işletmelerin en önemli istihdam kaynadığıdır. 
Bu organizasyonlar aracılığıyla iş dünyası ile üniversiteler 
arasındaki bilgi alışverişinin hızlanması ve üniversite-ti-
caret erbabı arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin arttırıl-
masına bu organizasyon ile katkı sağlayan herkese bir kez 
daha teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu. 

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Kaymakam Özdemir ise, “Günümüzde dünya global eko-
nomisinde işsizlik oranları yüzde 10’lar civarında. Yeryü-
zünde hiçbir ekonominin yüzde 10-15 civarındaki işsiz-
liğe tahammülü yoktur. Amatör görünümünde olan ama 
profesyonel bir çaba gösterilen bu fuarı önemsiyorum. 
Herkesin de önemsemesi gerekiyor. Güngör ile bu fuarın 
daha görkemli bir alana taşınması ve uluslararası bir çizgi 
yakalanıp bu çizgiden devam edilmesi görüşünü paylaş-
tım” dedi. Konuşmaların ardından fuarda emeği geçen ki-
şilere teşekkür belgesi verildi. Belge verilmesinin ardından 
protokol tarafından stantlar ziyaret edildi.   
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ALTSO YöneTim KuruLu 
4 Temmuz 2013 

Perşembe günü  
AnTALYA VALiSi 

SebAhATTin özTürK’ü 
ziYAreT eTTi

ANTALYA VALİSİ ÖZTÜRK’TEN ŞAHİN’E TAM DESTEK 

ALTSO,VALİ ÖZTÜRK’ÜN 
KONUĞUYDU

LTSO Yönetim Kurulu 4 Temmuz 2013 Perşembe 
günü  Antalya Valisi Sebahattin Öztürk’ü ziyaret 
etti. Vali Öztürk, Mehmet Şahin başkanlığındaki 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın sadece Alanya değil 
bölge ekonomisine de çok önemli katkılar sağlayacağına 
inandığını belirterek, “Alanya’ya geleceğim ve şehrin so-
runlarına sizlerle birlikte sahip çıkacağım” dedi.

Başkan Mehmet Şahin’in yanı sıra ALTSO Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Paşaoğlu, Serdar Uygun, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu, Yüksel Kaya ve Banu Okan 
Kavukçu ve Başkanlık Danışmanı Ayhan Önal’dan oluşan 
ALTSO Heyeti, ziyarette ilçemizin öncelikli sorunlar olan 
Gazipaşa Havalimanı başta olmak üzere birçok konuda 
Vali Öztürk’e bilgi verdi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kendilerini çok iyi karşıla-
yan ve büyük samimiyet gösteren Vali Sebahattin Yüksel’e 
teşekkür ederken, onun görüş, öneri ve tavsiyelerine sü-
rekli olarak başvuracaklarını söyledi.

Vali Sebahattin Yüksel de, genç dinamik ve tecrübeli bir 
ekip ile göreve gelen Mehmet Şahin’i tebrik etti. Vali Öz-
türk, Alanya’nın ülkemizdeki çok sayıda ilden bile büyük 
olması dolayısıyla çok önemli bir merkez olduğuna işaret 
ederek, “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile sürekli bilgi 
alışverişinde bulunacağız. Ayrıca zaman zaman Alanya’ya 
da ziyaretlerde bulunacağım. Sorunların çözümü nokta-
sında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı çok önemsiyo-
rum” dedi.

Bu arada Vali Öztürk, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in 
daveti üzerine en kısa sürede Alanya’ya bir ziyaret gerçek-
leştireceğini sözlerine ekledi.

A
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ALTSO WEB IPHONE DAN SONRA ANDROİD UYGULAMASINA DA BAŞLADI

ALTSO UYGULAMALARI ARTIK TÜM 
AKILLI TELEFONLARDA

ünlük 4-5 bin ziyaretçi sayısı, etkin ve işlevsel içe-
riği ile ülkemizdeki odalar arasında en başarılı web 
sitelerinden birine sahip olan ALTSO , Iphone’dan 

sonra şimdi de Android uygulamasına geçti. Hedefi üyele-
rinin odaya gelmeden birçok işlemi site üzerinden yaptıra-
bilmek olan ALTSO, böylece artık üyelerine bir cep telefo-
nu kadar yakın olacak.
Gelişen teknoloji ve çağın gerekliliklerine uygun olarak 
teknolojisini sürekli yenileyerek, üyelerinin ihtiyaç duya-
cağı bilgi ve dokümanları kolayca temin edebilmelerini 
hedefleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,  mobil uygula-
malara geçerek bu hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
Bu gün 8000 e yakın faal üyesi, sahip olduğu altyapısı, ulus-
lararası akreditasyon ve kalite belgesi, sunduğu hizmetler, 
gerçekleştirdiği projeler ile Alanya ve bölgenin en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi haline gelen ALTSO aynı anda  Iphone ve 

