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GURURLUYUZ!...
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın
Saygıdeğer Üyeleri;
Sizlerin teveccühü ile çıktığımız hizmet yolunda
dolu dolu 4 yılımızı geride bıraktık. Bu 4 yılda yine
sizlerden aldığımız güç ve destek ile belki
de Odamız tarihinde rekor sayılacak sayıda projeyi
hayata geçirdik.
İlk gün söylediğimiz gibi, “Üye Odaklı” hizmet
anlayışını ilke edindik. Bununla yetinmeyip kalkınma
projelerini takip ettik, şehrin kronikleşen sorunlarının
çözümünde “Anahtar rol” üstlendik.
İlk altı ay içerisinde “Bir Rüya” denilen projeleri
tamamladık. Buna karşın işimiz bitti demedik ve
daha fazlasını yapmak için gayret gösterdik. Odamız
ve hatta ülkemiz tarihinde ilkleri yaşadık. Örneğin 5
Ay sonunda bugüne kadar konuşulan ama bir türlü
fiiliyata dökülemeyen ALTSO Ankara İrtibat
Ofisi’ni hizmete açtık.
Alanya’mıza yakışan bir yerde ve mekanda
yine şehrimize yakışır muhteşem bir tören ile
üyelerimizin Ankara’da bürokratik işlerini takip
ettik, çocuklarımızın öğrenim ile ilgili Ankara’daki
resmi işlemlerine yardımcı olduk, sağlık ve vize
gibi konularda dahi Alanya’mızın emrinde
olduk.
Odamız bütçesine dokunmadan yönetim kurulu
olarak bir “Cenaze Aracı” aldık. Cenaze aracımız
kısa sürede yurdumuzun dört bir yanında yüzlerce
yere ulaştı. Yani kötü günlerinde de
üyelerimizin yanında olduk!....
Odamızı bir “Eğitim Kampüsü” haline dönüştürdük.
“ALTSO Akademi”yi kurduk. Rekor sayıda
yani 21 Bin kişiye sertifika verdik. Hedefimizi de 50
bin olarak belirledik.
Bununla da yetinmedik yükseköğrenim hayatına
yaptığımız katkıları ALTSO Turizm Meslek
Yüksekokulu’nu 5,5 ay gibi kısa sürede
tamamlayarak taçlandırdık. Bölgemiz turizminin
kalifiye ara eleman sorununa olumlu katkılar
yapacağını düşündüğümüz okulumuz şimdiden
Alanya’mıza hayırlı olsun.
Yıllardır ALTSO yönetimlerinin hayali olan Akdağ
Kayak Merkezi’nde somut adımlar attık. Adeta
tozlu raflarda kalan ve 1995 yılından bu yana
hiçbir gelişme yaşanmayan bölgenin statüsünün
değiştirilmesinde öncü olduk ve bu sayede projenin
5. Bölge tabir edilen desteklerden yararlanmasının
önü açıldı.

Güzelbağ İmalatçılar Sanayi Sitesi adı
altında imalatçılarımızı tek çatı altında topluyoruz.
Bin, 2 bin ve 4 bin metrekarelik dükkanlara sahip
olmak isteyen imalatçılarımızın taleplerini aldık.
Rabbimin izniyle projemizi en kısa sürede hayata
geçireceğiz. Kooparatif kurduk ve bölge üzerinde
“Küçük Sanayi” olarak lekeleme işlemleri sona erdi.
Tozlu raflardan aldığımız bir proje de buydu.Allah’ın
izniyle bu projemizi de sizlerden aldığımız destek
sayesinde tamamlayacağız.
Yine onlarca yıldır çok konuşulan ama bir türlü
ilerleme kaydedilemeyen “Alanya Toptancı
Hali” nin projesini çizmek de bize nasip oldu.
Sektör temsilcilerinin görüşlerini alarak, onlarca
toplantı ve buluşmadan sonra Yüce Rabbimizin
izni ve sizin desteğiniz ile bu projeyi de hazırladık
ve yapımına başlandı. İnşallah 2018 yılında Alanya
Tarım Sektörü bu projeyle geleceğe emin adımlarla
koşacak.

Uyruklu dostlarımızla yaşanan büyük krizin hemen
ardından bir araya geldik. Dünya’ya dostluk mesajı
verdik.
Yabancı Ortaklı şirketlerin yetkilileri ile bir araya
gelerek el birliği ile tanıtım ve lobi çalışması
yapılması konusunda uzlaşma sağladık. Bununla
da yetinmedik. İçinde dünyanın en zengin ülkeleri
olan Suudi Arabistan, Katar ve bölgemiz turizmi
için yeni fırsat olarak görülen İran gibi ülkelerin
de bulunduğu MENA ülkelerinden gazeteci, üst
düzey bürokrat ve acentecisinin olduğu 250 kişiyi
ağırladık. Yine yetinmedik. Her yıl dünyanın en
önemli merkezlerinde toplanan ve geçtiğimiz yıl
da Paris’de toplanan “Rus Medya Forumu” na
Alanya olarak ev sahipliği yaptık. Dünyanın çeşitli
ülkelerinde Rusça yayın yapan gazetelerin sahipleri
ile bir araya geldik. Alanya’mız hakkında yüzlerce
olumlu haberin Rus Medya organlarında yer
almasını sağladık.

Turizm ve tarım sektörü için büyük önem taşıyan
doğalgazın Alanya’mıza gelmesi için kampanya
başlattık. Kampanyada 93 bin imza toplandı.
Toplanan imzaları dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’a teslim ettik. Bu projemizde de
etüt çalışmaları başladı, inşallah doğaya duyarlı
enerji olan doğalgaz Alanya’mıza gelecek.

Sadece proje üretmedik!... Şehrin sorunlarına karşı
da üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Alanya’ya
fahiş fiyatlarla mal satan beton firmaları ile savaştık
ve bu savaştan galip çıktık. Su sporcularının
sorunlarını çözdük. İskeledeki kaosu bitirdik. Küçük
yatırımcıları kolladık.

Her hafta farklı meslek komite üyeleriyle bir araya
gelerek üyelerimizin taleplerini aldık. Sorunlarının
çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi noktasında
üyelerimiz ve yerel yönetimler ile merkezi hükümet
arasında köprü olduk. Üyelerimizin sorunlarını
Ankara’ya taşıdık, çözüm aradık.

Saygıdeğer Üyelerimiz;

Asla
seçimden
seçime
sizleri
hatırlamadık. Her yıl geleneksel olarak
sizlerle buluştuk, iftar sofralarında
beraber oruç açtık. Hep yanınızda
olduk.
Daha neler mi yaptık?
Yerleşik Yabancıların da sorunlarının çözümünde
öncü olduk. Alanya’mızda yıllardır beklenen Göç
İdaresi Ofisi’ni talep ettik, takip ettik ve sonunda
bu hizmet de şehrimize geldi.

Dergimizin bu sayısında da göreceğiniz üzere
yaptığımız çalışmaları bu önsözde anlatmak
neredeyse imkansız. Sayamadığım ve burada yer
veremediğim bazı çalışmalarımızı da dergimizi
incelerken görebileceksiniz
Umarız önce Yüce Rabbimizin izni ve sizlerin
teveccühü ile doğru işleri yapabilmişizdir. Bizler her
zaman sizlerin emrinde olduk ve olmaya devam
edeceğiz.
Bu düşüncelerden hareketle hepinize esenlikler ve
bereketli kazanç temenni eder en derin saygılarımı
sunarım.

Tanıtımda elimizi değil gövdemizi taşın altına
koyduk. İlk kez yurt dışı fuarlarda ALTSO olarak
standlar açtık. Tanıtıma daha fazla pay aktarılmasına
vesile olduk.
Krizleri bahane edip koltuğumuzda oturmadık.
Ulusal ve uluslararası krizlerde bile bu
olumsuzlukların etkilerini minimuma indirmek için
elimizden geleni yaptık. Alanya’mızda yaşayan Rus
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ŞAHİN’DEN TARIM SEKTÖRÜNE HAL PROJESİ
Sebze ve meyve toptancı hallerinin dağınık halde
olması nedeniyle yıllardır ürünlerini hak ettikleri şekilde
pazarlayamayan Alanyalı çiftçilerin rüyası gerçek oldu.
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Necati ŞATANA
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
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BAŞKAN ŞAHİN, ÜYELERİN
SORUNLARINI DİNLİYOR

ŞAHİN YERLEŞİK
YABANCILARI DA UNUTMADI

İSKELEDE BARIŞI ‘ŞAHİN’
SAĞLADI

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, her
yıl olduğu gibi bu yılda Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan
24 meslek grubuyla her hafta istişare
toplantılarında bir araya geliyor.

Sadece kalkınma projeleri ve üye odaklı
projelere değil şehrin yıllardır bekleyen
sorunlarına da çözüm noktasında elini
taşın altına koyan ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin’in yerleşik yabancılar için yaptığı
girişimler kısa sürede karşılığını buldu.

Alanya Balıkçılar Kooperatifi ile Alanya
Yatçılar Kooperatifi arasında Alanya
İskelesi’nde su, elektrik, tel örgü ve
çeşitli konularda aylardır yaşanan
tartışmalar ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin’in iki tarafı uzlaştırmasıyla son
buldu.
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ALTSO TURİZM MYO 5.5 AYDA
HİZMETE GİRDİ

ŞAHİN’ İN TALEPLERİ
YİNE KARŞILIK BULDU

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin
ve yönetim kurulu yine rekor bir
hizmete imza attı. ALTSO Turizm
Meslek Yüksek Okulu’nu 5,5 ayda
tamamlayarak
Alanya
Alaaddin
Keykubat Üniversitesi’ne devretti.
2016 -2017 yılı eğitim ve öğretiminde
hizmete açılan okulda gelecek
yıldan itibaren turizmde ara eleman
yetiştirilmeye başlanacak.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
davetleri üzerine son iki meclis
toplantısına katılan CLK Akdeniz ve
ASAT Genel Müdürleri burada gelen
talepleri bir bir hayata geçirmeye
başladılar.
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ALTSO AKADEMİ
REKORA KOŞUYOR

Gerçekleştirdiği üye odaklı projeler,
kalkınma projeleri, sorunların çözümüne
yönelik geliştirilen projeler, kriz yönetimine
ilişkin projeler kadar eğitime de büyük önem
veren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
göreve geldikten kısa bir süre “ALTSO
Akademi’yi kurdu.
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Adem KARAKUŞ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Memuru
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Melih Ambalaj
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ALTSO Dergisi Basın meslek ilkelerine uymaya
kamuoyu önünde söz vermiştir. Dergimizde
yayımlanan yazı & fotoğraflardan yayıncının izni
alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet
alıntı yapılamaz. Köşe yazılarının sorumlulukları
yazarlarına aittir.
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ALTSO, KÖTÜ GÜNÜNDE DE ALTSO’DAN BİR
ÜYELERİNİN YANINDA OLDU REKOR DAHA

Üye odaklı projelere öncelik veren Şahin,
oda üyelerinin acılı gününde yanında
olabilmek amacıyla cenaze arabası
hizmetini başlattı. Cenaze aracı çok kısa
süre içerisinde yurdun dört bir yanına ulaştı.

30

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu yıl
4.sünü gerçekleştirdiği geleneksel iftarına
3500’ü aşkın davetli katıldı. Sayısal bir
rekorun yaşandığı İftarın onur konuğu her
zaman olduğu gibi yine Alanyalı Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

44

ŞAHİN’ DEN BAKANLARA
YAKIN MARKAJ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin sorunları
yerelde ve ulusalda sürekli ilgililerle paylaştı.
Bakanlarla sürekli temasta olan Şahin, çözüm
bekleyen sorunları da birinci ağızdan dönemin
bakanlarına iletti.Bu temaslardan çok sayıda
başarılı geri dönüş yaşanması da Alanya
adına büyük bir kazanç olarak değerlendirildi.

54

ALTSO’DAN ALANYA’YI
BİRLEŞTİREN İFTAR

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, dünyada
Rusça yayın yapan önemli medya kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan “Rus Medya Forumu”
nu Alanya’da topladı. Forum geçen yıl Paris’te
toplanmıştı. Foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun da katılması forumun dünyada
çok daha fazla ses getirmesine vesile oldu.
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ANKARA’ DAKİ
OFİSİNİZ OLDUK

ALTSO Ankara İrtibat Ofisi’ni rekor bir
zamanda Alanya iş dünyası ve halkının
hizmetine sundu.
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ALTSO Başkanı Mehmet Şahin yıllardır hayali kurulan ama
bir türlü hayata geçirilemeyen ALTSO Ankara İrtibat Ofisi’ni
rekor bir zamanda Alanya iş dünyası ve halkının hizmetine
sundu.

Ankara’nın en merkezi yerlerinden
Çukurambar semtinde bulunan ofiste
ALTSO Üyesi iş adamları toplantılarını
da yapabiliyor, ofise ait otomobil ile de
ulaşım desteği alabiliyor. Havalimanından
alınarak Ankara’daki resmi işlemlerini
yürüten iş adamları geçmişte akaryakıt
istasyonlarında takım elbiselerini giyip
kafelerde iş görüşmesi yaptıklarını
belirterek, “Bu hizmet Alanya için
bulunmaz bir fırsattır” şeklinde yorumlar
yapıyor.
AÇILIŞ MUHTEŞEMDİ

2013 Haziran’da görevi teslim alan Şahin, 19
Kasım 2013 günü Ankara Çukurambar’da
bulunan İrtibat Ofisinin açılışını da
muhteşem bir törenle gerçekleştirdi. Çok
sayıda bakanlık yapmış simanın yanı sıra
milletvekilleri, belediye başkanı ve bürokrat
açılışta hazır bulundu.
ALTSO Ankara İrtibat Ofisi 4 yılda yüzlerce
işlemi gerçekleştirerek kısa sürede Alanya
Halkının Ankara’daki en büyük destekçisi
oldu. İş adamlarının Ankara’daki bürokratik
işlerini takip eden, vizelerinin alınmasına
yardım eden, öğrencilerin sorunlarını
çözen ALTSO Ankara İrtibat Ofisi uzman
kadrosuyla daha birçok konuda Alanya
halkının Ankara’daki, evi, şoförü, arkadaşı
ve ofisi oldu.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Ankara
İrtibat Ofisi, 19 Kasım 2013 Salı günü
muhteşem bir açılış töreniyle hizmete
girdi.
Ankara’nın
Çukurambar
Mevkii’nde bulunan Green Office adlı
iş merkezinin üçüncü kat, 11 numaralı
dairesinde hizmete giren Alanya
Ofisi’nin açılış törenine dönemin
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve
Baş Müzakereci Egemen Bağış,
İçişleri eski Bakanları İdris Naim
Şahin ve Abdulkadir Aksu, Milli

Savunma Eski Bakanı Mehmet Vecdi
Gönül, dönemin Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Antalya Milletvekili
Menderes Türel, dönemin Antalya
Milletvekilleri Deniz Baykal, Yıldıray
Sapan, Sadık Badak, Hüseyin Samani,
Mehmet Günal ve Arif Bulut, TOBB Genel
Sekreteri Mustafa Saraçöz, TOBB Sektörler
Girişimcilik Oda ve Borsalar Daire Başkanı
Cihat Alagöz, dönemin Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Dr. Abdurrahman
Arıcı, dönemin Sağlık Bakan Yardımcısı
Agah Kafkas, dönemin Türkiye Bisiklet

Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu,
geçmiş dönemAntaya Milletvekili Hüseyin
Yıldız ile Hayri Doğan, dönemin Alanya
belde belediye başkanları, oda başkanları,
belediye meclis üyeleri, ALTSO meclis ve
yönetim kurulu üyeleri, ALTSO üyeleri,
işadamları ve turizmcilerden oluşan
yaklaşık bin kişi katıldı.
Açılışta söz alan dönemin bakanlık
yapmış isimleri ve belediye başkanları
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in
bu hizmetinin Türkiye’de bir ilk
olduğuna dikkat çektiler. Dönemin
Antalya Milletvekili ve halen
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel de; “Biz
de Antalya olarak Ankara’da böyle
bir ofis planlamıştık ama hayata
geçmemişti. ALTSO başkanı
Mehmet Şahin bir ilke imza attı”
dedi.
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BAŞKAN ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

ALTSO TURİZM MYO 5,5
AYDA HİZMETE GİRDİ

SADECE ÜYELER DEĞİL TÜM
ALANYALILAR İÇİN
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, açılış
töreninde yaptığı konuşmada ALTSOAnkara İrtibat Ofisi’nin sadece ALTSO
üyelerine değil tüm Alanyalılara hizmet
edeceğine vurgu yaptı. Başka Şahin,
“Faaliyetlerimizin ana temasını üyelerimizin
ihtiyaçları ve talepleri oluşturmaktadır.
Çünkü üyelerimize vereceğimiz hizmetlerin
hem ülkemize, hem de milletimize yararı
olacağına hep inandık. Bu bakımdan, üye
odaklı faaliyetler yapan odamızın, üyelerine
daha iyi hizmetler verebilmesi için Ankara
İrtibat Ofisimizin açılışını yapıyoruz.
Ticaret ve sanayi faaliyetlerimizin daha
isabetli sürdürülmesi, iş ve işlemlerimizin
kolaylaştırılması, yapılacak olan mevzuat
çalışmalarına
odamızın
görüşleri
doğrultusunda katkı verilmesi, Ankara’da
bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektör meslek kuruluşları ile gerekli işbirliği
çalışmalarının yapılması ve üyelerimizin
yurtdışına gerçekleştirecekleri seyahatleri
için gerekli işlemlerin anında yapılması
amacıyla bu ofisimizi açmayı düşündük.
Aslında, bu ofisimiz aracılığı ile sadece

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu
yine rekor bir hizmete imza attı. ALTSO Turizm
Meslek Yüksek Okulu’nu 5,5 ayda tamamlayarak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne devretti.
2016 -2017 yılı eğitim ve öğretiminde hizmete açılan
okulda gelecek yıldan itibaren turizmde ara eleman
yetiştirilmeye başlanacak.
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 ALTSOAnkara İrtibat Ofisimizin, çok
önemli hizmetler vereceğine
inanıyorum”

ŞAHİN; “BİTİREMEZSİN DEDİLER”
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin yaptığı açıklamada, “Kısa vadede
söz verdiğimiz gibi okulumuzun inşaatı tamamlandı. Alanya’nın
ara eleman sorununu çözecek meslek yüksek okulumuz açıldı.
Gerçekten zor bir süreç oldu, ‘Bitiremezsin’ diyenler oldu. İşin açığı
yeterli bütçemiz de yoktu. Arkadaşlarımızla, hayırseverlerimizle
verdiğimiz bu kararı takip ettik ve gerçekleştirdik. Alanya
yardımlaşmasıyla, hayırsever işadamlarımızla omuz omuza
verdik ve başardık. Gururluyuz” dedi.
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ŞAHİN; “BİTİREMEZSİN
DEDİLER”
ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin yaptığı açıklamada,
“Kısa vadede söz verdiğimiz
gibi okulumuzun inşaatı
tamamlandı. Alanya’nın ara
eleman sorununu çözecek
meslek yüksek okulumuz
açıldı. Gerçekten zor bir
süreç oldu, ‘Bitiremezsin’
diyenler oldu. İşin açığı
yeterli bütçemiz de yoktu.
Arkadaşlarımızla,
hayırseverlerimizle
verdiğimiz bu kararı takip ettik ve

gerçekleştirdik. Alanya yardımlaşmasıyla,
hayırsever işadamlarımızla omuz omuza
verdik ve başardık. Gururluyuz” dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR
“Okulun
açılmasında
en
büyük
desteği Dışişleri Bakanımız Mevlüt
Çavuşoğlu’nun’dan aldık.
Rektörümüz
Ahmet Pınarbaşı’nın da süreçte emeği çok
büyük. Öğrencileri sıralarda görmek benim
için mutlulukların en güzeliydi. Rabbim
de bizleri utandırmadı. Okulumuzun
resmi açılışını bakanımızın programına
göre planlayacağız ve açılış yapacağız.

Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi. Şahin ayrıca okulun resmî
açılışı yapıldıktan sonra kendisinin de
burada okuyacağını söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yaptırılan Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm
Meslek Yüksekokulu’nda, eğitim başladı.

‘BÜYÜYORUZ VE GELİŞİYORUZ’

2016’nın Şubat ayında başlanan inşaat
çalışmaları 5 buçuk ay gibi rekor sürede
tamamlanarak ALTSO Turizm MYO
Ağustos ayıda ALKÜ Rektörlüğü’ne teslim
edildi.

ALKÜ Rektörü Pınarbaşı da konuşmasında
şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemiz
adına güzel gelişmeler var. Rafet Kayış
Mühendislik Fakültesi’nin ikmal inşaatı
için de sözleşme imzaladık. Sezon başında
ikmal inşaatı başlayacak. 2017’nin Şubat
ayında açmak istiyoruz. Bugün yaşadığımız
daha büyük bir sevinç. ALTSO Turizm
MYO’da öğrencilerimizle beraberiz. Bu
bina bizim için çok önemli 6 bin 500
olan öğrenci sayımız 8 bine çıktı. Bu bina
olmasa zorluk çekecektik. Başkanımızın
da söylediği gibi 5 ayda bu bina bitirildi.
Ben başta Başkanımız Mehmet şahin
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Öğrencilerimiz kaliteli hizmet
görecekler.”

