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makriGÜÇ BİRLİĞİ

Yayımlanan yazı ve ilanların sorumluluğu, adı geçen yazar ve firmalara aittir. Yayın kurulu yayımlanmasına 
karar verdiği yazıların özüne dokunmaksızın kısaltma ve değişiklik yapabilir.

İmtİyaz Sahİbİ

Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ticaret 
Limited Şirketi Müdürler Kurulu Adına

başkan 
Akif Arıcan

Sorumlu müdür 
Günay Özütok

Edİtör
Orhan Okutan

krEatİF dİrEktör
Nihat Hatipoğlu

kapak FotoğraFı
Yücel Özel

baskı tarihi ?????? 2017

baSım 
TEKNOFSET İzmir

Tuna Mah. 5632. Sk. No: 26,  
Çamdibi, Bornova, İzmir

tel: 0 232 458 58 09

adres: Taşyaka Mahellesi 144. 
Sokak No:1/A Daire 4 

Fethiye- Muğla
tel: 0252 612 84 81

Faks: 0252 612 84 82
info@fethiyegucbirligi.com

Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ticaret Limited Şirketi 
bir Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluşudur.
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Yönetİm KuRuLu BaşKanı Akİf ARICAN

Saygıdeğer üyelerimiz,
2011 yılında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

bağlı ortaklığı olan Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım 
Ltd. Şti.’ni (FGB) kurarken şirketin unvanından da 
anlaşılacağı üzere “güç birliği” yaparak turizm ve 
tanıtımda yol almayı kendimize hedef olarak belirledik. 
Ayrıca şirketimizin amaç ve faaliyet konusunu, 
bölgemizdeki turizm faaliyetlerinin gelişmesine 
katkıda bulunmak, Babadağ Teleferik Projesi’ni 
hayata geçirmek, yurt içinde ve yurt dışında turizm 
geliştirme ve tanıtım faaliyetleri yürütmek, turizm 
alan ve merkezlerinde turizme yönelik organizasyon 
ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, başta yamaç 
paraşütü sporunu geliştirmek üzere mesleki alanlarda 
eğitim vermek olarak tespit ettik. 

Şirketimizin yukarıda belirttiğim amaç ve konusu 
çerçevesinde Babadağ Teleferik Projesinin yapımı şu 
an başlamış durumunda. Bu konuda belirlediğimiz 
amacın gerçekleşmesi kendi mecrası içinde devam 
ediyor. Öte yandan bölgemizin yurt içi ve yurt dışında 
tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere FGB 
yönetimi olarak 2018 yılı için tanıtım faaliyetleri 
konusunda kendimize bir yol haritası çıkardık.  Tanıtım 
faaliyetleri hepinizin de bileceği üzere çok boyutlu ve 
çok katmanlı bir iş. Bu kadar kapsamlı bir işi ancak 
parçalara ayırarak, kendimize ulaşılabilir hedefler 
koyarak başarabiliriz. Aksi takdirde başarısızlığa uğrar 
ve motivasyonumuzu düşürürüz. İşte bu anlayıştan 
hareketle 2018 yılı turizm tanıtımında klasik tanıtım 
aracı olarak hâlâ etkili bir mecra olan yurt içi ve yurt 
dışı fuarlara profesyonel bir anlayışla katılım sağlamayı 
FGB olarak hedefledik. 

Başta klasik pazarımız Avrupa olmak üzere Rusya 
ve Çin pazarlarında da etkili olan turizm fuarlarında 
ilçemizi tanıtmak için kolları sıvadık. Bu arada yine 
uluslararası bir fuar niteliğinde olan ve İzmir’de 
gerçekleştirilen Travel Turkey Fuarı ile en önemli iç 
pazar konumundaki Ankara fuarlarında Fethiye’deki 
tüm turizm paydaşlarını FGB’nin “güç birliği” çatısı 
altında toplayarak ilçemizi tanıtma sorumluluğunu 
üstlendik. 

Fuarlara katılım konusunda koymuş olduğumuz 
hedeflerden ilkini gerçekleştirmek üzere 6-8 Kasım 

2017 yılında Londra’da yapılacak World Turizm 
Market’te (WTM) Fethiyemizi ve Seydikemerimizi 
tanıtacağız. Bu fuar dünyanın en büyük turizm 
fuarlarından birisi olup özellikle bölgemizin İngiliz 
turiste hitap etmesi sebebiyle büyük önem arz ediyor. 

Son yıllarda büyüyen ekonomisi ve artan refah 
düzeyi ile Çin, dünya turizminde önemli bir potansiyel 
haline geldi. Çinli turistler 2016 yılında en çok gezen 
ve en çok harcama yapan turistler oldu. Son yıllarda 
ülkemiz ile Çin arasında gelişen iyi ilişkilerin de etkisi ile 
Avrupa pazarına alternatif olarak Çin pazarını belirledik. 
Çünkü Çinli turistler deniz, güneş, kum dışındaki 
bölgemizin kültür ve spor turizmindeki değerleri için 
ziyarete geliyorlar. Çinli misafirlerimiz Türkiye’de 
İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale’den sonra Fethiye’yi 
tercih ediyorlar. Bu da sezonun uzamasını sağlayacak, 
kışın da turizm aktivitesine canlılık kazandıracak bir 
pazar olarak karşımızda duruyor.  

Bölgemizin Çin’de tanıtılması için Yunus Emre 
Enstitüsü ile bir protokol imzaladık. Protokol 
çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
Türkiye’ye getirilen Çinli basın mensuplarını Fethiye’de 
ve Babadağ’da konuk ettik. Konuklarımız yamaç 
paraşütü uçuşu yaptılar, Saklıkent Kanyonunu 
gezdiler. Bu anları kaydederek sosyal medyada 
paylaştılar. Çinli basın mensuplarının gezisi Çin 
devlet televizyonunda haber oldu. Milyonlarca Çinliye 
Türkiye’yi ve Fethiye’yi tanıtma fırsatı bulduk.

değerli üyelerimiz, 
Dört mevsim turizm yapmaya elverişli bir 

coğrafyada yaşıyoruz. Her biri ayrı tanıtım konusu 
olabilecek coğrafi, beşeri ve kültürel bir hazineye 
sahibiz. Fethiye ve Seydikemer incisini saklayan 
bir midye gibi tüm güzelliklerini içinde muhafaza 
ediyor. Biz Fethiyelilere de bu güzellikleri koruyarak, 
geliştirerek insanlığa ve gelecek nesillere sunmak 
kalıyor. En büyük arzumuz, bölgemizi dünya 
turizminde “Güç Birliği” ile hak ettiği yere taşımaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en derin saygı ve 
sevgilerimi sunarım. 

Saygılarımla,
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Haberler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın şirketi Fethiye 
Güç Birliği Ltd.Şti. tarafından 2011 yılından bu yana 
çalışmaları yürütülen Babadağ Teleferik Projesinde 

temsili  temel atma töreni 21 Ağustos 2017 tarihinde 
yapıldı.

Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, TOBB Başkanı 
M. RifatHisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer, CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Süha Aldan ile 
Nurettin Demir, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Halim Mete, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Karakuş 
ve Hakan Ülken,  TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadan Eren, GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
Parmaksız, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
ve yönetim kurulu üyeleri, Kırtur Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı Kenan Kıran, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. 
Törenin açılış konuşmasını FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan yaparken protokol üyeleri adına konuşmayı 
Muğla Valisi Esengül Civelek yaptı. Töreni ve Hadise 
konserini izlemek için gelen 50 bin kişi ÖlüdenizBelcekız 
plajını doldurdu.

Babadağ Teleferik Projesi temel atma töreninin 
açılış konuşmasını yapan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 

Fethiyemizin 30 yıllık hayalinin bugün gerçeğe 
dönüştüğünü söyledi.

ProjEnin arKasınDa aslanlar giBi DurDular
Babadağ teleferik projesinde, zorlu bir mücadelenin 

ardından bu aşamaya gelindiğini kaydeden Arıcan, 
“2011 yılında Babadağ teleferik projesi ihalesine girme 
kararını veren, dönemin meclis üyeleri başta olmak 
üzere,  projemizin bu aşamaya gelmesinde bütün 
samimiyetini, yüreğini ortaya koyarak çalışan, tüm 
yönetim kurulu, meclis üyesi ve diğer ekip arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu projenin altına imzasını 
atarak sorumluluk üstelenen, şirketimizin müdürler 
kurulu üyeleri, Sayın Günay Özütok’a, Sayın Ahmet 
Gürsu Özdemir’e, Sayın Mehmet Adnan Bakırcı’ya, Sayın 
Ömer Eriz’e hepinizin huzurunda özel teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu ekip,  her türlü engelleme ve zorluğa 
rağmen yılmadı ve bu projenin arkasında, aslanlar gibi 
durdu.” dedi.

ElEştirmEK iÇin DEğil; 
gErÇEKlEştirmEK iÇin BuraDayız
Arıcan, projenin gerçekleşmesi için altı yıldır mücadele 

ettiklerini belirterek “Zaman zaman yorgun düştük 
ama hiçbir zaman umudumuzu, azmimizi, inancımızı 
kaybetmedik, pes etmedik. Kuşkusuz, en büyük desteği 
üyelerimizden ve Fethiye halkından aldık. 6 yıllık 

BaBadağ Teleferik Projesinin Temeli aTıldı

Fethiye’nin 30 yıllık hayali olan babadağ teleferik projesinin temsili temel 
atma töreni, tobb başkanı rifat hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı bir törenle şölen 

havasında gerçekleştirildi. kolpa ve hadise’nin sahne aldığı belceğiz plajında 
gerçekleştirilen temsili temel atma töreninde neredeyse izdiham yaşandı.  
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mücadelemiz, bugün, yerini tatlı bir 
yorgunluğa bıraktı. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak temel ilkemizin 
eleştiren değil; gerçekleştiren olduğunu 
ifade etmek isterim. Babadağ Teleferik 
Projesi; Fethiyemizi, dünyanın en önemli 
hava sporları merkezinden birisi haline 
getirecek.” dedi.

Bu toPraKları sEviyoruz, 
HizmEt EtmEK istiyoruz
Projeye emeği geçenlere teşekkür 

eden Arıcan, “Vatanını seven, ona en 
çok hizmet edendir.” Bizler bu toprakları 
seviyoruz ve hizmet etmek için, var 
gücümüzle çalışıyoruz. Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, tüccarın, 
sanayicinin ve yatırımcının önünü 
açmak için, mücadele ediyoruz. Teleferik 
projesini bu görev bilinciyle hayal 
olmaktan çıkardık, gerçeğe dönüştürdük.  Çabalarımıza 
destek veren, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel 
Eroğlu’na, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet 
Özhaseki’ye, daire başkanlarımıza, genel müdürlerimize, 
il ve ilçe müdürlerimize, Muğla Milletvekillerimiz, Sayın 
Hasan Özyer’e, Sayın Nihat Öztürk’e, 
Sayın Ömer Süha Aldan’a, Sayın Nurettin 
Demir’e, Sayın Akın Üstündağ’a, Sayın 
Mehmet Erdoğan’a, eski Milletvekilimiz 
Sayın Ali Boğa’ya, Babadağ’ın yolunu 
asfaltlayarak, temel atma törenine 
yetiştiren, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Osman Gürün’e, 
ilçe belediye başkanımız Sayın Behçet 
Saatcı’ya ve ekiplerine huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, Teleferik 
Projesi’nin yapımını üstlenerek, büyük 
cesaret gösteren, yatırımcımız Kırtur 
Şirketi sahibi Sayın Kenan Kıran’a, 
projemizin her aşamasında desteklerini 
bizden esirgemeyen Fethiye’nin 
saygıdeğer basın mensuplarına 
şükranlarımı sunarım. Öte yandan, bu projenin sahibi 
olan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın saygıdeğer 
üyelerine, oda meclisine, yönetimine, bu süreçte bize her 
zaman destek olan Fethiyemizin oda başkanlarına, sivil 
toplum örgütü temsilcilerine sizlerden bir alkış istiyorum. 
Muğlamızın ve Fethiye’nin bu büyük projesine sahip çıkan 
arkadaşlarımız bu alkışı fazlasıyla hak ediyor. Sözlerime 
son verirken, Babadağ Teleferik Projemizin, ilçemiz ve 
ülkemiz turizmine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
Bugün, Fethiyemizin bu mutluluğunu, paylaştığınız için 
hepinize teşekkür eder, Babadağ Teleferik Projesinin 

açılışı başta olmak üzere bölgemize değer katan daha 
pek çok projede, yeniden bir araya gelmek dileğiyle 
saygılarımı sunarım.” diye konuştu.

BaBaDağ tElEFEriK ProjEsi 
sPor amaÇlı turizmi gEliştirEcEK
Protokoll üyeleri adına konuşma yapan Muğla Valisi 

Esengül Civelek, Babadağ’ın yıllardır 
hasretini çektiği teleferiğe kavuşmasına 
az zamanın kaldığını söyledi.Civalek 
“Muğla turizmde marka kent. Turistlerin 
ilgisini çekiyoruz. Turistlerin çoğu deniz, 
kum ve güneş üçlemesi için ilimizi 
ziyaret ediyor. Ancak ilimiz doğa, sağlık, 
tarih ve spor alanında da çok büyük 
potansiyele sahip. Alternatif turizm 
alanındaki bu güçlü potansiyeli ortaya 
çıkardığımız takdirde ilimizde turizm 12 
aya yayılabilecek” diye konuştu. Civelek, 
Babadağ teleferik projesinin spor amaçlı 
turizmin gelişmesi ve yaygınlaşmasına 
katkı sağlayacağını vurguladı. Civelek, 
projenin Muğla’ya ve ülkeye hayırlı 
olmasını diledi.

Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla 
teleferiğin temeli atıldı.

KolPa’nın arDınDan saHnE alan 
HaDisE BÜyÜK ilgi gÖrDÜ
Sanatçı giydiği transparan elbisesi ve yaptığı 

dans şovlarıyla konseri izlemeye gelen vatandaşlara 
unutulmaz anlar yaşattı. Belceğiz Plajını dolduran 
yaklaşık 50 bin kişi, konser boyunca Hadise’nin söylediği 
şarkılara eşlik edip birlikte dans etti. Yaklaşık 2 saat 
sahnede kalan sanatçı performansıyla, izleyenlerden 
yoğun alkış aldı.

BaBadağ Teleferik Projesinin Temeli aTıldı
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Haberler

fTso: “küçük esnafı 
Cezalandırmayalım”

babadağ teleferik projesinin 
temel atma töreni öncesi, FtSo’nı 
ziyaret eden bakan yardımcılarına, 
işletmelerde müzik yayını ve taklit 
ürün satılması gibi bölgemizdeki 
işletmelerin sorun yaşadığı 
konularda bilgi verilip çözümü için 
destek istendi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
Babadağ Teleferik Projesinin 
temel atma töreninin olduğu 

gün Muğla Valisi Esengül Civelek, 
TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 
AK Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer, eski AK Parti Muğla Milletvekili 
Ali Boğa, çok sayıda sivil toplum 
örgütü temsilcisi ve davetliye ev 
sahipliği yaptı. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Akif Arıcan ve yönetim 
kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin 
bulunduğu kalabalık grup, Muğla 
Valisi Esengül Civelek, TOBB Başkanı 
M. RifatHisarcıklıoğlu, Orman ve Su 
İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman, AK Parti Muğla 
Milletvekili Hasan Özyer ve davetlileri 
kapıda karşıladılar.

FTSO Meğri Salonunda yapılan 
sunumdan önce konuşan FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, her türlü zorluğa 
göğüs gererek Babadağ Teleferik 
Projesini temel atma konumuna 
getirdiklerini belirterek “Fethiyemizin 
30 yıllık hayaliydi. Her türlü zorluk 
karşısında yılmadan mücadele ettik ve 
sonuca ulaştırdık. Yılmadan yanımda 
duran arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. 2018 yılı sonunda Babadağ 
Teleferik Projesinin açılışında da sizleri 
aramızda görmek istiyoruz” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin tarafından yapılan sunumda, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafındanyapılan çalışmaların 

yanında Fethiye’nin çözüm bekleyen 
sorunlarına da yer verildi. Sunumda 
Babadağ Teleferik Projesinin hayata 
geçirilmesi,Fethiye Üniversitesi’nin 
kurulması, Tarıma Dayalı (Hayvancılık) 
İhtisas OSB kurulması, Mermer ve 
Doğal Taş İhtisas OSB kurulması, 
Göcek Tüneli ücretleri ve ikinci 
tünel için ücretsiz geçiş verilmesi, 
Körfezin temizlenmesi ve derelerin 
ıslahı, Bölgeye ulaşımı sağlayan 
iç ve dış direkt uçak seferlerinin 
azlığı, Fethiye Kruvaziyer Limanı’nın 
yapılması, Kayaköy’ün restorasyonu, 
Antik Tiyatro, Fethiye Çarşısı ve 
Kalenin restorasyonu, Turizm 
sezonun uzatılması için yürüyüş 
turizmi başta olmak üzere alternatif 
turizmi için yasal düzenlemelerin 
yapılması, Turizm Danışma Ofislerinin 
Güçlendirilmesi gibi konuların yanında 
savaş ve Avrupa ülkelerinin ülkemize 
takındığı tavır nedeniyle sıkıntıya 
düşen KOBİ niteliğindeki küçük turizm 
işletmelerini geleceğe taşıyacak teşvik 
ve uygulamalar ile FTSO üyelerinin 
kredi borçlarını ertelemeye gidilmesi 
konusunda destek  istendi.

Şahin, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda düzenleme yapılması- 
Müzik meslek birliklerinin tek çatı 
altında birleşmesi ve fahiş olan 
tarifelere Bakanlığın "denetim" 
görev ve yetkisinin müdahaleci 
olması ile Sınai Mülkiyet Kanunu- 

Taklit ürün satan küçük esnafın 
cezalandırılmasından ziyade 
üretiminin engellenmesini getiren 
düzenleme gerektiğini dile getirdi.

Sunumun ardından başta TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak 
üzere tüm davetliler FTSO’nın başarılı 
çalışmalar yürüttüğünü belirterek 
Akif Arıcan başkanlığındaki yönetimi 
kutladılar. Bakan yardımcılarının isteği 
üzerine FTSO’nca hazırlanan sunum 
her iki bakan yardımcısına da verildi. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman’ın açıklamaları, 
önceki günlerde baskın yapılmasına 
tepki göstererek işyerlerini kapatarak 
yürüyüş yapan işletme sahipleri 
ile otel ve restoran işletmecilerini 
sevindirecek. Yayman, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile taklit ürün 
satılmasıyla ilgili Sınai Mülkiyet 
Kanununda değişikliğe gidildiğini 
belirterek “Bu müjdeyi buradan 
vereyim, üzerinde çalıştığımız yeni 
düzenlemeyle bir çok sorunu ortadan 
kaldıracağız. Ayrıca Kruvaziyer Liman 
Projesi de bizim için çok önemli” diye 
konuştu. Babadağ Teleferik Projesi 
için “Fethiye’nin Çılgın Projesi” diye 
bahseden Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Hayata 
geçmesi bölge için büyük kazanç. İnatla 
çalışan ve bu duruma getiren Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerini 
kutluyorum.” diye konuştu.
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“reform GiBi 
çalışmalarınız Var”

üreTiCiler alaBalığın TanıTılmasını isTiyor

Fethiye ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret eden muğla Valisi 
Esengül Civelek, ziyarette yaptığı 
konuşmada, “Gelmeden önce 
odanızın çalışmalarınızı inceledim. 
reform niteliğinde çalışmalarınız 
var. babadağ teleferik projesi 
konusunda ne kadar gururlansanız 
azdır. Emeği geçenleri tebrik 
ediyorum” diye konuştu.  

Beraberinde İl Şube Müdürleri 
ve Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık ile gelen Muğla Valisi 

Esengül Civelek, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, 
Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 
Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Bakırcı, 
Ahmet Gürsu Özdemir, Ömer Eriz, 
Ramazan Angay, Halit Saraç ve 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
tarafından karşılandı. Ziyaret Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının projelerinin 
yer aldığı kısa film ile başladı. Filmin 
ardından konuşan Muğla Valisi 
Esengül Civelek, Babadağ Teleferik 
Projesinin yapımına başlanmasının 
mutluluk verici olduğunu belirterek 
“Ne kadar gururlansanız azdır. 
Babadağ Teleferik projesi Fethiye 
kadar Muğla için de önemlidir. Sizi 
canı gönülden tebrik ediyorum, 
emeği geçenleri tebrik ediyorum” 
dedi. Fethiye’ye gelmeden önce 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
çalışmalarını incelediğini belirten 

Esengül Civelek, “Reform niteliğinde 
çalışmalarınız var. Toplumun her 
alanına dokunuyorsunuz. Biz de dile 
getirilen kruvaziyer liman projesine 
yoğunlaşabiliriz.” diye konuştu.