Android uygulamalarına geçen ve sistem 
üzerinden borç sorgulayabilen tek oda ko-
numunda.
ALTSO Iphone ve android uygulaması ile 
haber, duyuru, borç sorgulama ve üye ara-
ma gibi alanlara erişim mümkün olacak.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALT-
SO Başkanı Mehmet Şahin, oda olarak her 
zaman yeniliklerin öncüsü olmaya gayret 
ettiklerini ve gelişmelerin gerisinde kal-
mamayı hedeflediklerini söyledi. Şahin,” 
Dünya’da ve ülkemizde yaşanan her türlü 
değişim ve gelişimin öncüsü olmak, üyele-
rimizi de bu gelişmelerden en kısa sürede 
haberdar etmek düşüncesiyle hizmet kali-
temizi sürekli yükseltmeyi hedefledik. Bu 
manada web sitemizi de üyelerimize ulaş-
ma konusunda önemli bir araç olarak gö-
rüyoruz” dedi.

Şahin,” Dünya’Da ve ülkemizDe 
yaŞanan her türlü DeğiŞim 
ve geliŞimin öncüsü olmak, 

üyelerimizi De bu geliŞmelerDen 
en kısa süreDe haberDar etmek 
DüŞüncesiyle hizmet kalitemizi 

sürekli yükseltmeyi heDefleDik”
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İletişim : 
Tel : +90 242 5123302

Free Pick up : +90 533 3684979
www.villaokan.com

İletişim : 
Tel : + 90 242 511 9490 
Fax : + 90 242 5119482
www.okantower.com
info@okantower.com

İletişim : 
Tel : +90 242 5125489

Free Pick up : +90 533 3684979
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Tel : +90 242 5125491

Free Pick up : +90 533 3684979
www.mahperi.net

İletişim : 
Tel :  +90 242 5191637
Fax:  + 90 242 5191667
www.grandokan.com
info@grandokan.com
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KONU BAŞLIĞI

6 BİN KİŞİ KONUT ALDI
lanya Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerine göre 
2013 yılında bin 500’den fazla Rus, bine yakın 
Norveçli, 500’ü bulan İsveç ve 400’ü aşan Alman 

vatandaşı başta olmak üzere 72 ülkeden yaklaşık 6 bin kişi 
konut satın aldı. 

Alanya Tapu Müdürü Osman Eroğlu, yabancıların mülk 
alımındaki yasal değişiklikler nedeniyle mülk satışında ar-
tış olduğunu söyledi. 2013 
yılı Kurban Bayramı’ndan 
sonra çıkan yasa değişikli-
ğiyle 05.05.2011’den sonra 
izin alınan parsellerden 
bir daha izin almadan satış 
yapılabilir olmasının satış-
lardaki artışın önemli bir 
nedeni olduğunu kayde-
den Osman Eroğlu, 2013 yılında yaklaşık 6 bin civarında 
yabancıya satış yapıldığını bildirdi. Alanya’nın Türkiye’de-
ki birçok il ve ilçeden yabancıya daha fazla satış gerçekleş-
tirdiğini kaydeden Eroğlu, son yıllarda ise alımlarda Rus 
ve Norveç vatandaşlarının başı çektiğini dile getirdi. Buna 
rağmen Almanların ilgisinin azaldığını ifade eden Eroğ-
lu, “Alanya’da mülk alan yabancılar arasında ilk sırayı alan 

Almanların yerini Norveçliler aldı. Norveçliler 5 bin 200 
sayısını geçerken Almanlar 5 bin civarında kaldı. Ruslara 
satış bu yıl da fazlaydı. Onlar da şu anda Alanya’da 4 bin 
500 mülk ile 3. sırada” dedi. Alanya ikliminin yabancılar 
tercihinde en büyük etkenin iklimi olduğunu dile geti-
ren Osman Eroğlu 2013 yılında Türkiye’de 960 tapu mü-
dürlüğü arasında işlem hacmi bakımından Alanya Tapu 
Müdürlüğü’nün 25. sırada olduğunu ifade etti. 