ALTSO TURİZM MYO’DA
İLK ETAPTA
AÇILACAK BÖLÜMLER
İKRAM HİZMETLERİ
PROGRAMI
TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİK PROGRAMI
AŞÇILIK PROGRAMI
TURİZM ANİMASYON
PROGRAMI
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ALTSO AKADEMİ
REKORA KOŞUYOR
Gerçekleştirdiği üye odaklı projeler, kalkınma
projeleri, sorunların çözümüne yönelik geliştirilen
projeler, kriz yönetimine ilişkin projeler kadar
eğitime de büyük önem veren ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, göreve geldikten kısa bir süre
“ALTSO Akademi’yi kurdu.
Eğitimde kısa sürede rekor işlere imza atan Şahin, ilk 4 yıl bitmeden 21
Bine yakın sertifika programını gerçekleştirdi. Eğitimde daha önceki
dönemlerde uygulanan ücretlerde indirime giden Şahin, “Başta emlak
kursu olmak üzere zorunlu eğitimlerden alınan ücretleri göreve gelir
gelmez düşürdük. Oda bir ticarethane değil. Neyse maliyet üyelerimizi
mağdur etmeden çözmek amacıyla gidilmesi zorunlu eğitimleri başka
şehirlere gitmelerine gerek bırakmadan Odamızda gerçekleştirdik” dedi.

Eğitimde kısa sürede rekor işlere imza
atan Şahin, ilk 4 yıl bitmeden 21 Bine
yakın sertifika programını gerçekleştirdi.
Eğitimde daha önceki dönemlerde
uygulanan ücretlerde indirime giden Şahin,
“Başta emlak kursu olmak üzere zorunlu
eğitimlerden alınan ücretleri göreve gelir
gelmez düşürdük. Oda bir ticarethane değil.
Neyse maliyet üyelerimizi mağdur etmeden
çözmek amacıyla gidilmesi zorunlu
eğitimleri başka şehirlere gitmelerine gerek
bırakmadan Odamızda gerçekleştirdik”
dedi.
ALTSO olarak eğitim faaliyetlerine büyük
önem verdiklerini aktaran Başkan Şahin,
“Gerek kişisel gelişim seminerleri gerekse
mesleki eğitimlere verdiğimiz destek ile
ülkemizin önde gelen odalarından birisiyiz.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında
eğitimin ne kadar önemli olduğunu
biliyoruz. Bu düşüncelerle de göreve
geldikten kısa bir süre sonra çalışmalarımıza
yeni bir boyut kazandırmak için ‘ALTSO
Akademi’yi kurduk” dedi.

EĞİTİM

SAYI

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

14.929

HİJYEN EĞİTİMLERİ

1.800

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU

810

MESLEKİ EĞİTİMLERİMİZ

1766

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE DÜZENLEDİĞİMİZ KURSLAR

522

GİRİŞİMCİLİK KURSLARI

764

YABANCI DİL

78

TSE

27

İLK YARDIM

12

İŞARET DİLİ

42

GENEL TOPLAM

20.750

ŞAHİN: “HEDEFİMİZ 50 BİN
SERTİFİKA”
Göreve geldikleri günden bu yana toplamda
16 bin 477 kişiye eğitim verdiklerini
belirten Başkan Şahin, “Görev süresi
boyuncu hedefimiz 50 bin kişiye eğitim
vermek” dedi.
Şahin son olarak eğitim çalışmalarına
katkıları nedeniyle ALTSO Eğitim
Danışmanı Gökcen Nazifoğlu ve Oda
çalışanlarına teşekkür etti.
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ALTSO
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Başkanı Mehmet Şahin göreve seçilmeden önce verdiği cenaze aracı
sözünü ilk ayında tuttu. Üye odaklı projelere öncelik veren Şahin, oda
üyelerinin acılı gününde yanında olabilmek amacıyla cenaze arabası
hizmetini başlattı. Cenaze aracı çok kısa süre içerisinde yurdun dört bir
yanına ulaştı.
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ALTSO, KÖTÜ GÜNÜNDE DE
ÜYELERİNİN YANINDA OLDU
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ARACIN FİNANSMANI YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNDEN
Başkan Şahin ve yönetim kurulu, odanın
bütçesini kullanmadan cenaze aracını
kendi imkanları ile hizmete soktu. Başkan
Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“ Hepimiz doğup yaşadığımız gibi bir
gün öleceğiz. Yakınlarını kaybeden
insanlar hele bir de başka şehirlerden gelip
Alanya’mıza yerleşmişse bu tür durumlarda
gerçekten zorluklar yaşıyorlar. Biz de seçim
süresince gelen bu talebi yönetimdeki
arkadaşlarımın
maddi
katkılarıyla
gerçekleştirdik. Doğudan batıya, kuzeyden
güneye onlarca şehre defalarca gidildi.
Ben bu aracın alımında maddi katkı yapan
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da
teşekkür ederim. Hepsi hizmet aşkıyla dolu
arkadaşlar” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yoğun 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.

16 Eylül 2013 günü gerçekleşen aracının
tanıtım törenine Dışişleri Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu,ilçe protokolü, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi
parti temsilcileri ve oda üyeleri ilgi gösterdi.
Oda Hizmet binası ilçemizdeki kamu
kurumlarının amirleri, ALTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri
ile oda üyeleri katıldı.

Üye odaklı projelere öncelik veren Şahin, oda üyelerinin acılı gününde yanında
olabilmek amacıyla cenaze arabası hizmetini başlattı. Cenaze aracı çok kısa
süre içerisinde yurdun dört bir yanına ulaştı.

Törende bir konuşma yapan ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, sosyal projelere büyük
önem verdiklerini ve bir bir tamamladıklarını
hatırlatarak, cenaze aracını da üyelerinden gelen
yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını
söyledi. Şahin, “Allah geçinden versin ancak
ölüm yaşamımızın önemli bir parçası. Bugün
oda üyelerimize baktığımızda binlercesinin
ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğini
görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede
yakınlarının cenazeleri esnasında hem onların
acılarını paylaşmak ve hem de onlara destek
olmak için bu aracı hizmete sunuyoruz. Kısacası
amacımız kötü günlerinde üyelerimizin yanında
olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ALTSO
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Bir dönem tamamen rafa kaldırılan söz
konusu projeyi ele alan Şahin, kısa sürede
büyük mesafe kaydetti.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, uzun
süredir gündemlerinde olan Sanayi sitesi
konusunda ciddi aşamalar kaydedildiğini
ve belirlenen 280 hektar alanın sanayi sitesi
lekeleme çalışmalarının tamamlandığını
müjdeledi. Başkan Şahin en son Milli
Emlak Genel Müdürlüğü Özel Satış Daire
Başkanı Ahmet Akcan ile bir araya gelerek
projenin geleceğine ilişkin önemli bilgileri
paylaştı.

ŞAHİN’DEN DEV BİR HAMLE DAHA:
GÜZELBAĞ SANAYİ SİTESİ
Geçmişte gündeme getirilen ancak üzerinde resmi bir çalışma
yapılamayan projeleri de ele alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
Güzelbağ’da da önemli bir Kalkınma Hamlesi için kolları sıvadı.
Şahin kısa sürede yaptığı çalışmalarla bu projeyi en kısa zamanda
Alanya’ya kazandıracağını gösterdi.

Şahin, imalata yönelik sanayi işletmelerinin
planlanmış alanlarda hizmet vermesi
gerektiğini, bunun sonucu olarak da hem
sektörün daha fazla gelişim göstereceğini
ve hem de şehrin nefes alacağını söyledi.
ALTSO Başkanı; “ Bu çalışma ile hem
yeterli kullanım alanı olmadığı için zorluk
çeken firmaların ve hem de şehir yaşamının
rahatlığa
kavuşacağını
düşünüyoruz.
Bugün halen binaların altında mobilya
üreticisi, mermerci gibi imalatçı firmaları
görüyoruz. Bu tür firmalarla bugüne
kadar yaptığımız görüşmelerde büyük bir
sanayi içinde bir araya gelme konusunda
beklentileri ve istekleri olduğunu gördük.
Ayrıca yeni büyükşehir yasası tam
olarak uygulanmadan çalışmaları belli
noktaya getirmek gerekiyor. Bunun için
çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

Başkanlığını ALTSO meclis Üyesi Mahmut
Köse’nin yaptığı kooperatif kısa sürede
birçok üye kazandı. S.S. ALTSO İmalatçılar
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ismiyle
kurulan kooperatif sıkı bir çalışma içinde
düzenli bir şekilde gelişmeleri masaya
yatırarak üyelerini bilgilendiriyor.

KOOPERATİF KURULDU
Dağınık halde bulunan mobilya imalathanesi,
mermer atölyesi, PVC, Demir Doğrama atölyesi,
Plastik Boru İmalathanesi ve Çamaşır Yıkama
Fabrikası gibi imalatçı firmaların tek çatı altında
toplanması konusunda ALTSO tarafından
yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin bir yandan
Ankara’da sanayi sitesine ilişkin çalışmaları
takip ederken bir yandan da sektör
temsilcilerini bilgilendirmek ve görüşlerini
alarak katılımlarını sağlamak amacıyla bir
kooperatif kurdu.

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ALTSO
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ŞAHİN: “ALANYA’MIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJELER”

Genel Kurul sonrası, kooperatif üyeleri ALTSO Hizmet Binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.

ALTSO İMALATÇILAR SANAYİ
SİTESİ GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2016
Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı
Mehmet şahin toplantıda kooperatifle ilgili gelinen son noktayı
üyelerle paylaştı.
Akın Tabaklar’ın Divan Başkanlığı’nı,
Hüseyin Alataş’ın Katip Üyeliği yürüttüğü
genel kurulda söz alan ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, kooperatifin tarihsel
sürecinden bahsetti. Başkan Şahin, “Uzun
zamandır proje halinde olan ama bir türlü
ilerleme kaydedilemeyen sanayi sitesi
konusunda göreve geldiğimiz 2013 Haziran
ayından beri çok önemli adımlar attık.
Sürecin takipçisi olduk, bundan sonra da
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın satış için onayı verdiğine dikkat çeken
Başkan Şahin, sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Başkan
Şahin, “Allah’ıma çok şükür verdiğimiz sözleri göreve geldiğimiz
ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirdik. Ama daha sonra sözlerimizi
tuttuk, işimiz bitti demedik. ALTSO Meslek Yüksekokulu, Türkler
Toptancı Hali gibi önemli projelere imza attık. Halin projesini
bedava çizdirdik. Komisyoncu arkadaşlarımızla uzlaşarak bu
projeyi hayata geçirdik. 50-60 toplantı yaptık. Şimdi sanayi sitesi
projesinde de aynı şekilde kooperatif başkanımız Mahmut Köse ve yönetimiyle sık sık bir
araya gelerek, uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Alanya’mızın marka değerini yükseltebilmek
için bu çalışmaların hepsi gerekliydi. Sanayi sitesi de aynı şekilde, Alanya’mızın marka
değeri için çok önemli. Biz bunu gittik Ankara’ya anlattık. Alanya’mız için bu proje önemli
dedik. Sağolsun Alanya’mız yararına yapılan her projede olduğu gibi bu projemizde de
Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde onun
destekleriyle projemiz hızlı bir şekilde hayata geçiyor. Rabbimin izniyle burayı en kısa
sürede bitireceğiz” dedi.
Alanya’da yaşanan hızlı gelişim sürecinde imalatçı firmaların şehrin içerisinde sıkışıp
kaldığına da değinen Başkan Şahin, “İmalatçı firmalar şehir merkezinde sıkışıp kalınca,
sektörün sağlıklı bir büyüme yaşamasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza
çıktı. Bununla beraber imalatçı firmaların şehir içinde varlıklarını sürdürmesi çevresel
sorunları da beraberinde getirmiştir. İnşallah projemiz hayata geçtiği zaman yaşanan bu
sorunlar da ortadan kalkacak” dedi.
Başkan Şahin, konuşmasının son kısmında da projeye büyük katkıları olan Şehir Plancısı
ve Meclis Üyesi Erkan Demirci’ye ve kooperatif yöneticilerine teşekkür etti. Toplantıda söz
alan üyeler de yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve
Kooparatif Yönetimine teşekkür ettiler.
Başkan Şahin’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçilirken, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporları, Denetim Kurulu Faaliyet Raporları genel kurulda, oy birliğiyle kabul
edildi.
Genel Kurul sonrası, kooperatif üyeleri ALTSO Hizmet Binası önünde toplu fotoğraf
çektirdi. Başkan Şahin de, Kadir Gecesi münasebetiyle üyelere kandil simidi ikram ederek,
bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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

Proje Ekibimiz

TARIM SEKTÖRÜNÜN RÜYASI GERÇEK OLDU

ŞAHİN’DEN TARIM SEKTÖRÜNE
HAL PROJESİ

Sebze ve meyve toptancı hallerinin dağınık halde
olması nedeniyle yıllardır ürünlerini hak ettikleri şekilde
pazarlayamayan Alanyalı çiftçilerin rüyası gerçek oldu. Onlarca
yıldır konuşulan ancak bir türlü kağıt üzerine dökülemeyen
“Modern ve Büyük Bir Hal Fikri” ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin’in girişimleri ile projeye dönüştü.

ŞAHİN: “BIKMADAN TOPLANTI
YAPTIK”

Suriyeli konulu toplantı için Paris’de
bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da törene sinevizyonla bağlanarak projeyi
başarıyla yürüten Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel ve ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür etti.
Türkler Mahallesi, Gökçeler Mevkii’nde
gerçekleştirilen temel atma törenine
Başkan Türel ve Şahin’in yanı sıra, Alanya
Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO
Yönetim ve Meclis üyeleri, oda başkanları,
hal esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Projesi ALTSO tarafından çizdirilen Yeni
Toptancı Hali’nin temeli 10 Aralık 2016
Cumartesi günü görkemli bir törenle atıldı.

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

EMEĞİ

GEÇENLERE

Yeni toptancı hal projesini hiçbir ücret talep
etmeden ALTSO olarak çizdirdiklerini
aktaran Başkan Şahin, projeye ücretsiz
emek veren İnşaat Mühendisi Aycan
Fenercioğlu, Harita Mühendisi Kadir Akın,
Mimar Cüneyt Darı, Makine Mühendisi
Mustafa Sönmez, Mimar Mustafa Yıldız,

İnşaat Mühendisi Halil Dalkılıç, Elektrik
Mühendisi Umut Mirioğlu, Elektrik
Mühendisi Ali Aras’ı kürsüye davet ederek
katılımcılar önünde teşekkür etti.
Başkan Şahin ayrıca başta Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel olmak üzere projeye emek veren
herkese teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel ise proje hakkında bilgiler
verdi. Türel, “Defalarca komisyoncularla
toplantılarla proje gerçekleşti. ALTSO’da
ön sunum yaptık. Projeyi çok beğendiler.
Şu anda Alanya halinde toptancı 50
metrekarede faaliyet sürdürüyor. Biz bunu
197 metrekareye çıkarıyoruz. Sundurmaları
20 metreden 50 metreye çıkarıyoruz. Ardiye
sayısı az dediler. 66 ardiye bir o kadar daha
yeni ardiyelerle artmış olacak. Halin bir
kapısından aynı anda 3 tır hem giriş hem
çıkış yapacak. Bugünkü halin meydanlığı
20 dönüm. Meydanlık alanı 3 misli proje
içinde yer alıyor. 4 halin metrekaresi 140
bin metrekare. Sadece bu alanda 149dönüm
alana kavuşuyoruz. Alanya’ya en iyisini
yapma gayreti içerisinde olduk. Hiçbir

zaman baskıcı yönetim anlayışı içinde
olmadık. Biz en iyisini yaptık. Bu projeler
Alanya’nın. Bu proje bittiğinde Alanyalılar
yararlanacak. Büyükşehir olarak burada
100 milyon TL ye kadar yatırım yaptığımızı
dikkatinize sunarım” dedi.
Başkan Türel ayrıca projenin ALTSO
tarafından hazırlandığını belirterek Başkan
Şahin’ e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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ŞEHRİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETTİK

ALANYA MODERN HALİNE
KAVUŞUYOR
HAL PROJESİ’NİN TEMELİ ATILDI
Projesi ALTSO tarafından çizdirilen Yeni
Toptancı Hali’nin temeli 10 Aralık 2016
Cumartesi günü görkemli bir törenle atıldı.
SEKTÖRÜN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
DİKKATE ALINDI
Ofisleri, depolama alanları, sosyal alanları
günün gereksinimlerine göre en modern
projeyi Alanya tarımının hizmetine
sunmaya hedefledik.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN SİNEVİZYONDA TEŞEKKÜR
Fransa’nın başkenti Paris’te Suriye ateşkesi konusunda toplantı olduğu için Alanya’ya
gelemeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da temel atma törenine sinevizyonla
bağlandı. Bakan Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in proje konusunda büyük
emekler verdiğini belirterek, başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ve ALTSO olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende konuşan Alanya Kaymakamı Dr Hasan Tanrıseven ile Alanya Belediye Başkanı
Adem Murat Yücel’de projeye emek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ederek, tarımın öneminden bahsettiler.
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’in butona basmasıyla
temel atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan
görüşmelerde projede tek yetkili olan
ALTSO, Türkler Mahallesi’nde uzmanlar
ile işbirliği içerisinde proje çalışmalarını
yürüttü.

SU SPORCULARININ
SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu son yıllarda birçok sorunla karşı
karşıya kalan su sporları sektörünün sorunlarının çözümü ile ilgili girişimlerde
bulundu. Sektörün kanayan yarası haline gelen sorunlar için Kaymakamlık ve Belediye
nezdinde girişimlerde bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kendi deyimiyle,
“Sahillerin adeta jandarması” olan
su sporcularının ticaret yapmasının
önündeki engellerin kalkmasına vesile
oldu.
Yer ve kira bedelleri gibi daha
birçok konuda sorunları dikkate
alan ve çözüm önerileri geliştiren
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
“ Üyelerimizle sık sık bir araya
geliyoruz. Her sektörü mercek
altına alıyoruz. Sorunları ve çözüm
önerilerini yine komitelerimiz
ve üyelerimizden gelen bilgiler
doğrultusunda güncelliyoruz. Bu
çalışmalar talepte bulunurken
elimizin güçlü olmasına neden
oluyor. Biz 4 yıldır üyelerimizi her
zaman aradık, bulduk, ziyaret ettik,
dinledik.” Dedi.
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Şahin; Alanya’ya Doğalgaz İstedi

93 BİN İMZAYI BAKAN
YILDIZ’A TESLİM ETTİ
Yaptığı üye odaklı çalışmalar, sorunların çözümüne
yönelik çalışmalar ve kalkınma projelerinin yanı sıra Alanya
ekonomisine güç katacak projeleri de takip eden ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin bu sefer de Alanya’ya doğalgaz
gelmesi için çalışma başlattı.
ETÜD ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Enerji maliyetlerinin turizm ve tarım sektörü üzerindeki ağır maliyetini göz önüne
alan Şahin, Alanya’ya “Doğalgaz” fikrini getirirken bir imza kampanyası başlatarak bu
düşüncesinde de ne kadar kararlı olduğunu ortaya koydu. Şahin imza kampanyasının
ardından da projeyi takip ederken kısa süre sonra etüd çalışmalarının da başladığının
müjdesini verdi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, doğalgazın
Alanya’ya gelmesi için başlatılan imza
kampanyasında toplanan 90 bini aşkın
imzayı dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakerecisi olan ve halen Dışişleri
Bakanılığı görevini yürüten Mevlüt
Çavuşoğlu’nun da bulunduğu toplantıda,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı
Taner Yıldız’a teslim etti.
13 Ağustos 2014 Çarşamba günü Akdeniz
Elektrik Dağıtım AŞ’nin, Antalya Limax
De Lüxs Hotel’de düzenlediği Bölge
Toplantısı’na katılan ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, ilçemize doğalgazın gelmesi
için toplanan 90 bin imzayı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a teslim etti.
Söz konusu toplantıya Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel’in
yanı sıra Bölgedeki enerji yatırımcısı
şirket temsilcileri ile kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
’93 BİN İMZA TOPLADIK’
Toplantıda söz alan Başkan Şahin,
ilçemize doğalgazın gelmesi konusunda
bütün kesimlerden büyük talep olduğunu
belirterek, bu kapsamda yaklaşık 1 ay
içerisinde 93 bin imza toplandığını söyledi.
Doğalgazın,

çevreye

saygılı,

havayı

kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen
‘çevreci’ bir enerji kaynağı olduğunu
belirten
Şahin,
dünyada
doğalgaz
kullanımının hızla yaygınlaştığına dikkat
çekti.
‘DİĞER YAKITLARDAN UCUZ’
Doğalgazın diğer
olduğunu belirten
doğalgazın gelmesi
istekliyiz. Bu konuda
çeşitli talepler geliyor.
zaten 90 bin

yakıtlardan ucuz
Şahin, “İlçemize
konusunda çok
vatandaşlarımızdan
Bu talepler sonrası

ÇAVUŞOĞLU’DAN ALTSO’YA ÖVGÜ

belirterek, Başkan Şahin’den kampanyayla
ilgili olarak ayrıntılı bilgi aldı. Bakan Yıldız,
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in çok
girişimci ve çalışkan bir yönetici olduğunu
ve doğalgazın Alanya’ya gelmesi için verdiği
mücadeleyi de takdir ettiğini söyledi.
DOĞALGAZ KAMPANYASI
Turizm ve tarım sektörü için büyük önem
taşıyan doğalgazın Alanya’mıza gelmesi için
ALTSO tarafından başlatılan kampanya
büyük ilgi gördü. Toplanan 93.000 imza
13 Ağustos 2014 günü dönemin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a elden
teslim edildi.