FTSO Başkanı Akif Arıcan 
konuşmasında ziyareti için Vali 
Esengül Civelek’e teşekkür 
ederek, “FTSO Yönetimi olarak 
sorumluluğumuzu biliyoruz ve bu 
doğrultuda çalışıyoruz. Öncülüğünü 
yaptığımız Fethiye Seydikemer Güç 
Birliği Platformunda bulunan 18 sivil 
toplum örgütü ile üç yıldır her ay 
yaptığımız toplantılarda Fethiye’mizi 
konuşuyoruz, Fethiye’miz için 
yapabileceklerimizi konuşuyoruz. 
Tarımı, turizmi, ticareti nasıl 
geliştirebileceğimizi, nasıl üniversite 
şehri olabileceğimizi konuşuyoruz. 
Kruvaziyer liman projemizin yapılan 
bilimsel araştırmada, doğru bir 
yatırım olduğu ortaya çıktı. Şirketler 
de buna sıcak bakıyor. Mutlaka 
yapılması gereken bir yatırım. 
Biz yer beyan etmiyoruz, neresi 
uygunsa oraya yapılmalı” dedi. FTSO 
Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 
Babadağ Teleferik projesinin önemli 
olduğunu belirterek “Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Babadağ’ı aldıktan 
sonra Fethiyeli Babadağ’a çıkmaya 
başladı. Babadağ’ı önce Fethiyelilere 
tanıttık. Babadağ’ı dünyanın en iyi 
spor merkezi yapmak için çaba sarf 

ediyoruz” dedi. Ahmet Gürsu Özdemir 
Fethiye domatesi ile birlikte Kuzugöbeği 
mantarı ve Tavşanyüreği zeytinine 
coğrafi işaret almak için çaba sarf 
ettiklerini belirterek “Ürünlerimizi 
marka yapmak için çalışıyoruz. Tarım 
ve turizm olarak ayırmıyoruz. Birlikte 
yürürse iki sektörün de başarıya 
ulaşacağını düşünüyoruz” dedi. 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
bölgemizin geleceğine yönelik projeler 
yürütüldüğünü belirterek “Doğaltaş 
ve Mermer ihtisas OSB çalışmamız 
var. OSB’lerin olumsuz çevresel 
etkileri ortadan kaldıran bir yapısı 
var. Burada blok mermer satışının 
dışında mermerin işlenerek satılması 
sağlanacak. Bu sayede bölgemize ve 
ülkemize daha fazla katma değer elde 
edilecek. Hayvancılık İhtisas OSB için de 
çalışmalarımız başladı” diye konuştu.

muğla alabalık üreticileri birliği ve Fethiye 
ticaret ve Sanayi odası işbirliğinde bölgemizde 
yetişen alabalığın  tanıtımı için çalışmalar 
başladı. 

Fethiye ve Seydikemerli alabalık 
üreticilerinin talebi üzerine 2 Ağustos 
Çarşamba günü Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapılan 
toplantıya 6 Nolu Konaklama Hizmetleri 
Grubu Meslek Komitesi Üyeleri FTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 

komite üyeleri Tayfun Budak, İlkay Tugay, 
Okan Özgün, Muğla Alabalık Üreticiler Birliği 
Başkanı Hüseyin Yıldırım ve Birlik Denetmeni 
Taner Demirkan, 2 Nolu Tarım, Hayvancılık, 
Su Ürünleri Ticareti İle Zirai İlaç Grubu Meslek 
Komitesi Başkanı Atabey Şahin katıldı. 
Toplantıda alabalığın tanıtımı için yapılabilecek 
çalışmalar görüşüldü.  FTSO Başkan Yardımcısı 
Günay Özütok, Fethiye’nin değerlerinin ön 
plana çıkarılması konusunda Oda olarak ciddi 
gayret gösterdiklerini dile getirdi.
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muğla alabalık üreticileri birliği ve 
Fethiye ticaret ve Sanayi odası işbirliğinde 
bölgemizde yetişen alabalığın yurtiçi ve 
Fethiye’de bulunan turizm işletmelerine 
tanıtılması için çalışmalar başlatıldı.

Tanıtım çalışmaları sürecinde; 
Fethiye’de sektörlere yönelik yapılacak 
tanıtım çalışmalarının yanı sıra ulusal 

çaplı organizasyonlar da yer alacak.
Bölgesel toplantılar düzenleyerek 

üyelerinin sorunlarını ve taleplerini alan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Seydikemer 
Bölgesel Toplantısında alabalık üreticilerin 
talepleri üzerine FTSO binasında yapılan 
toplantının ardından, alabalığın Fethiye 
ve Seydikemer başta olmak üzere yurt 
içinde de tüketimini artırmak amacıyla 
tanıtım çalışmalarına başladı. Alabalığın 
bölgesel tüketimini arttırmak amacıyla ilk 
olarak konaklama sektörü temsilcileri ile 
görüşme yapılarak bu sektörde görev yapan 
yöneticilere yönelik tanıtım yapılmasına 
karar verildi.

Fethiye ve Seydikemer alabalığının ulusal 
çapta da tanıtılması için de girişimlerde 
bulunan FTSO, ulusal yayın kanallarda 
yayımlanması amacıyla program çekimleri 
organize etti. Önder Alabalık Tesislerinde 
yapılan çekimlere FTSO Başkanı Akif Arıcan 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsu 
Özdemir, FTSO 2 Nolu Meslek Komitesi 
Başkanı Atabey Şahin, Muğla Alabalık 
Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, 
Önder Alabalık Tesisi sahibi Abdurrahman 
Özdemir, Alabalık üreticisi Taner Demirkan 
katılarak bölgede üretilen alabalığın 
özellikleri hakkında bilgi verdi.

alaBalığın 
TanıTımı için 

çalışma Başladı

Güç Birliği 
üniVersiTede kararlı

bandırma üniversitesinin kuruluşunda yer alan öğretim Görevlisi 
burhan atiker, Fethiye üniversitesinin kurulması için çalışan 
Güçbirliği platformunun konuğu olarak katıldığı toplantıda, Fethiye 
üniversitesinin kuruluşuna katkı sağlayacak deneyimlerini paylaştı.

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu 
Ağustos ayı toplantısı 10 Ağustos Perşembe günü Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Salonunda yapıldı. Baro 

Temsilcisi Fatih Taşer’in dönem başkanlığında yapılan toplantıya 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, Fethiye 
SMMM Başkanı Yaşar Bildirici, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı 
Muhsin Gümüş, Fethiye-Seydikemer Süt Birliği Başkanı Turgut 
Tokmak, Fethiye Ziraat Odası adına Devrim Beyde, Seydikemer 
İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Engin Maraşlı, Deniz Ticaret 
Odası Fethiye Şb.Bülent Telli, Elektrik Mühendisleri Odası adına 
Sermet Ünel, Fethiye Şoförler Odasından Ercan Sarıkaya ve Murat 
Tümen, Şehir Plancıları Odası Muğla Şb. Adına Ercan Çınaroğlu, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gökhan Güngör katıldı. Fethiye 
Üniversitesinin kurulması konusunun görüşüldüğü toplantıya 
Bandırma Üniversitesinin kuruluş sürecinde yer alan Öğretim 
Görevlisi Burhan Atiker de davetli olarak katıldı. Bandırma 
Üniversitesinin kuruluş sürecindeki deneyimlerini paylaşan Atiker, 
platform üyelerinin soruları da cevapladı.

Üniversite kurulması için verilen yasa teklifinin 3 
milletvekilinin imzası ile sunulduğunu kaydeden Burkay Atiker, 
teklifin komisyonda görüşülmesinin ardından Plan Bütçe 
Komisyonunda ele alındığını kaydetti.  Atiker, “Toplanacak olan 
imzayı Cumhurbaşkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve YÖK’e 
gönderebilirsiniz. Meclis Komisyonuna verilebilir” dedi.

Üniversite kurulması aşamasında kurulması istenen 
üniversitenin özellikleri belirtilmediği takdirde komisyonun Devlet 
Planlama Teşkilatından aldığı verileri inceleyerek belirlediği 
bölümlerin açıldığını ifade eden Atiker, “Açılan bölümler bölge için 
olumlu olamayabiliyor. Örnek olarak Bandırma Üniversitesi’ne 
Denizcilik Fakültesi açıldı ancak öğretim üyesi bulunamadığı için 
faaliyete geçemedi. Sadece Denizcilik İşletmesi bölümü açılabildi. 
Birçok yerde öğretim üyesi sıkıntısı var. Bu ülkemizin sıkıntısı” diye 
konuştu.

Burhan Atiker üniversite açılması için çalışma başlatınca 
üniversiteyi neden istiyoruz sorusunun da cevaplandırılması 
gerektiğini belirterek “Bölgeye öğrenci geleceği, öğrencilerin 
harcamalarının da ekonomiyi canlandıracağı düşünülüyor. Bir 
üniversitenin öğrencilere ve bölgeye faydalı olabilmesi için sanayi-
çiftçi-üniversite işbirliğini sağlaması gerekiyor. Burada da bu 
yaklaşım başarılı olabilir.” dedi.

Toplantıda Fethiye ve Seydikemer’in tarım, su ürünleri ve süt 
üretimi potansiyelinin oldukça fazla olduğu belirtilerek fakültelerin 
bu alanlara yakın olması gerektiği dile getirildi.
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babadağ yolu teleferik Faaliyete 
Geçtikten Sonra da hizmet Verecek

skyWalk izmir’de Büyük ilGi Gördü

FtSo başkanı akif 
arıcan, babadağ 
zirveye çıkan yolun 

stabilize olan 3.7 kilometrelik 
kısmının muğla büyükşehir 
belediyesi tarafından asfalt 
kaplandığını belirterek, 
“yol teleferiğin hayata 
geçmesinin ardından da 
hizmet verecek. İsteyen 
teleferikle isteyen araçlarıyla 
babadağ’a çıkabilecek” diye 
konuştu. 

babadağ yolunda stabilize kısım kalmadı. daha 
önce parke kaplanan yolun 3.7 kilometrelik stabilize 
kısmı da muğla büyükşehir belediyesince asfalt 
kaplandı.  FtSo başkanı akif arıcan babadağ zirveye 
çıkan yolun stabilize olan 3.7 kilometrelik kısmının 
muğla büyükşehir belediyesi tarafından asfalt 
kaplandığını belirterek “Çalışmalar tamamlandı. 
öncelikle büyükşehir belediye başkanım osman 
Gürün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. bir söz 

verdi ve yerine getirdi. 
babadağ’ın zirvesine çıkan 
yolunun asfaltını kısa sürede 
tamamladılar. Çok teşekkür 
ediyorum. bütün paraşüt 
firması çalışanları, babadağ 
zirveye çıkan şoförler bu 
tozdan kurtulmuş, rahat bir 
şekilde seyahat etme imkânı 
yakalamış oldu. babadağ 
türkiye’nin dünyaya açılan 
bir penceresi ise burası 

da altyapısı, çevresi, yoluyla o standartlara uygun 
olması gerekiyor. yolun asfaltlanmasından büyük 
mutluluk duyduk. İnşallah bundan sonra da teleferik 
projesindeki çalışmalarımız huzur içerisinde devam 
edecektir. teleferik projesi tamamlandıktan sonra da 
babadağ’a çıkan yol hizmet vermeye devam edecek. 
İsteyen teleferikle isteyen yolu kullanarak zirveye 
çıkabilecek. babadağ’a araçlarıyla çıkan kişilerin de 
rahat bir ortamda ulaşabilmeleri için yolun bakım ve 
onarımı da yapılmaya devam edilecek” dedi.

bu yıl 86’ncısı düzenlenen ve 
muğla ilinin onur konuğu olarak yer 
aldığı İzmir Enternasyonel Fuarı, 
ziyaretçi akınına uğradı. Fethiye 
ticaret ve Sanayi odasının, babadağ 
teleferik projesi / SkyWalk 
temalı standı ile yer aldığı fuarda 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Muğla İlinin onur konuğu 
olduğu 86. İzmir 
Enternasyonel Fuarı yoğun 

ilgi gördü. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının Babadağ Teleferik Projesi 
SKYWALK-Fethiye ile yer aldığı fuar 
ziyaretçi akınına uğradı. Bölgemizin 
alternatif turizm alanlarının 
tanıtımına önem veren FTSO 
tarafından katılımcılarla paylaşılan 
Fethiye tanıtım broşürleri, tanıtım 
filmi, kültür haritası, Alternatif 
Turizm Etkinlikleri ve Yürüyüş Yolları 
kitabı, tanıtım dvd’si yoğun ilgi gördü.

FTSO standı protokolden de 

yoğun ilgi gördü. 
Stant; başta 
İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, 
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Muğla 
milletvekillerimizden 
Nurettin Demir ile 
Ömer Süha Aldan ve 
İzmir Ticaret Odası 
Başkanı Ekrem 
Demirtaş olmak 
üzere bir çok ismi 
ağırladı.

Babadağ Teleferik Projesi 
hakkında bilgiler edinen, projenin 
ne zaman hayata geçeceğini soran 
ve proje filmini baştan sona kadar 
izleyen fuar ziyaretçileri, turizmin 
önemli destinasyonlarından olan 
ilçemizin tanıtım materyallerini 

inceleme fırsatı buldu. Özellikle 
Yürüyüş Parkurları ve Alternatif 
Turizm Etkinlikleri kitabına 
ve Fethiye Kültür Haritası’na 
yoğunlaşan ziyaretçiler, tanıtım 
materyallerindeki alanları gezmek 
ve teleferik deneyimini tatmak için 
gelecek sene Fethiye’ye geleceklerini 
ifade ettiler. 
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meTe “ankara’da 
TakiPçisi olaCağım”

türkiye odalar ve borsalar birliği başkan yardımcısı halim 
mete, Fethiye ticaret ve Sanayi odasının ağustos ayı meclis 
toplantısına katıldı. mermercilik ve doğal taş ihtisas oSb ve 
hayvancılık ihtisas oSb ile ilgili sunumları dinleyen halim mete, 
bu konularda ankara’da yapılacak çalışmaları yakından takip 
edeceğini ifade etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının Ağustos ayı meclis toplantısı 
17 Ağustos Perşembe günü yapıldı. Toplantıya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete, 

Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, 
Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin Maraşlı ve Fethiye-
Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Uçar, Muhterem Dereli, Harun Günay ve Cem Selim Günday 
konuk oldu. Toplantıyı başından sonuna takip eden Halim Mete, 
resmi başvuru süreci başlayan Doğaltaş ve Mermer İhtisas OSB 
ile kurulması için çalışmaları süren Tarım İhtisas OSB hakkında 
yapılan sunumları dikkatle dinledi.

HayvancılıK osB iÇin acElE EtmEliyiz
Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut 

Tokmak, hayvancılığa en uygun yerin yayla bölgesi olduğunu 
belirterek, uygunluğu tespit edilen alanda tapulaştırma çalışması 
olduğunu bu nedenle de hızlı hareket etmek gerektiğini söyledi.

osB maliyEtlErini DÜşÜrEcEK
Fethiye-Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği adına 

sunumu Muhterem Dereli yaptı. Doğal Taş ve Mermer İhtisas OSB 
kurulması için resmi başvuru aşamasına gelindiğini kaydeden 
Muhterem Dereli, “Fethiye’de bulunan mermer fabrikaları olarak 
dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Enerji maliyetlerimiz 
çok yüksek. Günlük 1-1,5 ton petrol tüketiyoruz. İhtisas OSB 
kurulursa maliyetlerimiz düşecek ve dünya piyasasında rekabet 
avantajı yakalayacağız..” dedi.

Halim mEtE: “anKara’Da taKiP EDEcEğim”
TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasını, yaptığı Oda ziyaretlerinde örnek olarak gösterdiğini 
söyledi. OSB ile ilgili çalışmaları çok başarılı bulan Mete, “Güzel 
sunumlar dinledik. Ben de kendime bu çalışmaların Ankara’da takip 
edilmesini görev edindim” dedi.

“TiCareTi  
eTkilememeli”

muğla büyükşehir belediyesi Fen 
İşleri dairesi mühendisleri Fethiye’de 
adnan menderes ve Süleyman demirel 
bulvarında yapılacak yol yapımı çalışması 
hakkında görüşlerini almak için Fethiye 
ticaret ve Sanayi odası başkanı akif 
arıcan’ı ziyaret etti. projeyi değerlendiren 
arıcan, yapım süresinin uzun olmaması 
gerektiğini, işyerlerinin ticari hayatına bu 
süreçte devam etmesinin önemli olduğunu 
vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan yol yapım projesini 
değerlendiren Akif Arıcan, yol yapım 

çalışmalarında sürenin önemli olduğunu 
vurguladı. Yapım süresinin uzun olmasının 
ticareti olumsuz etkilediğini kaydeden 
Arıcan, hem yapım çalışması sürecinde hem 
de sonrasında dükkanlarda, mağazalarda 
ticaretin devam etmesi gerektiğini söyledi.
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mermer üzerine 
resim serGisi 

Beğeni ToPladı

Hijyen eğiTimi yaPıldı
Fethiye ticaret ve Sanayi odasınca, halk Eğitim 

merkezi ile işbirliğine giderek düzenlenen hijyen eğitimi 
FtSo üyelerinden ilgi gördü. 

İşyerlerinde yapılan denetimlerde en çok hijyen belgesi 
eksikliğinin tespit edilmesi üzerine Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası harekete geçti. Fethiye İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan FTSO, hijyen 
eğitimi düzenleyerek, yasal olarak hijyen belgesi alma 
zorunluluğu bulunan üye işletmelerin bu ihtiyaçlarını 
karşılamış oldu. 9 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen 
eğitime 46 kişi katıldı.

atık mermerlerin üzerine yapılan Fethiye 
resimlerinin yer aldığı sergi Fethiye ticaret ve Sanayi 
odası meğri Salonunda  sanat severlerle buluştu.

Fethiye Bürotime yetkilisi Aziz Çetinkaya’nın 
katkıları ile hazırlanan Ressam Ahmet Mahmut 
Dündar ve Ressam Sinem Eser tarafından yapılan 

resimlerin sergisi 15 Ağustos Salı günü saat 18.30’da 
açıldı. 18 Ağustos tarihine kadar açık kalan Sergiye 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. 
Sergiye FTSO Başkanı Akif Arıcan, Başkan Yardımcısı 
Günay Özütok, Yönetim Kurulu üyeleri Halit Saraç, 
Adnan Bakırcı, Ömer Eriz, Ramazan Angay ve çok 
sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, resmin bir emek olduğunu ve bu 
emeğe saygı duyduklarını belirterek, atık mermerlerin 
sanata dönüştürüldüğü sergiye ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Serginin hazırlanmasına katkı veren Bürotime 
yetkilisi Aziz Çetinkaya, konuşmasında taşa yapılan 
sanatın kalıcılığına ve önemine vurgu yaparak “Bedri 
Rahmi’nin bir koyda taşa yaptığı bir balık figürü bugün 
o koya adını vermiştir” dedi.

Sergide Ressam Ahmet Mahmut Dündar 
tarafından canlı performans gösterisi de yapıldı. 
Dündar, SKYWALK-Fethiye adın ile markalaşan 
Babadağ Teleferik Projesinin görsellerinde 
kullanılan Ölüdeniz fotoğrafını sergi sırasında 
tuvale aktardı. Sergiyi gezmek için gelen konuklar 
canlı performansa yoğun ilgi göstererek başından 
sonuna takip etti. Dündar, resmi tamamlayarak FTSO 
Başkanı Arıcan’a hediye etti.

taşımacılar 
Sorunlarına 

Çözüm arıyor
Fethiye ticaret ve Sanayi odası üyesi taşıma 

kooperatiflerinin başkanları ve yöneticileri FtSo 
başkanı akif arıcan’ı ziyaret ederek sektörde 

yaşadıkları sorunları dile getirerek destek istediler. 
yönetim kurulu üyesi halit Saraç ‘ın da katıldığı 
toplantıda, ücretsiz taşıma uygulamasının bir araç için 
aylık maliyetinin 4 bin lira olduğunu belirten kooperatif 
yöneticileri bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini 
söyledi.

taşımacılar, yaz aylarında adana, Gazi antep gibi 
şehirlerden gelen servis araçlarının, büyükşehir 
belediyesinden izin almadan çalıştığını ve bu durumun 
yerel taşımacıları olumsuz etkilediğini kaydettiler.
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TeBrikler
fTso eGe ikinCisi oldu

Ya-Pa Fethiye’den Ziyaret

Fethiye İlçe milli Eğitim 
müdürü Faruk kaya, nezaket 
ziyaretinde bulunduğu Fethiye 
ticaret ve Sanayi odası başkanı 
akif arıcan’ı temel atma 
aşamasına gelen babadağ 
teleferik projesinden ötürü de 
tebrik etti.

Fethiye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Kaya ve Şube 
Müdürü Abdullah Şentürk, 

14 Ağustos Pazartesi günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında yakın zamanda 
temel atma töreni yapılacak olan 
Babadağ Teleferik Projesi de 
konuşuldu. Kaya, bu projedeki 
başarılarından ötürü Arıcan’ı ve 
ekibini tebrik etti.

SKYWALK-Fethiye adı ile 
markalaşan Babadağ Teleferik 
Projesinin temel atma töreninin 
21 Ağustos Pazartesi günü 
yapılacağını de belirten Arıcan, 
“Bu proje Muğla’nın en büyük 
projesi. Bunu birlikte marka 
yapacağız. Tüm Fethiyelilere 
hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Fethiye ticaret ve Sanayi odası ile Siser İşitme cihazları arasında 
imzalanan protokol sayesinde FtSo üyeleri 5 yıl boyunca cihaz alımlarında 
yüzde 30 indirimden faydalanırken montaj hizmetini de ücretsiz alacak.

Ü
yelerinin iş ve özel yaşamlarında faydalanabileceği protokollere imza 
atan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Siser İşitme Cihazları firması ile 
protokol imzalandı. 17 Ağustos Perşembe günü yapılan imza törenine 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Siser İşitme Cihazları Bölge Müdür Rıfat Polat ve 
Fethiye Şube sorumlusu Melike Aytuğlu katıldı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, imzalanan protokolün oda üyelerine hayıtlı 
olmasını dileyerek “Hiçbir vatandaşımızın sağlık sorunu yaşmasını istemeyiz 
ancak bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu durumlarda da üyelerimizin yanında 
olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.“ dedi.

siser işiTme CiHazları %30 indirimli

FTSO tarafından yürütülen mesleki yeterlilik sınavlarının 6. Dönemi 23-
24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde yapıldı. FTSO, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin iştiraki MEYBEM A.Ş. işbirliğinde düzenlediği mesleki yeterlilik 

sınavları ile Ege Bölgesinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan sonra 2. sırada yer 
aldı. Bu güne kadar FTSO tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik sınavlarında 
300’den fazla kişi katıldı. FTSO, Ege bölgesinde Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 
sonra en çok mesleki yeterlilik sınavı düzenleyen oda olarak 2. Oldu.