‘RUSYA’YA GÖRE 
FİYATLAR DÜŞÜK’

Alanya Rus Dili Ko-
nuşanlar İşbirliği ve 
Dayanışma Derneği 
(ARDİD) Başkanı 
Angelika Anzhela ise 

2013 yılının beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi. 
Gazipaşa Havaalanı’nın açılması ve Rusların Türkiye’ye 
güvenin artmasıyla Alanya’ya ilginin arttığını vurgulayan 
Anzhela, “Alanya Ruslar için uygun ve ucuz. Ev fiyatları 
Rusya’ya göre düşük ve daha cazip geliyor. Bu yıl daha faz-
la bekliyorduk ama olmadı. 2014 yılında Ruslara satışlar 
daha fazla olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.
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‘İSKANDİNAVLAR İLK SIRADA’
Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise 
Alanya’nın dünya markası özelliğini koruduğunu söyledi. 
Alanya modelinin, entegrasyonun, toleransın, birlikte ya-
şama kültürünün dünyaya örnek model olduğunu ifade 
eden Karaoğlu, şöyle konuştu: “Alanya’da 72 ülke vatandaşı 
mülk aldı ve yaşıyor. Yabancılar meclisinde de sık sık bunu 
değerlendiriyoruz. Tabi Alanya’nın ilk kolonisi Almanlar. 
1942 yıllarından bu yana Alanya’ya geliyorlar. Fakat bu 
trend de Rus ve Norveçliler ağır bastı. Hatta Norveçliler 
Almanları geçti. Bu demek değildir ki Almanlar gelmi-
yor. Almanlarda da yükseliyor ama Norveçliler yüz yüzeli 
kişiyle toplamda geçti. Tabi bunu İskandinav ülkeleriyle 
değerlendirirsek İskandinavlar her zaman ilk sıradalar. 
Ruslar da atak yapıyor.” Almanya, Macaristan, Litvanya, 
Letonya, Hollanda, Belçika gibi tüm dünya ülkesi vatan-
daşların buluştuğu Alanya’nın ikinci vatan olarak belirlen-
diğini ifade eden Karaoğlu, “Alanya gerçekten yaşanacak 
bir ilçe ve bunun daha da devam edeceğini düşünüyorum. 
Meclis olarak da bu insanların mutlu olmasında payımız 
vardır, diye düşünüyorum. Yabancıların sorunlarını dinli-
yor yardımcı oluyoruz” dedi.
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Ziyaretlerde yeni dönemde işbirliği konuları masaya yatırıldı. 26 Eylül 2013 
Perşembe günü gerçekleşen ziyaretlerde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve be-
raberindeki heyet, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 
Defterdarlık,  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel 
İdare, Anıtlar Kurulu İl Müdürlüğü, SGK 
İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman 
İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü’nü zi-
yaret etti.  Ziyaretlerde Alanya’nın mevcut 
durumu ve il müdürlüklerinden beklenen 
hizmetler dile getirildi. ALTSO Başkanı 
Mehmet Şahin’in yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri Mehmet Bacaksızoğlu, Yüksel Kaya, 
Meclis Üyeleri Ahmet Dayanç, Hüseyin 
Sertgöz, ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdü-
rü Necati Şatana’dan oluşan heyet ilk olarak 
Şehircilik ve Çevre İl Müdürü Yusuf Kadı’yı 
ziyaret etti. Heyet burada inşaat sektörüne 
ilişkin kanuni mecburiyet taşıyan sertifi-
ka programları konusunda iş birliği kararı 

ALTSO heyeTi antalya’da
altSO’nUn antalya ÇIKaRMaSI

aldı.  Heyet, daha sonra Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İl Müdürü Selim Erol’u 
ziyaret etti. Burada Alanya’daki son geliş-
meleri ve yapımı devam eden müdürlük 
binası ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu. 
Halen Alanya SGK Merkez Müdürlüğü’nün 
kirasını karşılayan ve bu sayede on binler-
ce sigortalının Antalya çilesine son veren 
ALTSO, burada yeni uygulamalar konu-
sunda SGK İl Müdürü Selim Erol’un sunu-
munu dinledi. SGK İl Müdürü selim Erol 
Manavgat’ta uygulanmaya başlayan ve kısa 
süre içinde Alanya’da da uygulanacak onli-
ne işlemler konusunda bilgilendirildi. 
SGK İl Müdürü Selim Erol, kısa bir süre 
içinde www.antalyasgk.gov.tr adresinden 
Alanya’daki sigortalıların sadece vatan-
daşlık numarasını girerek pek çok konuda 
başvuruda bulunabileceklerini ve randevu-
larını alabileceklerini müjdeledi. ALTSO 

AlAnyA TicAreT 
ve SAnAyi OdASı 

yöneTim Kurulu 
üyeleri, AnTAlyA 

PrOTOKOl ziyAreTleri 
KAPSAmındA bir dizi 

TemASlArdA
bulundu.
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ALTSO heyeTi antalya’da