Şahin’in konuşmasından sonra söz alan
Bakan Mevlüt Çavuoşğlu ise, ALTSO’nun
başarılı çalışmaları hakkında Bakan Yıldız’a
bilgi verdi. Çavuşoğlu, Başkan Şahin’in
Alanya ekonomisi için çeşitli projeler
yürüttüğünü belirterek, ALTSO için övgü
dolu ifadeler kullandı.
’93 BİN RAKAMI ÇOK CİDDİ’
Konuyla ilgili olarak konuşan Dönemin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ise doğalgazın Alanya’ya gelmesi
için başlatılan imza kampanyasında 93 bin
rakamına ulaşılmasının önemli olduğunu
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TOZLU RAFLARDAN ÇIKAN PROJE:
AKDAĞ KAYAK MERKEZİ
Göreve geldiğinde Akdağ Kayak
Merkezi konusunda yapılan
çalışmaların tozlu raflarda
kaldığını gören Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Mehmet
Şahin ve yönetim kurulu kısa
süre içinde kolları sıvayarak
merkezin hayata geçmesi
yönündeki bürokratik engelleri
ortadan kaldırmaya başladı.

Bakanlıktan uzmanları davet ederek yerinde incelemelerde
bulunan Şahin’in girişimleri sonuçsuz kalmadı. 1995 yılında
“Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilen Akdağ’ın
statüsünün 21 yıl sonra” Antalya Alanya Akdağ Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak değişti.
Bu değişiklik ile merkezin 5.bölge tabir edilen desteklerden
de yararlanabilmesinin önü açıldı. Bununla birlikte ALTSO’nun
girişimleri sonucu 322 hektar olan rekreasyon alanına 42.89
hektar alan daha eklendi. Bu sayede söz konusu alanda
kış sporlarına yönelik aktivitelerin yapılabilmesi, mekanik
tesis hatlarının, kayak pistlerinin, konaklama ve günübirlik
tesislerin yer alabilmesi için rekreasyon alt bölgesinin
sınırlarının; kayak alanlarının bütününü kullandıracak ve
turizm yerleşim alanı oluşturulabilecek şekilde genişletilmesi
de sağlandı.
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ŞAHİN; “GELİNEN NOKTA BİR
MİLATTIR”
Göreve geldiği günden bu yana Akdağ
konusunda yoğun biçimde girişimlerde
bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mehmet Şahin, 1995 yılında “Kış
Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilen
Akdağ’ın statüsünün 21 yıl sonra” Antalya
Alanya A kdağ Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgesi” olarak değişmesinin bu
projede milat olduğunu söyledi.
Yapılan statü değişikliği ile bölge
“Yatırımlarda
Devlet
Yardımları
Hakkında Karar” ile düzenlenen 5.bölge
desteklerinden yararlanabilecek. Şahin
gelinen nokta nedeniyle başta Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere
emeği geçen herkese de teşekkür etti.
Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamaya,
90 lı yılarda başlayan Akdağ’da bir kayak
ve turizm merkezi yapılması girişimlerinin
yıllar içinde yapılan jeolojik etüd ve
planlama gibi birçok çalışmanın gerek
mevzuatsal değişiklikler gerekse takipsizlik
nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirterek
başladı.

2001 Yılında yapılan planlama çalışmasında
sadece konaklama tesislerinin yapılacağı
alanın dikkate alındığını da belirten Şahin,
bugün çok sayıda girişimle alanın bütün
ihtiyaçlarının karşılanabileceği kapasiteye
ulaştığını ve planlanacak düzeye gelindiğini
dile getirdi.

genişletilmesine de olanak sağladı. Bu alan
ile birlikte Akdağ’da yatırımın önündeki en
büyük engellerden birinin de kaldırıldığını
görüyoruz. Sürekli ilgili kurumlarla
görüşmelerimiz de devam ediyor. Atılan
her adımın takipçisiyiz ve olmaya da devam
edeceğiz”

“YAPILAN SON İNCELEMELERDE
BÜYÜK YOL KATEDİLMİŞTİ”

ŞAHİN; “STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ
BÖLGEYİ YATIRIMCILAR İÇİN DAHA
CAZİP HALE GETİRDİ”

30 Mart 2016 günü Turizm ve Kültür
Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’ndan gelen
uzmanlar ile Akdağ’da yaklaşık 4 saatlik
bir incelemelerde bulunduklarını ve
2008 tarihli planda kayak merkezi amaçlı
olarak belirlenen rekreasyon alanının
kayak merkezi yatırımları ve tesislerinin
yapılabilmesi için genişletilmesi talebinde
bulunduklarını hatırlatan Şahin, “Gelen
uzman arkadaşlarla Akdağ bölgesinde ciddi
biçimde incelemeler yaptık ve raporlar
hazırlandı. Bu raporlarla rekreasyon
alanına ilave edilecek alanlarda yaban
hayatı bakımından bir sorun olmadığı
saptanmıştı. 322 Hektar alana 42.89
hektarın daha ilave edilmesi husus da kabul
gördü. Bu genişleme kayak alanlarının
bütününü kullandıracak ve turizm
yerleşim alanı oluşturulabilecek şekilde

Bu karar ile çok sayıda bürokratik
engelin de aşıldığına işaret eden Şahin;
“Süreç olumlu ilerliyor. Bir rüyanın daha
gerçekleşmesi için Alanya’mızın gururu
Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun
önderliğinde çalışmalarımız devam ediyor.
Artık yatırımcılar teşvik ve deklerden
daha fazla yararlanmasının da önü açıldı.
Girişimciler artık “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar” ile düzenlenen
5.bölge desteklerinden yararlanabilecek.
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası,
Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi
desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği
türünde devlet destekleri olacak. Gelinen
nokta her ne kadar bir milat da olsa bu
işi bitirmeden takipten vazgeçmeyeceğiz.
Göreve geldiğimizde eski yazışmaları

adeta tozlu raflarda kalan bu projenin
alternatif turizm açısından önemine
binayen bir çalışma başlatmıştık. Öncelikle
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu’na konuyu aktarmıştık.
Sayın bakanımız tam bir Alanya ve ülke
sevdalısı olduğunu bu projede de gösterdi.
Biz projenin Alanya ayağını yürütürken
kendisi bize Ankara’daki bürokratik kapıları
sonuna kadar açtı. Bu manada yaşanan bu
tarihi gelişmede öncelikle Sayın bakanımıza
şükranlarımı sunmak istiyorum. Allah’ın
izniyle Akdağ projesinde büyük bir
engeli aştık. Bu değişiklik ile artık işimiz
kolaylaşmıştır. Alanya’mıza hayırlı olsun”
dedi.

ÇAVUŞOĞLU VE EMEĞİ GEÇENLERE
TEŞEKKÜR

ŞAHİN,“GELİRİ ALANYA
BELEDİYESİ’NE KALMALI”

AKDAĞ KIŞ SPORLARI TURİZM
MERKEZİ

Proje tamamlandıktan sonra buranın
gelirinin Alanya Belediyesi’ne bırakılması
için de çalışacaklarını belirten ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, “Amacımız oradan
gelen gelir yine Alanya’mızda kalsın. Bu
proje tamamlandıktan sonra bunun için
de üzerimize düşeni yapmaya devam
edeceğiz. Ayrıca yeni statü bir çok teşvik ve
desteği de beraberinde getiriyor. İş dünyası
temsilcileri ile de bir araya gelip buraya
yatırımcı kazandırmaya çalışacağız.

1995 yılında ‘Kış Sporları Turizm Merkezi’
olarak ilan edilen Akdağ’ın statüsü 21
yıl sonra “Antalya Alanya Akdağ Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”
olarak değişti. Bu değişiklik ile merkezin
5. Bölge tabir edilen desteklerden de
yararlanabilmesinin önü açıldı.

Şahin son olarak projede emeği geçenlere
teşekkür ettiği konuşmasında;” Herşeyden
önce Alanya’mıza gelen her projenin mimarı
olan ve Alanya yararına yürüttüğümüz
çalışmalarda
bize
öncülük
eden
Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız
Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum.
Daha sonra belediye meclis üyesi ve şehir
plancısı Erkan Demirci’ye, eski Alanya
Orman Müdürü Cihat Yıkıcı’ya, Alanya
Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi
Mevlüt Kodal ve emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

42.89 hektar alan daha eklendi.
PİST ALANLARI VE MEKANİK TESİS
ALANLARINDA İNCELEME
Pist alanları ve mekanik tesis alanlarında
inceleme ve planlama çalışmaları başladı.

Bununla birlikte ALTSO’nun girişimleri
sonucu 322 hektar olan rekreasyon alanına
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Üyelerini seçimden seçime
hatırlamayan ALTSO Baskanı
Mehmet Şahin iftar sofrasını
da her yıl düzenleyerek
geleneksel hale getirdi.

Sayısal bir rekorun yaşandığı İftarın onur konuğu her zaman olduğu gibi yine Alanyalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiği geleneksel
iftarına 3500’ü aşkın davetli katıldı.

ALTSO’DAN BİR REKOR DAHA

İftar alanı tamamen dolarken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin birbirinden önemli mesajlar verdi. Sayısal bir rekorun yaşandığı İftarın onur konuğu her zaman
olduğu gibi yine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. İftarda gösterime sunulan ve ALTSO Yönetim Kurulunun 4 yıllık çalışmalarının yer aldığı film de
üyelerden büyük beğeni aldı.
ŞAHİN’DEN MARKA PROJE!...
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, geçmişe ve
sarsılmaz güvene dayalı bir dostluğu olduğu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
her zaman kendilerine destek olması
nedeniyle şükranlarını iletirken, başta
İskele ile Yat Limanının yer değiştirilmesi
olmak üzere üyelerden gelen talepleri de
Bakan Çavuşoğlu’na iletti. Şahin, İskeledeki
yatların Akan mevkiindeki marinaya,
oradaki yatlarında şehrin göbeğinde yer
alan İskele’ye taşınmasının Alanya’nın
marka değerini yükselteceğine dikkat çekti.

“ALTSO ÇALIŞIYOR,
ALANYA KAZANIYOR”
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da
çalışkanlığı ile örnek bir duruş sergileyen
ALTSO başkan ve yönetimini bir kez
daha tebrik ettiğini belirterek, “Kardeşim
Mehmet Şahin hiç durmuyor. Her konuda
elini taşın altına koyuyor. Özellikle son
dönemlerde yükseköğrenime çok büyük
katkı yaptı. Manavgat TSO Başkanım da
burada. O da yükseköğrenime çok önem
verdi. Dostum Şahin ve Boztaş başkanım
adeta bu konuda yarışıyorlar. Onlar
yarışıyor Alanya ve Manavgat kazanıyor”
dedi.
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ŞAHİN; “BAKANIMIZIN EMRİNDE
OLMAK BİZİM İÇİN ONURDUR”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da
yer aldığı iftarda üyelere seslenen Başkan
Şahin, yakın dostu Dışişleri Mevlüt
Çavuşoğlu ile geçmişte birlikte çıktıkları
yolda ömrünün yettiği kadar yürümeye
devam edeceğini dile getirerek,” Sayın
Bakanımız bizi bugüne kadar hiç sahipsiz
bırakmadı. Hizmet getirirken onun
sadece isminin yettiği yerler oldu. Kendisi
ile yıllar öncesine ve sarsılmaz güvene
dayanan bir dostluğumuz var. Saygıdeğer
büyüğümüz bizim kaptanımızdır ve onun
emrinde olmak bizim için bir gururdur,
görevdir. Rabbim bize ömür verdikçe de
yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir
sebep ona duyduğumuz sevgi ve saygıda en
küçük aksamaya neden olamaz. Bu duygulardan hareketle ben bir kez daha Sayın Bakanıma, kıymetli dostuma bize duyduğu güven ve
destekleri nedeniyle şükranlarımı ve en derin saygılarımı sunarım”” dedi.
^ŞAHİN;”ALTSONUN SAHİBİ ÜYELERİDİR”
Konuşmasının devamında üyelerin kendisine gösterdiği teveccüh karşısında duygularını dile getiren ALTSO başkanı, “ Bugüne kadar
üyelerle bu kadar sık birlikte olunamamış. Ancak biz göreve geldiğimiz 2013 Haziran ayından bu yana üyelerimizin ayağına gitmeyi
kendimize şiar edindik. Biz ya onların ayağına gideriz, ya onlarla böyle güzel günlerde bir raya gelerek duygu ve düşüncelerimizi paylaşırız.
Bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiğimiz iftarımızın geleneksel hale geldiğini görmek çok sevindirici. ALTSO nun gerçek sahibi sizlersiniz. Biz
sadece sizin bize verdiğiniz kutsal emanetin bekçisiyiz. Bütün başarılı çalışmalarımızı üyelerimizden aldığımız güçle gerçekleştirdik.
Biz büyük bir aileyiz. Alanya’mızın Gururu Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun önderliğinde Alanya’mıza hizmet etmekten onur
duyuyoruz” dedi.

İftara
Dışişleri
Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
yanı
sıra,
Alanya
Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ahmet Boztaş, Alanya Cumhuriyet
Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Emniyet
Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya
Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan
Akbaba, oda ve dernek başkanları, ALTSO
Yönetim ve Meclis Üyeleri, ALTSO ve
diğer oda üyeleri ve yabancılar katıldı.
ŞAHİN: “ALTSO ÜYESİ OLMANIN
AYRICALIĞINI HİSSETTİLER”
Başkan Şahin, göreve geldikleri günden
bu yana üye odaklı çalışmalar yaptıklarını
söyledi. Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz
2013 yılından bu yana üyelerimizden aldığımız güçle üye odaklı önemli çalışmalar yaptık. ALTSO Ankara İrtibat Ofisi’ni açtık. Bu sayede
Ankara’ya giden üyelerimiz ve Alanyalı vatandaşlarımız kendilerini yalnız hissetmediler. Cenaze aracını hizmete soktuk. Bu sayede
üyelerimizin kötü gününde de yanlarında olduk. Vize ofisi, avantaj kart ve ücretsiz hukuk bürosunu üyelerimizin hizmetiden açtık.
Üyelerimiz, ALTSO üyesi olmanın ayrıcalığını hissettiler. Göreve geldiğimiz günden bu yana üye aidatlarına da zam yapmadık” dedi.
ALTSO Yönetimi olarak Alanya’da yaşanan sorunlarda ellerini taşın altına koyduklarını belirten Başkan Şahin, “Alanya’mızda su
sporlarında, iskele tartışmalarında, yerleşik yabancıların sorunlarında, beton fiyatlarında ve ASAT ile CLK konusunda yaşanan
sıkıntılarda elimizi taşın altına koyduk. Yetkili mercilerle görüşüp, hem üyelerimizin hem vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde
Alanya’mızda yaşamasına katkıda bulunduk” dedi.
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ŞAHİN: “REKOR
SÜREDE TAMAMLADIK”
ALTSO’nun eğitime büyük önem verdiğini
de belirten Başkan Şahin, “ALTSO Yönetimi
olarak eğitime büyük önem veriyoruz.
Gerek kişisel gelişim seminerlerimiz,
gerekse mesleki kurslarımız hız kesmeden
devam ediyor. Binlerce kişiye sertifika
verdik. Ayrıca Dışişleri Bakanımız Sayın
Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
önderliğinde
Alanya’mızda kurulan devlet üniversitesine
de sessiz kalmadık. ALTSO Turizm
MYO’yu rekor bir şekilde 5 buçuk ayda
tamamlayarak
ALKÜ’nün
hizmetine
sunduk. Alanya’mız için eğitim çok önemli.
Vazgeçilmezse vazgeçilmezlerimizden bir
tanesi de eğitim” dedi.
ŞAHİN: “ÜYELERİMİZ İÇİN TALEPTE
BULUNDUK”
Geçtiğimiz yıl kötü geçen turizm
sezonunun ardından esnafların taleplerini
yerel yönetimlere ilettiklerine dikkat çeken
Başkan Şahin, “Esnafımızın taleplerini
belediyelerimize ilettik. Çevre temizlik

vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi,
emlak vergisi, işgaliye vergisi, imarla ilgili
harçlar konusunda belediyelerimizden
yasal mevzuat çerçevesinde esnafımız için
destek talebinde bulunduk” dedi.
ŞAHİN: “TANITIMDA SORUMLULUK
ALDIK”
Başkan Şahin, “Yurt dışı fuarlarda
Alanya’mızın tanıtımını en iyi şekilde
yaparak, tanıtımda sorumluluk aldık.
Bu konuda buradan tekrar söylüyorum,
tanıtımda aldığımız sorumluluktan asla
kaçmadık, kaçmayacağız. Rusya krizinde
önemli adımlar attık. Alanya’mızda
yaşayan Rus vatandaşlarla kahvaltılı
istişare toplantısı organize ettik. Sağolsun
Sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da
o toplantımıza katıldı. Rus vatandaşlara
verdiğimiz değeri gösterdik. Yine yabancı
şirket ortakları ile toplantı yaptık, MENA
ülkelerinin temsilcilerini Alanya’mızda
ağırladık, onlara Alanya’mızın güzelliklerini
anlattık. Alanya’mızın huzurlu ve güvenli

bir şehir olduğundan bahsettik” dedi.

HARPUTLU TEBRİK ETTİ

ÇAVUŞOĞLU’NA
TALEPLERİ BİLDİRDİ

Başkan Şahin’den sonra konuşan Alanya
Kaymakamı Mustafa Harputlu ise, ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin’e ve yönetimine
birlik ve beraberliği en güzel şekilde iftar
organizasyonunda
sergiledikleri
için
teşekkür etti. Mübarek Ramazan Ayı’nda
bu tür organizasyonların topluma örnek
olduğuna değinen Harputlu, ALTSO
yönetimini tebrik etti.

Başkan Şahin, İskele ile Yat Limanı’nın
yer değiştirmesi, İskandinav ve diğer
Avrupa ülkelerinden Alanya-Gazipaşa
Havalimanı’na
uçak
seferlerinin
arttırılması, beton fiyatları ve göç idaresi
konusunda da önemli talepler Bakan
Çavuşoğlu’na iletti.
Başkan Şahin ayrıca, AKDAĞ Kayak
Merkezi, Golf Merkezleri, Doğalgaz, Hal
Projesi, Güzelbağ Sanayi Sitesi, Köprülü
Kavşaklar, Rus Medya Forumu, G20
Zirvesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’un Alanya’ya gelişi konularında
büyük emekleri olan Alanya’mızın Gururu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na
teşekkür etti.

ALTSO Turizm MYO

ÇAVUŞOĞLU’NDAN ŞAHİN’E TEBRİK
ALTSO’nun her yıl Ramazan Ayı’nda
iftar organizasyonunu geleneksel hale
getirdiğine vurgu yapan Dışişleri Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu,
“Kaymakamımız
Mustafa beyin de dediği gibi birlik
beraberliğin en güzel örneği bu tür
toplantılardır. Ben her yıl böyle bir güzel
organizasyonda Alanya’mızı birleştiren

ALTSO Başkanı Değerli Kardeşim Mehmet
Şahin’i tebrik ederim” dedi.

milyon insan o veya bu sebepten evini terk
etmek durumunda kaldı” dedi.

ÇAVUŞOĞLU:
“EĞİTİMDE YARIŞIYORLAR”

Bölgedeki gelişmeleri eleştiren Bakan
Çavuşoğlu, Türkiye’ye insan hakları,
demokrasi dersi vermeye çalışan zalim
rejimlerin kendi çıkarları için destek verdiği
zulümleri meşru göstermeye çalıştığını
söyledi. Her zaman haklıyı savunduklarını
belirten Çavuşoğlu, “Suriye’de ateşkesin
tesis edilmesi, barışın sağlanması, siyasi
çözümün yine tesis edilmesi için en çok
çaba gösteren biz olduk. Halep’te 45 bin
insan ölüme mahkum edildiği zaman
Türkiye’den başka, o insanları kurtarmak
için kılını kıpırdatan başka ülke olmadı
ama Türkiye, Rusya ile beraber Halep
etrafında ateşkesi sağlayarak, 45 bin insanı
kurtarmıştır. Ondan sonra ateşkesi Suriye
geneline yaydık. Şimdi ise Suriye’de siyasi
çözüm için çalışıyoruz, çatışmasız bölgeler
oluşturuyoruz. Mücadele devam edeceğiz”
diye konuştu.

ALTSO’nun Alanya için önemli projelere
imza attığına değinen Bakan Çavuşoğlu,
iftarda yer alan Manavgat Ticaret ve Sanayi
Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ile
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in eğitim
alanında yarıştıklarını söyledi. Bakan
Çavuşoğlu, “ALTSO ve MATSO iki tane
çalışkan başkan ve yönetime sahip. İkisine
tebrik ediyorum. İki kurumda eğitim
alanında adeta birbirleriyle yarışıyor. Birisi
okul yaptırıyor diğeri de okul yaptırıyor.
Birisi proje üretiyor diğeri de proje üretiyor.
Böyle çalışkan başkanlara her kurumun
ihtiyacı var” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca iftarda yaptığı
konuşmada Ramazan ayının birlik ve
beraberlik ayı olduğuna vurgu yaptı.
Mazlumun hakkını savunduklarını belirten
Çavuşoğlu, “Önceliğimiz birliği, dirliği
korumak, güçlendirmektir. Bölgede ciddi
sıkıntılar var. Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Bölgede ve dünyanın her yerinde sorunlar
var. Zor şartlar altında yaşayan, evini terk
etmek zorunda kalan insan sayısı çok. 60
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Yoğun ilgi ve katılım yaşanan
toplantılarda Başkan Şahin’in sunumu
ve sık sık üyelerin alkışlarıyla konuşması
yarıda kesildi. Başkan Şahin yaptığı
açıklamada, “Tüm yaptığımız bu
başarılı çalışmaları, üye odaklı projeleri,
kalkınma projelerini sizlerden aldığımız
güçle yaptık. Biz büyük bir aileyiz.
Sizlerin teveccühü olmasaydı bu kadar
başarılı olamazdık. Sözlerimizi tuttuk
artık işimiz bitti demedik. Bu sefer de
kalkınma projelerini takip ettik. Olmadı
kriz içindeki üyelerimizin sorunları için
gövdemizi taşın altına koyduk“ dedi.