Fethiye eğitim hayatına katılacak olan 
yaşam ve paylaşım anaokulları Fethiye 
şubesi sahibi meral muriç ve rafet muriç, 
Fethiye ticaret ve Sanayi odası yönetim 
kurulu başkanı akif arıcan’ı ziyaret ederek 
Fethiye'deki eğitim hayatı hakkında görüş 
alış verişinde bulundular.

Muriç Özel Eğitim sahibi Meral 
ve Rafet Muriç, FTSO Başkanı 
Akif Arıcan’ı ziyaret etti. Arıcan’a yeni açılacak Yaşam ve Paylaşım 

Anaokulu hakkında bilgi veren  ve çocuk gelişiminin yanı sıra ailelerin 
çocukları ile olan ilişkilerine katkı sunmak istediklerini de belirten Rafet Muriç, 
Fethiye’de şube açmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Arıcan Fethiye’nin potansiyeli hakkında bilgi verdiği konuşmasında, nitelikli 
okulların çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek 
Yaşam-Paylaşım Anaokullarına başarılar diledi. 
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TanıTımda fTso yunus 
emre Vakfı işBirliği

FtSo ile yunus Emre Vakfı 
arasında imzalanan işbirliği 
protokolü ile ilçemizin tanıtımının 
başta Çin olmak üzere birçok 
ülkede kapsamlı olarak yapılması 
sağlanacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Yunus Emre Vakfı arasında 
yapılan protokolle birlikte 

önümüzdeki günlerde gelecek Çinli 
gazeteciler 3 gün boyunca Fethiye ve 
çevresini gezecek. 

Enstitü Başkanı Şeref Ateş, 
geçtiğimiz yıllarda da Çin pazarına 
yönelik bu tür tanıtım çalışmaları 
yaptıklarını ve dönüşlerin olumlu 
olduğunu, ilk gelen gazeteci 
grubunun yaptığı haberlerin Çin 
medyasında geniş yankı bulduğunu 
belirtti.

Türkiye’nin kültür ve sanat 
alanında yakın ve uzak coğrafyalarda 
tanıtılması amacıyla kurulan Yunus 
Emre Vakfı ile Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası arasından 19 Eylül Salı 
günü imzalanan işbirliği protokolü 
ile Yunus Emre Vakfınca ilçemizin 
tanıtımına başta Çin olmak üzere 
yurt dışında ciddi katkı sağlanacak.

Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli 
Heyetinde Dış İşleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı 
Prof.Dr.Numan Kultulmuş, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı 
Dr.İsmet Yılmaz TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu yer alıyor.

Protokol imza törenine Enstitü 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Günay Özütok, Ahmet Gürsu 
Özdemir, Mehmet Adnan Bakırcı, 
Ömer Eriz, Halit Saraç katıldı. İmza 
töreninde Fethiye’nin tarihi değerleri 
ele alındı. Akif Arıcan, son yıllarda 
Uzak Doğulu turistlerin sayısında 
artış yaşandığını, bu turistlerin 
Fethiye’ye Kaya Köyünü görmek 
ve Babadağ’da yamaç paraşütü 
yapmak için geldiklerini söyledi. 
Arıcan, Vakfın mütevelli heyetinde 
Dış İşleri Bakanı ile Kültür ve Turizm 
Bakanının bulunması sebebiyle 
her iki bakanlığı ilgilendiren Kaya 
Köyündeki tarihi kiliselerin restore 
edilmesi gerektiğini vurguladı. 
FTSO Yönetimi Prof.Dr. Şeref Ateş’e 
Kaya Köyü Kilisesinin Tomris 
Okçu tarafından yapılan yağlı boya 
tablosunu hediye etti. 

Şeref Ateş, Kaya Köyündeki 
kiliselerin restore edilmesi 
konusunu Kültür ve Turizm 
Bakanına yapacakları sunumda dile 
getireceğini ve tabloyu kendilerine 
ulaştırılmak üzere aldığını söyledi.

Akif Arıcan, “Ülkemizde taş 
üstüne taş koymak hepimizin 
sorumluluğunda. Çok önemli bir 
tarihsel geçmişe sahibiz. FTSO 
yönetimi ve çalışanları olarak;tarihi 
ve kültürel değerlerimize nasıl 
daha fazla sahip çıkabiliriz, ortaya 
çıkartabiliriz diye, sorumluluk 
hissediyor ve bu konuda çalışıyoruz. 
Ülkemizin değerinin bilincindeyiz. 
Birçok yurt dışı seyahat ve gezilerde 
görüyoruz ki bizim kadar tarihi 
olmayan yerler geçmişlerine 

sahip çıkmışlar.” dedi. Kaya 
Köyünün ‘koruyarak kullan’ ilkesi 
çerçevesinde turizme kazandırılması 
gerektiğini kaydeden Arıcan, Kaya 
Köyünün ve kiliselerin eski yıllardaki 
fotoğraflarını Prof.Dr. Şeref Ateş ile 
paylaştı.

Çinli gazEtEcilEr 3 gÜn 
FEtHiyE’yi gEzEcEK
Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref 

Ateş, birkaç yıl önce de Fethiye’ye 
Çin’den ünlü ve gazetesi gezileri 
düzenlediklerini ve bu bölgedeki 
Uzak Doğulu turist sayısında 
yaşanan artışta bu gezinin etkili 
olduğunu söyledi. Çin’e yönelik 
tanıtım çalışmalarının devam 
ettiğini kaydeden Şeref Ateş, 
geçtiğimiz hafta Çin’in en ünlü 
program sunucusu Will Liu’nun 
Türkiye’ye geldiğini 22 Eylül itibariyle 
de gazetecilerden oluşan grubun 
Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ateş, 
gazetecilerin gezi programlarında 3 
günü Fethiye ve çevresine ayırdığını 
kaydetti. İlk gelen gazeteci grubun 
yaptığı haberlerin Çin medyasında 
geniş yankı bulduğunu kaydeden 
Ateş, Çin devlet televizyonunun 
anahaber bültenlerinde bu gezinin 
yer aldığını belirtti.

yunus EmrE EnstitÜsÜ 100 
yurt Dışı mErKEzi ilE 
tÜrKiyE’yi tanıtıyor
Enstitünün yapısı ve 

çalışmalarından da bahseden 
Şeref Ateş, “Enstitü olarak şu an 
yurt dışında 53 merkezimiz var. 
Bir de üniversitelerle anlaşmamız 
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var. Bu anlaşmalar çerçevesinde 
yurt dışında yüzden fazla irtibat 
noktamız var. Vakıf olduğumuz 
için özel sektörden sayılırız. Daha 
aktif yerel ağlar oluşturuyoruz. 
Bu ağlar vasıtasıyla da yurt 
dışından Türkiye’yi Türk kültürünü 
tanıtıyoruz. Misyonumuz Türkiye’nin 
imajını pozitif hale getirmektir. Bazı 
yerlerde o olmasa bile en azından 
irtibatlı hale dönüştürmek. İnsanlar 
bizi her zaman sevmek zorunda değil 
ama iş yapmak, tanışmak, irtibatta 
olmak her zaman önemli. Türkiye’nin 
bu anlamda çok önemli kaynakları 
var. En önemli kaynağı girişimci 
insan kaynağı. Bizim avantajımız 
Yunus Emre Enstitüsü olarak orada 
bir merkez açmamız ve orada bir 
personelimiz bulunduğu için yerel 
ağlar oluşturuyoruz. Bizdeki yapı 
ataşeliklerden farklı olarak somut 
bir şekilde yararlı olabilecek ilişkiler 
kurmak. Merkezlerimizi yurt dışında 
bir AVM gibi açıyoruz. Buradan giden 
ne varsa sergiliyoruz. Bu noktada 

sizlerle işbirliği içinde çalışmak bizleri 
onure eder.”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol 
imza törenine geçildi. Akif Arıcan 
ve FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Şeref Ateş’e Kaya Köy kilisesinin 
resmedildiği yağlı boya tablo hediye 
etti.  Şeref Ateş, “Kadere inanırım. 
Fethiye’ye geliş yolunda Kültür ve 
Turizm Bakanımız Sayın Numan 
Kurtulmuş’un yarın enstitümüzü 
ziyaret edeceği haberini aldım. 
Kendilerine bu tabloyu hediye 
ederek Kaya Köydeki kiliselerin 
restorasyonu konusunu kendilerine 
ileteceğim” dedi.

yunus EmrE vaKFı 
vE yunus EmrE EnstitÜsÜ
Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, 

Türk dilini, tarihini, kültürünü ve 
sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi 
ve belgeleri dünyanın istifadesine 
sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı 
alanlarında eğitim almak isteyenlere 
yurt dışında hizmet vermek; 
Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel 

alışverişini arttırıp dostluğunu 
geliştirmek amacıyla 2007 yılında 
kuruldu. Yunus Emre Enstitüsü ise 
Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu 
Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere yurt dışında kurduğu 
merkezlerde yabancılara Türkçe 
öğretimi çalışmalarının yanı sıra 
ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür 
ve sanat faaliyetleri yürütmekte, 
ayrıca bilimsel çalışmalara destek 
vermektedir.

2009 yılında faaliyetlerine 
başlayan Yunus Emre Enstitüsünün 
yurt dışında 53’ten fazla kültür 
merkezi bulunmaktadır.  Kültür 
merkezlerimizde verilen Türkçe 
eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki 
eğitim kurumlarıyla yapılan 
işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri ve 
Türkçe öğretimi desteklenmektedir. 
Kültür merkezleri aracılığıyla kültür 
ve sanatımızı tanıtmak amacıyla 
birçok etkinlik düzenlenmekte, 
ulusal veya uluslararası etkinliklerde 
ülkemiz temsil edilmektedir.

kiliselerin restorasyonu 
Bakan kurtulmuş’a iletildi

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Yunus 
Emre Vakfı arasında 
imzalanan işbirliği 
protokolü sırasında 
gündeme gelen Kaya 
Köyündeki kiliselerin 
restore edilmesinin 
bölgeye yapacağı 
katkı, Kültür ve Turizm 
Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’a iletildi. 

Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Şeref 
Ateş, FTSO Yönetimince 
hediye edilen Kaya Köyü 
kilisesi yağlı boya tablosunu da Bakan Kurtulmuş’a 
takdim etti.   

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Yunus Emre 
Vakfı arasında 19 Eylül Salı günü, bölgemizin tanıtımını 
yapmak amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştı yapılan 
protokolde bölgemizin kültürel, tarihi zenginlikleri 
görüşülmüş, FTSO Başkanı Akif Arıcan  ve Yönetim 

Kurulu tarafından Kaya 
Köydeki kiliselerin 
restore edilmesi gündeme 
getirilerek Yunus Emre 
Enstitü Başkanı Prof. Dr. 
Şeref Ateş’e Kaya Köyü 
kilisesi yağlı boya tablosu 
hediye edilmişti.  Enstitü 
Başkanı Şeref Ateş, “Kadere 
inanırım. Fethiye’ye geliş 
yolunda Kültür ve Turizm 
Bakanımız Sayın Numan 
Kurtulmuş’un yarın 
enstitümüzü ziyaret edeceği 
haberini aldım. Kendilerine 
bu tabloyu hediye ederek 

Kaya Köydeki kiliselerin restorasyonu konusunu 
kendilerine ileteceğim” diyerek kabul ettiği tabloyu 
protokol imza töreninin ertesi günü (20 Eylül Çarşamba) 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
Yunus Emre Enstitüsüne yaptığı ziyaret sırasında takdim 
etti.Fethiye ve çevresinin kültürel ve doğal zenginliklerini 
de Bakan Kurtulmuşa aktaran Ateş, özellikle Uzak Doğulu 
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deniz Ticaretini 
Bitirmeyelim

deniz ticaret odası bodrum 
şubesinde tobb başkanı rifat 
hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında 
yapılan toplantıya da katılan FtSo 
başkanı akif arıcan, Fethiye 
kruvaziyer liman ve yat-çekek 
yerinin taşınması konularında 
destek istedi.

Bodrum Ticaret Odasının 
yeni hizmet binası açılışı 
24 Eylül Pazar günü yapıldı. 

Muğla Valisi Esengül Civelek, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, 
il protokol üyelerinin katıldığı 
açılışa Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan da 
katıldı. Hizmet binasının açılışının 
ardından Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında Muğla’da bulunan 
Oda ve Borsa başkanları Deniz 
Ticaret Odası Bodrum Şubesinde 
bir araya geldi. Muğla’nın deniz 
ticareti ve deniz turizminin ele 
alındığı toplantıda FTSO Başkanı 
Akif Arıcan, Fethiye Kruvaziyer 
Liman Projesi ve yat çekek yerinin 
taşınması konularını gündeme 
getirdi. Fethiye’nin kruvaziyer 
turizmi için önemli bir potansiyel 
olduğunu belirten Arıcan, Oda 
olarak 2014 yılında hazırlattıkları 
“Fethiye Kruvaziyer Liman Fırsat 
Analizi” raporunda bunun ortaya 
konduğunu söyledi. Konunun 
Türkiye Kruvaziyer Platformu 

ile Ulaştırma, Haberleşme 
ve Denizcilik Bakanlığına da 
iletildiğini kaydeden Arıcan, ilgili 
bakanlıkların çalışanlarının gelip 
Fethiye’de inceleme yaptığını, 
tespit edilen 5 alternatif alanın 2’ye 
düşürüldüğünü, kruvaziyer liman 
yapılacak alanın kesinleştirilmesini 
ve çalışmalarının başlamasını 
istediklerini belirterek “Bu sürecin 
bakanlık nezdinde hızlandırılarak 
Fethiye’ye kruvaziyer liman 
kazandırılmasını, bu konuda da 
sizin desteklerinizi istiyoruz.” dedi.

Fethiye’de yat imalatı yapılan 
yat çekek yerinin yıllardır 
taşınamadığını belirten Arıcan, 
“Muğla mavi turun dünyada 
yapıldığı tek yer. Fethiye de önemli 
bir yer tutuyor. Fethiye’de her yıl 
milyar dolarlık yatlar imal edilerek 
ihraç ediliyor. Fethiye’de bulunan 
imalatçılar bölge ve ülke ekonomisi 
için önem arzediyor. Mevcut yat 
çekek yerimiz şehrin içinde kalıyor. 
İmalatçılarımız işyerlerini taşımak 
için yer arayışındalar. 16 yıl önce 
bu amaçla bir kooperatif kuruldu 
ancak gelinen noktada bir sonuç 
elde edilebilmiş değil. Karaot ya 
da başka bir yere bu sektörün 
taşınması için sizin desteğinizi 
istiyoruz.” diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Arıcan’ın 
aktardığı konularda her zaman 
destek olacaklarını ifade etti.

turistlerin gözdesi olan Babadağ’ı, 
Kaya Köyü ve kiliselerin restorasyonu 
konusunu da Bakan Kurtulmuş 
ile paylaştı. Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un Enstitüyü ziyaretine 
Babadağ Teleferik Projesi temel atma 
törenine katılan Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman da eşlik etti.

Kaya KÖyÜn 
taKiPÇisi olacağız
Konuyu değerlendiren FTSO 

Başkanı Akif Arıcan, Kaya 
Köyündeki kiliselerin restorasyonu 
konusunun Ankara’da takipçisi 
olacaklarını belirterek, “Yunus 
Emre Vakfı’nın mütevelli heyetinde 
Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm 
Bakanımız Sayın Prof.Dr.Numan 
Kurtulmuş bulunuyor. Kaya Köydeki 
kiliselerin restorasyonu konusunda 
her iki bakanlık nezdinde 
yapacağımız girişimlerde Enstitü 
Başkanımız Sayın Şeref Ateş’ten de 
destek sözü aldık. Kaya Köyünün 
korunarak turizme kazandırılması 
konusunda her zaman takipçisi 
olacağız” sözlerini kaydetti.

arıcan: “Bir ProtoKollE 
iKi iş yaPtıK”
Kaya Köyünün sorununu Kültür 

ve Turizm Bakanına kadar taşımış 
olmaktan memnun olduklarını 
belirten Arıcan, “Kaya Köyünün ve 
bölgemizdeki diğer tarihi eserlerin 
restore edilmesi konusunu her 
zaman dile getiriyoruz. Her 
fırsatta da ilgili bakanlarımızla 
paylaştık. Nabi Avcı’nın Kültür ve 
Turizm Bakanlığı döneminde de 
Marmaris’te yapılan bir toplantıda 
yine kendim bizzat bu konuyu 
gündeme getirmiştim. Bu kez de 
Yunus Emre Enstitüsü aracılığı 
ile Kültür ve Turizm Bakanımız 
Numan Kurtulmuş’a ulaştırma 
fırsatımız oldu. Biz FTSO olarak 
bölgemizin Uzakdoğa başta olmak 
üzere tüm dünyada tanıtılması 
için bir protokol imzalamışken 
bu vesileyle Kaya Köyündeki 
kiliselerin restorasyonu 
konusunda da girişimde bulunmuş 
olduk. Amacımız en kısa  
zamanda bu girişimlerin sonucunu 
almak” dedi.
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Haberler
alternatif Tarım  ürünleri kazandırıyor

türkiye’nin yaş sebze 
ve meyve ihracatında 
önemli yer tutan domatesin 
anavatanı olan Fethiye, 
uygun iklimi sayesinde 
alternatif tarım ürünleriyle 
de öne çıkmaya başladı.uzak 
doğu gibi tropikal iklimlerde 
yetişen bitkiler Fethiye’de 
seralarda yetiştirilerek 
avrupa pazarına 
gönderiliyor.

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak 
alternatif tarım ürünleri 

yetiştirilerek ihraç edilmesini 
desteklediklerini belirten 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Gürsu Özdemir, 
alternatif tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesinin hem 
bölge ekonomisine hem 
de ihracatı çeşitlendireceği 
için ülke ekonomisine 
katkı sağlayacağını belirtti. 
Ülkemizin en önemli örtü 
altı tarımsal üretim yapılan 
bölgeleri arasında bulunan 
Fethiye ve Seydikemer’de 
yetiştirilen sebze ve meyveler ihraç 
edilerek bölgemize ciddi ekonomik 
girdi sağlanıyor. Yetiştirilen tarım 
ürünlerinin büyük çoğunluğunu 
oluşturan domates, başta Rusya 
olmak üzere dünyanın çeşitli 
ülkelerine ihraç ediliyor.

Seracılığın geliştiği bölgemizde, 
girişimci üreticiler domates dışında 
alternatif ürünlerin üretimine 
yönelmeye başladı. Muson 
Asya’sında yetiştirilen tropikal iklim 
meyvesi Pitaya, diğer adıyla Ejder 
Meyvesi, Fethiye’de yetiştirilebilen 
tarım ürünleri arasına girdi. Emekli 
memur Ahmet Batur, Uzak Doğuda 
köylüler tarafından yetiştirilen pitaya 
bitkisini Fethiye’deki 3 dönümlük 
serasında yetiştirerek Avrupa’ya 
ihraç etmeye başladı.

Oğlunun oynadığı bilgisayar oyunu 
aracılığı ile pitaya bitkisini öğrendiğini 
söyleyen Ahmet Batur, bitkinin 
nasıl yetiştirildiğini öğrenmek ve 
pazar araştırması yapmak için 

de Avrupa’ya, Asya’ya seyahatler 
gerçekleştirmiş. Türkiye’de üretilen 
pek çok tarım bitkisinden daha karlı 
olduğunu ifade eden Ahmet Batur, 
“Emeklilikten sonra kendime bir 
uğraş ararken oğlumun bilgisayar 
oyunlarında karşılaştığı meyve ile 
tanıştım. Pitaya, Türkçe adı ejder 
meyvesi. Araştırmam sonucunda 
bu bitkinin verimlilik ve ekonomik 
değerinin çok yüksek bir bitki 
olduğunu öğrendim. Toprakla, 
serayla uğraşan bir insan değildim 
fakat araştırmamın verimli bir işe 
dönüşmesi için seraya yöneldim. 
Pitayayı incelerken anavatanı olan 
Uzak Doğu’ya gittim, orada yaşadım. 
Köylerde bunun yetiştirilmesinin 
nasıl yapıldığını öğrendim. İnternette 
konuyla ilgili bilimsel dokümanları 
indirdim.  Tercüme ederek anlamaya 
çalıştım. Sonrasında pazarını 
araştırmak için Avrupa’da dolaştım. 
Orada da ekonomik değeri yüksek 
bir meyve olduğunu kesinleştirince 

yatırım yapmaya karar 
verdim. Geçen sene 
temmuz ayının sonunda 
fidanlarımı serama 
ektim.”

9 ayDa mEyvE 
vEriyor
“Şuan da gördüğünüz 

bahçe 13 aylık bir 
bahçedir. 9’uncu ayından 
itibaren meyve almaya 
başladım. Mayıs sonu 
itibariyle meyvem 
ağaçtaydı ve toplamaya 
başlamıştım. Hafta’da 
ya da on günde bir 
meyve sayısına bağlı 
olarak hasadıma devam 
ediyorum. Kasım 
ayının sonuna kadar da 
hasat yapmaya devam 
edeceğim. Satışı ile ilgili 
bir sorun yaşamıyorum. 
Ekonomik geliri çok 
yüksek bir meyve olduğu 
için tanesini toptan 
15 liradan veriyorum. 
Virita diye bir firma var. 
Bu firma 30 tane de 

götürseniz 300 tane de götürseniz 
tamamını satın alıyor. Pazarı da 
yavaş yavaş oluşmuş durumda.” dedi.

yartırım yaPmaK istEyEnlEr 
HEsaBını iyi yaPmalı
Üretici satış fiyatlarının yüksek 

olmasını ürün azlığına bağlayan 
Ahmet Batur, pitaya bitkisini yatırım 
yapmak isteyen üreticileri uyararak 
“Şu an bu işi yapan kişi sayı az olduğu 
için rakamlar bu durumda. Seneye 
benim meyvelerim çoğalacak. 
Türkiye’de bu işi yapan insanlar 
var. Rakamlar daha aşağı düşmeye 
başlayacak. İnsanlar bu işe yatırım 
yaparken bunları göze alması lazım. 
Kabaca 1 sene içerisinde yaptığınız 
yatırımı telafi edebileceğiniz bir 
yatırımdır. Bir seneden sonra ciddi 
oranda kara geçer. Bu karı da 
domatesle, salatalıkla kıyaslamamak 
lazım. Çünkü bu az emek isteyen bir 
bitki. İlaç ve gübreleme konusunda 
hiçbir masrafı olmayan, tamamen 
doğal yollarla büyüyen bir bitki. Artık 
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Türk çiftçisinin para kazanacağı 
işlere yönelmesini tavsiye 
ediyorum. Ben yöneldim bir 
emekli memur olarak herhalde 
bu işi çocukluktan meslek 
haline getirenler de yönelir.” 
diye konuştu.