Başkanı Mehmet Şahin, sigortalıların merkez müdürlüğü-
ne gitmeden birçok konuyu internet üzerinden çözebile-
cek olmasının sevindirici olduğunu ve randevu sistemi ile 
de beklemelerin önüne geçilecek olmasının da yoğunluğu 
büyük ölçüde azaltacağını dile getirdi. Daha sonra Tarım 
il Müdürlüğü’ne giden Şahin başkanlığındaki heyet bu-
rada Alanya’daki tarım uygulamaları ve yeni gelişmeleri 
değerlendirdi. Tarım İl Müdürü  Ahmet Dallı, Alanya’da 
11 tane tropikal 
ürünün yetiştiricili-
ği konusunda pro-
je geliştirdiklerini 
söyledi. Bu ürünle-
rin en kısa sürede 
ekiminin yapılarak 
verimlilik ve mali-
yet gözlemlerinin 
yapılacağına işaret 
eden Dallı, bu araş-
tırmalar sonucunda 
Alanya’da alternatif 
ürünlerin üretilerek 
sektörde yeni bir 
Pazar oluşturulma-
sının planlandığını 
dile getirdi. 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de tarım sektörünün Alan-
ya için en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek ya-
pılacak çalışmalarda oda olarak işbirliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Antalya Varlıklarını 

Koruma Bölge Müdürü Melike Gül’ü ziyaret etti. Ziyarette 
Alanya’daki kültürel varlıkların son durumu ve yapılacak 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Son 
olarak İl Özel İdare Genel Sekreteri Faruk Karaçay’ı zi-
yaret eden  ALTSO heyeti adına bir değerlendirme yapan 

Başkan Mehmet 
Şahin, ilçemize 
hizmet noktasın-
da tüm kurum ve 
kuruluşlarla sağ-
lıklı bir iletişim 
kurulması gerek-
tiğini belirterek; 
“Ziyaretlerimizde 
öncelikli hede-
fimiz Alanya’ya 
nasıl daha fazla 
hizmet gelir? So-
rusuna cevap ara-
maktır. Zaten sıkı 
ilişkilerimiz olan 
kurumlar ile gö-
rüşlerimizi pay-
laştık. Bu temas-

larımızın olumlu etkileri zamanla kendisini gösterecektir. 
Sağolsun tüm il müdürlerimiz bizimle işbirliği yapmaktan 
memnun olacaklarını ifade ettiler. Biz de kendilerine hiz-
met için tüm gücümüzü kullanacağımızı ifade ettik” dedi. 
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KALİTE DENİNCE ALTSO
Kaliteli hizmet anlayışını TSE ile belgelendiren Alanya Ti-
caret ve Sanayi Odası, 2003 yılından bu yana sahip oldu-
ğu TSE Kalite Yönetimi Sistemi için 25-26 Temmuz 2013 
tarihinde belge ye-
nileme denetimini 
başarı ile geçti.
Kaliteli hizmet an-
layışını TSE ile bel-
gelendiren Alanya 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, geçirmiş ol-
duğu 2 gün süren 
başarılı bir dene-
tim sonunda kalite 
belgesi 3 yıl daha 
uzatıldı.
TSE Antalya Böl-
ge Müdürlüğü Baş 
Tetkik görevlisi 
Ahmet Eryurt ta-
rafından gerçekleştirilen 2 günlük belge yenileme tetki-
kinde tüm evrak ve dosyaların incelendiği ve tüm servis-
lerin çalışmalarının izlendiği açıklandı.
Denetim sonucunda denetçi, ALTSO Yönetim Kurulu 
üyeleri ve çalışanları ile kapanış toplantısını gerçekleştirdi. 
TSE Antalya Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik görevlisi Ahmet 
Eryurt, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kalite yönetim 
sistemi konusunda ülkenin öncü odalarından olduğunu 

ve her dönem hem ulusal hem de uluslararası kalite konu-
sunda kendisini ispatladığını söyledi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, amaçlarının en kali-

teli hizmeti üyelerine 
sunmak olduğunu, üye 
odaklı bir hizmet anla-
yışını benimsediklerini 
söyledi. Şahin, “Bu tür 
belgeler odamızdaki 
hizmet kalitesinin yük-
sekliğini gösteriyor. 
Bizim hedefimiz bu 
hizmet anlayışını daha 
yüksek noktaya çıkara-
rak üye memnuniyetini 
olabildiğince arttırmak-
tır” dedi.
Başarılı geçen Denetim 
sonrasında bir açıklama 
yapan ALTSO Başkan 

Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu ise tüm oda personeline te-
şekkür ederek, sistemin sürdürüleceği konusunda kararlı-
lıklarını dile getirdi.
Bilindiği üzere ALTSO Uluslararası Akreditasyon konu-
sunda da Türkiye’de pilot oda olarak önemli başarılara 
imza atmıştı.



KALİTE DENİNCE ALTSO

DA ÖD A
Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi :1/A Alanya / ANTALYA

Tel:+90 242 512 92 35 - +90 242 513 96 23 Fax: 90 242 511 70 79

Atatürk Cad. Bahri Müftüoğlu Apt. No:38     Alanya / ANTALYA
Tel:+90 242 513 88 87        www.al-yap.com.tr
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Alanya’nın yeni gözdesi...