A

Başkan Şahin kahvaltılı
istişare toplantılarını
geleneksel hale getirerek
üyelerini seçimden
seçime hatırlayan
başkan profilini tarihe
gömdü.

4. GELENEKSEL KAHVALTILI
İSTİŞARE TOPLANTILARINA
ÜYELERDEN YOĞUN İLGİ
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ŞAHİN: “MİSYONUMUZ;
KOORDİNELİ, UZLAŞICI, BİRLİK VE
BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAK”
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, her yıl 24 meslek
grubuyla gerçekleştirdiği kahvaltılı istişare toplantılarının 4.’sünü de 2017 yılında
yine üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Her hafta farklı meslek gruplarıyla
bir araya gelen Başkan Şahin’in görev süresi boyunca yaptığı projeleri anlatan
LI İSTİŞ
sunumu üyelerden büyük ilgi gördü.
ALTI
A

İstişare
toplantılarında
çalışma
prensiplerine ve misyonlarına değinen
Başkan Şahin, “Koordineli, uzlaşıcı, birlik
ve beraberlik içinde şehrimize hizmet
ediyoruz. Bunun için her kur um ile
işbirliği yapıyoruz. Belediyelerimiz, resmi
kurumlar ve sivil toplum kuruluşları,
siyasi partilerimizin temsilcileri ile işbirliği
yapıyoruz. Ama lokomotifimiz pek
tabidir ki Alanya’mızın Gururu Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur.
Kendisine projelerimize verdiği destek,
hem Alanya’mıza hem de ülkemize yaptığı
katkılar nedeniyle teşekkür ve şükranlarımı
sunarım” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu olduğunun altını bir
kez daha çizdi. Çavuşoğlu’nun memleket
ve ülke sevdalısı bir siyaset ve hizmet
adamı olduğuna dikkat çeken Şahin,
“Doğalgaz Projesi, Hal Projesi, Sanayi
sitesi Projesi, AKDAĞ;
Kriz anında
Alanya’mızdaki Rus ve diğer yabancılar
ile yaptığımız organizasyonlar ve diğer
tüm çalışmalarımızın başarısında Sayın
Bakanımızın büyük payı var. Kendisine bir
kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ŞAHİN; “BAKANIMIZ,
PROJELERİMİZE BÜYÜK ÖNEM
VERİYOR”
“Üyelerimizden aldığımız güç ve teveccühü
doğru kullanmaya özen gösteriyoruz” diyen
Başkan ŞAhin, en büyük avantajlarının
da her projede kendilerine öncülük eden
Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız
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Oda olarak tek hedeflerinin hizmet
olduğunu da vurgulayan Şahin, “Gerek
Ankara’da, gerek ise Alanya ve Antalya’daki
yerel idareler ile uyumlu çalışıyoruz.
Hizmetin olduğu yerde elimizi taşın altına
koymaktan çekinmiyoruz. Tanıtımda da,
üyelerimizin beklentilerinin karşılanması
noktasında çalışmalarımızı idarecilerimizin
desteğini alarak yapıyoruz. Üyelerimizin ve
Alanya’mızın menfaatleri ne gerektirirse
onu yapmaktan da çekinmiyoruz” diye
konuştu.
ŞAHİN; “BETON FİRMALARINA
MEYDANIN BOŞ OLMADIĞINI
GÖSTERDİK”
Kriz dönemlerinde oda olarak boş
durmadıklarına işaret eden Başkan
Şahin, “Biz ne yapalım, global kriz var!”
demedik. Üzerimize düşeni yapmaya
gayret gösterdik. Üye odaklı projelerimizi
ilk 6 ayda bitirdik ama yine boş durmadık.
Kalkınma projelerini takip ettik, krize
yönelik faaliyetlerde bulunduk” dedi. Her
sektörde olduğu gibi inşaat sektörüne
yönelik de çalışmalar yürüttüklerini
hatırlatan Şahin, “Beton fiyatlarında
bölgesel adaletsizlik vardı. Beton üreticileri
Alanya’ya ülkenin her yerinden çok daha

fazla fiyat veriyorlardı.
Önce
onları
uyardık,
sonra Rekabet Kurulu’na
başvurduk. Sonuçta 6
firmaya
toplamda
70
Milyon(70 Trilyon) TL
‘ye kadar cezalar verildi.
Meydanın boş olmadığını
gösterdik. Bundan sonra
da konunun takipçisiyiz.
Sizlerin sorunu bizlerin
sorunudur. Gerekirse her
konuda beraber, kol kola
mücadele ederiz” dedi.

ŞAHİN: “ARA ELEMAN SIKINTISI
ORTADAN KALKACAK”

ŞAHİN; “GÖÇ İDARESİ
OFİSİ İLK KEZ BİR
İLÇEDE KURULDU”
“Alanya’da Göç İdaresi Ofisi kurulmasını
sağladık. Burada mülk alan yabancılar
artık sorunlarını çözmek için Antalya’ya
gitmek zorunda kalmayacak” diyen
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sektör
temsilcileriyle beraber Göç İdaresi Genel
Müdürümüzü ziyaret ettik. Alanya’mızdaki
yerleşik
yaşayan
yabancı
ülke
vatandaşlarına dikkat çektik. Bize hiçbir
ilçede ofis kurmadıklarını söylediler. Bizler
de Alanya’nın ekonomik, sosyal ve hatta
kültürel olarak 50 ilin önünde olduğunu

anlattık. Alanya’mızı başka şehirlerle
kıyaslamamaları gerektiğini söyledik.
Sonuçta bizleri kırmadılar. Şu anda ofisimiz
nüfus müdürlüğü hizmet binasında hizmet
veriyor. İnşallah en yakın zamanda kendi
binasına da taşınacak” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
yaptırılan
ALTSO
Turizm
Meslek
Yüksekokulu hakkında bilgiler veren
Başkan Şahin, okulun rekor süreyle 5 buçuk
ayda tamamlandığını söyledi. ALTSO
Meclisi olarak ALTSO Turizm Meslek
Yüksekokulu yapma kararı almalarının
ardından, ‘Yapamazsınız, bu bütçeyle zor’
tarzı eleştiriler aldıklarını belirten Başkan
Şahin, her türlü fedakârlığı göstererek
okulu 5 buçuk ayda bitirdiklerini dile
getirdi. Söz verdikleri gibi okulu 2016-2017
Eğitim sezonuna yetiştirdiklerine değinen
Başkan Şahin, turizm sektöründe yaşanan
ara eleman sıkıntısının ALTSO Turizm
Meslek Yüksekokulu sayesinde ortadan
kalkacağını söyledi.
ŞAHİN: “DOĞALGAZ MÜJDESİ
GELDİ”
Alanya’ya doğalgazın gelmesi için 2014

yılında imza kampanyası başlattıklarını ve
bu kampanyayla 93 bin imza topladıklarını
aktaran Başkan Şahin, “BOTAŞ Genel
Müdürlüğü’nün,
nüfusu
20.000’den
fazla olan ilçelerde yatırım yapma kararı
için alınan Bakanlar Kurulu Kararı
Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla
Alanya’mıza doğalgaz gelmesinin önü
açıldı. Bu açıdan çok mutluyuz. Bildiğiniz
üzere doğalgazı Alanya gündemine
ilk biz taşımıştık. Hem tarım hem de
turizmde doğalgazın kullanılması ile
enerji maliyetleri bölgemizde azalacaktır.
Biliyorsunuz doğalgazın Alanya’mıza
gelmesi için bir imza kampanyası
gerçekleştirmiştik. Alanya’mızda tüm
kurumlardan destek gördük. Topladığımız
93 bin imzayı da dönemin Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’a
sunduk. Doğalgaz projemizde de bize yine
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu destek ve öncü
olmuştu. Buradan bir kez daha kendisine
şükranlarını sunarım. İnşallah doğalgazı 2
yıl içinde Alanya’mıza getireceğiz” dedi.
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ŞAHİN: “VERGİ KOLAYLIĞI İSTEDİK”
Kötü geçen turizm sezonunda ALTSO
olarak ellerinden gelen her türlü çalışmayı
gösterdiklerini belirten Başkan Şahin,
“Kültür ve Turizm Eski Bakanlarımız
Nabi Avcı ve Mahir Ünal başta olmak
üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız,
Alanya Belediye Başkanımıza üyelerimizin
taleplerini ilettik. Üyelerimizin yaralarına
merhem aradık. Sıkıntılı günler geçiren
üyelerimize, belediye başkanlarımızdan
vergi kolaylığı istedik” dedi.
Yerel yönetimlerin yanı sıra mevcut
hükümetten den talepte bulunduklarını
vurgulayan Başkan Şahin, bu talepleri
şu şekilde açıkladı: “400 bin ve üzeri
yolcu getiren seyahat acentelerine
uygulanan desteklerin tüm A gurubu
acenteleri kapsaması, SGK Prim ödeme
kolaylığının sadece kriz anında değil kış
dönemlerinde de uygulanması, iç piyasanın
hareketlenmesi için kamu çalışanlarına
faizsiz kredi verilmesi ve THY uçuşlarının
Avrupa’dan Antalya’ya direk uçuş yapması
konu başlıklarında taleplerde bulunduk.”
ŞAHİN: “PROJELER ÜRETTİK”
Turizm sezonunda yaşanan krizi aşabilmek
için çeşitli projeler ürettiklerini açıklayan
Başkan Şahin, “Yaşanan krizde üyelerimizin
yanında yer aldık. Projeler gerçekleştirdik,

ŞAHİN: “TOPTANCI HALİ
ALANYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

toplantılar düzenledik. Antalya Tanıtım
A.Ş. ile birlikte Alanya’da Alışveriş Var
isimli bir proje yaptık. Projeye ilginin
yoğun olması açısından çeşitli ödüller
belirledik. Bu yarışma ekonomimize bir
nebze olsun canlılık getirdi. 2017 yılında
da projenin ikincisini gerçekleştiriyoruz.
Rusya ile yaşanan siyasi krizin ardından
ise Alanya’mızda yaşayan Rus vatandaşlara
yönelik önemli girişimlerimiz oldu.
Onları istişare toplantılarında ağırladık.
Alanya’mızın ne kadar güvenli bir şehir
olduğunu
ülkelerinde
anlatmalarını
istedik. MENA ülkeleri temsilcilerinin
katıldığı ve Antalya’da gerçekleştirilen
toplantının bir ayağının da odamız
öncülüğünde Alanya’mızda yapılmasını
sağladık. Üyelerimizin yararına olacağını
düşündüğümüz her çalışmanın takipçisi
olduk” dedi.
ŞAHİN: “AKDAĞ’DA GELİNEN NOKTA
BİR MİLATTIR”
Göreve geldiği günden bu yana Akdağ

Yeni Toptancı Hali konusunda da bilgiler
aktaran Başkan Şahin, “Alanya hal sektör
temsilcilerimizin taleplerini dikkate alarak
proje hazırlamıştık. Projemizin temelini
geçtiğimiz yıl attık. Önemli bir virajı
daha geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Alanya’mıza hayırlı olsun. Projede her
ayrıntıya yer verildi. Türkler Mahallesi’nde
160 dönüm arazi üzerine yapılacak 157
dükkan, sosyal alan, otopark ve diğer
gerekli tesisleri içinde barındıracak.
İçerisinde sosyal alanlar ile bir de cami
olacak. Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.

konusunda yoğun biçimde girişimlerde
bulunduğunu aktaran Başkan Şahin, 1995
yılında “Kış Sporları Turizm Merkezi”
olarak ilan edilen Akdağ’ın statüsünün 21
yıl sonra bugün” Antalya Alanya Akdağ
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi” olarak değiştirildiğini söyledi.
Başkan Şahin, “Gelinen nokta AKDAĞ için
bir milattır, bölge yatırım ve teşviklerden
daha fazla yararlanma imkanına kavuştu.
Başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ederim ” dedi.

Üye aidatları konusunda da önemli
bilgiler paylaşan Şahin, üye aidatlarına
zam yapmadıklarını belirterek, “ALTSO
bünyesinde kullanılan internet, sms ve
telefon ücretlerinde yeni düzenlemeler
yaptık. Yeni anlaşmalar neticesinde
odanın bütçesine yansıyan yükü hafiflettik.
Yaklaşık yüzde 30-40 oranında rakamlarda
para odamızın bütçesinde kaldı” diye
konuştu.
ALTSO’nun eğitim çalışmaları hakkında
da bilgi veren Başkan Şahin, tüm eğitim
çalışmalarını ALTSO Akademi adı altında
topladıklarını söyledi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak

ilçemizde gerçekleştirilen her türlü
organizasyona destek olduklarını aktaran
Şahin, “Odamız ilçemizde gerçekleşen ve
tanıtıma katkı yapan tüm sosyal, sanatsal ve
spor organizasyonlarında yerini almaktadır.
Bu kapsamda, turizm festivali, jazz günleri,
plaj voleybolu, plaj futbolu, triathlon, off
road gibi organizasyonlara oda bütçesinden
destek olundu” dedi.
ALTSO olarak üyelerin uzun süreli vize
alması konusunda da önemli çalışmalar
yaptıklarını ve çok sayıda kişiyi de
KOSGEB destekli fuar ve iş gezilerine
götürdüklerini hatırlatan Başkan Şahin,
“Üyelerimizin ufkunu açmak amacıyla
yurt dışı organizasyonlara büyük önem
verdik. Bunları yaparken Odanın bütçesini
koruduk. Şahsım ve yönetim kurulum ve
katılımcılar bu gezilerde kendi imkanlarını
kullandı. Çok güzel temaslarımız oldu.
Sayın Dışişleri Bakanımızın da desteğiyle
yurt dışında en üst düzeyde karşılandık ve
ağırlandık. Gittiğimiz yerlerin basınında
da Alanya geniş yer buldu. Oda tarihinde
ilk kez yurt dışı fuarda stant açtık. Bunları
hep sizlerden aldığımız güçle yaptık.
Ülkemizdeki diğer odalar şu anda bizim
yaptıklarımızı yapmaya başladı. Özellikle
son Suudi Arabistan’a yaptığımız iş gezisi
ve Umre nedeniyle çok tebrik aldık. ” dedi.

“Üyelerimizin sorunlarını dinleyip çözüm
üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz.
Bu kapsamda ALTSO-Ankara irtibat ofisini
üyelerimizin hizmetine açtık. Bundan ayrı
olarak odamız bünyesinde hukuk ofisimizi
açtık. Her Çarşamba ve Cuma günleri
ALTSO üyelerine hukuk danışmanlığı
hizmeti veriliyor. ALTSO yönetimi olarak
odamıza bir de cenaze arabası kazandırdık.
Bunu oda bütçesinden tek kuruş
çıkmadan, yönetim kurulunda bulunan
arkadaşlarımızın desteğiyle üyelerimizin
hizmetine sunduk” dedi.
Sosyal medya, asistan servisi, KOSGEB
destekli yurt dışı iş gezileri vize ofisi ve
sticker çalışmaları gibi konulara da değinen
Şahin, üyelerin istekleri doğrultusunda
çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Şahin’in konuşmasının ardından kahvaltıya
katılan üyeler, yaşadıkları sıkıntıları ve
yapılmasını istedikleri projeler konusunda
söz alarak, Şahin’e ilettiler. Şahin, üyelerden
gelen istekleri tek tek not alarak, gereken
çalışmaların yapılacağını söyledi.

Şahin, ALTSO yönetimi olarak her zaman
üyelerle birlikte olacaklarını ifade ederek,
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KRİZ VAR DİYE BOŞ DURMADIK
ÜYELERİN TALEPLERİ YEREL
İDARELERE DE İLETİLDİ

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, dünyamızı ve dolayısıyla
ülkemiz ile bölgemizi de etkisi altına alan çok sayıdaki
ekonomik kriz karşısında sık sık oda üyeleri ile bir araya
gelerek onların beklentilerini ve önerilerini almaya devam
ediyor.

Yaptığı üye odaklı projeler, kalkınma
projeleri ve şehrin sorunlarının çözümüne
yönelik projelerin yansı sıra üyelerden
gelen talepleri de ilgili makamlara aktaran
Şahin, özellikle esnaftan alınan vergiler ve
harçlar konusunda belediyelerin taban fiyat
uygulaması talep etti.
Şahin bu ziyaretlerde bazen üyeleri yanına
alırken bazen de Alanya’daki Esnaf Odası
başkanlarını yanına alarak işbirliğinin
yayılmasına da katkı yapıyor.
Beraberinde
1,15,16,24’üncü
Meslek
Komite Üyeleri ile birlikte Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret eden
Şahin, el birliği içinde krizin etkilerini
azaltacak tedbirlerin alınmasının önemine
dikkat çekti.
Başkan Yücel de mevzuatın uygun gördüğü
şekilde bu taleplere ellerinden gelen desteği
vereceklerini söyledi.
Şahin ayrıca yine aynı konulardaki talepleri
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel’e de iletti.

Şahin’in belediyelerden
talepleri şöyle;
* Çevre Temizlik Vergisi
* İlan Reklam Vergisi
* Eğlence Vergisi
* Emlak Vergisi
* İşgaliye Vergisi
* İmarla İlgili Harçlar
konularında indirim ve taban
fiyat talebinde bulunarak,
ulaşım sorunları için çözüm
önerileri sundu.
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ŞAHİN’DEN BAKANLARA
YAKIN MARKAJ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin sorunları yerelde ve ulusalda
sürekli ilgililerle paylaştı. Bakanlarla sürekli temasta olan
Şahin, çözüm bekleyen sorunları da birinci ağızdan dönemin
bakanlarına iletti.Bu temaslardan çok sayıda başarılı geri
dönüş yaşanması da Alanya adına büyük bir kazanç olarak
değerlendirildi.

Göreve gelir gelmez Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ile bazı müsteşarlıklara ziyaretlerde
bulunarak Alanya’nın sorunlarını ve
bekleyen projelerini aktaran ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, Rusya ile yaşanan
krizden sonra Ankara’daki markajını da
arttırdı.
Şahin, krizden en az zararla çıkabilmek
adına Alanya’da yaptığı çalışmaların yanı
sıra Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı
Nabi Avcı ve bir önceki Kültür ve Turizm
Bakanı Mahir Ünal ile de görüşerek
sektörün durumunu ve beklentileri aktardı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Antalya’da
düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı
Nabi Avcı’nın da yer aldığı dar çerçeveli
Antalya Turizm Sektörü Değerlendirme
Toplantısı’na katıldı.
Toplantının sektör açısından önemine
değinen
Başkan
Şahin,
“Yerel
yönetimlerden sonra hükümetimize de
taleplerimizi ilettik. Bakanlarımız sektörün
sorunlarını dinleyip, çözüm önerilerini
aldı. Kendilerine verdikleri ve verecekleri
desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Antalya Concorde Hotel’de düzenlenen
toplantıda, Antalya Valisi Münir Karaloğlu,
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Türel, Antalya milletvekilleri ve çok sayıda
bürokrat ve turizmci de hazır bulundu.
Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi
Avcı ile görüşen ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin, kötü giden sezonda esnafın yüzünü
güldürecek acil talepleri Bakan Avcı’ya
iletti.

Bakanı Nabi Avcı ve bakanlık kurmayları
ile bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ve
Alanya’nın sorunları ile çözüm önerilerinin
bir rapor halinde sunulduğu toplantı 1.5
saat den fazla sürdü.
ALANYA’NIN TALEPLERİ NELERDİ?
Başkan Şahin, konuşmasında daha
sonra Anadolu Jet’in tur operatörlerine
charter hizmeti vererek Alanya-Gazipaşa
Havalimanı’na yurt dışından direkt uçuş
yapması, bozulan ülke imajına yönelik
çalışmalar, SGK Prim Kolaylığı,ÖTV
ile KDV İndirimi ya da turzimcilerin
ihracatçı sayılması, banka borçlarının
yapılandırılması, ülkemize kimlikle girişin
başta Rusya olmak üzere farklı ülkeler için
de yaygınlaştırılması, spor ve sağlık turizmi,
AKDAĞ ve Golf Merkezleri, Gazipaşa
Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılması,
iç pazara yönelik de kamu çalışanlarına
faizsiz tatil kredi verilmesi ve izinlerin
önceden belirlenmesi gibi konularda
taleplerde bulundu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından oluşturulan
Alanya heyeti, Turizm ve Kültür Bakanı Nabi Avcı ve bakanlık
kurmayları ile bir araya geldi.

BAKANLIKTA BÜYÜK BULUŞMA
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından
oluşturulan Alanya heyeti, Turizm ve Kültür
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ŞAHİN’İN TALEBİNE
OLUMLU YANIT
4 Yılda sayısız projeyi
hayata geçiren
Şahin’in Ankara’da
üst düzey temaslarda
bulunarak projelerini
ilgili makamlara sundu,
karşılığını aldı.

ALTSO başkanı Mehmet Şahin’in Ankara temasları ses
getirdi. Dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret
eden Şahin, Alanya’ya yine çantası dolu döndü. Şahin
KOSGEB desteklerinin arttırılmasını talep etti. Bakan Işık da
bu talebe olumlu yanıt verdi.
Şahin’in temasları neticesinde Alanya’da
Girişimcilik Eğitimlerinin sayısında rekor
yaşandı. Geçmiş yıllarda girişimcilik
eğitimleri sönük geçerken Şahin’in
girişimleri ile 2016 da 380, 2017 de ise 1000
kişiye girişimcilik eğitimi imkanı tanındı.
ALTSO bünyesindeki eğitimler yıl sonuna
kadar devam edecek şekilde planlandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milletvekili
Çelik ile birlikte Dönemin Bilim ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı ziyaret eden
ALTSO Başkanı Şahin, “KOSGEB desteği
genişlerse iş adamımız daha fazla vergi
öder, ekonomi daha fazla güçlenir” dedi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bir
süredir Ankara’da bulunan Alanya Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin,
Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’la
bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
yanı sıra Antalya Milletvekilleri, Sena Nur
Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim
Aydın, Mustafa Köse ve Hüseyin Samani ve
Atay Uslu da yer aldı.
Başkan Şahin söz konusu görüşmede
Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan,
bölgemizdeki
işletmelerin
KOSGEB
desteğinden daha fazla yararlanabilmesi
konusunda çeşitli taleplerde bulundu.