KEnDi KEnDinE BÜyÜyor 
BEn DE Para 
Kazanıyorum
Antalyada yaşıyorum. 

Annem babam Fethiye’de 
yaşadığı için burada sera 
kurdum. Antalya’da 5 dönüm, 
Fethiye’de 3 dönüm seram 
var. Yüz binden fazla fidanım 
var. Antalya’dan buraya 
gelerek bu işleri halletmeye 
çalıştım. Kurduğum sistemler 
iletişim kurulduğu takdirde 
söyleyebileceğim sistemler. 
Tamamen otomasyonlu. 
Benim burada fiziken olmamı 
gerektirmeyen sistemler. 
Ben bunları çok ekonomik 
koşullarda yaptım. Kendi 
kendine büyüyor ben de para 
kazanıyorum.

ÜrEticilErin yEni 
ÜrÜnlErE 
yÖnElmEsini 
DEstEKliyoruz
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Gürsu Özdemir 
üreticilerin alternatif tarım 
ürünlerine yönelmesinin 
kazancı arttırarak hem bölge 
ekonomisini hem de ihracatı 
geliştireceğini söyledi. Bölge 
ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacak bu girişimleri 
Oda olarak desteklediklerini 
kaydeden Özdemir, “Ahmet 
Beye böyle bir yatırım için çok 
teşekkür ediyoruz. Biz zirai 
ilaç bayileri olarak köylülerin, 
çiftçilerin alternatif ürünlere 
yönelmesini istiyoruz. Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
destekliyoruz.” dedi.

Alternatif Tarım firmasının 
sahibi Mustafa Kiremitli de 
pitaya üretimi yapmak isteyen 
çiftçilere teknik konularda destek 
verebileceklerini ifade etti.

“çalışmalarınızı
Takdirle izliyoruz”

MHP Muğla İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz ve Fethiye İlçe 
Başkanı Cengiz Çay ile birlikte 

FTSO Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret 
eden MHP Muğla Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Teleferik Projesinin temelinin 
atılmasından dolayı Arıcan’ı tebrik ederek 
turizm sektörünün bu tür projelerle 
ayakta durabileceğini söyledi.

MHP Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay 
ise, Akif Arıcan’ı tebrik ederek “Senin 
çalışmalarını takdirle izliyoruz. Meyve 
veren ağaç taşlanır. Seni taşlasınlar. 
Sana gelen taşlar bize gelsin. Sen doğru 
yoldasın” dedi. MHP Muğla Milletvekili 
Mehmet Erdoğan İl Başkanı Mehmet 
Korkmaz, Fethiye ilçe Başkanı Cengiz Çay 
ve Muğla ilçe temsilcileri ile birlikte Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. 19 
Eylül Salı günü FTSO Meğri Salonunda 
gerçekleşen ziyarete FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Eriz, Halit Saraç ve Fikret Koyuncu 
katıldı. MHP Muğla Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Babadağ Teleferik Projesi temel 
artma törenine bir program nedeniyle 
katılamadığını belirterek Akif Arıcan’a 
ve ekibine hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Muğla’nın turizm yatırımlarına ihtiyacı 
olduğunu ifade den Erdoğan, teleferik 
projesinin önemli bir yatırım olduğunun 
altını çizdi. Dedi. Erdoğan konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle bu tesis 
Fethiyemize ve Muğlamıza hayırlı uğurlu 
olsun. Turizm sektörü son günlerde 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Herkes 
bir tarafından asılıyor, kimse bir tuğla 
koyalım da bu sektör ayakta dursun 
noktasında değil. Bu sene turizm sektörü 
2 buçuk ay çalıştı. 2,5 ay çalışacaksınız 9 
ay yiyeceksiniz. Öyle bir düzen varsa oraya 
hep birlikte taşınalım. Onun için bizim 
Muğla olarak hep birlikte bu işe bakmamız 
lazım. Bu bakımdan sizin emek çektiğiniz 
tesis önemli bir tesis. Fethiye’de sezonu 
uzatacak bir tesis.”

Ziyaretlerinden ötürü Mehmet Erdoğan 
ve beraberindeki konuklara teşekkür 
eden Arıcan, Babadağ Hava Sporları ve 
Rekreasyon alanının ihalesini aldıkları 
günden beri zorlu bir mücadele verdiklerini 

söyledi. Engellemelerle karşılaştıklarını ve 
bunlarla mücadele ettiklerini kaydeden 
Arıcan, bu tür projelere, çalışmalara 
herkesin katkıda bulunması gerektiğini 
söyledi. Arıcan, “Burada maaş, para 
yok. Burada gönüllülük esası var. İşini 
gücünü kurmuş kişiler gelip çalışmalı. 
Bizim gücümüz kamuoyu oluşturmak. 
2005-2009 yılları arasında, bir dönemde 
bu binayı yaptık. Göreve geldiğimizde 
5 personel vardı. Bugün 20’ye yakın 
personel var. Proje ofisi oluşturduk. 
Projeler yazarak kaynak bulduk.” dedi. 
Çalışmaları devam eden Doğal Taş ve 
Mermer İhtisas OSB hakkında da bilgi 
veren Arıcan, “Ciddi mermer rezervlerimiz 
var. Blok olarak satıyoruz. İşleyerek 
satmak, bölge ve ülke ekonomimize 
değer katmak istiyoruz” diye konuştu. 
Bu çalışma ile birlikte hayvancılık 
OSB kurulması için de talep aldıklarını 
kaydeden Arıcan, bölgede kurulacak bir 
hayvancılık ihtisas OSB’nin ülkemizde 
süt ve et üretimine katkı sağlayacağını 
belirtti. Akif Arıcan, gündemde tuttukları 
bir diğer önemli çalışmanın da kruvaziyer 
liman projesi olduğunu söyledi. Fizibite 
etüdü 2014 yılında yapılan projenin 
yap-işlet-devret modeli ile yapılmasının 
mümkün olduğunu kaydeden Arıcan, 
bu sayede hem devletin kasasından 
para çıkmayacağını hem de bölgenin ve 
ekonominin kazanacağını vurguladı.

MHP Fethiye İlçe Başkanı Cengiz 
Çay, Akif Arıcan’ı tebrik ederek “Senin 
çalışmalarını takdirle izliyoruz. Meyve 
veren ağaç taşlanır. Seni taşlasınlar. 
Sana gelen taşlar bize gelsin. Sen doğru 
yoldasın” dedi.



makri 24  Kasım-Aralık 2017 - Ocak 2018

Haberler
imalat sektörü koBiGel ile Gelişecek

fTso yönetimi Başsavcı eker’i ziyaret etti

Fethiye ve Seydikemer bölgesinde 
imalat sektöründe faaliyet gösteren 
işletme sahipleri, FtSo binasında 
düzenlenen kısa adı kobİGEl olan 
kobİ Gelişim destek programı 
bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, 11 Eylül 2017 tarihinde 
başlayan KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programının 

son başvuru tarihi 20 Ekim 2017 
olarak açıklandı. İmalat sektörünü 
hedef alan KOBIGEL programının 
daha çok işletmeciye ulaşılması 
amacıyla KOSGEB Muğla İl Müdürlüğü 
tarafından ilçelerde düzenlenen 
bilgilendirme semineri 22 Eylül Cuma 
günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Likya Salonunda yapıldı. Seminer, 
Fahri Dağlar tarafından verildi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, seminer 
öncesi yaptığı konuşmada, FTSO 
üyelerinin KOSGEB ve diğer devlet 
desteklerinden yararlanabilmesi için 
Odada KOSGEB, hibe, fon ve teşvik 
danışmanlık hizmeti verdiklerini 
belirterek, “Üyelerimizin Muğla’ya 
ya da diğer illere gitmeden, bilgi 
almalarını sağlamak için 2010 yılında 
KOSGEB temsilciliğimizi, 2014 yılında 
da GEKA Danışmanlık Ofisimizi açtık.” 

ifadelerine yer verdi. Toplantıda 
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı’nın amacı hakkında bilgiler 
veren Fahri Dağlar, proje süresinin 
6 ay ile 12 ay arasında değiştiğini 
kaydetti ve proje kapsamında verilen 
desteğin 300 bin TL’ye kadar hibe, 
700 bin TL’ye kadar kredi şeklinde 
olduğunu ifade etti. Proje çerçevesinde 
destek verilen ve destek verilmeyen 
kalemleri de açıklayan Fahri Dağlar 
“Program kapsamında desteklenecek 
proje giderleri Proje Teklif Çağrısında 
belirlenir ve belirlenen esaslar 
dahilinde desteklenecek proje 
giderlerine Kurul karar verir. Ancak; 
gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, 
taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile 
ilişkilendirilmemiş personel giderleri 

ve diğer maliyetler ile vergi, resim 
ve harçlar, sosyal güvenlik primleri 
desteklenmez. Proje kapsamında 
desteklenmesi uygun görülen gider 
grupları toplamı ile destek türleri, 
Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst 
limit, oran ve varsa gider kısıtlarını 
geçmeyecek şekilde Kurul tarafından 
belirlenir.” dedi.

Proje kapsamında personel 
giderleri, makine-teçhizat giderleri, 
yazılım giderleri ve hizmet alım 
giderleri, proje teklif çağırısında 
belirtilen kriterler doğrultusunda 
%60 destek oranı ile karşılanacağını 
açıklayan Fahri Dağlar, “KOSGEB Veri 
tabanına kayıtlı ve aktif olmaları 
gerekmektedir. Bilanço usulünde 
defter tutmak kaydıyla; orta yüksek 
ve yüksek teknolojili sektörlerdeki 
KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, 
orta düşük ve düşük teknolojili 
sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı 
net satış hasılatının en az 300.000 TL 
ve yıllık ortalama çalışan sayısının 
en az 3 olması şartı aranacaktır. 
İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 
2016 yılı net satış hasılatını aşmaması 
gerekecektir.” diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimi Cumhuriyet Başsavcısı 
Kurtca Eker’e nezaket ziyaretinde 
bulundu. FTSO başkanı Akif Arıcan, 
Fethiye’ye ilk kez görevli olarak 
gelen Başsavcı Eker’e Oda ve bölge 
ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Gürsu 
Özdemir, Mehmet Adnan Bakırcı, 
Ömer Eriz ve Halit Saraç, Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı görevini 
yürütürken Fethiye Cumhuriyet 
Başsavcılığı görevine atanan Kurtca 
Eker’e nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyaret sırasında Fethiye ve çevresi 
ekonomisi hakkında sohbet edildi.

Muğla’nın bazı ilçelerine tatil 
amaçlı gezide bulunduğunu belirten 

Başsavcı Kurtca Eker, Fethiye’ye 
ilk kez görevi gereği geldiğini ifade 
etti. Denizi olan bir yerde ilk kez 
çalışacağını kaydeden Başsavcı 
Eker, “Fethiye’ye kısmette tayin 
olup gelmek varmış. Beklentimin 
üzerinde, gayet güzel bir yer. Anadolu 
havası var. O yönüyle de güzel. 
İnşallah bir süre burada çalışacağız.” 
dedi.HSYK’nın5 kategoride adliye 

sıralaması olduğunu belirten 
Kurtca Eker, Fethiye adliyesinin 2. 
Sırada yer aldığını ancak durumu 
itibari ile 1. Sırada yer almayı hak 
ettiğini söyledi. Eker, Fethiye 
adliyesinin sıralamasının değişmesi 
durumunda HSYK’nın ve Adalet 
Bakanlığının bölgeye bakışının da 
değişeceğini kaydetti.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
Oda’nın tarihi, çalışmaları ve bölge 

ekonomisi hakkında da bilgi verdi. 
Arıcan, bölge ekonomisinin gelirinin 
büyük bir bölümünü tarımdan 
karşıladığını, tarımı turizmin takip 
ettiğini söyledi. FTSO’nun Türkiye’de 
kurulan en eski Odalardan biri 
olduğunu kaydeden Arıcan, 
Seydikemer’in de Odanın çalışma 
alanı içinde olduğunu kaydetti. 
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Güçbirliği Platformu ankara 
çıkarmasına Hazırlanıyor

Fethiye Seydikemer meslek 
kuruluşları Güçbirliği platformunun 
eylül ayı toplantısında, Fethiye 
üniversitesinin kurulması amacıyla 
düzenlenen “Fethiye’ye üniversite 
yakışır” imza kampanyasında 
toplanan imzaların  bölge 
milletvekilleriyle birlikte milli Eğitim 
bakanlığı ile yök’e teslim edilmesi 
önerisi kabul edildi. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan 
platform üyelerinin sorusu 
üzerine, Fethiye Üniversitesinin 

kurulması için açılan imza 
kampanyasının genişletilerek 
devam etmesi için gerekli olan 
ödeneğin FTSO Meclisi tarafından 
aktarılmadığını dile getirdi. 

Fethiye-Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği Platformunun 
Eylül ayı olağan toplantısı 28 Eylül 
Perşembe günü FTSO binası Meğri 
Salonunda yapıldı. 

Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Erdoğan Gavcar, Fakülte 
Sekreteri Gürcan Kara, Müze 
Müdürlüğünde Arkeolog olarak görev 
yapan Arzu T.Gölbaş’ın davetli olarak 
katıldığı toplantıya Muğla Barosu 
Fethiye Temsilcisi Fatih Taşer, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan, Yardımcısı Günay 
Özütok, Mimarlar Odası Fethiye 
Temsilcisi Gökhan Güngör, Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri Odası 
Temsilcisi Sermet Ünel, TÜRSAB 
adına Yenal Yelken, Fethiye Ziraat 
Odası adına Adnan Koçar, İMEAK DTO 
Fethiye Şubesi Müdürü Bülent Telli, 
Çevre ve Şehir Plancılar Odası Muğla 
Temsilciliği adına Ercan Çınaroğlu, 
FTSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali 
Çelik, FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin, FTSO Hukuk Müşaviri Av.Ezgi 
Kullukçu, katıldı.  

gÖrÜşlEr ÜnivErsitEnin 
Kurulması yÖnÜnDE
Toplantıda ilk gündem maddesi 

olarak Fethiye Üniversitesinin 

kurulması görüşüldü. 
“Fethiye’ye Üniversite Yakışır” 
imza kampanyasında gelinen 
aşama değerlendirildi. Fethiye 
Üniversitesinin Ankara’da 
konuşulmaya başladığını belirten 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
“Topladığımız imzaları ilgili 
kurumlara ve milletvekillerine 
iletelim. Konuşmalarda Fethiye’ye 
üniversite kurulmasının uygun 
olduğu yönünde görüşler 
duyuyorum” dedi.

ÜnivErsitE-sanayi iş Birliği 
EKonomiyE olumlu yansır
İmza kampanyasının devam 

edip etmemesi konusuna değinen 
Arıcan, “Diğer Odalar kampanyaya 
harcanacak ödenek için FTSO abi 
olarak üstlensin dediler ancak 
meclisimiz gerekli parayı ayırmadı.” 
diye konuştu. Fethiye’ye üniversite 
kurulmasını turizm, ticaret ve tarım 
şehri olmanın yanı sıra eğitim şehri 
de olmak için istediklerini belirten 
Akif Arıcan, üniversitenin bölgeye 
beyin gücü getireceğine, üniversite-
sanayi iş birliğinin gelişmesi 
durumunda bölgen ekonomik olarak 
ciddi oranda gelişeceğine vurgu 
yaptı.

ÖğrEnci yurDu 2018 
ProgramınDa var
Fethiye Üniversitesinin 

kurulmasına ilişkin görüşlerini 

ifade eden Fethiye İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Erdoğan Gavcar, 
Fethiye’de üniversitenin neden 
gerekli olduğunu açıkladı. Gavcar, 
“Her işimizi Muğla’dan hallediyoruz. 
Bir elektrik arızasında bile 
rektörlüğü bildirmemiz gerekiyor. 
Şu an 1500 öğrencimiz var. 2018 
yılı programına alındı, kız ve erkek 
öğrenci yurdu yapılacak. Bunun 
bölgeye katkısı olur.” ifadelerine yer 
verdi.

Fethiye Üniversitesinin kurulması 
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve 
bölge milletvekillerinden randevu 
alınarak bu talebin iletilmesi 
konusunda görüş birliğine varıldı. 
Platformun Ekim ayı toplantısında 
geniş katılımlı bir toplantı 
yapılarak Ankara’da yapılacak olan 
görüşmelere katılacak temsilciler 
belirlenecek.

Toplantıda bir diğer gündem 
maddesi olarak ise restorasyonu 
yarım kalan Telmessos Antik 
Tiyatrosunun, Fethiye Kalesinin 
ve Kaya Köydeki kiliselerin 
restorasyonu oldu. Konu ilişkin 
Fethiye Müze Müdürlüğünde görev 
yapan Arkeolog Arzu T.Gölbaş, 
platform üyelerine bilgi verdi. 
Konua ilişkin daha detaylı bilgi 
alınması amacıyla Muğla Valiliği ile 
görüşülmesi konusunda fikir birliğine 
varıldı.
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Haberler
çalık Veda etti

eğitimler ilgiyle karşılandı

Erdek kaymakamlığına atanan 
kaymakam Ekrem Çalık, FtSo 
başkanı akif arıcan’a görevi 
sürecince yapmış oldukları 
işbirliğinden ötürü teşekkür etti.

Erdek Kaymakamlığı görevine 
atanan Fethiye Kaymakamı 
Ekrem Çalık, Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odasına veda ziyaretinde 
bulundu. FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ile görüşen 
Ekrem Çalık, “Bu süreçte sizinle 
önemli çalışmalarda işbirliğim 
içinde olduk. Yapıcı yaklaşımınız için 
teşekkür ederim. Sizin nezdinizde 
tüm tüccar ve sanayicilerden helallik 
istiyorum.”dedi.

Fethiye’nin cennet unsurlarını 
bünyesinde toplayan bir yer 
olduğunu belirten Çalık, “Ülkemiz 
çok güzel bir coğrafya. Fethiye de 
cennet özelliklerini barındıran bir yer. 
Önemli çalışmalar yaptınız. Sizi ve 
yönetiminizi tebrik ediyorum. Daha 
yapılacak çok iş var” ifadelerine yer 
verdi.

Görev süresince vermiş olduğu 
hizmetlerden ötürü Çalık’a teşekkür 
eden FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
“Yaptığımız her işte bizim yanımızda 
oldunuz. Bizimle Ankara’ya gittiniz 
gerekli yerlere telefon ettiniz. Eski 
Valimiz Amir Çiçek de aynı şekilde 
bizim önümüzü açan bir idareci oldu. 

bu katkılarınızdan, emeklerinizden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Hakkımız 
helal olsun. Bundan sonraki 
hayatınızda sağlık, mutluluk, huzur 
ve başarı diliyorum” dedi

FtSo tarafından üye işletmelerin 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
eylül ayı içinde düzenlenen, İş 
yaşamında pozitif yönetim ile  
duygusal zekâyı artırma eğitimi 
iş yeri sahipleri ve üst düzey 
yöneticilerden yoğun ilgi gördü.

Yaz döneminde ara verilen 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası eğitimleri 16 Eylül 2017 

tarihinde düzenlenen İş Yerlerinde 
Pozitif Yönetim Eğitimi ile başladı. 
FTSO Binası Likya Salonunda 
düzenlenen eğitime firma sahipleri 
ve yöneticileri yoğun ilgi gösterdi. 
Eğitim; alanında uzman olan 
eğitmen İlker Kaldı tarafından 
verildi. 6 saat süren ve üst düzey 
yöneticilere yönelik olan eğitimde 
çalışan ekiplerin motivasyonu 
arttırılarak verimlilik sağlanması, 
çalışanların iş yeri bağlılığının 
arttırılması ve işe alımlarda göz 
önünde bulundurulacak hususlar 
üzerinde duruldu.

İlker Kaldı, pozitif yönetimde 
temel amacın kişilerin, ekiplerin 
zayıf yönlerine değil; güçlü 
yönlerine odaklanıponları daha iyi 
noktaya taşımak olduğunu söyledi. 
İşyerinde pozitif yönetimin kurum 
içinde sürekli geliştirme kültürünü 

güçlendiğini söyleyen İlker Kaldı, 
çalışanların bunu hissettiğinde 
çalışan aidiyeti ve performansının 
da arttığını vurguladı.

duygusal zekâyı artırma 
eğitimi ilgiyle izlendi
FTSO Binası Meğri Salonunda 

gerçekleştirilen eği tim Nebi Acar 
tarafından verildi. 6 saat süren 
eğitimde günümüz iş dünyasında 
kişilerin başarısında analitik 
zekadan daha önemli bir rol 
oynadığı son yapılan araştırmaların 
sonuçları ile ispatlanmış olan 
“Duygusal Zeka” kavramının işlendi.

Nebi Acar, bu eğitimde, 
katılımcıların kendilerini tanıma ve 
duygularının farkına varıp onları 
kontrol etmede duygusal zekalarını 
nasıl kullanıp, geliştireceklerini 
örnekler vererek anlattı.

Eğitim Başvuruları Hakkında;
n Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim 
tarih değişiklikleri Odamız tarafından 
belirlenmektedir.
n Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım 
Belgesi” verilmektedir.
n Eğitimlerimize FTSO üyeleri ve üye 
çalışanları başta olmak üzere tüm Fethiye 
halkı yararlanabilmektedir.
n Eğitimlerimizde kontenjanımız sınırlı olup, 
20 kişi altında başvuru alan eğitimlerimiz 
Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilmektedir.
n Söz konusu eğitimlere FTSO üyesi olan 
aynı işletmeden 4-6 kişi arasında katılımcı 
olması halinde katılımcı başına %10 indirim, 
7-10 kişi katılımcı olması halinde katılımcı 
başına %15 indirim uygulanmaktadır.
n Eğitimlere katılmak isteyenlerin katılımcı 
adı, firma unvanı ve iletişim bilgilerini 
belirterek telefon veya mail yolu ile ön kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir.
Eğitimlere katılmak isteyenler FTSO Eğitim 
Birimine 6141115-122 nolu telefondan ya da 
deren.karasu@fto.org.tr mail adresinden 
kayıt yaptırabilirler.
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fTso'nun Verileri Bankacılık 
sektörü için çok yararlı

Başsavcı eker'den 
fTso'nı ziyaret

fethiye'nin Gelişmesine katkı 
sağlayacak Projelere destek 

Fethiye ticaret ve Sanayi 
odası yönetimi, Fethiye 
kaymakamlığı görevine 
başlayan muzaffer şahiner’i 
ziyaret ederek oda ve bölge 
ekonomisi hakkında sohbet 
ettiler. 

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri, 2017 

yılının Ağustos ayında 
yayımlanan kararname 
ile Konya-Beyşehir 
Kaymakamı iken Fethiye 
Kaymakamlığı görevine 
atanan Muzaffer Şahiner’i 
ziyaret etti. Oldukça samimi bir 
atmosferde geçen ziyarete FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
yardımcısı Günay Özütok, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Adnan 
Bakırcı, Ahmet Gürsu Özdemir, 
Fikret Koyuncu, Ömer Eriz ve Halit 

Saraç katıldı. Ziyarette Akif Arıcan 
tarafından Oda çalışmalarına 
ve bölge ekonomisine ilişkin 
bilgi verildi. Fethiye ile birlikte 
Seydikemer’in de FTSO’nun görev 
alanı içerisinde olduğunu belirten 
Arıcan, Oda çalışmalarının bu 
bölgeleri kapsadığını kaydetti. Bölge 

ekonomisinde tarım 
ve turizmin ağırlıklı 
olduğunu belirten Arıcan, 
Fethiye’de devam eden 
turizmin 12 aya yayılması 
amacıyla yürütülen 
Babadağ Teleferik 
Projesinin Ağustos ayında 
temelinin atıldığını ve 
1,5 yıl sonra faaliyete 
geçeceğini kaydetti. 
İhtisas OSB için başvuru 
aşamasında olunduğunu 
söyleyen Arıcan, bu 
süreçte yapılacak olan 
girişimlerde Kaymakam 

Şahiner’den destek istedi.
Fethiye’de yapacağı görev 

süresince bölgenin gelişmesi 
yolunda gereken tüm çalışmaların 
yapılacağını kaydeden Şahiner, bu 
kapsamda yapılacak her çalışmanın 
yanında olacaklarını kaydetti.

Ankara'dan Halk 
Bankası Fethiye 
Şubesi Müdürü 

olarak atanan Ertuğ 
Bellibaş ve KOBİ Müşteri 
İlişkileri Yetkilisi Seval 
Sağır, 3 Ekim Salı günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan’ı 
ziyaret ederek Fethiye 
ekonomisi hakkında görüş 
alış verişinde bulundular. 

Ziyarete gelmeden önce Odanın çalışmalarını incelediğini belirten 
Bellibaş, Odanın web sitesinde yer alan “Üyelerimiz” bölümünün 
bankacılık sektörünün firmalara ulaşımını kolaylaştırdığını belirtti.

Akif Arıcan, Ertuğ Bellibaş ve Seval Sağır’a yeni yayımlanan 
Fethiye-Seydikemer 2016 Sosyo-Ekonomik Raporunu hediye etti. 
Raporun özellikle bankacılar tarafından talep edildiğini kaydeden 
Arıcan, her yıl bin adet basılarak bankalara, kamu kurum ve 
kuruluşlarına dağıtıldığını ifade etti.

Fethiye Cumhuriyet başsavcısı 
kurtca Eker Fethiye ticaret ve Sanayi 
odası yönetim kurulu başkanı akif 
arıcan’ı ziyaret etti. 

Geçtiğimiz aylarda Fethiye’de 
göreve başlayan Cumhuriyet 
Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
ile görüştü. Eker ve Arıcan, Fethiye 
ve çevresinin ekonomisi, kültürel ve 
tarihi değerleri üzerine sohbet ettiler. 
Kaya Köy restorasyonu için yapılan 
çalışmaları Başsavcı Eker ile paylaşan 
Arıcan, kiliselerin restorasyonu 
konusunun Bakan Numan Kurtulmuş’a 
kadar iletildiğini ifade etti.
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Haberler

Hedef dış Ticaretin Gelişmesi

kırtasiye desteği okullara ulaştırıldı
Güral Porselenden 

fTso üyelerine 
%15 indirim

Fethiye ticaret ve Sanayi 
odasınca üyelerini dış ticarete 
teşvik edilmesi amacıyla 
organize edilen “dış ticaret 
bilgilendirme Semineri” üye 
işletmelerden büyük ilgi gördü.

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
ve Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası, koordinasyonuyla 
düzenlenen ‘Dış Ticaret 
Bilgilendirme Semineri’ 20 Ekim 
Cuma günü, FTSO Likya Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

FTSO üyelerinin devlet destek ve 
teşviklerinden yararlanarak ihracat 
kapasitelerini artırması, ihracata 
teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen 
seminer yoğun ilgi gördü. 

 “Ekonomik büyümenin yolu 
ihracattan geçer”

Seminerin açılışında bir konuşma 

yapan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ekonomik büyümenin 
yolunun ihracattan geçtiğini 
belirterek, “Ticaretin uluslararası 
düzeye ulaşıp dışa açılabilmesi için 
devlet tarafından desteklenmesi 
gerekmektedir. Biz Oda olarak 
üyelerimizin ihracat yapabilmelerini 
sağlamak için gereken desteği 
vermeye çalışıyoruz. Örneğin Oda 
olarak yurt dışı fuarlarda stant alarak 
hiç yurt dışı fuar tecrübesi olmayan 

üyemizin Oda şemsiyesi altında 
fuara katılımını sağlıyoruz. 
Dolayısıyla dış ticarette pazara 
girişte üyemizi ilk adımı atması 
için cesaretlendiriyoruz.” dedi.

Seminerde ilk olarak 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) 
desteği Ekonomi Bakanlığı Dış 
Ticaret Uzmanı İsmail Bozdemir 
tarafından anlatıldı.. Bozdemir, 

bu seminerin Fethiye’de mutlaka 
yapılması yönünde talimatın bizzat, 
16 Mart 2017 tarihinde FTSO’nun ev 
sahipliğinde yapılan Fethiye Ekonomi 
Buluşması’na katılan Nihat Zeybekci 
tarafından verildiğini vurguladı.

Seminerde Ekonomi Bakanlığı 
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Tarık 
Aksoy tarafından “Döviz Kazandırıcı 
Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 
Programı” anlatıldı. 

Fethiye ticaret ve Sanayi odası tarafından her 
yıl yapılan kırtasiye yardımı bu yıl 810 öğrenciye 
ulaştırıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her 
yıl eğitim öğretim yılı başında geleneksel olarak 
gerçekleştirilen kırtasiye desteği bu yıl 810 adet 

ilköğretim öğrencisine ulaştırıldı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından belirlenen 35 Bin TL bütçe 
ile sağlanan destek Fethiye ve Seydikemer çevresinde 
44 adet ilkokula ve 810 adet öğrenciye ulaştırıldı. 
Öğrencilerin temel eğitim gereksinimlerini içeren 
çantalar FTSO personeli tarafından okul yönetimlerine 
teslim edildi. Bölge ekonomisine katkı sunmanın yanı 
sıra eğitimin her kademesine de destek vermekten 
memnuniyet duyduklarını kaydeden FTSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
TOBB tarafından belirlenen 
kırtasiye desteği bütçesini en 
etkili şekilde kullanmak ve 
mümkün olduğunca daha çok 
öğrenciye ulaşmak için titizlikle 
davrandıklarını söyledi. Okul 
idarecilerine de teşekkür eden 
Akif Arıcan, öğrencilerin okul 
idaresi tarafından belirlendiğini 
kaydetti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Güral Porselen 
Fethiye Şubesi arasında Oda üyelerine yönelik 
indirim protokolü imzalandı. FTSO üyelerinin 

Güral Porselen Fethiye Şubesinden yapacakları 
alışverişlerde yüzde 15 indirimli hizmet alabilecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Güral Porselen 
Fethiye Şubesi arasında Oda üyelerine yönelik indirim 
protokolü imzalandı. Protokol imza törenine FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ve Güral Porselen Fethiye Şubesi 
sahibi Görkem Bayram katıldı. 1 yıl süreli olarak yapılan 
indirim protokol ile FTSO üyelerine Güral Porselen 
Fethiye Şubesinden yapacakları alışverişlerde yüzde 
10 oranında indirim sağlanacak. Nakit olarak yapılacak 
alımlarda ise yüzde 10 oranındaki indirime ilave olarak 
yüzde 5lik bir indirim daha yapılacak. İndirimden 
faydalanmak isteyen FTSO üyelerinin süresi geçmemiş 
üye kimlik kartlarını göstermesi yeterli olacak.
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fethiye üniversitesinin kurulması
için Girişimler Başladı

Çalışmalarını 
Fethiye 
Üniversitesi’nin 

kurulması yönünde 
yoğunlaştıran Fethiye-
Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu, toplanan 
imzalarla birlikte 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mansur Harmandar’ı ziyaret 
etti. 22 bin imzanın bir örneğini 
Harmandar’a sunan Platform, 
Fethiye Üniversitesinin kurulması 
için destek istedi. Gerekli alt yapının 
hazır olduğunu belirten Harmandar, 
Ankara nezdinde yapılacak lobi 
çalışmalarına da katılabileceğini 
ifade etti.

Fethiye’de bulunan 3 fakültenin 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden 
ayrılarak Fethiye Üniversitesine 
dönüşmesi için “Fethiye’ye Üniversite 
Yakışır” sloganıyla imza kampanyası 
yürüten Fethiye-Seydikemer 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu, 22 bin imza topladı. 
İmza kampanyasının ardından lobi 
faaliyetlerine başlayan Platform, 
ilk olarak Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mansur 
Harmandar’ı ziyaret etti. 19 Ekim 
2017 tarihinde yapılan ziyarete 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 

Arıcan, Fethiye Ziraat Odası Başkanı 
Kenan Karayiğit, Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Yaşar Taşar, Makine Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş, 
Elektrik-Elektronik Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Sermet Ünel 
katıldı.

Platform adına imza örneklerini 
Prof.Dr.Mansur Harmandar’a sunan 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, “Artık 
kamuoyu olarak hep beraber 
Fethiye’ye üniversite kurulmasını 
istiyoruz. Bunun için 22 bin imza 
topladık. Bu konuda desteğinizi 
istiyoruz. Girişimlere önce sizden 
başladık. Seydikemer ve Fethiye’de 
bulunan 19 meslek kuruluşu 
adına Kaymakamımızla birlikte 
geldik. Kampüs alanımız da uygun. 
Bu konuyu sizin de desteğinizle 
Ankara’ya iletmek istiyoruz. 
Geçtiğimiz Mart ayında Ekonomi 
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, 
Fethiye geldi. Bir toplantı yaptık. 
Kendilerine bir sunum yaptık. Bu 
sunumda Fethiye Üniversitesinin 

kurulması talebimizi 
ilettik. Oda bize 
“Fethiye’ye Üniversite 
Yakışır” dedi. Birçok 
bakanımızın da 
bunu uygun gördüğü 
mesajlarını aldık.”

HarmanDar: 
“FEtHiyE’yE 
BaşınDan BEri ÖzEl 
ÖnEm vEriyoruz”

Fethiye’ye özel önem verdiklerini 
ifade eden Rektör Harmandar, 
“Fethiye-Seydikemer işbirliği 
güzel gidiyor. Birlikte olmak çok 
güzel bir şey. Biz rektörlük olarak 
elimizden geleni yaparız. Baştan 
beri Fethiye’ye özel bir önem verdik. 
Seydikemer’deki okulumuzun da 
ihalesini yaptık. En kısa zamanda 
son uçlandırmayı ve Seydikemer’de 
temel atmayı arzu ediyoruz. 
Kampusumuz Fethiye’ye yakışır bir 
kampüs oldu. Fethiyemiz geleceği 
olan bir yer. O araziyi bulmak için 
çok uğraştık. Fethiye Üniversitesinin 
Kurulması konusunda Muğla 
Milletvekillerimiz ve Seydikemerli 
bakanımız Fatma Betül Kaya 
hanımefendiyi de ziyaret edebiliriz. 
İlçelerimiz büyük. İlçelerimizin 
gelişimini ihmal etmemek lazım.”

Harmandar, Fethiye 
Kaymakamlığı görevine yeni 
başlayan Muzaffer Şahiner’e de bu 
ziyarete katıldığı ve çalışmaya destek 
verdiği için ayrıca teşekkür etti.

ziraat bankasının 
Fethiye şubeleri 
müdürleri tolga Serin 

ve okan önder, FtSo 
yönetim kurulu başkanı 
akif arıcan’ı ziyaret 
ederek yastık altındaki 
altınların ekonomiye 
kazandırılması amacıyla 
başlatılan uygulamaları 
paylaştı.

Hedef 
yastık 
altındaki 
altınlar 
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sanayicinin sorunu nitelikli eleman

ustalar sertifikalarını aldı

Fethiye küçük Sanayi 
Sitesinde iş yeri bulunan oda 
üyeleri ile sık sık bir araya 
gelen FtSo yönetim kurulu 
başkanı akif arıcan, Fethiye 
kaymakamı muzaffer şahiner 
ile birlikte yaşanan sorunlara 
karşı çözüm üretilmesi 
amacıyla sanayi esnafını 
ziyaret etti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ve Fethiye 

Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 
Fethiye Küçük Sanayi Sitesinde iş 
yeri bulunan Özen Laundry sahibi 
Oğuz Kuyucak ile Renault Yetkili 
Servisi sahibi Levent Yanar’ı iş 
yerinde ziyaret etti. Ziyarete Fethiye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya 
ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı 
Azem Gümüş de katıldı.

Özen Laundry sahibi Oğuz 
Kuyucak, 1990 yılından bu yana 
faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti. 
Yıldan yıl iş yerini büyüttüğünü 

kaydeden Kuyucak, şu an 15 
milyon liralık bir yatırıma sahip 
olduğunu, Marmaris’e kadar geniş 
bir alanda konaklama tesislerine 
kuru temizleme ve çamaşır yıkama 
hizmeti verdiğini kaydetti. Özellikle 
turizm sezonunda işçi sayısının 
arttığını kaydeden Oğuz Kuyucak, 
çalışan bulmakta zorlandıklarını 
kaydetti. Kuyucak, İŞKUR ile 
işbirliği halinde olduğunu ancak 
istediği sonucu alamadığını söyledi. 
Kaymakam Şahiner, Akif Akif 
Arıcan, Faruk Kaya ve Azem Gümüş, 
Özen Laundry tesisini de gezerek  

kullanılan cihazları ve çalışma 
şeklini incelediler.

Renault Yetkili Servisi sahibi 
Levent Yanar da motor alanında 
meslek lisesinden yetişmiş 
kalifiye eleman bulamadıklarını 
söyledi. Fethiye’de motor 
bölümü bulunan meslek lisesi 
olmamasına dikkat çeken 
Levent Yanar, motor bölümü 
açılmasını istedi. 

Fethiye Kaymakamı 
Muzaffer Şahiner, sanayi 
esnafından alınan konuların 
mutlaka değerlendirileceğini 
söyleyerek işverenlere hakları 
ve yükümlülükleri ile ilgili bilgi 
verilmesi amacıyla bir seminer 
düzenlenebileceğini ifade etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
da Oda üyelerinin çalışan bulma 
sorununu çözmek amacıyla www.
fethiyekariyer.com özel istihdam 
bürosunun hayata geçirildiğini 
söyledi. 

Üye işletmelerinin ve 
çalışanlarının yasal 
yükümlülüklerini yerine 

getirebilmeleri amacıyla mesleki 
yeterlilik sınavları düzenlemeye 
devam eden Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nca sınavları başarı 
ile tamamlayan ustalara belgeleri 
FTSO Başkanı Akif Arıcan tarafından 
verildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) 
A.Ş işbirliğinde yapılan belgelendirme 
sınavlarında başarılı olan duvarcı, 
sermaik karo kaplamacı, ısı yalıtımcı, 
betonarme demircisi, ahşap kalıpçı 
ustalar, sertifikalarını 18 Ekim 2017 
tarihinde düzenlenen törenle aldılar.

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi uygulama alanında 
gerçekleştirilen, sınavlar sonucunda 

toplamda 19 aday; uygulamalı ve 
yazılı sınavlarda başarılı olarak belge 
almaya hak kazandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
törende yaptığı konuşmada, bu 

tür yasal düzenlemelerin Avrupa 
Birliği’ne uyum çerçevesinde hayata 
geçirildiğini belirterek Oda üyelerinin 
ve çalışanlarının yükümlülüklerini 
yerine getirebilmesi için ellerinden 
gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. 
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meslek komiteleri odanın mutfağıdır

arıcan işletme fakültesi öğrencilerine 
konuk oldu

FTSO Müşterek Meslek 
Komiteleri Toplantısının ikinci 
12 Ekim Perşembe günü FTSO 

Likya Salonunda yapıldı. FTSO 
Başkan Vekili Günay Özütok’un 
başkanlığında yapılan toplantıda 
komitelerden alınan görüşler 
doğrultusunda üzerinde çalışılan 
konuların akıbeti hakkında bilgi 
verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
2017 yılı ikinci Müşterek Meslek 
Komiteleri Toplantısının açılışını 
yapan Günay Özütok, “FTSO Yönetimi 
olarak meslek komitelerimizden 
ilçemizin ticaretini geliştirmek için 
gelen fikirleri, talepleri geliştirip 
ilgili kurumlara taşımak, kamuoyu 
yaratmak, Fethiye’ye katkı sağlamak 
amacıyla çalışıyoruz. Bunların 

şimdiye kadar ne kadarını yaptık, 
ne kadarını takip ediyoruz, bununla 
ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Odamızın 
mutfağı meslek komiteleridir. 
Dağlarımızda teröristler, 
denizlerimizde mülteciler. Böyle bir 
ortamda ticaret yapmanın ne kadar 
zor olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir 
ortamda üyelerimizin iş yaşamına 
nasıl katkı sağlayabiliriz, ilçemize 
ekonomik ve sosyal olarak nasıl 

katkı sağlayabiliriz diye çaba sarf 
ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
oda hizmetleri filmi, meslek komitesi 
üyelerine sunuldu. Genel Sekreter 
Füsun Şahin, meslek komitesi 
toplantılarında daha önce yapılan 
toplantılarda tespit edilen sorunlarla 
ilgili Odanın yaptığı girişimleri ve 
sonuçları hakkında bilgi verdi.  Şahin 
sunumunda şu konulara verdi:

Fethiye ticaret ve Sanayi odası 
başkanı akif arıcan, Fethiye İşletme 
Fakültesi Girişimcilik dersine konuk 
oldu. İş hayatını, deneyimlerini 
ve Fethiye bölgesinin girişimcilik 
fırsatlarını paylaşan arıcan, dersin 
ardından yemekhanede öğrencilerle 
birlikte yemek yiyerek aşure gününe 
katıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, 6 Ekim Cuma günü 

Fethiye İşletme Fakültesinde Dekan 
Prof.Dr.Erdoğan Gavcar tarafından 
verilen Girişimcilik dersine konuk 
oldu. Deneyimlerini öğrencilerle 
paylaşan Arıcan, bölgenin var olan 
girişimcilik fırsatlarını da aktardı. 
Fethiye İşletme Fakültesinin ilk 
mezunları olacak son sınıf öğrencileri 
ile görüşen Arıcan, Fethiye İşletme 
Fakültesinin kuruluş öyküsünü de 
anlattı.

1952 yılında Kaya Köyde 
doğduğunu ve birden fazla sınıfın 

aynı oda içerisinde eğitim gördüğü 
bir okulda eğitim aldığını söyledi. 
Eğitim hayatından sonra mesleki 
eğitime yöneldiğini ve iş hayatına 
bir bisikletle başladığını kaydeden 
Arıcan, askerliğe kadar olan sürede 
tesisatçılık alanında ustalaştığını 
ifade etti. Daha sonra tamiratını 
yaptığı ürünleri satmaya başladığını 

belirten Arıcan, 2007 yılında Fethiye 
vergi rekortmenliğine kadar 
yükseldiğini dile getirdi.

Deneyimlerini paylaşma fırsatı 
sundukları için Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Erdoğan 
Gavcar’a teşekkür eden Akif Arıcan, 
öğrencilere hayatlarında başarılar 
diledi.
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fTso örnek olmaya devam ediyor

kaya'nın imarı Gelmeli

İyi uygulamaları ile pek 
çok kez örnek olan Fethiye 
ticaret ve Sanayi odası, 
odalarla yaptığı kıyaslama 
çalışmaları ile deneyimlerini 
diğer oda ve borsalara 
aktarıyor.