Bugüne
kadar
KOSGEB
destekli
organizasyonlarda çok sayıda iş adamını
yurt dışı iş gezisi ve fuarlara götürdüklerini
Bakan Işık’a aktaran Şahin, “Destek
kapsamı genişlerse iş adamımız daha fazla
vergi öder, ekonomi daha fazla güçlenir”
dedi.
“BAKAN BEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
KOSGEB desteklerinin özellikle küçük
ve orta ölçekli işletmeler için önemine
vurgu yapan Başkan Şahin, “Bilim
ve Teknoloji Bakanımız Fikri beyle,
KOSGEB desteklerini görüştük. Kendisine
desteklerin arttırılması ve özellikle küçük
ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi
hususunda çeşitli taleplerde bulunduk.
Bizleri çok iyi karşılayan ve ilgilenen Sayın
Bakanımız Fikri beye çok teşekkür ederim”
dedi.

“ÇAVUŞOĞLU’NA MİNNETTARIZ”
Her zaman olduğu gibi bu temaslarını da
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız
Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
desteğiyle
gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen
Başkan Şahin, “Ankara temaslarımızda
yoğun gündemine rağmen bize eşlik eden
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na minnettarız.
Kendisine
Alanya’mızın
sorunlarına
gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür
eder, şükranlarımı sunarım” dedi.
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‘Alanya’da Alışveriş Var’ başladı

KRİZ VAR DİYE BOŞ DURMADIK
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin şehrin ekonomisi ve sosyal hayatına katkı
yapmak için hazırladıkları “Alanya’da Alışveriş Günleri” isimli kampanyanın geçen
yıl 95 milyon katılım hakkına ulaştığını belirterek; “Ekonomik durgunluğa çözüm
amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası krizler var
diye boş duramayız. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi

Bu yıl ikincisini düzenledikleri
“Alanya’da Alışveriş Günleri”
kampanyasının 07 Temmuz’da
başladığını ve 22 Eylül günü
sona
ereceğini
hatırlatan
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
“Otomobil başta olmak üzere
kampanya dahilindeki hediyeler
size de çıkabilir. Hem kazanın
hem şehrinize kazandırın” dedi.

25 TL DE BİR KATILIM HAKKI ELDE
EDİLİYOR
Bilindiği üzere Geçtiğimiz yıl da
düzenlenen kampanyaya 95 milyon katılım
hakkı elde edilmişti. Kredi kartı ile 25 TL
lik her alışverişte otomatik olarak çekilişe
katılım yapılabilirken geçen yıl otomobilin
bir tanesi de Alanya’da bir talihliye
çıkmıştı. Kampanyaya katılmak için kredi
kartıyla alışveriş yapmak ise yeterli. Sistem
otomatik olarak 25 TL ve üzeri alışverişleri
kaydederek ilgili banka vasıtasıyla takip
ediyor. Her hangi bir evrak doldurmaya
gerek olmayan kampanya sonunda da
talihliler noter huzurunda yapılan çekilişler
sonucunda belli oluyor.
KRİZ VAR DİYE BOŞ DURAMAZDIK

da 2 Milyar 375 Milyon TL ye tekabül
eder. Bu rakamın önemli ölçüde kısmının
da Alanya’dan olduğunu düşünürsek
Ekonomik durgunluğa bir ölçüde de olsa
çözüm ürettiğimizi söylemek mümkün.
Proje sonunda yapılacak çekilişle bu yıl
7 tane otomobil, 7 tane tablet bilgisayar,
7 tane TV, 77 tane bisiklet ve 777 tane
basketbol topu dağıtılacak” dedi.

ALTSO Başkanı açıklamasının son
bölümünde de, “Kriz var diye hiç boş
durmadık. Her zaman üye odaklı
projelerle şehrin ekonomisinin üzerindeki
sıkıntıları kendi gücümüz ölçüsünde
azaltmaya
gayret
gösterdik.
İlkini
geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiğimiz söz
konusu kampanyadan elde edilen verilere
bakıldığında da ciddi oranda ekonomik
hareketlilik yapmayı başarmışız. Antalya
baz alındığında her biri 25 TL’den 95
Milyon katılım hakkı elde edilmiş. Bu
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ALTSO
Başkanı
Şahin, “2 yıldır
kötü geçen bir
turizm
sezonu
vardı. Bu yılı da
buna ekleyebiliriz.
2015’de
Rusya’da
meydana
gelen
ekonomik
kriz,
hatırlamak
bile
istenediğimiz
uçak krizi yaşandı. Bu yıl turizm çok iyi
gitmiyor. Rusya ile ilişkilerin düzelmesi
çok olumlu. Merkezi ve yerel yönetimler
üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Sadece
Alanya’da, Türkiye’de değil, globalda bir
kriz var. Alanya’da da turizm gerçekten çok
kötü gidiyor.İyi gidiyor diyemeyiz. Belki
4-5 yıldızlı otellerde belli bir doluluk var
ama küçük oteller dahil olmak üzere esnafa
şu ana kadar turizm yansımadı. Çok kötü
gidiyor. Bunu açıkça itiraf etmek istiyorum.
Biz sivil toplum örgütleri, başta ticaret
ve sanayi odaları olmak üzere elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda
da yaptık. Kriz olan en sıkıntılı dönemde
burada yaşayan Ruslarla kahvaltı yaptık.
Alanya’ya davet ettik. Dünyaya barış, birlik
beraberlik mesajı verdik. Alanya’nın gururu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da
bu etkinliklere katılımıyla bu toplantı daha
ivme kazandı. Başta Rusya olmak üzere

dünya genelinden gazeteciler aradı.24
ülkeden Rus dili konuşan gazetecileri
Alanya’da ağırladık. İnşallah önümüzdeki
yıl bunu 80 ülkeye çıkaracağız. Toplantı
bir yıl önce Paris’te yapımıştı. Biz çeşitli
kampanyalarla mücadele etmeye devam
ediyoruz. Geçen yıl Antalya Tanıtım
Anonim Şirketi’nde bir kampanya
başlatmıştık. Biz de Antalya Tanıtım
Anonim Şirketi’nin ortağıyız. Alanya’da
Alışveriş Var kampanyası adı altında.
Gazipaşa-Alanya(GZP)
Havalimanı
İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı’dan
billboardlar konusunda destek alıyoruz.
Çünkü tanıtım çok önemli. Alanya
Belediyesi bize de destek veriyor. Geçen yıl
da aynı kampanyayı yapmıştık. 95 milyon
katılım hakkı elde edilmişti. 25 liralık kredi
kartıyla her alışveriş yapan bu kampanyaya
katılabiliyor. Birden çok 25 liralık alışveriş
yapmışsa, örneğin 100 liralık alışveriş

yapmışsa 4 defa katılım hakkı kazanıyor.
Burada önemli bankalar var. Bu yıl katılan
18 banka var. Akbank, Denizbank, Garanti
Bankası, Halkbank, Vakıflar Bankası,
Ziraat Bankası, Fİnansbank gibi çok sayıda
banka buna katılıyor. Buradaki amacımız
ekonomiye canlılık kazandırabilmek.
ALTSO olarak elimizden geldiği kadar bir
sivil toplum örgütü ne yapabilirse, fazlasını
yapmaya çalışıyoruz.Biz yola çıkarken
‘Güçlü ALTSO’demiştik. ‘Güçlü ALTSO’yu
oluşturacağız’ demiştik. Çok şükür
oluşturduk. Sorunları biliyoruz. Çözümleri
noktasında biz mücadele etmeye devam
edeceğiz. Globalde bir kriz var. Turizmin
durumu
böyle
diyerek
mazeretler
sunmadan elimizden geleni yapmaya
çalışacağız. Haftaya büyük bir ihtimalle
tekrat bir Ankara ziyaretimiz olacak.
Ankara’da da bazı görüşmeler yapacağız.
Göç İdaresi ilr ilgili sıkıntılar var. Bununla
ilgili görüşmeler
yapacağız. Bunun
dışında Alanya’da kötü giden ekonomi ile
ilgili bakanlarla, ilgililerle, milletvekili,
bürokratlarla
görüşmeler
yapacağız.

Kampanyamız
Alanya’ya, işadamlarına
hayırlı olsun. Geçen yıl
da 7 tane araç vermiştik.
Bu araçlardan birisi
de Alanya’ya çıkmıştı.
ALTSO olarak burada
yine lokomotif, öncüyüz. 25 Ekim’e kadar
yapılacak olan hediye çekilişine 25 lira
alışveriş yapan herkes katılabilecek.
Hediyelerimiz 7 otomobil, 7 TV, 7 tablet, 77
bisiklet, 777 basketbol topu. Aracın birisi
geçen yıl Alanya’ya çıkmıştı. İnşallah bu yıl
da araçlardan birisinin Alanya’ya çıkması
dileğiyle kampanyamız hayırlı olsun. Başta
Alanya Belediyesi olmak üzere destek veren
tüm kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen kampanyaya
95 milyon katılım hakkı elde edilmişti.
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, AVM’ler karşısında zor durumda kalan
üyelerini korumak için bir takım çalışmaları sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

ŞAHİN, KÜÇÜK ESNAFI
UNUTMADI
Mevcut kanuni şartlarda AVM’lerin önüne geçmenin mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle, bazı kampanyalar ile halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,, “Küçük Esnafın Büyük Derdine Ortak Ol” ve “Kırtasiye Kırtasiyeciden Alınır” başlıklı
afişleri şehrin çok sayıda noktasında sergiledi.
Bu sayede büyük AVM ler karşısında varlığını sürdürmeye çalışan esnaflardan alışveriş yapılması konusunda halkı özendirdiklerini
belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Biz üyemizin cebini düşündük. İdeoloji peşinde koşmadık. Tek derdimiz üyelerimizin ve
Alanya’mızın kazancı oldu” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, son yıllarda ulusal
ve uluslararası düzeyde yaşanan krizleri göz önüne alarak oda aidatlarına
zam yapmadı.

AİDATLARA ZAM YAPILMADI
Yaşanan krizler için sürekli proje geliştiren ve bu krizlerin olumsuz etkilerini
azaltmaya çalışan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Oda bir ticari kuruluş
değil. Biz oda aidatlarına zam yapmadık ama masrafları kısarak dengeyi
kurduk. Ülke genelinde en ucuz aidat belki de Odamızdadır. Üyelerimiz
sıkıntı içindeyken zam yapmayı uygun görmedik” dedi
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MEHMET ŞAHİN, RUS MEDYA
FORUMUNU ALANYA’DA TOPLADI.

Rusya ile yaşanan krizin ardından harekete geçen ve birbiri
ardına çalışmalar yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
dünyada Rusça yayın yapan önemli medya kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşan “Rus Medya Forumu” nu Alanya’da
topladı. Forum geçen yıl Paris’te toplanmıştı. Foruma Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması forumun dünyada
çok daha fazla ses getirmesine vesile oldu.

ALTSO’DAN PAHA BİÇİLMEZ
TANITIM
Dünya Rus Medya Forumu, Alanya
Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya
Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Rus Medya
Konseyi ve Alanya Rus Eğitim ve Kültür
Derneği’nin katkılarıyla 24 Nisan 2017
Pazartesi günü ALTSO’da başlad ve 2 gün
sürdü.

Türk-Rus ilişkilerine büyük önem
verdiklerini belirten ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, “İki ülke halkları
arasındaki derin tarihsel bağlar o kadar
güçlü ki yaşanan her türlü askeri ve siyasi
krize karşın bu dostluğun bozulması
mümkün görünmüyor. Bu bağlarımız
yaşanan krizlerden daha güçlü çıkmamızı
sağlayacaktır. Bunun için de hepimize
görevler düşüyor. Bu tür toplantılar da birer
fırsattır. Gelin el birliği içinde Türkiye ve
Rusya dostluğuna elimizden gelen katkıyı
yapalım” dedi.
ÇAVUŞOĞLU’NDAN 90 GÜN MÜJDESİ
ALTSO’da gerçekleştirilen toplantıdan önce
23 Nisan 2017 Pazar günü de Rus gazeteciler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir
araya geldi. Toplantıda, son güncel konular
ve iki ülke ilişkileri ele alındı.
Katılımcılarla tek tek selamlaşan Bakan
Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin
önemli bir dönüm noktasında bir araya
geldiklerini vurguladı. Rusların Türkiye’ye
vizesiz şekilde geleceğini aktaran Çavuşoğlu,
“Yaklaşık 10 gün önce Alanya’da yaşayan
Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik.
Onların sorunlarını dinledik. Taleplerini
aldık. Antalya’daki Rus topluluğu ile de
bir araya geldik. Bu toplantıların faydası
oluyor. Türkiye’de yaşayan Ruslar ne istiyor.

Burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme
fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye’de 60 değil,
90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye’de
90 gün kalmasını inşallah sağlayacağız”
dedi.
Çavuşoğlu, bu önemli organizasyonu
gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi
Odası, Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Rus
Medya Konseyi ve Alanya Rus Eğitim ve
Kültür Derneği’ne de teşekkür etti.
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Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen Dünya Rus Medya Konferansı’nın
2017 ayağı ALTSO, AGC, Rus Medya Konseyi ve Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği
işbirliğinde ALTSO’da başladı. 24 Nisan 2017 Pazartesi günü ALTSO Meclis Salonu’nda
açılışı gerçekleştirilen konferansa, Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander
Klein, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın,
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, TGF Genel
Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Ekaterina Gündüz, Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, ALTSO
Yönetim Kurulu Üyeleri, fahri konsoloslar, oda başkanları ve Rusya ile Rus dili konuşan
ülkelerden gelen medya sahipleri ve yöneticileri katıldı.
ŞAHİN’DEN TEŞEKKÜR
Başkan Şahin, ” Bu maliyetli bir organizasyondu. Başta Numa Hotels sahibi Hüseyin
Gümrükçüler’e teşekkür ediyorum. Kendisi gazetecilerin ücretsiz konaklamasını sağladı.
Alanya’mıza gelen Konsey Başkanı şehrin doğal, tarihi güzelliklerini gördükten sonra
konsey başkanı 3 gün tatilini uzattı. Nihat-Lyudmyla Tufan çiftine de teşekkür ediyorum.
Gazetecilerin uçak biletlerini kendileri sağladı. Hilmi Türkeli de Rus gazetecilerin
taşımalarını sağladı. Alpler Yatçılık’ın katkısıyla gazetecileri denizde gezdirdik. Pınarbaşı
Restoran’da yine gazetecileri ağırladık. Alanya denilince herkes elini taşın altına koydu. Çok
güzel bir organizasyon oldu. Çok güzel bir
tanıtım oldu. Dernek Başkanımız Gündüz’e
de çok teşekkür ederim. Alanya’ya önyargılı
gelen bir Yunan uyruklu gazetecinin ibadetle
ilgili sorusuna Bakan Çavuşoğlu’ndan önce
Gündüz yanıt verdi. Her zaman diyoruz
ki Alanya’yı gören insan zaten vazgeçmez.
Bunun en büyük örneği Alanya’da 37-38
bin yabancının gayrimenkul edinip burada
yaşaması. Bu organizasyonda emeği geçen
herkese teşekkür ederim. Bu organizasyonu
hep birlikte yaptık. Alanya’ya hayırlı olsun.
İnşallah yeni projelerimiz devam edecek”
ifadelerini kullandı.

Konferans öncesinde katılımcılara ALTSO
tarafından Alanya’nın tanıtım filmi izletildi.

GÜNDÜZ, “2 SENE KİMSE CİDDİYE
ALMADI”
2 yıldır Dünya Rus Medya Konferansı’nı
Alanya’da düzenlemeye çalıştığını aktaran
Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Ekaterina Gündüz,” Türkiye
ve Rusya arasında kriz yaşandığı yıl biz
UNESCO’da toplandık. Orada konuşma
şansım oldu ve ben bir açıklama yaptım.
Alanya’da toplantı yapılmasını teklif ettim.
2 senedir ben bu teklifle gidiyordum ama
buna kimse buna ciddiye almıyordu. Ben
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teklifimi
ciddiye alıp, bu organizasyonu Alanya’da
yapmamızı sağladığı için teşekkür ederim.
Kendisi hemen bunun Alanya için önemli
bir proje olduğunu gördü. TGF Genel
Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet
Ali Dim de destek verdi. Kendilerine çok
teşekkür ederim” dedi.

Antalya’yı da gezdirmediniz gibi sitem
de aldık. Kıskanılan bir organizasyon
gerçekleştirdik. Bu bakımdan ben hem
Gündüz’e öncülüğü için hem de ALTSO
Yönetim Kurulu adına Başkan Şahin’e
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Mehmet bey büyük bir inisiyatif aldı.
Alanya’da zaten bu organizasyonu
yapacak olan kurum, kuruluş sayısı çok
az. ALTSO bu bakımdan her zaman öncü
bir kuruluş. Bu bakımdan bu bir başlangıç
diye düşünüyoruz. 24 ülke dedik. İnşallah
bu sayıyı arttıracağız. 100’e yakın ülkede
Rus dili konuşan gazeteciler yaşıyor” diye
konuştu.

DİM, “ALTSO ÖNCÜ BİR KURULUŞ”
Organizasyonun Alanya için büyük kazanç
olduğuna değinen TGF Genel Başkan Vekili
ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ise,
“Alanya için çok yararlı bir organizasyon
oldu. Hatta forum bittikten sonraki süreçte
özellikle Antalya merkezindeki gazeteci,
hatta turizmci arkadaşlarımız bayağı bir
sitem ettiler. En azından bir ayağı da bizde
olmalıydı. Neden bir gün Side, Manavgat,
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Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Rusya ile yaşanan krizin
ardından boş durmadı ve öyle bir toplantı gerçekleştirdi ki, tüm
dünyaya Alanya’dan dostluk ve kardeşlik mesajı yayıldı.

ALTSO’DAN RUSYA’YA
DOSTLUK MESAJI

ÇAVUŞOĞLU;”ALTSO’YU TEBRİK EDERİM”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu süreçte Alanya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’in çok önemli
bir organizasyona imza atarak tüm dünyaya dostluk, birlik ve
beraberlik mesajı verdiğine dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, bu
manada ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i de tebrik etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye ile Rusya
Federasyonu arasında yaşanan ‘Uçak Düşürme
Krizinin’ ardından Alanya’da yaşayan Rus vatandaşlara
yönelik dostluk, dayanışma birlik ve beraberlik kahvaltısı
düzenledi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da katıldı.
ALTSO Başkanı Mehmet şahin, “Kriz ne kadar büyük, ne kadar global olursa olsun
biz çözüm için üzerimize düşeni yaptık ve yapacağız. Kriz var diye boş duramazdık.
Ülkemizin geleceği için çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sayın Bakanımızın
da teşrifleri ile bir barış ve huzur kenti olan Alanya’mızdan tüm dünyaya dostluk
mesajı verdik. Alanya’mızda yaşayan Rus Uyruklu kardeşlerimize de güven verdik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımı yerleşik Rus vatandaşları arasında
coşkuya neden oldu. Bakan Çavuşoğlu’nu alkışlarla salonda karşılayan Rus vatandaşlar
da yaptıkları açıklamalarda Türkiye’de yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile
getirdi.

ŞAHİN: “79 ÜLKEDEN 35 BİNİ AŞKIN YENİ ALANYALI”

ŞAHİN “KRİZ HALKLARIN
DOSTLUĞUNU ZEDELEMEZ”
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de
iki ülke arasında yaşanan krizin
tamamen devletlerin yönetim şekilleri,
prensipleri ve askeri disiplinleri ile izah
edilebileceğine dikkat çekerken, halklar
arasındaki dostluğun en küçük biçimde
zedelenmesinin mümkün olmadığını
ifade etti. Şahin, iki ülke arasında yaşanan
gerginliğin bir an önce bitmesini temenni
ederek, “Rus vatandaşlarımızla ayrımız
gayrımız yok” dedi.

Kahvaltıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra
Alanya Kaymakamı Dr Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye
Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Mehmet
Ömür Saka, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan
Akbaba, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili
ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya’daki çeşitli ülkelerin
fahri konsolosları, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, Alanya
Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı
Anjelika Anzhela, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda ve
dernek temsilcileri, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok
sayıda Rus kökenli vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin, “Son günlerde hepimizin bildiği gibi dost ve kardeş
ülkemiz Rusya Federasyonu ile arzu etmediğimiz olaylar
yaşandı. Bu yaşanan tatsızlık en az Rus arkadaşlarımız kadar
bizleri de derinden üzdü. Yaşanan olumsuzluklara rağmen biz
halklar arasındaki dostluğun, sevginin ve kardeşliğin devam
ettiğine inanıyoruz” dedi.