365 Oda/borsa 
içerisinde Avrupa 
Kalite Vakfı tarafından 

geliştirilen Mükemmellik 
Modelini uygulayan ilk 
ve tek ticaret ve sanayi 
odası olan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, iyi 
uygulamalarını İMEAK Deniz 
Ticaret Odası ile paylaştı. 
Odanın İstanbul’da bulunan 
merkezinden gelen Meclis 
ve Meslek Komiteleri Birim Müdürü 
Gümral Maden, FTSO’nun meclis, 
yönetim kurulu, meslek komitesi 
çalışmalarının işleyişlerini inceledi ve 
notlar aldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile İMEAK Deniz Ticaret Odası 

Genel Merkezi arasında kıyaslama 
çalışması yapıldı. 5 Ekim Perşembe 
günü İMEAK Deniz Ticaret Odasının 
talebi üzerine yapılan kıyaslama 
çalışmasına İMEAK DTO Meclis ve 
Meslek Komiteleri Birim Müdürü 
Gümral Maden, FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin, Genel 

Sekreter Yardımcısı Ezgi Kullukçu, 
Oda Muamelat Çalışanı Aslı Pınar 
Taşkın, Kalite Temsilcisi Deren 
Karasu katıldı. Kıyaslama çalışmasın 
FTSO’nun yönetim organlarının 
işleyişlerinin özellikle de meslek 
komitesi çalışmalarına ilişkin bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Fethiye-
Seydikemer Katı Atık 

Depolama tesisi 2.Lot açılış töreninin 
ardından Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr.Osman Gürün ile görüşen 
FTSO Başkanı Akif Arıcan,  Kaya 
Köyünün imar ve restorasyon 
sorunu hakkında görüş alış verişinde 
bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Fethiye-Seydikemer Katı Atık 
Depolama Tesisinin 2. Lot açılışı 4 
Ekim 2017 tarihinde Çırpı’da yapıldı. 

Açılış töreninin ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Akif Arıcan ile 
birlikte Kaya Köyüne geçti. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan Kaya Köyü 
yolunu inceleyen Osman Gürün, 
işaretleme ve koruluk çalışmalarının 

da yapılacağını, Köyün içerisinde 
kalan 3,5 km'lik yolun da alt yapı 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından bitirileceğini kaydetti.

Kaya Köy Kuyu Başı 
kahvehanesinde köylülerle birlikte 

çay içen Osman Gürün’e Akif Arıcan 
tarafından köyde yaşanan imar 
sorunu iletildi. Osman Gürün ve 
Akif Arıcan bu sırada Kaya Köyünün 
restorasyonu konusunda da görüş 
alışverişinde bulundular.
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Fethiye ve çevresinin 
uzak doğu başta olmak 
üzere dünyanın pek 
çok yerinde tanıtılması 
amacıyla Fethiye ticaret 
ve Sanayi odası ile yunus 
Emre Vakfı arasında 
imzalanan protokol 
kapsamında Fethiye’ye 
gelen Çinli medya 
mensupları babadağ’da 
İlçe protokolü ve FtSo 
yöneticileri ve yerel 
basın temsilcileriyle 
bir araya geldikleri 
toplantıda babadağ'ın 
gün batımı manzarasına 
hayran kaldılar.

Basın 
mensuplarının 
sorularını cevaplayan FTSO 

yöneticileri, Uzak Doğu pazarında 
tanıtım yapmak için çalışmaların 
başladığını, Yunus Emre Vakfı ile 
yapılan protokolün de bu amaçla 
atılan önemli bir adım olduğunu 
kaydettiler.

Çinli basın mensupları, Yunus 
Emre Enstitüsü’nün düzenlemiş 
olduğu Türkiye gezisi kapsamında 
22 Eylül-4 Ekim tarihleri arasından 
Türkiye’deydi. Çinli basın mensupları, 
Türkiye gezisi kapsamında Fethiye ve 
çevresinde de 2 gün boyunca seyahat 
etti. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde yapılan 
fethiye gezisi kapsamında Çinli basın 
mensupları ilk olarak Babadağ 1700 
metre pistinde bulunan Zirve Cafe’de 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahin, 
Belediye Başkan Yardımcısı Mete 
Atay, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Yardımcısı Günay 
Özütok, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Adnan Bakırcı, Ahmet 
Gürsu Özdemir, Halit Saraç, Ramazan 
Angay, Fikret Koyuncu ve yerel basın 
mensuplarıyla bir araya geldi.

İlk kez Babadağ’a çıkan Çinli basın 
mensupları, muhteşem Ölüdeniz 

manzarasına ve gün batımına 
hayran kaldı. Bol bol fotoğraf çeken 
konuklar, çevirmenler aracılığında 
ilçe protokolü ve FTSO yönetimi ile 
sohbet ettiler. TARGET Kültür Sanat 
Dergisi yazarı Samuel Gao, bu gezinin 
sadece turizmle sınırlı olmayacağını, 
bölgeye yatırım yapılması konusunda 
Çin ile Fethiye arasında gerekli 
diyaloğun kurulması için ellerinden 
gelen çabayı göstereceklerini söyledi. 

Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner Çinli konukları ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirterek, 
“Burada bulunduğunuz süre 
içerisinde iyi vakit geçirmenizi 
temenni ediyoruz. Bizim yapmamız 
gereken ne varsa hazırız.” dedi.

Fethiye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mete Atay da Fethiye’nin 
Türkiye’nin en güzel turizm 
destinasyonlarından biri olduğunu 
belirterek “İyi anılarla gitmelerini 
diliyoruz. Daha çok Çinli misafirle 
görüşmek üzere herkese iyi 
eğlenceler diliyoruz.”

Arıcan, konuklara Babadağ’ı 
anlattı

Çinli konuklarla yakından 
ilgilenen FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
konukları Fethiye’de Babadağ’da 

ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. Fethiye ve 
çevresine ilişkin bilgiler aktaran 
Arıcan, “Bulunduğumuz mekân 
Avrupa’nın 1 numaralı hava sporları 
merkezi. Burada bulunan 4 pistten 
günlük 1000-1200 civarında. Uçuş 
yapanların yüzde 70’i yabancı. 
Burayı 2011 yılından bu yana Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
işletiyoruz ve burada bir teleferik 
kurmak üzere çalışmaya başladık. 
2018 yılında yoldan değil; artık 
teleferikle çıkacağız. 1200, 1700, 1800 
ve 1900 metrede teleferik devam 
edecek. Burada modern restoranlar 
olacak. Kışın kar görülebilecek. 12 ay 
çalışacak.” dedi.

Türkiye’nin çağdaş yüzünü 
anlatmak için buradalar

Çinli konuklara rehberlik eden 
Gazeteci Levent Uluçer davetliler 
hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. Fethiye’de bulunan grubun 
içerisinde sanat eleştirmeni, kültür 
sanat yazarı gibi unvanlara sahip 
kişilerin olduğunu kaydeden 
Uluçer, Türkiye’nin sadece turistik 
değerlerinin değil; çağdaş yüzünün 
de tanıtılmasının amaçlandığını 
kaydetti. 

çinli medya mensupları Babadağ'a 
Hayran kaldı
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üniversite Güçbirliği'nin 
Gündeminden düşmüyor

Hayvancılık osB için 
düğmeye basıldı

Fethiye kaymakamı muzaffer 
şahiner'in davetli olarak katıldığı 
Fethiye Seydikemer meslek 
kuruluşları Güç birliği platformu 
Ekim ayı toplantısında Fethiye 
üniversitesinin kurulması için 
ankara'ya yapılacak ziyaret 
görüşüldü. 

Fethiye Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu ekim ayı olağan 

toplantısı 26 Ekim Perşembe günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meğri Salonunda yapıldı. Fethiye 
Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in 
davetli olarak katıldığı toplantıya, 
dönem başkanı Muğla Barosu Fethiye 
Temsilcisi Av.Fatih Taşer, FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Fethiye SMMMO Başkanı Yaşar 

Bildirici, İnşaat Mühendisleri Odası 
Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi 
Gökhan Güngör, Fethiye SMMMO 
TESMER Mehmet Tekin,  Fethiye 
Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, 
İMEAK DTO Fethiye Şubesi Müdürü 
Bülent Telli, Türsab adına Ertuğrul 
Gürkan, Şehir Plancıları Odası 
Fethiye Temsilcisi Ercan Çınaroğlu, 
FTSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali 
Çelik katıldı.

Platformun dönem başkanı 
Muğla Barosu Temsilcisi Av.Fatih 
Taşer tarafından platformun 
yapısına ilişkin bilgi verildi. Ardından 
Platformun son bir yılda ele aldığı 
ve üzerinde çalıştığı konulara 
ilişkin hazırlanan sunum FTSO 
Genel Sekreteri Füsun Şahin 

tarafından yapıldı.  Son zamanlarda 
Fethiye Üniversitesinin kurulması 
için platformun çalışmalarını 
yoğunlaştırdığını kaydeden Şahin, 
“Milas da bir üniversite kurulmasını 
istiyor ancak Fethiye fakülte sayısı 
ve kampüs alanı olarak avantajlı 
durumda. Fethiye olarak biraz 
daha pedala basmak gerekiyor” 
dedi. Sunumun ardından Fethiye 
Üniversitesinin kurulması için Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Mansur Hamandar’a yapılan 
ziyarete ilişkin bilgi verildi. Platform, 
konunun Ankara’ya taşınması 
için bölge milletvekillerinden ve 
Seydikemerli Bakan Sayın Fatma 
Betül Sayan Kaya’dan randevu 
alınarak ziyaret edilmesine karar 
verdi.

Hayvancılık OSB’nin 
kurulması için 
Seydikemer 

Kaymakamlığı 
koordinasyonunda yapılan 
toplantıda alternatif alanlar 
görüşüldü. Toplantıya 
katılan FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, başvuru dosyasının 
hazırlanması için gerekli 200 
Bin TL’lik kaynağın hazır 
olduğunu ve paydaşlarla 
işbirliği halinde başvurunun 
hızla yapılabileceğini söyledi. 
Seydikemer’e kurulması planlanan 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (TDİOSB) başvuru 
çalışmalarına hız verildi. Seydikemer 
Kaymakamlığı koordinasyonunda 
26 Ekim 2017 tarihinde Seydikemer 
Kaymakamlığı’nda düzenlenen 
toplantıda, Seydikemer Belediyesi, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 

Seydikemer İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü, Fethiye ve 
Seydikemer Süt Üreticileri Birliği’nin 
katılımı ile bu konuda yapılan 
çalışmalar ele alındı.

Seydikemer İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Engin 
Maraşlı’nın yaptığı bilgilendirme 
sunumu ile başlayan toplantıda 
hayvancılığa dayalı Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB(TDİOSB) kurulmasının 
bir ihtiyaç ve bölge kalkınması için 

elzem olduğuna dikkat çekti.
Kurulacak TDİOSB alanında 

mevzuat gereği istenen 
%75 hazine arazisi şartının 
sağlandığını ifade etti.

Başvuruya konu olacak 
yerin mülkiyet durumunun 
şartları sağlaması halinde proje 
başvuru hazırlıklarına ivedi 
olarak başlayabileceklerini ifade 
eden Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan, 

“FTSO olarak bölgemize değer 
katacak bu çalışmanın ilk adımını 
atmaya hazırız. Başvuru dosyasının 
hazırlanması için gerekli 200 Bin 
TL’lik kaynak Odamızca sağlanmış 
olup Seydikemer Kaymakamımız, 
Belediye Başkanımız, İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, 
Ziraat Odası Başkanlığımız işbirliği 
içerisinde bu projesinin başvurusunu 
hızla gerçekleştireceğiz.” dedi.
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fTso'dan rekortmenlere ziyaret

şahiner’den fTso’ya ziyaret

Fethiye ticaret ve Sanayi odası 
başkanı akif arıcan, istihdam 
sağlayıp, yüksek vergi vererek 
ekonomiye değer katan oda üyelerini 
iş yerlerinde ziyaret ederek tebrik 
etti.

2016 yılında Fethiye ve 
Seydikemer bölgesinde 
en çok istihdam sağlayan, 

kurumlar vergisi ve gelir vergisi 
kategorilerinde ilk üçe giren şirket 
ve şahıslar belli oldu.  Kategorilerinde 
ilk üçte yer alan FTSO üyeleri, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan tarafından 

başarılarının teşvik edilmesi ile 
örnek olmalarının sağlanması 
amacıyla ziyaret edilerek tebrik 
edildi. Arıcan, en çok istihdam 
sağlayanlar sıralamasında 3. Olan 
Barut Hotel’i, Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri arasında 3. sırada olan 
Körfez Haritacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Gürsoy’u, Gelir 
Vergisi rekortmenleri sıralamasında 
3. olan Oğuz Kuyucak’ı Fethiye ve 
Seydikemer bölgesinde en çok 
istihdam sağlayan Lykia Turizm 
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Liberty Hotels Lykia Genel Müdürü 
Mehmet Biçer, 2016 yılı Kurumlar 
Vergisi rekortmenleri arasında 1. 
sırada yer alan Belcekız Otelcilik 
ve Turizm A.Ş. sahipleri Bekir 
Sıtkı Yarguz, Kutluhan Yarguz ve 
Genel Müdür Ufuk Çelik ile en çok 
istihdam sağlayan kadın girişimci 
sıralamasında 3. sırada yer alan 
Pine Hill Hotel sahibi Münüre Uysal’ı 
işyerlerinde ziyaret ederek tebrik 
etti. Arıcan, günün ve bu başarının 
anısına üye işletmeleri tebrik 
belgelerini takdim etti.

Fethiye Kaymakamı 
Muzaffer Şahiner, 
Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
ziyaret etti. Ziyarette 
yapılan konuşmaların 
ağırlığını Fethiye ekonomisi 
oluşturdu. 

Ziyarette bölge ekonomisi 
üzerine sohbet edildi. FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, 

Şahiner’e Oda çalışmaları 
ve projeleri hakkında bilgi 
verdi. Babadağ Teleferik 
Projesi başta olmak üzere 
Kruvaziyer liman, organize 
sanayi bölgesi kurulması 
gibi projelerin devam ettiğini 
kaydeden Arıcan, doğal taş 
ve mermer ihtisas OSB ile 
hayvancılık ihtisas OSB 
kurulması için girişimlerin 
sürdüğünü kaydetti.
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Haberler

FtSo’nın kuruluşu olan Fethiye 
Güçbirliği şirketi 2018 yılı tanıtım 
stratejisi basına tanıtıldı. Fethiye 
Güçbirliği şirketince; Fethiye’nin 
tanıtımı amacıyla 2017 ve 2018 
yıllarında yurtiçinde gerçekleştirilen 
fuarlarla birlikte aralarında almanya, 
rusya, bEa ve Çin’in de bulunduğu 
10 turizm fuarına katılacakları 
açıklandı.

Fethiye’de bulunan basın 
kuruluşlarından büyük 
çoğunluğunun katıldığı 

toplantıda soru üzerine FTSO’nı 
hedef alan ve Odanın zarara 
uğratıldığı yönündeki asılsız iddialara 
da resmi verilerle açıklık getirildi.     

2018 yılı turizm tanıtım stratejisini 
basın mensupları ile paylaşıldığı 
toplantı 28 Ekim Cumartesi günü Yat 
Butik Otelde yapıldı. Toplantıya FTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Fethiye 
Güç Birliği Şirketi Müdürler Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Müdürler Kurulu 
Üyeleri Günay Özütok, M.Adnan 
Bakırcı, Ömer Eriz ve FTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Halit Saraç, FTSO Genel 
Sekreteri ve Fethiye Güç Birliği 
Şirketi Genel Koordinatörü Füsun 
Şahin ve çok sayıda basın mensubu 
ve köşe yazarı katıldı.

BaBaDağ tElEFEriK 
ProjEsinin gElirlEri BÖlgE 
EKonomisi iÇin HarcanacaK
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 

FGB Şirketi Müdürler Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan,“Fethiye turizmin 
tanıtımında FGB olarak izleyeceğimiz 
2018 yol haritasını sizlerle 
paylaşacağız. Fethiye’nin sorunlarını 
önemsiyoruz. Şirketimizin 
müdürler kurulu ve profesyonel 

kadromuzla her zaman Fethiye’mizin 
sorunlarını nasıl çözebiliriz diye 
çalışıyoruz. Bu konuları sizlerle 
konuşalım, tartışalım istiyoruz. 
2018 yılı stratejimizi belirleyelim ve 
önümüze bir hedef koyalım. Malum 
2016 ve 2017 yılında ülkemizde ve 
ilçemizdeki turizmde önemli bir 
düşüş yaşandı. Avrupa’dan gelen 
misafirlerimizde belli bir düşüş oldu. 
2018’de bu düşüşü nasıl önleyebiliriz? 
Nasıl hareket etmeliyiz? Hangi 
enstrümanları ortaya koymamız 
lazım. Artık her geçen gün dünya 
değişiyor. Teknoloji değişiyor. Daha 
bilimsel bir ufukla hareket ederek 
bölgemizin ekonomisine nasıl 
katkıda bulunabiliriz bu soruların 
cevaplarını bulmamız gerekiyor. 
Üzerimize düşen sorumluluğun da 
bilincindeyiz. Sadece Fethiye Ticaret 

Hedef çin Pazarı
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ve Sanayi Odası, Fethiye Güç Birliği 
Şirketi olarak değil; Fethiyemizin 
sektör temsilcileri ile yapmak 
istiyoruz.” dedi.

Arıcan, “Fethiye Güç Birliği 
şirketi olarak Babadağ Teleferik 
Projesinden elde ettiğimiz gelirleri 
de yine Fethiyemizin turizm ve diğer 
alanlarda gelişmesi için kullanacağız. 
Bu çalışmaları yaparken tek başımıza 
değiliz, sizlerle paylaşarak, ortak akıl 
kültürünü yaratarak oluşturuyoruz.” 
sözlerini kaydetti.

Akif Arıcan’ın konuşmasının 
ardından FTSO Genel Sekreteri ve 
FGB Şirketi Genel Koordinatörü 
Füsun Şahin, şirketin 2018 yılı 
stratejik planını içeren sunumu 
gerçekleştirdi. Füsun Şahin, 
FGB şirketinin misyonun turizm 
sektörünün gelişmesine katkıda 
bulunmak, turizm gelirlerini 
arttırmak, yurt içinde ve yurt dışında 
bölgenin tanıtımını yapmak, yamaç 
paraşütü başta olmak üzere spor 
turizmini geliştirmek üzere mesleki 

alanlarda eğitim vermek olduğunu 
kaydetti.

şaHin, “imtiyazı gElirE 
DÖnÜştÜrDÜK”
Babadağ Teleferik Projesinin 

bu misyon doğrultusunda 
hayata geçirildiğini kaydeden 
Şahin, projenin ilerlediğini ve bu 
misyonun gerçekleştirilmesi için 
şirketin çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi. Babadağ Teleferik 
Projesinin ihalesinin Oda tarafından 
yapılmasının devletten alınan bir 
imtiyaz olduğunu kaydeden Şahin, 
“Bu imtiyazı gelire dönüştürdük. 2011 
yılında Babadağ ihalesine girerken 
bölgemizden elde edilen gelirleri 
yine bölgemiz ekonomisine geri 
döndürmek temel amacımız.” dedi.

FGB Şirketinin 2018 Turizm 
Stratejisini belirlerken FTSO 
tarafından 2010 yılında düzenlenen 
“Turizm’de Nasıl Marka Olunur?” 
konulu arama konferansının 
sonuçlarından yararlandıklarını 
ifade eden Şahin, bu konferansta 

Fethiye kendini kültür, doğa, spor 
ve yerel ürünlerle, yaşam biçimi 
ile bütünlenmiş bir turizm kenti 
olarak tanımlıyorsa biz de tanıtım 
stratejimizi bu temel özellikler üzerin 
inşa etmeliyiz” dedi. 

avruPa KlasiK Pazarımız, 
vazgEÇEmEyiz
Ulaşımın en ucuz ve en kolay 

olduğu pazarın Avrupa pazarı 
olduğunu belirten Şahin, “En 
çok turisti Avrupa’dan alıyoruz. 
Bizim klasik pazarımız. Turizmde 
Avrupa pazarından vazgeçemeyiz” 
dedi. Şahin, var olan pazarların 
geliştirilmesi için FGB’nin 6-8 
Kasım 2017 tarihlerinde Londra’da 
gerçekleşecek olan turizm fuarına 
katılacağını söyledi. 

FgB gÖzÜnÜ Çinli 
turistE DiKti
FGB olarak 2018 yılında yurt içi 

ve yurt dışı hedef pazarlara ilişkin 
fuarlar hakkında bilgi veren Şahin, 
alternatif pazarlar geliştirmek 
için Çin’i hedef aldıklarını belirtti.  
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Haberler
Şahin, “Dünya’da en 
çok harcama yapan 
turist Çinli turist. 
Ülkemizde, İstanbul ve 
Kapadokya’dan sonra en 
çok Fethiye’ye geliyorlar. 
Özellikle de yamaç 
paraşütü yapmak için. 
Ülkemize ve bölgemize 
Çinli turistin en çok 
geldiği yıl 2015 yılı olmuş. 
2016 yılında bu sayıda 
ciddi bir düşüş var. 
Geçtiğimiz ay Yunus 
Emre Enstitüsü ile bir 
protokol imzaladık ve Çinli basın 
mensuplarını Babadağ’da ağırladık.” 
sözlerini kaydetti.

Turizme yönelik devlet 
desteklerine de değinen Şahin, 
devletin turizmi döviz kazandırıcı 
hizmet faaliyeti olarak gördüğünü, 
kapsamlı destekler sunduğunu, 
Fethiye ve çevresinin Çin’de 
tanıtılması için bu desteklerden 
faydalanılabileceğini söyledi.  

BaBaDağ tElEFEriK ProjEsi 
iHalEsinE ilişKin iDDialara 
cEvaP vErDilEr
Sunumun ardından FGB 

şirketi müdürler kurulu basın 
mensuplarının sorularını cevapladı. 
Basın mensupları, son günlerde 
Babadağ Teleferik Projesinin 
ihalesine ilişkin basına yansıyan 
haberleri sordu. Sorulara ilişkin 
Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, “Birileri yapar, 
birileri ise sadece konuşur. Dedikodu 
ile büyük işler yapılamaz. Biz böyle 
büyük bir projeyi ticaretin kurallarına 
göre yaptık. Ticaret; ciddiyet, güven 
ve büyük düşünmeyi gerektirir.  
Biz çalışmalarımızı yürütürken 
alanında uzman kişilerden oluşan bir 
kadro ile bunu yaptık. Profesyonel 
çalışıyoruz. Belgeler ve rakamlar 
her şeyi ortaya koyuyor. Alnımız 
açık. Veremeyeceğimiz hiçbir 
hesap yok. Bu polemiklere asla 
girmek istemiyorum. Çünkü bu tür 
polemiklerin Fethiye’ye ve bunu 
yapan insanlara da hiçbir katkısı 
yok.” dedi.   

İhaleden önce Babadağ’dan ne 

kadar gelir elde edildiğini ihaleden 
sonra ise ne kadar gelir edileceğinin 
bilgisini veren Füsun Şahin, 
açıklamayı sayılarla yaptı. FGB 
Şirketinin 2013 yılından bu güne kadar 
Babadağ’dan elde ettiği brüt hasılatı 
ortaya koyarak sabit kira bedeli olarak 
ihalede belirlenen 2.250.000.000 
TL.+KDV ‘nin brüt hasılattan vergiler 
ve masraflar düşülerek belirlendiğini 
söyledi. Uçuşun en fazla olduğu 
2015 yılında brüt hasıladan vergi ve 
personel ücretlerini düştüğümüzde 
kalan rakamın 2.400.000 TL. , 
2016 yılında bu rakamın 1.900.000  
olduğunu kaydeden Şahin, son 
5 yılın brüt hasılatları üzerinden 
bir değerlendirme yaptıklarını 
söyledi. Füsun Şahin, “Şu anda 
teleferiği yapmadan sadece pistleri 
işletseydik, vergi ve personel 
giderlerini düştüğümüzde zaten 
sabit kira olarak alacağımız rakama 
ulaşıyoruz,  sabit kira bedeline ek 
olarak üstüne teleferiği yaptıracağız 
ve kiracı şirketin Babadağ’dan elde 
edeceği tüm gelirlerin hasılatından 
da yüzde 12,5 pay alacağız.”dedi. 
Teleferik ücretlerine kiracı şirketin 
en fazla yüzde 20 zam yapma imkanı 
bulunmasına ilişkin daha önce 
yapılmış eleştirilere de değinen 
Şahin, “Biz burayı Orman ve Su işleri 
Bakanlığından kiralarken ücretlerle 
ilgili hiçbir kısıtlama getirilmedi ama 
biz ihale yaparken bir kısıt koyduk.” 
diye konuştu. Teleferik ücretlerine en 
fazla %20 artış olabileceği yönünde. 
Çünkü teleferiği en büyük girdisini 
enerji oluşturuyor, işletme maliyetleri 
arttığında Kiracı şirket bu artışı 

ücretlerine maksimum 
%20 yansıtabilir.” dedi. 
Şahin, pist kullanım 
ücretlerinin de gelir 
olarak kiracıya verilmesi 
konusu ile yatırım ve 
maliyet hesaplarını 
açıkladı. Pist kullanım 
ücretlerinin ihaleyi alan 
firmaya devredilmemiş 
olarak ihale yapılsaydı 
yatırımın geri dönüşünün 
8 yıldan 12 yıla çıkacağını 
belirten Şahin, bu 
durumda Babadağ 

Teleferik Projesi yatırımının avantaj 
olmaktan çıkacağını, yatırımcı 
gelmeyeceğini söyledi.

Yatırım maliyetleri ile ilgili 
bilgi veren Şahin, “2 ay süresince 
ihale dokümanlarımızı ve maliyet 
analizlerini yayınladık. Resmi olarak 
yayınladığımız maliyet analizindeki 
rakamları incelediğimizde basına 
yansıyan Leitner firmasının 2015 
yılında verdiği teklifin aynısını biz 
2017 yılında mali analizi yaparken 
yeniden aldık. Ancak dikkatinizi 
çekmek isterim ki bu teklif sadece 
teleferiğin mekanik, elektrik 
aksamının temin ve montajına ilişkin 
bir teklif. Aynı rakamı biz de mali 
fizibilite de kullandık. Teleferiğin 
mekanik, elektrik aksamının 
temin ve montajına alt ve üst 
istasyon binalarını da eklediğimizde 
teleferiğin tüm sistem dâhil rakamı 
54.923.24,05 TL. oluyor; bu rakama 
2 adet telesiyej sosyal tesisler, 
enerji nakil hattı, arıtma tesisini ve 
simge anıtı eklediğimizde yatırımın 
toplam maliyeti 80.071.982,36 TL. 
oluyor. İhale dokümanlarımızı 
yayınladığımız Şubat ayındaki kur 
üzerinden bu da 22.242.217 USD 
yapıyor. Eğer teleferik var-gel sistemi 
olursa yatırımın maliyeti 25 milyon 
USD’a çıkıyor dedi. 

80 milyonluK yatırım 
ruHsatsız olur mu?
Babadağ Teleferik Projesi inşaat 

ruhsatının almadığına dair haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını kaydeden 
Akif Arıcan, “80 Milyon Liralık yatırım 
ruhsatsız olur mu?” dedi.
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Fethiye Klasik 
Müzik Festivali 
Yoğun İlgi Gördü

Ünlü sanatçı Benyamin Sönmez’in 
anısına 2012 yılında başlayan ve kesintisiz 
devam eden Fethiye Klasik Müzik 
Festivali, bu sene yarışma ve festival 
olmak üzere iki bölümde yapıldı.  Fethiye 
Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 
klasik müzik yarışmasının ödülleri de 
festivalin ilk günü sahiplerini buldu. Jürinin 
değerlendirmesinde, üçüncülük ödülü 
İlker Tümer ve Janssen Kara’ya verildi. Jüri 
tarafından ikincilik ödülü verilmezken, 
birincilik ödülü ise Rüstem Kamidolin’in 
oldu. Ödülleri Fethiye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mete Atay takdim etti. Fethiye 
Klasik Müzik Festivali 20-23 Eylül 
tarihleri arasında yapıldı. Fethiyeli klasik 
müzik severlere oldukça güzel anlar 
yaşatan festivalde, Beşkaza Meydanı, 
Babadağ ve D Marin’de yapılan konser ve 
dinletiler yoğun ilgi gördü.

Enduro Yarışları 
Nefesleri Kesti

Fethiye Orman Spor Kulübü 
tarafından organize edilen Türkiye 

Enduro Şampiyonası Fethiye 
Ayağı, Akdeniz Off Road Park’ta 
gerçekleştirildi. Sporcular lastik, 
kaya, hurda otomobil, ağaç ve beton 
büzlerden oluşan yapay parkurda 
zaman için mücadele etti. Enduro GP’de 
İzzet Kazdal birinci, Rafet Karakuş 
ikinci ve Bayram Uysal’da üçüncülüğü 
elde etti. Yarışta, kadın sporcu Gökçen 
Kabaş’ta erkeklerle birlikte mücadele 
verdi. 

Binlerce seyircinin izlediği yarışlar 
renkli görüntülere sahne oldu.

Yaşam İçin 
Yarış 15 Ekim 
tarihinde yapıldı

FETAV’ın desteğiyle 
yürütülen “Yaşam İçin 
Yarış” projesi kapsamında 
düzenlenen koşu 15 Ekim 
tarihinde yapıldı. Kansere 
dikkat çekmek ve Fethiye 
Devlet Hastanesi Onkoloji 
Kliniği’ne katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlenen “Yaşam 
İçin Yarış” etkinliğine çoğunluğu 
İngiliz uyruklu vatandaşlar 
olmak üzere 480’e yakın 
vatandaş katıldı. Geçen yıl elde 
edilen gelirle Fethiye Devlet 

Hastanesi Onkoloji servisine kanser 
teşhisini belirlemek için bronkoskopi 
cihazı alınmıştı. Bu sene de bronskopi 
cihazının enerji kaynağı ve monitör 
alınması hedefleniyor. 

Kelebekler Vadisi’nde 
serbest atlayış 
heyecanı yaşandı

Bu yıl 12-14 Ekim tarihleri 

Ajanda
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arasında gerçekleştirilen Kelebekler 
Vadisi’nde serbest atlayış festivali 
renkli görüntülere sahne oldu. Bu 
sene üçüncüsü düzenlenen etkinliğe 
Türkiye’nin yanı sıra Almanya, ABD, 
Hindistan, Avusturya ve Hollanda’dan 

ikisi kadın 13 sporcu katıldı. Vadinin 
kuzeybatı yamacındaki kayalıkların 
üzerine kurulan Fethibey Atlayış 
Noktası’ndan atlayan sporcular, 
Kelebekler Vadisi’ndeki plaja iniş 
yaptı.

Hava Oyunları 
Festivalinde Heyecan 
Fırtınası Esti

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları 
Festivali 17-22 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilirken oldukça renkli 
görüntülere ev sahipliği yaptı. 25 
Ülkeden 600 yamaç paraşütü 
sporcusunun katıldığı festival, Babadağ 
ve Ölüdeniz’e 5 gün boyunca oldukça 
eğlenceli anlar yaşattı. 

Fethiye Belediyesi’nin katkılarıyla 
yapılan festival, yamaç paraşütü 
akrobasi gösterilerinin yanında, serbest 
atlayış, paramotor ve plajda yapılan 
gösteriler büyük ilgi gördü.

Fethiye Fotoğraf 
Festivali İlgi Gördü

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı 
Derneği  tarafından düzenlenen Fethiye 
Fotoğraf Festivali, 19-22 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

Nasuh Mahruki, Saygun Dura, Fethi 
İzan, Veysel Gençten, Ayçin Bayraktar, 
Mustafa Seven, Hakan Öge ve Faruk 
Akbaş gibi fotoğraf sanatçılarının konuk 
olduğu festival, fotoğrafseverlerden 
büyük ilgi gördü. Festival kapsamında 
sergiler, söyleşiler, atölyeler 
gerçekleştirildi.
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Yıllardır sakin geçen kış 
aylarını 3 - 4 yıl önce bir 
anda hareketlendiren 
Asyalı turistler, 
Avrupalı turistlerin 
ülkemizi terk ettiği 
dönemde Fethiyeli 
turizmciler için hayatta 
kalmanın umuduna 
dönüştü. 
Hazırlayan: Orhan OKUTAN
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Turizmde 
Yeni Rota 
Çin Pazarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
öncülüğünde 2018’i 
Türk Turizm Yılı ilan eden 
Çin’de yapılacak tanıtım 
faaliyetlerine ilişkin 

planlamalar tüm hızıyla sürerken 
turizm merkezleri de daha fazla Çinli 
turist çekmek üzere hazırlıklara 
başlamış durumda. Tanıtım için 
hazırlıklara başlayan kurumlarda biri 
de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO). FTSO yöneticilerince, gerekli 
tanıtım çalışmalarının yapılması halinde 
Türkiye’yi tercih eden Çinli tatilcilerin 
büyük bölümünün Fethiye’ye  
geleceği öngörülüyor.

Avrupa ülkelerinin ülkemize 
karşı tutumu ve Suriye savaşına 
yakınlığımız nedeniyle İlçemize 
gelen Avrupalı turist sayısında 
düşüş yaşanması sırasında Çinli 
turist sayısında yaşanan artış, bir 
çok işletmenin sıkıntıya girmesinin 
önüne geçti. Restoran ve çarşıya 
getirdikleri hareket, işletmecilerin 
moralini yükseltti. 

Bölgemizi gezen gazetecilerin 
yaptığı haberlerin basın ve sosyal 
medyada yer alması, 2018 yılının 
Çin’de Türk Turizm Yılı ilan edilmesi 
nedeniyle önümüzdeki yıllarda 
bölgemize gelecek Çinli turist 
sayısında gözle görülür bir artışın 
yaşanacağı öngörülüyor. 

Çinlilerin ülkemize giriş yaptığı 
il ise İstanbul. Bu anlamda İstanbul 
Fethiye arasındaki uçak seferlerinin 
fazlalaşması, Çinli turistlerin 

Fethiye’yi tercih etme oranını da 
yükseltecek görüşü yaygın. 

Çinli turistlerin ilçemizde 
yaptığı aktivitelerin başında yamaç 
paraşütü geliyor. Otelde oturmak 
yerine kültürel gezilere katılan, şehri 
keşfetmeye, şehir yaşamının içinde 
kaybolmaya çalışan Çinli turistlerin 
ilgisini çekecek değerlerin ortaya 
çıkarılmasıyla, bölgemizin Çinliler ile 
kültür turistleri için daha cazip hale 
geleceği ileri sürülüyor.

İlçemizdeki otellerde yapılan 
araştırmada, gelen Çinli turistlerin 
ortalama konaklama sayısı 2 
gün olarak belirlendi. Yapılacak 
çalışmalarla Çinli turistlerin 
konaklama ortalamasının 2 
günden 3 ve 4 güne çıkarılmasının, 
bölgemizin turizm geleceği için 
önemli olduğuna dikkat çekiliyor. 

Çin’de henüz fazla tanınmayan 
Fethiye’nin tanıtım çalışmalarına 
ağırlık verilmesi halinde, doğal 
güzellikleri ve yamaç paraşütü 
gibi turizm imkanlarıyla çok 
meşhur bir yer haline gelebileceği 
öngörülüyor. Özellikle bölgemizi 
gezen Çinli medya mensuplarınca 
yapılan değerlendirmelerde, 
Fethiye’nin Çinlilerin ilgisini çeken 
tüm değerlere sahip olduğu, bu 
değerlerin ön plana çıktığı ögelerle 
tanıtılması halinde, kültür gezilerine 
önem veren, adrenalin sporlarını 
denemek isteyen Çinli turistlerin bu 
güzellikler için Fethiye’ye gelecekleri 
belirtiliyor. Medya mensupları, daha 

çok deniz ürünleri ağırlıklı beslenen 
Çinliler için Fethiye’nin sunduğu 
lezzetlerin onlar için çekim gücü 
oluşturacak nitelikte olduğunu da 
dile getiriyorlar.

Çinli turistlerin, yemek için 
ciddi para harcadığı, içki için fazla 
harcama yapmadıkları dikkat 
çekiyor. Marka ürünleri Çin’den daha 
ucuza almaya çalışan, bu tür ürünler 
için para harcayan Çinli turistler, 
bu yaklaşımıyla da taklit ürünlere 
ilgi gösteren Avrupalı turistlerden 
ayrılıyor. İstanbul merkezli 
araştırmalarda Çinli turistlerin 
Avrupalı turistlerden 2-3 kat daha 
fazla harcama yaptığına dikkat 
çekiliyor. İlçemizde ise Avrupalı 
tatilcilere yönelik hizmete alışan 
işletmecilerin aynı tavrı Çinlilerden 
beklememeleri gerektiğine dikkat 
çekilerek, “Toplamda Avrupalı turist 
kadar ya da daha fazla para harcıyor 
ama Avrupalı turistin harcadığı yere 
harcamıyor.” yorumları yapılıyor. 
İlçemizdeki birçok şehir otelinde 
harcama miktarı ve müşteri sayısı 
açısından Çinli turistler İngiliz 
turistlerin önüne geçmiş durumda.

Uzakdoğulu ve özellikle Çinli 
turistlerin İlçemizde daha fazla 
konaklaması ve Uzakdoğu pazarı için 
tanıtım yapılması konusunda FTSO 
Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 
Lookbookholiday.com Downtown 
Fethiye Otelleri sahibi turizmci Murat 
Mallı ve Ermar Organizasyon rehberi 
Kenan Bilici ile görüştük.  
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Son yıllarda Avrupalı turistlerin 
çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize 
gelmediği dönemde Çinli turistlerin 
sayısının artması, işletmeciler için 
deyim yerindeyse doping etkisi 
yarattı diyebiliriz.

Çin, son yıllarda dünyayı gezen 
milyonlarca vatandaşı nedeniyle 
dünya turizm pazarında her geçen 
gün ilgiyi artırıyor. Biz de Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çin 
pazarında bölgemizin tanıtımının 
yapılması amacıyla çalışmalara 
başladık. Kendiliğinden gelişen 
ilgiye ivme katma, bölgemizin 
tanıtımını daha geniş kitlelere yayma 
düşüncesindeyiz. 

1200 Pisti Çinlilerin Kışın da 
Gelmelerini sağladı
Çinli ve Uzakdoğulu turistlerin 

bölgemize ilgi göstermeye 
başlamasını “kendiliğinden gelişen” 
diye yorumluyoruz ancak bu 
gelişmenin Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak Babadağ’dan 
kış aylarında da yamaç paraşütü 
yapılmasını sağlayan 1200 metre 
kotundaki pistin tamamlanma 
dönemine denk geldiğinin de altını 
çizmek istiyoruz. 2014 Yılının kış 
aylarında Yunus Emre Vakfının 
organizasyonuyla gelen Çinli 
sosyal medya fenomenleri ile Çinli 
tatilciler, 1200 metre pistinden 
rahat bir şekilde yamaç paraşütüyle 
uçabildiler. Elde ettikleri görüntüleri 
sosyal medyada paylaşmalarının 
ardından Uzakdoğulu turist sayısı 
2015 yılında ciddi oranda arttı. Kuzey 
Kore ile Çin arasında yaşanan siyasi 
gerginlik, 2016 yılında ülkemize 
gelen Çinli turist sayısında düşüşe 
neden olsa da Çinliler bu sene yine 
bölgemize gelmeye başladılar. 

BölGemiz Çinliler 
iÇin ÇoK CaziP
İlçemizin tarihi ve turistik 

değerleri ile alternatif turizm 
imkanları Çinli tatilciler için oldukça 
cazip. Keza yemek konusunda 
da aynı şeyi söyleyebiliriz. 
Bu değerlerimizi yan yana 

koyduğumuzda 
bölgemizin Çinliler için 
çok önemli bir varış 
noktası konumunda 
olduğunu görüyoruz. 

UzaKdoğU’da 
YaPılan 
FUarlara 
KatılmalıYız
Bu doğrultuda 

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının 
kuruluşu olan Fethiye Güçbirliği 
Şirketinin organizasyonuyla 
önümüzdeki yıl Çin’de yapılacak 
fuarlara katılmayı düşünüyoruz. 
Bunun yanında bölgemizin 
tanıtımının sosyal medya aracılığıyla 
da yapılması için çalışacağız. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak Yunus Emre Vakfı ile işbirliği 
protokolü imzaladık. Bu protokol 
ile ilçemizin yurtiçi ve yurtdışı 
tanıtımının daha etkin yapılması 
sağlanacak. Önceki aylarda Çinli 
gazetecilerin İlçemize gelmesi de bu 
işbirliğinin bir parçasıdır. Fuarlarda 
tanıtım kadar önceki aylarda olduğu 
gibi Çinli sosyal medya fenomenleri 
ile gazetecilerin bölgemizi gezmesi, 
elde ettikleri haberleri yayınlamaları 
için Yunus Emre Vakfı ile işbirliği 
içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Yapılan bu tanıtım çalışmaları 
sayesinde İlçemize daha çok 
Çinli turist gelmesi için çaba sarf 
edeceğiz. 

istanBUl- FethiYe arası 
UÇaK seFerlerinin artması 
iÇin ÇalışmalıYız
Çinli tatilcilerin önemli bir kısmı 

ülkemize İstanbul üzerinden geliyor. 
Bu anlamda İstanbul Fethiye 
arasındaki ulaşımın rahat olması Çinli 
tatilcilerin bölgemize daha fazla ilgi 
göstermesini sağlayacaktır. Bunun 
için ilgili kurumlarla irtibata geçip 
İstanbul ve Ankara’dan Dalaman 
hava alanına olan uçuş sayılarını 
artırmalarını sağlamalıyız.

Çinli turistlerin ilçemizde 
yaptığı aktivitelerin başında yamaç 

paraşütü geliyor. Otelde oturmak 
yerine kültürel gezilere katılan, 
şehri keşfetmek isteyen, şehir 
yaşamının içinde kaybolmaya çalışan 
Çinli turistler ile kültürel gezilere 
önem veren turistlerin ilgisini 
çekecek değerlerimizin parlatılması 
gerekiyor.

Bu değerlerin başında, 
Antik Telmessos Tiyatrosunun 
restorasyonunun bir an önce 
tamamlanması geliyor. Telmessos 
Tiyatrosunun restorasyonu 
tamamlanmalı, çevresi keşmekeşten 
kurtularak turizme açılmalıdır. 
Antik Tiyatro ile Şehit Fethi Bey 
Parkının birleştirilerek açık hava 
müzesi haline getirilmesi, bu alanın 
da Paspatur ile bütünleştirilmesi 
projesinin bir an önce hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Fethiye 
Kalesinin de restore edilmesi 
çalışmalarının bir an önce başlaması 
gerekmektedir. 