Rus kökenli vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Rus kökenli vatandaşlarla yıllardır Alanya’da, birlikberaberlik çerçevesinde dostça bir arada yaşadıklarını ifade eden
Başkan Şahin, “79 ülkeden 35 bini aşkın yabancı uyruklunun taşınmaz
aldığı Alanya’mız, bu yönü ile tam bir din, dil ve ırk başkenti haline
gelmiştir” dedi.
ŞAHİN: “187 ÜYEMİZ VAR”
ALTSO’ya üye 187 tane Rus ortaklı şirketin olduğunu belirten Başkan
Şahin, “Söylediğimiz rakamlardan da anlaşılacağı gibi bugün sayıları
binlerce ifade edilen Rusya Federasyonu vatandaşı artık bizler gibi
Alanya halkını oluşturan bir bütünün ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir” dedi.
ŞAHİN: “EN BÜYÜK ŞANSIMIZ BAKANIMIZ ÇAVUŞOĞLU”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Alanya’nın en büyük şansı
olduğunu vurgulayan başkan Şahin, “Bugün her iki kardeş ülkemizin
idarecilerine anlamlı bir mesaj verdiğimiz düşünüyorum. Burada
en büyük şansımız doğal olarak Alanya’mızın gururu Dışişleri
Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur. Sayın bakanımız bu gergin
siyasetten hem bölgemizin hem de ülke menfaatlerinin ne derecede
etkileneceğini bilen bir siyaset ve devlet adamıdır. Kendisi bu
olumsuz hadisenin biran önce son bulması için büyük bir diplomasi
mücadelesi vermektedir. İnanıyorum ki en kısa zamanda sorunları
aşacağız ve iki ülke arasındaki ilişkiler yine normale dönecektir” dedi.
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TOPLANTIDAN EL BİRLİĞİ İLE ALANYA
ADINA LOBİ ÇALIŞMASI YAPILMASI
FİKRİ ÇIKTI.

ŞAHİN: “SİZLER ALANYA’MIZIN
FAHRİ TANITIM ELÇİLERİSİNİZ”
Rusya ile yaşanan Krizin olumsuz etkilerini azaltmak için
var gücüyle çalışan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bu
sefer de yabancı sermayeli şirket ortakları ile kahvaltılı
istişare toplantısında buluştu. Şahin bu toplantıda yabancı
uyrukluların Alanya’nın huzurlu ve güven içinde yaşadıklarını
hatırlatarak, “Turizmdeki rakiplerimizin kara propagandasına
karşı el birliği ile gerçekleri duyuralım. Gerek sosyal medya
hesaplarınızdan gerek ise kişisel görüşmelerinizde bu gerçeği
anlatın” dedi.

Şahin toplantıda oda faaliyetleri hakkında
bilgi verdi, Alanya için birlikte yapılabilecek
çalışmalar konusunda işbirliği çağrısı yaptı.
Şahin Alanya’da yaşayan ve Yeni Alanyalılar
olarak gördükleri yabancı uyrukluları
da Alanya’mızın birer fahri tanıtım elçisi
olarak gördüklerini belirterek, “Güzel
şehrimize hep birlikte sahip çıkalım” mesajı
verdi.
Ekonomide
yaşanan
durgunluğu
azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar
kapsamında ALTSO’ya kayıtlı yabancı
uyruklu üyelere hitap eden Başkan Şahin,
“Sizleri kendimizden görüyoruz. Burada
yaşamanızdan ticaret yapmanızdan son
derece memnunuz. Sizlerin rahatı ve huzuru
bizim rahatımız ve huzurumuz. Aramızda
en küçük entegrasyon sorunu yok. Biliyoruz
sizler de Alanya’yı çok seviyorsunuz.
Bu manada yaşadığımız bu şehre sahip
çıkmak için elinizden geleni yaptığınızı da
biliyorum. Sizlere bu manada müteşekkiriz.
Zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde

sizlerden ricam ister sosyal medya
hesaplarınızdan
isterseniz
de
kendi ülkenizdeki medya araçları
vasıtasıyla Alanya’nın güvenli,
yaşanılabilir olduğunu daha fazla
duyurmanızdır. Bu şekilde yaratılan
aksi algıyı da ortadan sizlerin
desteğiyle daha kolay kaldırabiliriz
” dedi.
.
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Sadece kalkınma projeleri ve üye odaklı projelere
değil şehrin yıllardır bekleyen sorunlarına da çözüm
noktasında elini taşın altına koyan ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin’in yerleşik yabancılar için yaptığı
girişimler kısa sürede karşılığını buldu.
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Şahin’in girişimleri sonucunda Alanya’ya Göç
İdaresi Ofisi kuruldu.
Bu amaçla 20 Kasım 2014 günü beraberinde
Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah
Karaoğlu, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi
Bilal Sözen, İş Adamı Ahmet Çavuşoğlu ile bir
grup yerli ve yabancı sektör temsilcisi ile Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, Genel Müdür Atilla Toros
ve genel müdür yardımcısı Salih Bıçak’tan başta
Alanya’da bir göç idaresi ofisi kurulması olmak
üzere çok sayıda talepte bulundular.
Bu temaslardan 1 yıl sonra ilk kez bir ilçede
Alanya Göç İdaresi Ofisi kuruldu. Başkan Şahin,
yetkiller ile yaptıkları görüşmede ülkemizde en
çok yerleşik yabancının Alanya’da yaşadığını ve
bu eksikliğin ülkemizin imajına zarar verdiğini
söyledi. Alanya’nın diğer ilçelerle bir tutulmaması
gerektiğinin altını çizen başkan Şahin, “40 Bine
yakın yerleşik yabancı Alanya’mızda huzur içinde
yaşıyor. Bizler onlara Yeni Alanyalılar diyoruz.
Sorunlarını çözmek için Antalya’ya gitmek
zorunda kalıyorlardı. Artık yerinde bürokratik
işlemlerini yapacaklar” diye konuştu.

Öte yandan Göç İdaresi’nin Alanya’ya
gelmesi konusunda en büyük desteği yine
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’ndan
aldıklarını söyleyen ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, “Sadece Alanya’mızın değil
ülkemizin gruru olan Sayın Bakanımıza bir
kez daha Alanya iş dünyası adına teşekkür
ediyorum. Ne zaman proje götürsek, makul
taleplerde bulunsak bizlerin elinden tuttu
yatırımın Alanya’ya gelmesine vesile oldu”
dedi.
YABANCILAR MECLİSİNDEN
ŞAHİN’E TEŞEKKÜR
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi
üyeleri, Alanya’da Göç İdaresi bürosunun
açılmasına öncülük eden ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin’e teşekkür ziyaretinde
bulundular.
Abdullah
Karaoğlu
başkanlığında toplanan ve Rus, Alman,
İngiliz, Polonya, Finlandiya, Norveç gibi
ülkelerin dernek temsilcilerinin katıldığı
ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile
getiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
büronun açılmasında en büyük payın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ait
olduğunu söyledi.

“Alanya’da
yaşayan
değişik
ülke
vatandaşlarını en az kendimiz kadar
Alanyalı görüyoruz” diyerek sözlerine
devam eden ALTSO Başkanı Mehmet
şahin, ofisin açılması esnasında Kaymakam
Dr Hasan Tanrıseven’in de desteğini
gördüklerini söyledi.
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ŞAHİN: “İLK KEZ ALANYA’DA
AÇILDI”
Göç İdaresi’nin ilk kez bir ilçede büro
açtığına değinen Başkan Şahin, “Göç
İdaresi’nin ülkemizde her ilde bir tane
bürosu vardır. Yani toplamda 81 tane.
İlçelerde ise ilk defa Alanya’mızda bir
büro açıldı. Bunun en büyük takipçisi
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu
oldu. En büyük emek şüphesiz sayın
bakanımızındır. Çünkü süreci yakinen
takip etti. Alanya Kaymakamımız Sayın
Dr Hasan Tanrıseven’de bu süreci bizlerle
birlikte yakından takip etti. Emeği geçen
başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’na, Alanya Kaymakamımız Dr
Hasan Tanrıseven’e ve bu bizi talebi getiren
Yabancılar Meclisi Başkanımız Abdullah
Karaoğlu’na, Alanya Rus Dili Konuşanlar
İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı
Anjelika Anzhela’ya ve tüm yerleşik
yabancılarımıza teşekkür ederim” diye
konuştu.
KARAOĞLU: “BAŞKANIMIZ ŞAHİN’E
TEŞEKKÜR EDERİZ”
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e, teşekkür
ziyaretine geldiklerini ifade eden Alanya

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah
Karaoğlu, Göç İdaresi’nin Alanya’da büro
açması konusunda başından sonuna kadar
her kısmında Başkan Şahin’in büyük
emeklerinin olduğunu söyledi. Karaoğlu,
“Başkanımız Mehmet beye, minnet
borçluyuz. Çünkü son 5-6 ay içerisindeki
Alanya’daki Yeni Alanyalıların Antalya’ya
gidip gelme zorunluluğunu hepimiz
biliyoruz. Maliyetinden ziyade, bir takım
sıkıntılar vardı. Çok şükür artık Alanya’da
işler halledilebilecek. Alanya’da açılan Göç
İdaresi Bürosu için Başkanımız Mehmet
beye bir kez daha teşekkür ederim” dedi.
ANZHELA: “ARTIK DAHA RAHAT
YAŞAYACAKLAR”
Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve
Dayanışma Derneği Başkanı Anjelika
Anzhela ise Göç İdaresi’nin Alanya’ya
büro açmasının ardından Alanya’da
yaşayan yerleşik yabancıların sıkıntılarının
giderildiğini söyledi. Anzhela, “Dışişleri
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ALTSO
Başkanımız Mehmet Şahin, Alanya
Kaymakamımız Dr Hasan Tanrıseven ve
bu işe emek veren herkese çok teşekkür
ederim. Bu insanların emeklerinin
karşılığında artık yerleşik yabancıların

Antalya’ya gitme derdi bitti. İkametgah
almak büyük sorundu. Antalya’ya gitmek,
gelmek büyük zaman kaybıydı. Çünkü
bir evrak bile unutulsa Alanya’ya gelip
gidinceye kadar çok zaman kaybı oluyordu.
Artık bu tür sorunlar ortadan kalktı.
Ben tekrardan emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim” dedi.
ADZHİEVA: “BAŞKAN ŞAHİN
BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ”
Ziyarette söz alan Alanya Belediyesi
Yabancılar Meclisi Rusça Konuşanlar
Sözcüsü Dina Adzhieva ise, Türkiye-Rusya
ile arasında yaşanan uçak krizine değindi.
Yaşanan krizin ardından ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin’in, Alanya’da yaşayan Rus
kökenli vatandaşlara dayanışma kahvaltısı
verdiğini vurgulayan Adzhieva, “Alanya’da
bir Rus derneği var. İnsanlarımız kiliseye
gidebilir. Bizim ülkelerimiz arasında kötü
şeyler oldu. Ama o zaman hemen olayın
ardından ALTSO Başkanımız Mehmet
Bey, Alanya’da yaşayan bütün Rus kökenli
vatandaşları dayanışma kahvaltısında bir
araya getirdi. Siz bizim misafirimizsiniz,
panik olmayın dedi. Biz burada
yaşamak istiyoruz. ALTSO Başkanımız,
arkadaşlarımız kardeşlerimiz dedi, biz çok

sevindik. Alanya’da yaşayan Ruslar olarak
çok mutluyuz” dedi. Adzhieva’ya ayrıca
Alanya’ya Göç İdaresi Bürosu’nun açılması
sebebiyle de Alanya Kaymakamı Dr Hasan
Tanrıseven’e, ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Ziyarette söz alan Alanya Belediyesi
Yabancılar Meclisi üyeleri de, başta
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin olmak
üzere Alanya’ya Göç İdaresi Bürosu’nun
açılmasında emeği olanlara teşekkür ettiler
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ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, rekor hizmetlerin yaşandığı çalışma döneminde sosyal
sorumluluk projelerini de ihmal etmedi. Şahin özellikle şehit yakınları, gaziler ve engelli
vatandaşlarımızı unutmadı.

ŞAHİN, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİ VE
ENGELLİLERİ DE İHMAL ETMEDİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Sosyal
Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan, şehit
yakınları, gaziler ve engellilerin yararlanacağı sosyal sorumluluk
projesinin basın toplantısı ALTSO’da gerçekleştirildi.

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

ALTSO Mehmet Şahin, üye odaklı yönetim
anlayışının yanı sıra sosyal projelere de
önem vermeye devam ediyor. Şahin, bu
kez de şehit yakınları, gazi ve engelliler için
planlanan sosyal sorumluluk projesinin
startını Alanya Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürü Ahmet Çelik’le birlikte verdi.
ALTSO’da projesinin basın toplantısına
Şahin ve Çelik’in yanı sıra, Türkiye Muharip
Gaziler Derneği Alanya Temsilcisi Abdullah
Yılmaz, gaziler ve engelliler katıldı.
Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi
veren Başkan Şahin, “Ülkemiz için canlarını
feda etmekten kaçınmayan, haklarını
ödememiz asla mümkün olmayan şehit ve
gazilerimiz başta olmak üzere ilgi ve desteğe
muhtaç engelli vatandaşlarımız için Alanya
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet
Çelik ile birlikte güzel bir proje hazırladık.
Bugün itibariyle başlayan projemizde,
odamız üyeleri arasından destek verecek
işyerlerinden şehit ve gazi yakınlarıyla,
engellilerimiz indirimli olarak hizmet veya
mal temin edebilecekler” dedi.
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Burada bir farkındalık yaratacağız. Kampanyaya
katılmak isteyenler Alanya Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüğü’ne giderek hazırlanan
indirim protokolünü imzalayıp işyerlerinin
camına asacaklar. Kahraman şehitlerimizin ve
gazilerin haklarını ömür boyu ödeyemeyiz. Biz
onların sayesinde huzur, güven içerisinde burada
yaşıyoruz. Bizimki küçük de olsa bir nebze
farkındalık yaratmak. Engelli arkadaşlarımıza
da farkındalık yaratmak. Yarın ne olacağımızı,
doğacak çocuklarımızın ne olacağını Allah bilir.
Bunun için böyle olacakmış gibi biz de onlara
değer vermeliyiz” diye konuştu.
ŞAHİN: “SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN
FARKINDAYIZ”
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekonominin yanında
sosyal sorumluluğun da farkında olan bir oda olduğunu dile
getiren Başkan Şahin, “Kahraman gazilerimiz ve engelliler
için bir kampanya başlattık. Her zaman söylediğimiz gibi
ALTSO sadece ticaretin değil sosyal sorumluluğunun da
farkında olan bir oda. Bu vatan uğruna canlarını feda eden
kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak az.
Bunlar bizim için yeterli değil ama bir nebze farkındalık
yaratmak için onların da acılarını dindirip, önemsendiğini
göstermek için böyle bir kampanyaya ALTSO olarak
iştirak ettik. Ben inanıyorum ki kadirşinas halkımız bu
kampanyaya destek verecektir. Daha biz basına açıklamadan
kamuoyunda duyulmasının ardından bizi arayanlar oldu.

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

YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Temsilcisi Abdullah Yılmaz
ise yaptığı konuşmada, Başkan Şahin’e ve Müdür Çelik’e yaptıkları
projeden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, “Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Alanya Temsilciliği olarak Çelik ve Şahin’in bize yapmış
olduğu katkılardan dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek az.
Biz gaziler olarak her zaman Alanya’da sahiplenildiğimizi kimsesiz
kalmadığımızı hissettirdiler. Şimdiye kadar hissettirdiler. Şimdiden
sonra da hissettireceklerine inandığımız için kendilerine ne kadar
teşekkür etsek az. Gaziler ve şehit yakınları adına kendisine teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan engelli Ali Özdemir ise projenin Türkiye’de bir
ilk olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Bu proje sanırım Türkiye’de bir
ilk olacak. Bunun bir örnek olacağına inanıyorum. Projen başarılı
olacağını düşünüyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.
ŞAHİN’İ DUYGULANDIRAN HEDİYE
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Temsilcisi Abdullah Yılmaz,
yapılan konuşmaların ardından ALTSO Başkanı Mehmet Şahin
ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’e yapılan
projelerden dolayı Onur Belgesi verdi.

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

Aldığı hediye karşısında oldukça duygulanan ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin, “Görev sürem boyunca gerek teşekkür belgeleri, gerekse plaketler
onlarca hediye aldım. Ama bugün gazilerimizden aldığım Onur Belgesi
beni çok duygulandırdı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Şuana kadar
aldığım manevi değeri en yüksek hediye. Kendilerine tekrardan çok
teşekkür ederim” dedi.
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İLK ANLAŞMA SAĞLIK ALANINDA
YAPILDI
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimi,
oda üyelerinin daha iyi sağlık hizmetini
daha uygun şartlarda alabilmeleri için
Alanya’nın gözde sağlık merkezleri
Anadolu Hastanesi, Yaşam Hastanesi ve
Şifa Tıp Merkezi ile protokol imzaladı.

ŞAHİN’DEN BİR YENİ UYGULAMA DAHA

ALTSO’NUN KARTI
AVANTAJLI HALE GELDİ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Oda üye kimlik kartının
işlevselliğini arttırmanın yanında, ALTSO’nun üyeliğini cazip
kılmak, saygınlığını korumak; Oda-üye bütünleşmesinin
yanında üyelerin de birbirleri ile bütünleşmelerini sağlamak
için “Avantaj Kart” uygulamasını başlattı.
Eğitimden giyime, gıdadan, kozmetiğe, sağlıktan geziye her alanda hem
üyelerin uygun alışveriş yapmasını ve hem de üyeler arasındaki ticaretin
gelişmesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışma odanın resmi www.altso.org.
tr adresinden de yayınlanıyor. ALTSO üyeleri oda kimlik kartları ile nerelerden
indirimli alışveriş yapabileceklerini rahatlıkla öğrenebiliyor.

Protokol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
Meclis Başkanı Metin Atalay, Anadolu
Hastanesi Başhekimi Dr. Bektaş Tekin,
Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Cafer
Arslan ve Özel Şifa Tıp Merkezi Başhekimi
Operatör Doktor Emin Kaptanoğlu
arasında imzalandı.

‘ÜYELERİMİZ BÜTÜNLEŞECEK’

HASTANELER ÇOK MEMNUN OLDU

Yapılan anlaşmalardan ALTSO üyeleri ve
onların bakmakla yükümlü olduğu birinci
dereceden yakınları yararlanabilecek.
Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları
çok sayıda faaliyet arasında en fazla sosyal
projelere ağırlık verdiklerini hatırlatan
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Sosyal
projelerimizin odamız ile üyelerimiz
arasında, hatta üyelerimizin kendi
aralarında bir bütünleşme sağlayacağına
inandık. Oda üyeliğini cazip hale getirecek
çalışmalar kapsamında odamıza kayıtlı
tüm sağlık sektöründe hizmet veren üye
firmalarımızla görüşmeler yaptık. Bunun
sonucunda Alanya’nın kendi sektöründe
öncüsü olan 3 sağlık kuruluşu ile anlaşma
sağladık” dedi.

Anadolu Hastanesi Başhekimi Dr. Bektaş
Tekin de ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve
Meclis Başkanı Dr. Metin Atalay’a teşekkür
etti. Dr. Tekin, Özel Anadolu Hastanesi
olarak her türlü donanıma sahip olduklarını
dile getirirken, ALTSO üye ve bakmakla
yükümlü oldukları birinci derecede
yakınlarına hizmet vermekten büyük
memnuniyet duyacaklarını söyledi. Yaşam
Hastanesi Başhekimi Dr. Cafer Arslan
ve Şifa Tıp Merkezi Başhekimi Operatör
Doktor Emin Kaptanoğlu da, kurum olarak
bu çalışmaya gereken önemi verdiklerini
ve ALTSO üyelerine en iyi biçimde hizmet
verecek olmaktan duydukları memnuniyeti
dile getirdi.

‘METİN ATALAY’A TEŞEKKÜRLER’
Oda üyelik kartlarını avantaj kartına
çevirme hedefi koyduklarını da hatırlatan
Şahin, “Bu yöndeki çalışmalarımız sadece
sağlık sektörü ile sınırlı kalmayacak.
Eğitimden giyime, giyimden gıdaya,
aklınıza ne gelirse her alanda hem
üyelerimizin uygun alışveriş yapmasını,
hem de üyelerimiz arasındaki ticaretin
gelişmesini
sağlamayı
hedefliyoruz”
diye konuştu. Şahin, halen ALTSO üyesi
firmalarla yazışmaların sürdüğünü ve
yakın gelecekte hangi firmaların üyelere ne
şekilde indirim uygulanacağının oda web
sayfasında duyurulacağını sözlerine ekledi.
Şahin son olarak sağlık hizmeti projesine
büyük katkısı olan Meclis Başkanı Dr.
Metin Atalay’a da teşekkür etti.
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Şahin’den ALTSO tarihinde bir ilk daha!...

Şahin’in Oda tarihinde bir ilk olan bu projesi sonrasında çok sayıda
iş adamı 1 yıldan 5 yıla kadar uzun vadeli Schengen Vizesi aldı.
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2013 Haziran ayında göreve seçilen ALTSO Başkanı
Mehmet Şahin, sınır tanımayan üyeleri için kurduğu “ALTSO
Vize Ofisi” vasıtasıyla çok sayıda KOSGEB destekli fuar ve iş
gezileri düzenledi.

A

KOSGEB DESTEKLİ FUARLARDA
UZUN VADELİ VİZE FIRSATI
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1991 yılında kurulan ALTSO yine Başkan Şahin döneminde ilk kez yurt dışı fuarlarda stand
açtı. Paris Sial Gıda Fuarı ve Moskova MITT Turizm Fuarına Alanya’yı temsilen katılan ve
büyük sükse yapan ALTSO, Alanya tanıtımına da çok önemli katkılarda bulundu.
Söz konusu Fuarlarda çok sayıda önemli toplantıya katılan, firma ziyaretleri yaparak mesleki
bilgi ve tecrübelerini arttıran ALTSO Üyeleri, aldıkları uzun vadeli Schengen Vizesi sayesinde
daha sonra da birçok yurt dışı deneyimini yaşama imkanı buldu.
Fuarları KOSGEB’in de desteğini alarak gerçekleştiren ALTSO Başkanı Şahin, böylece
maddi imkanı sınırlı olan iş adamlarına da önemli ölçüde katkı yapmış oldu.

“ALTSO Vize Ofisi” vasıtasıyla çok sayıda KOSGEB destekli fuar ve iş gezileri düzenledi.
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2013–2014-2015-2016 YILI FUAR VE İŞ GEZİLERİ

1991 yılında kurulan
ALTSO, Başkan Şahin
döneminde ilk kez yurt dışı
fuarlarda stand açtı.

19-23 EYLÜL 2013 - EKİM 2014 – EKİM 2015

ANTALYA’DA YÖREX FUARI

18-21 MART

2014

MOSKOVA MİTT FUARINA İŞ GEZİSİ

23-26 ŞUBAT

2014

DUBAİ’DE GERÇEKLEŞEN GULFOOD 2014 GIDA FUARI

04-08 MART

2014

ITB BERLİN TURİZM FUARI

10-13 NİSAN

2014

MOSKOVA İŞ GEZİSİ

18-23 EKİM

2014

FRANSA SİAL GIDA FUARI

22-26 EKİM

2014

ANTALYA YÖREX FUARI

28-31 EKİM

2014

LETONYA RİGA İŞ GEZİSİ

22-25 OCAK

2015

EMITT FUARI

08-12 ŞUBAT

2015

DUBAİ İŞ GEZİSİ

03-07 MART

2015

ITB BERLİN TURİZM FUARI

17-21 MART

2015

MITT MOSKOVA TURİZM FUARI

19-23 AĞUSTOS

2015

LİTVANYA İŞ GEZİSİ

07-11 EKİM

2015

ANTALYA YÖREX FUARI

08-11 MART

2016

ITB BERLİN FUARI

08-11 MART

2016

ITB BERLİN FUARINA İŞ GEZİSİ

16-23 MART

2016

SUUDİ ARABİSTAN İŞ GEZİSİ VE UMRE ZİYARETİ

07-10 NİSAN

2016

MACARİSTAN İŞ GEZİSİ

16-23 MAYIS

2016

ABD İŞ GEZİSİ / Türk Yürüyüşü

BÜYÜKELÇİLERLE
DOSTLUK KÖPRÜSÜ
KURULDU
ALTSO Başkanı Görev süresi içerisinde
çok sayıda ülkenin büyükelçisini de
Alanya’ya getirerek işbirliği çalışmaları
başlattı. Özellikle Litvanya, Letonya,
Ukrayna, Lübnan, Macaristan gibi
ülkelerin Büyükelçilerini ALTSO’da
ağırlayan Başkan Şahin’in kurduğu bu
etkili ilişkiler sayesinde iş adamlarının
Avrupa’ya gitmesinin önündeki çok
sayıda bürokratik engel de ortadan
kaldırıldı.
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ŞAHİN, FAHİŞ FİYATLA BETON
SATAN FİRMALARA DUR DEDİ

GÜÇLÜ’NÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLDUK

Beton fiyatlarının Alanya’da diğer bölgelere oranla yüzde 50 pahalıya satılması
sonucu harekete geçen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri sonuç verdi.
Rekabet Kurulu, aralarında ülkemizin en önemli beton üreticilerinin de olduğu 6
firmaya 15 milyon TL ile 4 Milyon TL arasında cezai işlem uyguladı

Kararı değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin, “Beton fiyatlarında çok büyük adaletsizlik
vardı. Bu olayın sonuna kadar gideceğimizi,
adaletsizliğe izin vermeyeceğimizi belirtmiştik.
Yaşanan adaletsizlik verilen cezalarla bir kez daha
gün yüzüne çıktı. Bundan sonra bu firmaların
adaletsiz uygulamalarının son bulacağını
düşünüyorum. Aynı hataları yapmaya devam
ederlerse yine karşılarında bizi bulurlar geri adım
atmayız. Üyemizin hakkını yedirmeyiz” dedi.

“YATIRIMCIYA ENGEL ÇIKARILMAMALI”
Konuyla ilgili olarak gerek müteahhitlerle gerekse kurumlarla
her zaman fikir alışverişinde bulunduklarını da aktaran
Başkan Şahin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da
konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. “Cumhurbaşkanımız
ve Başbakanımız yatırımcının önünü açın derken birileri
yatırımcıyı zor durumda bırakmaya kalkıyor” diyen Şahin,
“Kimse yatırımcının önüne engel çıkarmamalı” dedi. Kararı
değerlendiren sektör temsilcileri de, “İşin başından bu yana
olayı takip eden ve bizlerin haklarını savunan Başkanımız
Mehmet Şahin’e de teşekkür ediyoruz” dediler.

ŞAHİN: “ARAŞTIRMALAR YAPTIK”
İnşaat
sektörüyle
uğraşan
ALTSO
üyelerinin göreve geldikleri günden bu
yana kendilerine sürekli beton fiyatlarında
yaşanan
adaletsizliği
bildirdiğini
vurgulayan Başkan Şahin, “Üyelerimizden
gelen şikâyetleri ALTSO yönetimi olarak
biz de değerlendirdik. İncelemeler
yaptık, fiyatları araştırdık ve üyelerimizin
şikâyetlerinde son derece haklı olduklarını
gördük. Oda yönetimi olarak bu durumun
inşaat
maliyetlerini
ciddi
oranda
yükselttiğine ve nihai kullanıcıya da satış
rakamları anlamında olumsuz yansıdığına
her ortamda dikkat çektik” dedi.
ŞAHİN: “FİRMALARI BİZZAT
ZİYARET EDİP UYARMIŞTIK”
İnşaat sektöründe yaşanan bu adaletsizliği
ortadan kaldırabilmek için çeşitli çalışmalar
yürüttüklerini ifade eden Başkan Şahin,
“Konu ile ilgili sektördeki en büyük
çimento üreticilerinden çimento firmasının
sahipleri ile yüz yüze görüşmeler dahi
gerçekleştirdik. Zaten bir kişi sektöre mal
veren 4 firmanın sahibi durumundaydı. İlk
önce bize bu adaletsizliğin son bulacağına
dair söz verdiler a ma sözlerini tutmadılar.
Biz de bu adaletsizliğin önüne geçebilmek

amacıyla da 7 Temmuz 2013 tarihinde
başta Başbakanlığa, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’na,
Ekonomi
Bakanlığı’na,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na ve Türkiye Rekabet
Kurumu Başkanlığı’na konu ile ilgili
raporlar hazırlayarak, gerekli başvuruları
yaptık. Yapmış olduğumuz başvurular
neticesinde soruşturma başlatıldı ve alınan
kararda 2 evet oyuna rağmen 4 hayır oyu ile
haksız rekabet reddedilmişti. Ama biz pes
etmedik, işin de peşini bırakmadık” dedi.
ŞAHİN: “BİRÇOK DELİLE ULAŞILDI”
ALTSO olarak daha kararlı bir şekilde
bu adaletsizliğin üzerine gitmeye devam
ettiklerine değinen Başkan Şahin, “Konu
ile ilgili ısrarlı girişimlerimize devam ettik.
Rekabet Kurumu’na, yaptığımız gizliliği
talep edilen 7 ayrı başvuru, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın 2 ayrı başvurusu ile
ilgili rekabet kurulunun ilk inceleme raporu
tamamlanmış ve Nisan 2014 tarihinde ön
araştırma yapılmasına karar verildi. Ön
araştırma raporu sonucunda ise Haziran
2014 tarihinde soruşturma kararı verildi.
Bu çalışmalar devam ederken odamızın
7 Temmuz 2013 tarihli başvurusundaki
iddiaları ilgisi nedeniyle 1 Ekim 2014
tarihinde mevcut soruşturma kapsamında

değerlendirilmesine karar verildi. Bu
süreçte Rekabet Kurulu’nun inceleme ve
değerlendirmeleri hızlı bir şekilde devam
etti. İlgili pazar araştırmaları ve soruşturma
kapsamındaki firmalar ile ilgili soruşturma
bir bütün halinde incelenerek birçok delile
ulaşıldı” dedi.
Şahin tek hedeflerinin üyelerinin haksızlığa
uğramasını engellemek olduğunun altını
çizdiği konuşmasında son olarak; “Tüm
bu sürecin ardından haklılığımız kabul
edildi. Amacımız kimsenin ceza alması
değildi ancak aynı hataları yapmaya devam
ederlerse karşılarında yine bizi bulacaklar”
dedi.
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ŞEHRİN SORUNLARINA SESSİZ KALMADIK!...

İSKELEDE BARIŞI ‘ŞAHİN’ SAĞLADI
Alanya Balıkçılar Kooperatifi ile Alanya Yatçılar Kooperatifi arasında Alanya İskelesi’nde
su, elektrik, tel örgü ve çeşitli konularda aylardır yaşanan tartışmalar 10 Temmuz 2015
Cuma günü ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in iki tarafı uzlaştırmasıyla son buldu. Taraflar
ALTSO’da hazırlanan anlaşmayı imzalayarak, barışı sağladı.
ŞAHİN:
“ALANYA’MIZIN
BİRLİK
BERABERLİĞE İHTİYACI VAR”

DEMİREL VE SİPAHİOĞLU: “ŞAHİN’E
TEŞEKKÜR EDERİM”

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya
İskelesi’nde Alanya Balıkçılar Kooperatifi
ile Alanya Yatçılar Kooperatifi arasında
uzun süredir çeşitli konularda tatsızlıklar
yaşandığını belirterek, “İskelemizde aylardır
devam eden çeşitli sorunlar vardı. Bu
sorunların ardından sağ olsunlar iki taraf da
bize geldiler ne yapabiliriz diye. Yaptığımız
kısa bir çalışma sonrasında anlaşmayı
sağladık. Ben uzlaşmacı oldukları için iki
tarafa da teşekkür ediyorum. Alanya’mızın
uzlaşmaya, birlik beraberliği ihtiyacı var,
ayrışmaya değil. Ortak paydamız Alanya
ticaretini üst seviyeye taşımak iki tarafa da
tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.

Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkan
Yardımcısı Adnan Sipahioğlu, barışı
sağlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e
teşekkür ederek, “Amacımız iskelede
birlik beraberliği sağlamak, kavga
gürültüyü bitirmek. Bugüne kadar yaşanan
tatsızlıklardan dolayı halkımızdan özür
diliyoruz. Biz Yatçılar Kooperatifi’yle,
Balıkçılar Kooperatifi işbirliğini yaptık.
Allah nasip ederse bundan sonra birlik
beraberlik içerisinde olacağız. ALTSO
Başkanımız Mehmet beyde bizi bir araya
getirdi barışı sağladı. Ben kendisine de
böyle bir olaya vesile olduğu için teşekkür
ediyorum” dedi.

Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Yusuf
Demirel, iskelenin uzun zamandır kanayan
bir yara olduğunu belirterek, ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin’in araya girmesiyle
barışın sağlandığını söyledi. Demirel,
“İskelede yaşanan sorunu maalesef
Alanya’da kimse üstlenmedi ama sağ olsun
başkanımız Mehmet bey sorunla ilgilendi.
Huzurlarınızda
kendisine
teşekkür
ediyorum. Balıkçılarla oturduk aramızda
ufak tefek anlaşmazlıklar vardı bunu da
imza altına alıp, anlaşmayı yaptık. Bundan
sonra bir diyalog içerisinde iyi bir iskele
için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye
konuştu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ile iskelede
yaşanan sorunların çözümü konusunda sık sık görüş alışverişinde bulunuyor.
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“SİVRİSİNEREK SORUNU ORTADAN
KALKACAK”
Elektrik kesintilerinden kaynaklanan
zararların aboneye geri ödenmesi ve refüj
aydınlatmalarının yapılması hususunda da
taleplerde bulunduklarını belirten Başkan
Şahin, “Gerekli taleplerde bulunduk.
Genel müdürlerimiz gerekli çalışmaları
yapacaklar” dedi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, davetleri üzerine son iki meclis
toplantısına katılan CLK Akdeniz ve ASAT Genel Müdürleri
burada gelen talepleri bir bir hayata geçirmeye başladılar.

ŞAHİN’İN TALEPLERİ
YİNE KARŞILIK BULDU

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, bu çalışma ile sadece
ticaret erbabına yönelik değil Alanya halkının sorunlarını
dile getirdiklerini hatırlatarak, ”Biz belediyeler, valimiz,
kaymakamımız, bölgemiz milletvekilleri ve sayın bakanlarımızla
koordineli çalışıyoruz. Amacımız hizmetin şehrimize gelmesi.
Bu yüzden sık sık bir araya gelerek sorunları güncelliyor,
çözüm önerileri getiriyoruz” dedi.

“SÖZ ALDIK”

“ALANYA KALESİ AYDINLANDI”
ALTSO Meclisi’nde genel müdürlerle
Alanya’nın genel sorunlarını ve iş dünyasının
taleplerini konuştuklarını ifade eden Başkan
Şahin, “CLK’dan müdürlerimizin konuk
olduğu toplantımızda, Alanya Kalesi’nin
aydınlatmasıyla ilgili bir talebimiz olmuştu.
Bu talep yerine getirildi ve Alanya Kalesi
aydınlatıldı. Alanya Kalesi’nde zaten
bakım-onarım çalışmaları belediyemiz
tarafından yapılıyordu, CLK tarafından da
diğer eksikler giderildi ve kalemiz güzel bir
aydınlatmaya kavuştu. Yani taleplerimiz
sonuç vermeye başladı” dedi.

Başkan Şahin, “Kaçak elektrik bedelinin
tüm abonelere ödetilmesi konusu vardı
onu da düzelttiklerini bizzat genel
müdürümüz söyledi. Enerji gelene kadar
kaybolan enerji konusunda gerekli
çalışmaları yapacakları hususunda da genel
müdürlerimizden söz aldık. Elektrikle ilgili
bir de indirim kampanyaları konusunda
da üyelerimizin ve iş adamlarımızın yeteri
kadar bilgilendirilmesini kendilerinden
talep ettik. İndirimle ilgili çok az talep
olmuş, bizzat biz de bu konuda açıklamalar
yaparak üyelerimizin indirimli elektrik
almalarını sağlayacağız. Zaten biliyorsunuz
biz zaten CLK ile indirimli elektrik
protokolü yapmıştık, bunun da takipçisi
olmaya devam edeceğiz” dedi.

ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay’ın
katıldığı
meclis
toplantısında
da
Alanya’nın genel sorunlarıyla ilgili
taleplerde
bulunduklarını
aktaran
Başkan Şahin, “Sivrisinekle mücadele
de ASAT Genel Müdürümüzden talepte
bulunduk. Biliyorsunuz tüm Alanya’mız
bu konuda büyük sıkıntı çekti. Ama genel
müdürümüzden sözü aldık önümüzdeki
sene sivrisinekle ilgili bir sorun
yaşamayacağız. Bunun yanında arıtma
tesislerimizin yeterli seviyeye gelmesi ya
da gerekiyorsa yeni arıtma tesislerinin
yapılması hususunda kendilerinden talepte
bulunduk. Genel müdürümüz ASAT’ın
ilçemize toplamda 116 Milyon TL yatırım
yapacağını bize bildirdi. Bunun da takipçisi
olacağız” dedi.

Başkan Şahin, “ASAT Genel Müdürümüz
Faruk Karaçay’dan ayrıca, Demirtaş
Mahallesi’ne
kanalizasyon
sistemi
kurulması, Obagöl Mahallesi’nde içme suyu
sorunlarının giderilmesi, logarların temizlik
ve bakımı, Konaklı Mahallesi içme suyu
hattının ve arıtma tesisinin iyileştirilmesi,
Avsallar ve Mahmutlar Mahallesi içme
suyu iyileştirmesi, bürokratik işlemlerin
azaltılması hususunda taleplerde bulunduk”
diye konuştu.
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ALTINAY’DAN ŞAHİN’E ZİYARET
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, yakın dostu
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.
İnşaat sektörüne ilişkin kanuni mecburiyet taşıyan sertifika programları konusunda
ALTSO ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerin değerlendirildiği
ziyarette, Şahin ayrıca, müdürlüğün Alanya’ya ofis açması gerektiğini dile getirdi.
Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin, ”Öncelikle yakın dostum Sayın Tevfik Altınay’a nazik
ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. ALTSO Yönetimi olarak, Alanya’mızı ilgilendiren
her konuda, her kurumla koordineli, uzlaşıcı, birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.
Alanya’mıza bu anlayışla hizmet ediyoruz. Bunun için her kurumla işbirliği yapıyoruz.
Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü de işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlardan bir tanesi. Müdürümüz Tevfik
Altınay’la koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kendisi önemli çalışmaları olan, başarılı bir
müdür. Alanya’mıza da büyük önem veriyor. Kendisiyle başta inşaat ustalarının sertifika
programları olmak üzere müdürlüğün Alanya’mızda bir Ofisinin açılması konusunda
görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

15 TEMMUZ DESTANI

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 15 Temmuz Destanı’nın 1’inci yıldönümünde
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda oda başkanlarıyla birlikte törene
katılan vatandaşlara şehitlerimizin kanıyla sulanmış kutsal bayrağımızı hediye etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde tüm ülke olduğu gibi
Alanya’mızda da tek yürek olduk. İskele Şelale Meydanı’nda toplanan vatandaşlar,
terörü lanetledi. İskele meydanında toplanan vatandaşlar saat 21.00’de Hükümet
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na yürüdü.
Atatürk Anıtı’nda Alanya Kaymakamlığı organizasyonunda gerçekleştirilen
törende, vatandaşlar demokrasi nöbeti tutu.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, oda başkanlarıyla birlikte Milli Birlik
Yürüyüşü’ne katılarak, vatandaşlara kahraman şehitlerimizin kanıyla sulanmış
kutsal bayrağımızı hediye etti.

ALTINAY: “ALTSO ÜYELERİ ÇOK ŞANSLI”
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya
için özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, “ALTSO üyeleri böyle bir başkana sahip oldukları
için çok şanslılar. Mehmet Bey, hem oda üyeleri hem de Alanya için önemli projeler
üretiyor. Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Ne kadar Alanya’yı sevdiğini çok iyi
biliyorum. Kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim” dedi.
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15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, 15 Temmuz hain darbe
girişimine karşı TOBB ile eş zamanlı düzenlenen ortak basın
toplantısına katıldı.
81 il ile eş zamanlı olarak Antalya TSO
Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya bölgedeki tüm oda ve borsa başkanlarının yanı sıra sendika temsilcileri de katıldı.
Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen
alçak darbe girişimine çok sert tepki gösterildi.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin bu kalleşçe devleti ele geçirme teşebbüsünü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
Ortak açıklamada ise bu hain teşebbüse karşı direnen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet kurumlarına ve en önemlisi aziz milletimize teşekkür edildi. Açıklamada 15
Temmuz’da hayatlarını hiçe sayan şehitlere Rahmet, gazilere şükran
temennisinde bulunuldu.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye’nin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli
birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen
menfur silahlı darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, devletimizin kararlı tutumu
ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip
çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. İşte bu tarihi günün 1’inci yıldönümünde canları pahasına bu alçak darbe girişimini eşsiz bir destan
yazarak durduran kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederken; Yüce Allah’tan bu güzel vatanımızda bu tür hain
saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” diye konuştu.
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ŞAHİN TOBB
GENEL KURULUNU
DEĞERLENDİRDİ
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve
Genel Kurul Delegeleri, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurulu’na
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen
toplantıyı değerlendiren Başkan Şahin,
ülke ekonomisinin nabzının attığı genel
kurulda Alanya’yı en iyi şekilde temsil
ettiklerini söylerken, toplantının hayırlı
olması temennisinde bulundu.

Genel Kurula, ALTSO’nun TOBB Delegeleri Metin Atalay, Serdar Uygun, Mehmet Bacaksızoğlu, Ali
Kamburoğlu, Celal Zafer, Hüseyin Sertgöz, Zafer Sönmez, Hakkı Uysal, Şevki Taç, Özcan Şafak Mavili,
Fatma Taşpınar ve Genel Sekreter Erhan Akman ile birlikte katılan Başkan Şahin başta Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere çok sayıda bakan, parti lideri ve
ekonomiye yön veren kuruluşların temsilcileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
Genel kurulda çok sayıda yetkili isim ile bir araya gelme imkanı bulduklarını da sözlerine ekleyen Şahin,
“Bu tip organizasyonlarda ülkemizin yarınlarını inşa edecek konular masaya yatırılıyor. Büyüyen Türkiye için
neler yapılabileceği istişare ediliyor. Ben genel kurul toplantımızın camiamız ve ülkemiz için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarımız ile Alanya’mızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum”
dedi.
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Türk ve Rus oyuncuların rol aldığı DoğuBatı dizisinin 2. Sezonu ALTSO’nun
desteğiyle Alanya’da çekilecek. Tanıtımda
farklı argümanların önemine değinen
Başkan Şahin, “Alanya’mızın tanıtımı
konusunda elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Fuarlar kadar online tanıtım
da, film destekli tanıtımlar da çok önemli.
Daha önce Finlandiya Fox TV ile yaptığımız
çalışma büyük ses getirmişti. ” dedi.

ALTSO’DAN 50 MİLYON
KİŞİYE ALANYA TANITIMI
ALTSO, Finlandiya Fox TV’de yayınlanan ve izlenme rekorları
kıran “Alanya’nın Kahramanları” isimli diziden sonra şimdi de Rus
Pazarı’na yönelik bir film çalışması için düğmeye bastı. ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, “İskandinav ülkelerindeki başarının
ardından Alanya’mız için büyük önem taşıyan Rus Pazarı için de
çalışma başlattık. Bu tür çalışmalar imajımıza çok olumlu katkılar
sağlıyor. Filmi Rusya ve çevre ülkelerle birlikte 50 milyon kişinin
izlemesi bekleniyor” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus
Yapım Şirketi Star Media Film işbirliğinde
Alanya’da dizi film çekilecek. Rusya’nın
en büyük 2. Yapım şirketi olan Star Media

Film Dış Yapımlar Yetkilisi Nadia
Rekhter ile Yapımcı Alexei Terantiev
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret
etti. Ziyarette, ALTSO Yönetim Kurulu
Üyesi Yüksel Kaya, Alanya Rus Eğitim
Derneği Başkanı Ekaterine Gündüz ve
sinema oyuncusu Yasin Kınay’da yer aldı.
RUSYA, UKRAYNA, KAZAKİSTAN,
LİTVANYA, ESTONYA
VE LETONYA’DA İZLENECEK
Rusya’nın en büyük 2. Yapım şirketi
olan Star Media Film, başrollerine Türk
oyuncu Adnan Koç ve Rus oyuncu
Evgeniya Loza’nın paylaştığı ‘DoğuBatı’ adlı dizinin 2.
Sezonunu ALTSO’nun
desteğiyle
Alanya’da
çekecek.
Rusya
ve
Ukrayna’da ilk sezonunu
toplamda 28.5 milyon
kişinin izlediği dizi,
bu yıl Kazakistan’da da
yayına giriyor. Litvanya,
Letonya,
Estonya’da
da yayınlanması için
görüşmelerin sürdüğü
dizi
film
toplamda
50 milyondan fazla
izleyiciye
ulaşarak
Alanya’nın
tanıtımına
önemli katkı sağlayacak.

ŞAHİN: “ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ
GÖSTERİYORUZ”
ALTSO olarak Alanya’nın tanıtımı için
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini
belirten Başkan Şahin, “Geçtiğimiz yıl
Finlandiya Fox TV’de yayınlanan ve
izlenme rekorları kıran 12 bölümlük
‘Alanya’nın Kahramanları’ adlı dizinin bu
yıl ikinci sezonu da Alanya’mızda çekildi.
Dizinin Finlandiya’da yayınlanmasının
ardından güzel geri dönüşler aldık. Daha
önce de dediğimiz gibi bu tür konular
Alanya’mızın tanıtımı için çok önemli.
Finlandiya’nın ardından çalışmalarımız
devam etti. Bu yıl da Rus yapım şirketinin
çektiği ‘Doğu-Batı’ adlı dizinin ikinci
sezonu Alanya’da çekilecek ” dedi.
Başkan Şahin, “Bu tür organizasyonlar
Alanya’mızın tanıtımına çok önemli katkılar
yapıyor. Bu gibi tanıtım argümanlarını
çoğaltabilirsek ülkemizin imajına da
olumlu katkılar yapmış olacağız” diye
konuştu.
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ALTSO’DAN
ENGELLİLER İÇİN
PROTOKOL

ŞAHİN, “HEPİMİZ BİRER ENGELLİ
ADAYIYIZ”

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, sosyal sorumluluk
projelerine destek olmaya devam ediyor. Şahin bugün
Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği ile kapasitesi
yüksek engelli bireyleri siber güvenlik alanında istihdam
etmeyi amaçlayan projenin startını verdi.
ALTSO’da
gerçekleştirilen
protokol
törenine, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
EPEYD Başkanı Hasan Kerem Ünsal,
EPEYD Basın Sözcüsü Servet Sipahioğlu,
EPEYD Başkan Yardımcısı Nusret Gönül
katıldı. ALTSO ile EPEYD arasında
imzalanan protokolle engellerin sosyal
platformda kendilerini aşarak toplumda
saygın bir konuma gelmeleri hedefleniyor.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan
Engelliler Haftası’nı kutlayarak sözlerine
başlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
“Engellileri sadece Engelliler Haftası’nda
değil her zaman unutmamalıyız” dedi.
Sağlıklı bireylerinde birer engelli adayı
olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin,
“10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan
Engelliler Haftası göz önüne alınarak
protokolü bugün imzalıyoruz. Sadece 1016 Mayıs tarihleri arasında değil, engellileri
hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü
hepimiz bir engelli adayıyız. Bunu hiçbir
zaman aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.
Proje hakkında da bilgiler aktaran Başkan
Şahin, “Bu projeyi EPEYD ile odamız
işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. ALTSO
Yönetimi olarak sadece işadamlarımızın
sorunlarıyla değil, Alanya’mızın sosyal
sorunlarıyla da oda olarak ilgileniyoruz.
Elimizden geldiği kadar şehrimize her
anlamda hizmet etmeye devam ediyoruz.
Sosyal Hizmetler Merkezi’yle birlikte şehit
yakınları ve gazilerle ilgili projemiz vardı. O
projemize de esnaf ve ticaret erbaplarımız
büyük ilgi gösterdi. 2016 yılından bu yana
devam eden çalışmalar, odamız işbirliğinde
seçilecek
engelli
bireylere
eğitim

verilmesiyle devam edecek. Yani
burada odamızda engellilere
eğitim de vereceğiz. Biz eğitim
salonumuzu memnuniyetle bu
tür projelere tahsis edeceğiz.
Bugün imzaladığımız protokole
emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim. Alanya’mıza
hayırlı olsun” dedi.
ÜNSAL’DAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR
Protokol öncesinde konuşan EPEYD
Başkanı Hasan Kerem Ünsal, ALTSO ile
imzalanan protokolün önemine değindi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e sosyal
sorumluluk projelerine verdiği önemden
dolayı teşekkür eden Ünsal, “Bugün burada
tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Özellikle
savunma sanayi anlamında kreatif
gelişmelerin geliştirilebilmesi ve buna ek
olarak Türkiye’nin kanayan yaralarından
biri olan siber güvenlikte personel ve
istihdam eksikliğinin giderilebilmesi, ayrıca
engellerin sosyal platformda kendilerini
aşarak toplumda saygın bir konuma
gelmeleri için müstesna bir protokole imza
atmak istedik. Bu noktada yapacağımız
tüm çalışmalar engelli kardeşlerimizi
çeşitli paydaşlarla birleştirecek. Şu anda
BAKA’ya başvurmak için bir girişimde
bulunduk. Özellikle bu projeye başvurarak

engelli kardeşlerimizin siber güvenlik
alanında nitelikli yetiştirilebilmesini ve
engelli kardeşlerimize uygun bir eğitim
merkezinin oluşturulması için çeşitli
girişimleri sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
ALTSO Başkanı Şahin’e de destekleri
nedeniyle EPEYD camiası adına teşekkürü
bir borç biliyoruz” diye konuştu.
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Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na servis yapan acente yetkilileri ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin’e yaşadıkları sorunları anlatıp yardım istediler.

ŞAHİN’DEN DESTEK
İSTEDİLER
Kanunen gerekli belgelere sahip olduklarını ancak
çalışırken bir takım zorluklarla karşılaştıklarını
söyleyen taşımacılar, varsa eksikleri gidermeye de
hazır olduklarını dile getirdiler.

ŞAHİN;”YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE ELİMİZDEN GELENİ
YAPARIZ”
Firma temsilcilerinin sorunlarını tek tek not alan Başkan Şahin, kanuni
mevzuat çerçevesinde ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
Başkan Şahin, “Alanya’mızı, üyelerimizi, esnafımızı yakından ilgilendiren
sorunların çözümü konusunda ALTSO yönetimi olarak her zaman elimizi taşın altına koyduk. Koymaya da
devam edeceğiz. Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na servis yapan arkadaşlarımızın da bir takım sıkıntıları olmuş.
Yasaların izin verdiği ölçüde arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda elimizden gelen desteği
vereceğiz. İnşallah el birliğiyle bu sıkıntıları da aşacağız” dedi.
ŞAHİN’E TEŞEKKÜR
Başkan Şahin’in açıklamalarının ardından tekrar söz alan firma temsilcileri ise “Başkanımız her zaman üyesinin
yanında. Kendisine verdiği ve vereceği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah başkanımızın desteğiyle
sorunlarımız çözüme kavuşacak” dediler.

BAKANLIK YETKİLİLERİ TAŞIMA
SEKTÖRÜNÜ BİLGİLENDİRDİ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen yetkililer,
ALTSO’ya üye transfer firmalarının temsilcileriyle ALTSO Meclis Salonu’nda
bir araya geldi. Toplantıda, bakanlık yetkilileri taşıma sektörünü bilgilendirdi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6.
Bölge Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürü Zeki
Dadaş ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Yolcu Şube Müdürü
Mümin Gündoğdu, ALTSO’ya üye transfer
firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör
sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, bakanlık
yetkilileri sektör temsilcilerini bilgilendirdi.
Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet
Şahin, son günlerde taşıma sektöründe yaşanan
sıkıntıların giderilmesi konusunda bu toplantıyı
düzenlediklerini ifade etti. Alanya’yı ilgilendiren
her türlü sorunun çözümü konusunda ellerinden
gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan
Şahin, “Taşıma sektöründe son günlerde
bazı sorunlar olmuştu. Yasaların izin verdiği
ölçüde arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü
konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz.
Bugün de arkadaşlarımız bakanlık yetkilileriyle
görüştüler. Bakanlıktan gelen müdürlerimiz sektör
temsilcilerimizi bilgilendirdi. Sektörün sorunları
görüşüldü ” dedi.
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oda daha kişisel gelişim eğitimlerine
başladı. Bunlardan güzel sonuçlar alıyoruz.
Önümüzdeki dönemde de tekrar kişisel
ve mesleki eğitimleri geliştirerek devam
edeceğiz. Yükseköğrenime de destek verdik.
Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız
Mevlüt
Çavuşoğlu’nun
önderliğinde
Alanya’mızda kurulan özel AHEP ve
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne
kayıtsız kalmadık. Turizmde nitelikli ara
eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla
ALKÜ bünyesinde ALTSO Turizm
MYO’yu 5,5 ay gibi rekor zaman diliminde
yaptırdık ve ALKÜ’nün hizmetine sunduk.
Günden güne öğrenim gören öğrenci sayısı
Alanya’mızda artıyor. Bomboş olan Atatürk
Caddesi şimdi cıvıl cıvıl. Yükseköğrenimin
Alanya’mıza hem ekonomi hem de sosyal
kültürel anlamda ciddi katkısı var” dedi.

ALTSO ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi arasında
işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, ALTSO ile İTÜ arasında bilimsel, toplumsal,
sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve eğitim alanlarında işbirliği çalışmaları yürütülecek.

ALTSO İLE İTÜ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Protokol, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile İTÜ KKTC Eğitim
ve Araştırma Yerleşkesi Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya
tarafından imzalandı.
ŞAHİN:
“ALTSO AKADEMİ’Yİ KURDUK”
Protokol töreninde konuşan ALTSO
Başkanı Mehmet Şahin, göreve geldikleri
2013 Haziran’ından sonra ALTSO’yu
eğitim kampüsü haline getirdiklerini
söyledi. Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz
2013 Haziran’ından bu yana üye odaklı
çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine
büyük önem verdik. İlk iş olarak eğitim
çalışmalarını ALTSO Akademi adı altında
topladık. Kişisel eğitimler başta olmak
üzere her türlü mesleki eğitim alanında
sertifika programları düzenledik. Bütün
odalara model olduk. Bizden sonra birçok

İTÜ ile imzalanan işbirliği protokolü
hakkında da bilgiler aktaran Başkan Şahin,
“
Bilimsel,
toplumsal,
sosyal,
kültürel, akademik, mesleki ve eğitim
alanlarında İTÜ ile işbirliğine gidiyoruz.
Üyelerimiz yararına ortak projeler
geliştirip, işbirliği konularında toplantı ve
organizasyonlar düzenleyeceğiz. ALTSO
ile İTÜ ilgi alanlarına giren ve ihtiyaç
duyulan konularda birbirlerinin bilgi
ve deneyimlerinden yararlanabilecek.
İhtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı
akademik /yönetsel konularda personel
görevlendirecek. Şehrimizde bilimsel,
kurumsal ve toplumsal toplantıların
düzenlenmesi özendirilecek. Hizmet içi
ve mesleki eğitim faaliyetleri bu ortaklık
çerçevesinde gerçekleştirilecek” dedi.
ŞAHİN: “KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”
Başkan Şahin, “İTÜ’nün bilgi, deneyiminden
Alanya’mızı faydalandıracağız. İnşallah
öğrenci turizmini daha çok zirveye
taşıyacağız. Gerek ALKÜ ve AHEP
Üniversitesi
rektörleriyle
koordineli
çalışıyoruz. Hedefimiz şu anda 8 bin olan
öğrenci sayısını önümüzdeki öğretim
yılında 16 bine çıkarmak. Sayıyı git gide
artırıp ciddi ekonomik katkısını artırmak
istiyoruz. Kasabından, manavından, apart
otelinden herkes bu pastadan payını alacak.
Ben yakın dostum İTÜ KKTC Yerleşkesi
Rektörü Prof. Dr. Sayın Rektör Kahya’ya
gösterdiği özveriden dolayı teşekkür
ederim. Protokolümüz Alanya’mıza ve
İTÜ’ye hayırlı olsun” dedi.

KAHYA: “ALTSO’DA
ÇALIŞKAN VE
KABUĞUNU KIRAN
BİR EKİP VAR”
Başkan
Şahin’den
sonra söz alan Rektör
Kahya,
ALTSO’yu
Akdeniz
Bölgesi’nin
çok önemli bir dinamiği
olarak
gördüğünü
söyledi. Rektör Kahya,
“ALTSO’da çalışkan ve
kabuğunu kıran bir ekip
olduğunu görüyorum.
ALTSO
Başkanı
Mehmet beyle 3 yıldan
bu yana tanışıyorum. Heyecanını ve enerjisi herkesin malumu, en üst seviyede.
Biz de bu heyecanı, sinerjiyi Kıbrıs’a taşıyalım ya da Kıbrıs’ın birtakım pozitif
değerlerini de Alanya merkezli Akdeniz Bölgesi’ne taşımak istedik. Her şey böyle
eğitimle başlar ama sonunda projelere, inovasyona, AR-GE’lere, katma değerlere
döner. Küçük başlayan şeyler sonra kartopu gibi büyür. Bu fayda en önemlisi
Türkiye Cumhuriyeti, KKTC devletlerin yüce menfaatlerine, sonra da kurumlara
yarar. Daha sonra da kurumlara, şirketlerin insanlara yarar. Bizim amacımız bu.
Önce devletimiz sonra kurumların sonra da ondan yararlanan kişilerin pozitif
yararı. İTÜ 240 yılı aşkın bir ulu çınar. İTÜ enlerin ve ilklerin üniversitesi.
İTÜ KKTC olarak Alanya’da, Akdeniz Bölgesi’nde bir faaliyette bulunacaksak
buranın mutlaka yerel dinamikleri ALKÜ ve AHEP üniversiteleri ile protokol
imzalıyoruz. İnşallah hep birlikte omuz omuza bölgemizin yararına bir şeyler
yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız Sayın Mehmet Şahin’i de çalışkanlığından
dolayı tebrik ederim” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardıından işbirliği protokolü imzalandı. Protokol sonrası
Başkan Şahin, Rektör Kahya’ya içerisinde muz ürünlerinin yer aldığı bir sepet
hediye ederken Kahya’da Şahin’e Kıbrıs’a özel el sanatları ürünü hediye etti.
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ALTSO’NUN WEB SİTESİ YENİLENDİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın web sitesi yenilendi. Yenilenen yüzüyle yayına giren
www.altso.org.tr ‘nin tanıtım toplantısı ALTSO Yönetim Kurulu salonunda gerçekleştirildi.
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin oda üyeleri ile daha yakın olmak izin tüm kanalları sonuna
kadar kullanma gayreti içindeyiz” dedi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin,
yeni web sitesinin her yönüyle günümüz teknolojisine uygun, kolay
kullanabilir, üye odaklı bir anlayışla hazırlandığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana üye odaklı
hizmet anlayışını prensip edindiklerini
aktaran Başkan Şahin, “Amacımız
odamızın tüm faaliyet ve hizmetlerinden
üyelerimizin daha çabuk bilgi sahibi olmak
kaydıyla yararlanabilmeleri yönündedir.
Göreve geldiğimiz 2013 Haziran ayından
bu yana özellikle daha önce kullanılmayan
sosyal medyayı etkin biçimde kullanmaya
başlamıştık. Yine ALTSO Dergi vasıtasıyla
üyelerimize ulaşmaya devam ettik
Bununla beraber üyelerimizle sürekli
istişare toplantıları kahvaltılı toplantı başta
olmak üzere gerek komite başkanlarıyla
gerek genişletilmiş komite üyelerimizin
sorunlarını güncelledik. Her gelen gün yeni
ihtiyaçları da yanında getiriyor. ALTSO
yönetimi olarak bunun bilincindeyiz.
Arkadaşlarımızla sürekli neler üretebiliriz,
nerde sıkıntı varsa oraya parmak basmaya
devam ediyoruz. Geçmişte de ALTSO

lokomotifti. Bugün de lokomotif olmaya
devam ediyor” dedi.
ŞAHİN, “SON TEKNOLOJİYE UYGUN”
Yeni web sitesinin son teknolojiye uygun
olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, “En
son teknik gelişmeler göz önüne alınarak
odamız resmi web sitesini de güncelledik,
yeniledik. Gerek PC gerek İpad gerek
Apple ve Android olsun tüm uygulamalara
uygun bir yapı kurduk. Üyelerimize
anında bilgi gönderebileceğiz. Kısacası
üyelerimize ulaşmak için her kanalı etkin
biçimde kullanma gayreti içindeyiz. Bu
kanalları kullanırken üyelerimizin de
bizlere anında ulaşabilmesine imkan
tanıyoruz. Hedefimiz mümkün olduğunca
her üyemize ulaşabilmek, onların fikirlerini
almak. Her zaman diyoruz; amacımız
koordinasyonlu, uzlaşıcı birlik ve beraberlik

içinde Alanya’mıza hizmet etmek. Yeni
sitemiz üyelerimiz ve Alanya’mıza hayırlı
olsun” dedi.
Şahin son olarak sine vizyon eşliğinde yeni
web sitesinin teknik özellikleri konusunda
basın mensuplarını bilgilendirdi.
TANITIMA DİKKAT ÇEKTİ
Toplantıda Başkan Şahin Alanya’nın
tanıtımına yönelik gerçekleşen faaliyetlere
de dikkat çekti. Rus medya Forumunun
Alanya’nın imajına çok önemli katkılar
yaptığına
da
değinen
Şahin,” Tüm
kanallardan Alanya’mızın güvenli ve
hayranlık uyandıran bir turizm merkezi
olduğunu
anlatmaya
çalışıyoruz.
Turizmdeki
rakiplerimiz
bölgemizi
Suriye’ye’sınır gibi göstermeye çalışıyor.
Buna karşın biz de alternatif çalışmalar

yapmaya devam edeceğiz” dedi.
“Önümüzdeki hafta Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) genel kuruluna
katılmak üzere delegelerimiz ve Meclis
Başkanımızla Ankara’ya hareket edeceğiz”
diyen Şahin ayrıca; “ TOBB’un mali genel
kurulu gerçekleştirilecek. Buna katılacağız.
Genel kuruldan sonra bazı ziyaretler
de planlıyoruz. İnşallah tanıtımı birlik
beraberlik çerçevesinde en iyi şekilde
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
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ALTSO ANKARA İRTİBAT OFİSİ

İLE İŞBİRLİĞİ
TRT Bölge Müdürü Muhammet Kasapoğlu, Haber Müdürü Ahmet Öcal ve
Program Yapımcısı Ahmet Rışvanlı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret
etti. Başkan Şahin TRT’ye bir de röportaj vererek, son ekonomik gelişmeleri
değerlendirdi.
TRT ekibiyle bölgemizdeki son gelişmeleri
değerlendiren Başkan Şahin, ALTSO faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler aktardı.
Referandum sürecinin tamamlanmasının
ardından piyasaların rahatladığını TRT
ekibiyle paylaşan Başkan Şahin, “Referandum sürecinde yaşanan belirsizlik artık geride kaldı. Özel sektörümüz bundan sonra
önünü daha rahat görebilecek. Daha rahat
risk alarak yatırım yapabilecektir. Referandum sonuçlarının vatanımız ve milletimiz
için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
dedi.
TRT’ye verdiği röportaj da turizm sezonunu değerlendiren Başkan Şahin, Ukrayna
ile Türkiye arasında kimlikle giriş konusunda yaşanan mutabakatın turizm sektörüne
büyük katkısının olacağını belirti. Başkan
Şahin, “Ukrayna ile olduğu gibi Rusya’ya
da kimlikle giriş konusunda çalışmalar var.
İnşallah en kısa sürede tamamlanır. Bu ko-

nuda büyük emek veren
Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt
Çavuşoğlu’na teşekkür
ederim” dedi.
Tanıtım
konusunda
medyaya da büyük iş
düştüğüne işaret eden
Başkan Şahin, “Turizmdeki rakip ülkeler bizi
adeta Suriye sınırında ve
savaşın ortasındaymışız
gibi gösteriyor. Bu yanlış
bilginin düzeltilebilmesi
için medyaya da büyük görevler düşüyor. TRT’nin
son dönemlerde turizme verdiği önemi görüyoruz.
Turizm, tarım ve inşaat bölgemizin en önemli sektörleri. Tanıtım bu sektörlerin geleceği için son derece önemli. Doğru ve güçlü tanıtım ile ülkemizin
imajına olumlu katkı yapılması gerekiyor” dedi.
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