Ftso olaraK Kışın aKtivite 
YaPılaBilmesi iÇin ÇalıştıK
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak yıllardır, turizmi kış aylarına 
yaymak, kışın gelen tatilcilerin 
aktivitelerine çeşitlilik katmak 
amacıyla çalışmalar yürüttük. 
Babadağ’da kış aylarında da 
yamaç paraşütü uçuşlarının devam 
etmesini sağlayan 1200 pisti, turizm 
ürünü olarak kazandırılan yürüyüş 
ve bisiklet yolları, tamamlandığında 
ciddi çekim gücü oluşturacak 
Babadağ Teleferik Projesi ile kışın 
bölgemize gelen tatilcilerin aktivite 
yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

Ftso BaşKan YardımCısı 

GünaY özütoK
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looKBooKholidaY.Com downtown FethiYe otelleri sahiBi tUrizmCi

mUrat mallı
3-4 yıl önce bölgeye gelen Çinli 

sosyal medya fenomenlerinin yamaç 
paraşütü yaparken elde ettikleri 
görüntüleri paylaşmaları sonrasında 
Babadağ ve dolayısıyla Fethiye, 
Çinliler arasında oldukça popüler 
hale geldi. Babadağ’da yapılan 
yamaç paraşütü sayesinde Çinliler, 
Fethiyeli turizmcilerin özel bir çabası 
olmaksızın, yaz kış Fethiye’ye 
gelmeye başladılar. İşletmeci 
olarak da bu gelişmeden çok 
mutluyuz. Çinli ya da Uzakdoğulu 
tatilciler Fethiye’ye geldiğinde 
ortalama 1 ile 3 gün arasında 
konaklıyorlar. Yaz veya kış aylarında 
Fethiye’ye gelen Çinli tatilciler, 
sahil bölgesindeki Marmaris, 
Bodrum ya da Antalya’daki başka 
tatil merkezlerine gitmiyor. Deniz 
kenarındaki turistik merkezler 
arasında Fethiye çok şanslı ve 
bundan yararlanmamız gerekiyor.

UzaKdoğU’da BölGemizin 
tanıtımı mUtlaKa YaPılmalı
Uzakdoğu’da tanıtım mutlaka 

yapılmalı, hatta geç bile kalındı 
diyebiliriz. FTSO’nın Çin’deki turizm 
fuarına katılacağını duydum. 

Oradaki fuarlara gidilmeli, 
sosyal medya üzerinden tanıtım 
yapılmalı diye düşünüyorum. Bence 
Pekin ya da Şanghay’daki meşhur 
meydanlara, üzerinde yamaç 
paraşütünün olduğu dev bir Ölüdeniz 
posteri açsak, yanındaki standda 
da yamaç paraşütü simülasyonu 
izlettirsek, insanlar kuyruğa girer. 
İtici gücümüz yamaç paraşütü. 
Standa gelenlere de Ölüdeniz’e 
geldiğinizde yamaç paraşütünün 
yanında tekne turu, tarihi alan 
gezileri gibi çeşitli aktiviteleri de 
yapabilirsiniz, özellikle nisan-mayıs, 
eylül, ekim ve kasım aylarında çok iyi 
yürüyüş organizasyonları yapılabilir, 
diyebiliriz.

Çinli tatilCilerin BölGemizi 
terCih nedeni YamaÇ 
Paraşütü
Çinli tatilcilerin İlçemizi tercih 

etme sebepleri arasında ilk sırayı 

yamaç paraşütü alıyor. Şehre 
girdikten itibaren bu insanlara 
Fethiye’nin yamaç paraşütü kenti 
olduğunu hissettirmeliyiz, yamaç 
paraşütünün çok iyi bir şekilde 
yapıldığını anlatmalıyız. Bu konuda 
çok eksiğiz. Sadece Ovacık girişinde 
yamaç paraşütü fotoğrafının olduğu 
tabela var. 

Tatile giden yerli ve yabancı 
tatilcilerin gittikleri merkezlerde 
görmek istedikleri yerlerin başında 
kentin eski dokusu geliyor. Paspatur 
Fethiye’nin en eski yerleşimiyse, 
bunu belirtmek lazım. Muğla makası 
gibi alanlarda Paspatur ve yanına Old 
Town yazılı bir tabelanın olması çok 
yararlı olur. Bu anlamda bu tabelalara 
ihtiyaç var. İzin verilirse şirket olarak 
bunu üstlenebiliriz. 

Bizim işletmemizde dokuz 
aylık dönemi esas aldığımızda 
misafirlerimiz arasında milliyetlerine 
göre ilk sırayı Türk müşterimiz alıyor, 
ardından Çinliler geliyor. Fethiye’ye 
gelen Çinli tatilciler bir ya da iki 

gün kalıyor. Ne yapıyorlar; yamaç 
paraşütü yapıyorlar. Kelebekler 
Vadisini görmek istedikleri için 
tekne turuna çıkıyorlar. Kültüre ve 
atraksiyona meraklılar.  

Çinli tatilCileri Kültürel 
alanlara Yönlendirelim
Çinlilerin konaklamasını nasıl 

artırabiliriz diye düşündüğümüzde, 
kültürel değerlerimizi parlatarak 
konaklama sayısını artırabileceğimizi 
düşünüyorum. 

İşletmemize gelen Uzakdoğulu 
tatilcilerin hemen hemen hepsinde 
bir balık hali ve yamaç paraşütü 
sevdası var. Her gelen “Balık 
pazarına nasıl gidebilirim, paraşütü 
nasıl alabilirim” diye soruyor. 
Gece hayatına fazla ilgileri yok. 
Balık pazarına gidip balığını yiyor, 
fotoğrafını çekiyor. Bir balığı bir 
kaç kişi yerken de görebilirsiniz. 
Bu cimrilikten falan değil, bu 
insanların yapısı bu, çok fazla yemek 
yemiyorlar. Esnafların da bunu bu 
şekilde değerlendirmesi gerekiyor. 

Kimseyi içki içmiyor, fazla 
yemek yemiyor diye 
suçlamayalım. Çinlilerin sayısı 
artıyor, konaklama yapıyor, 
yemek yiyor, marketten 
alışveriş yapıyor, yamaç 
paraşütü yapıyor, kimisi 
tekne turuna gidiyor, kimisi 
tarihi alanları geziyor, çay 
kahve içiyor, tişört alıyor. 

Çok kötü bir iki sezon 
geçirdik. Bu iki sezon tüm 
işletmelere, hepimize ders 
olmalı. Umarım gelecek yıl 
daha iyi olur. Terör olayları, 
darbe gibi olumsuzluklara 
rağmen bu insanlar buraya 
geldi. Ülkemize gelen her 
turist çok değerli ve bunu 
onlara hissettirmeliyiz. Hiç 
kimseye sen çok yedin, sen 
az yiyorsun, kalitesizsiniz 
dememeliyiz. Bir kere kaliteli 
turist kalitesiz turist diye bir 
ayrıma karşıyım. Kime göre 
kaliteli kime göre kalitesiz? 
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İnsanın parasının olması ya da çok 
harcaması kalitenin göstergesi mi? 
Şehrimize sadece Avrupalı turistler 
değil, Ortadoğulu, Uzakdoğulu, 
Kuzey Avrupalı turistler de gelmeli. 
Biz misafirperver insanlarız. Bunu 
göstermeliyiz. 

Gelenlerin çok azı İngilizce 
biliyor. Her yerde İngilizce tabelalar 
var ama onların dillerinde uyarıcı 
bir tabelamız yok. Restorancıların, 
Çinliler niye fazla tüketmiyor diye 
kızdıklarını duyuyoruz. Ama hiç 
bir restoranda da Çinlilere yönelik 
mönü yok. Çince mönü olsa belki 
de yiyecekler. Yemekleri çok az 
biliyorlar. Onların tercih edebileceği 
yemekleri Çince yazmaları, küçük 
bir Çince mönü yapmaları çok faydalı 
olur. 

Biz google çeviri programı 
sayesinde anlaşıyoruz. Çok faydası 
oluyor. Zaten konular, istedikleri belli 
şeyler. Bizim otelimizde küçük bir 
Çince mönü yaptık. Çok faydalı oldu. 

Çinliler daha 
saKin YaPıdalar
Çinlilerin Avrupalı turistlerden 

ayrıldığı çok fazla nokta var. 
Avrupalı turist, kalifiye turist. Tatili, 
ne yapacağını çok iyi biliyor. Aylar 
öncesinden rezervasyon yaptırıyor. 
Deniz kum güneş için geliyor. Arada 
kültürel alanları görmek istiyor. 

Çinli turistler doğayla barışık 
insanlar ama denize gireyim, 
güneşleneyim tarzında değiller. Çok 
sakinler, çok erken uyuyorlar. Hatta 
yakınımızdaki işletmeler gece geç 
saatlere kadar müzik yapıyorlar, 
buna bile tolerans gösterebiliyorlar. 
Mesela bizim işletmemizde saat 
10’da herkes yatıyor. Öğrenci 
yurdu gibi. Sabah da 6’da kalkıp 
kahvaltılarını yapıp gidiyorlar. 

Onları gezgin turist olarak 
nitelendirebiliriz. Yazın temmuz 
ağustosta kolları kapalı kıyafet 
giyiyor, şemsiyeyle geziyorlar. Bu 
insanların yapısı bu. İlgileri kültürel 
aktivitelerde yoğunlaşıyor. Tarihi 
alanlara ilgi duyuyorlar. Şehir içinde 
zaman geçirecekleri Fethiye Müzesi, 
Salı ve Cuma pazarları gibi alanları 
anlatıp onları yönlendirmemiz 
gerekiyor.  Sanatsal aktivitelere 

katılmalarını sağlayabiliriz. 
Kayaköy’ü çok iyi anlattığımızı 
düşünmüyorum. Antik Tiyatronun 
bir an önce tamamlanması lazım. 
Kültürel alanları, kültürümüzü 
ne kadar tanıtırsak o kadar fazla 
konaklatabilir, buraya daha çok ve 
uzun gelmelerini sağlamış oluruz. 

İşletme olarak bir iki günlüğüne 
gelen Çinli turistleri 3-5 gün 
konaklattığımız oldu. Nasıl uzattık? 
Birlikte yemek yaptık. Türk 
yemeklerini yapmayı öğrettik. Kültür 
Merkezinde aktiviteler vardı, oraya 
yönlendirdik. Müzeye, Amintas’a 
gönderirken biz de onlarla yürüdük.

YemeKleri tanıtmalı, 
şehiriÇi YürüYüş tUrU 
düzenlemeliYiz
Gurmeye ağırlık verelim. Avrupalı 

turiste temmuz ağustosta mutfağa 
sokup yemek kursu veremezsiniz 
ama Çinli turiste verirsiniz. O oturur 
yemek yapar. Bundan da büyük 
haz alır. Haftanın belirli günlerinde 
yemek kursları düzenlense ilgi 
duyacaklarını düşünüyorum. 

Basit Türk yemekleri öğretilebilir, 
fotoğrafları çekilir. Yemek kursuna 
katıldıkları için anı mahiyetinde 
sertifika verilebilir. Bu tür 
olaylarla çok mutlu olacaklarını 
düşünüyorum. Bu sayede 

kültürümüzü de tanıtmış oluruz. 
İkincisi, yürüyüş turları 

yapmalıyız. Örnek vermek 
gerekirse; Avrupa’da birçok 
kentte şehir içi yürüyüş turları 
düzenleniyor. Bir rehber şehrin 
belirli yerlerini 2-3 saat gezdiriyor. 
Ve hiç bir ücret ödenmiyor, sadece 
gönlünüzden ne koparsa bahşiş 
veriyorsunuz. Bizde de 2-3 saatlik 
yürüyüş turları düzenlenebilir. 
Beşkaza Meydanını gezer, Şehitler 
Anıtını tanıtabiliriz. Antik Tiyatro’yu, 
Paspatur’u gezdirip Amintas’a 
götürebiliriz. Panoramik deniz 
manzarasıyla tamamlarız. 

Gezgin oldukları için 
taşıyabilecekleri, gittikleri yöreye ait 
küçük hediyelik eşya niteliğindeki 
ürünleri tercih ediyorlar. Benim 
gördüğüm Ölüdeniz ve yamaç 
paraşütlü magnet, eşarp, tişört, 
nazar boncuklu ürünler alıyorlar. 
Bu elbette bizim sunduğumuz 
seçeneklerle de alakalı. 

Gözlem amacıyla Alanya’dan 
Çeşme’ye kadar geziyorum. Bir 
hediyelik eşya düşünün; Alanya’da 
Alanya yazıyor, Fethiye’de Fethiye 
yazıyor, Bodrum’da Bodrum yazıyor. 
Bu da sıradanlaşıyor. Biraz daha 
özgün ürünlere yönelmekte fayda 
var diye düşünüyorum. 
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n Ülkemize tatile gelen Çinli 
turistlerin yüzde kaçı İngilizce 
biliyor?

Ülkemize gelen Çinli turistlerin 
çoğunluğu İngilizce bilmektedir. 
Yüzde vermek gerekirse %75 
diyebiliriz.

n Ülkemizde en fazla hangi 
turistik merkezlere gidiyorlar? 
Neden?

Çinli turistlerin gözde turistik 
bölgeleri; Kapadokya, Pamukkale, 
İstanbul olarak sıralayabiliriz. 
Örnek vermek gerekirse Çin 
Halk Cumhuriyetinden gelen 
özel gruplarımız bizden sadece 
Kapadokya ve Pamukkale bölgelerini 
gezdirmemizi istiyorlardı. 

Bizim tavsiyelerimiz ve 
verdiğimiz bilgilendirmelerden 
sonra Fethiye, Kuşadası ve Bodrum 
bölgeleri de gözde turistik noktaları 
arasına girdi. Gelen Çinli turistlerin 
bu bölgelerden paylaştıkları 
fotoğraf ve videolardan sonra ilgi ve 
merak uyandırdı ve ciddi anlamda 
popülerlik kazandı. Yani anlatmak 
istediğim şu, siz Çinliler Kapadokya 
ve Pamukkale’yi seviyorlar diye 
tüm tur programlarını o bölgelere 
yönlendirirseniz doğal olarak sadece 
o bölgeler ön plana çıkar.

n Çinli turist ne ister? 
(Avrupalı tatilciler gibi denize girip 
güneşlenmeyi sevmiyorlar, bu 
anlamda iyi bir tatil beklentilerini 
neler oluşturuyor)

Aslına bakarsanız doğru 
bilinen yanlışlardan biridir bu. Uzun 
yıllardır Çin Halk Cumhuriyetinden 
ağırladığımız misafirlerden 
edindiğimiz tecrübelerimiz bize 
şunu gösteriyor ki doğru bölge 
seçildiğinde Çinli Turistlerde 
denize girmek ve yüzmekten de 
büyük keyif alıyor. Güneşlenmek 
konusunda çok keyif almadıkları 
doğrudur. Özellikle Bayan Çinli 
turistler için bu söylenebilir. Şapka, 
gözlük ya da şemsiye olmadan onları 
yaz aylarında sokağa çıkarmanız 
pek mümkün değildir. Bunun nedeni 

ise, sadece Çin toplumu için değil 
Asya ülkeleri için genel bilgi olarak 
verebiliriz. 

Bu ülkelerin inanışına göre beyaz 
ırk üstün ırkı temsil eder. Esmer tenli 
olmak köylü ve tarlada çalışan çiftçi 
kadınlara has bir durum olduğunu 
düşündüklerinden dolayı beyaz ten 
bir statü göstergesidir onlar için.

n Çinli turistler gezdikleri 
tatil merkezlerinde ne tür 
aktivitelere katılmak istiyor? (Ne 
tür aktivitelerden hoşlanır, hangi 
aktivitelere katılmak ister?)

Çinli turistler otelde vakit 
geçirmeyi sevmezler. Erken 
kalkıp günün her anını dolu, dolu 
geçirmek isterler. Dalış, sıcak hava 
balonu, yamaç paraşütü, rafting 
ve tekne turu en çok keyif aldıkları 
etkinliklerdir. Tarihi yerlere olan 
ilgileri Japon Turistler kadar olmasa 
da Efes Antik Kenti, Afrodisias Antik 
Kenti, Hierapolis Antik Kenti gibi 
ülkemizin ve dünyanın sayılı eserleri 
arasında yer alan antik kentlerimizi 
görmek ve fotoğraf çekmek isterler. 
Tek tanrı inancına Çin toplumunda 
çok fazla inanılmadığından ötürü 
Mistik özellikli yerler çok fazla 
ilgilerini çekmez. 

n Tatile gittikleri bölgenin eski 
ve yakın tarihi ile ilgileniyorlar mı?

Eski ve tarihi yerlerden çok, 
doğal güzellik, şehirleşme, lüks 
yaşam onların daha çok ilgisini 
çekiyor. Örnek vermek gerekirse 
Bodrumda bulunan dünyanın yedi 
harikasından biri olan Halikarnas 
Mozolesini gezmek yerine Palmarina 
Yalıkavakta Lüks markalardan alış 
veriş yapmayı tercih ederler.

n Yalnız mı geziyorlar, grup 
olarak mı hareket ediyorlar?

Yalnız seyahat eden Çinli Turist 
pek göremezsiniz. Genelde Küçük 
gruplar halinde seyahat ederler.

n Çinli turistler gittikleri 
ülkelerin yemeklerine ilgi 
gösteriyorlar mı, yiyecek içecek 
tercihleri nelerdir? Yiyecek ve 
içecekte Avrupalı turistlerden 
ayrıldıkları noktalar nelerdir?

Çin mutfağı Türk mutfağından 
çok farklı olsa da yemeklerimizi 
ve ince belli bardakta Türk çayını 
oldukça beğendikleri söylenebilir. 
Özellikle kebap, lahmacun, mezeler, 
ayran en beğendikleri lezzetlerimiz. 
Tatlı seven bir millet olmadıkları 
için Türk tatlıları çok şekerli geliyor. 
Balık pişirme şeklimizde onlara 
biraz yavan geliyor onlar bol sebzeli 
ve buğulama şeklinde balık tercih 
ediyorlar. Izgara da pişen balık onlara 
biraz yavan geliyor.

Çin Pazarı ile Çalışan elmar tUrizm ve orGanizasYon rehBeri

Kenan BiliCi
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Çinli medYa mensUPları 
FethiYe’den mUtlU aYrıldı

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ve Yunus 
Emre Vakfı ev sahipliğinde 17 – 24 Haziran 2017 tarihleri 
arasında İstanbul – Dalyan – Göcek – Fethiye ve 
Antalya bölgelerinden oluşan birinci tanıtım turunda 
Çinli gazetecilerin izlenimlerinin, Çin medyası ve basın 
organlarında geniş yer bulmasının ardından 22 Eylül- 04 
Ekim tarihleri arasındaki ikinci grup gazetecinin davet 
edildiği açıklandı.  Makale ve haberler arasında öne 
çıkanlardan en önemlileri ise Fethiye’nin yamaç paraşütü 
ve mavi tur gibi değerleri oluşturması başta FTSO 
yöneticileri olmak üzere tüm turizmcileri memnun ediyor. 

2018 Yılının Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türk Turizm 
Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında Türkiye’yi tanıtıcı 
birçok haber, makale ve tanıtım videolarının yayınlandığı 
belirtilerek 2018 Yılı için hedefin bir milyon Çinli Turist 
olduğu açıklanıyor. 

Avrupa ülkelerinde yaşanan düşüşün ardından 
bölge işletmelerinin kurtarıcısı olabilecekleri konuşulan 
Çinli medya mensupları İlçemize; Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı 

için işbirliği protokolü imzalayan Yunus Emre Vakfının 
organizasyonuyla geldiler. Bölgemizde 1-3 Ekim tarihleri 
arasında yamaç paraşütü ve mavi tur gibi aktivitelere 
katılan, Tlos gibi tarihi alanları gezerek, bölge tarihi 
hakkında bilgi alan Çinli medya mensupları bölgemizi çok 
beğendiklerini dile getirdiler. Özellikle yamaç paraşütü, 
mavi tur ve gezdikleri tarihi alanları muhteşem olarak 
nitelendiren Çinli medya mensupları, Türk yemekleri ile 
Türk misafirperverliğini de asla unutamayacaklarını dile 
getirdiler. 

Target Kültür Sanat Dergisi yazarı Samuel Gao ve 
Sanat küratörü Gu Zhenging’den bölgemiz hakkındaki 
düşüncelerini sorduk;

“tatil Planımda YemeK 
önCeliKli olaCaK”

Target Kültür Sanat Dergisi yazarı Samuel Gao, Türkiye 
ve özellikle Fethiye’den çok güzel anılarla ayrıldığını 
belirterek yamaç paraşütü ve mavi tur gibi etkinliklerin yanı 
sıra tarihi ve kültürel alan açısından zenginliği Fethiye’yi çok 

Çinli turistlerin ülkemizi yakından tanıması amacıyla Yunus Emre Vakfının organizasyonuyla İlçemize gelen 
12 Çinli medya mensubu, ilçemizden oldukça memnun ayrıldı. Çinli medya mensupları üç gün süren gezilerinde 

yamaç paraşütü ile Babadağ’dan atlamalarının yanında mavi tura katılarak Tlos antik kentini gezdiler. 1-3 
Ekim tarihleri arasında İlçemizde bulunan Çinli Medya mensuplarının 22 Eylülde başlayan gezileri, Bursa, İzmir 

ve Alanya'dan sonra 3 Ekim akşamı Fethiye'de sona erdi. 
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özel yaptığını dile getirdi. Samuel 
Gao bölgemizin hakkındaki 
düşüncelerini şöyle dile getirdi; 
“Fethiye; dağları, denizi ve 
güzellikleriyle yeryüzüne verilmiş 
bir hediye gibi. Dünya’da çok 
yer gezdim ama tarihi ve doğal 
güzellik ve tarihi alan açısından 
bu kadar zengin olan çok az 
yer gördüm. Yamaç paraşütü, 
mavi tur gibi özelliklerini 
göz önüne aldığımda güzel 
olarak nitelendirdiğim yerler 
arasında Fethiye’yi sansasyonel 
bir yer olarak gördüğümü 
söyleyebilirim”. 

Fethiye’den unutamayacağı 
anılarla ayrıldığını belirten Samuel 
Gao, “Fethiye’den çok güzel anılarla ayrılıyorum. Buradan 
doğal güzellikler, tarihi ve kültürel zenginlikler ile ilgili 
hikayeler götüreceğim, götüreceğim anıların en önemlileri 
arasında ise buradaki insanların misafirperverliği geliyor. 
Gezdiğimiz yerlerdeki insanların yaklaşımı çok sıcak ve 
misafirperverceydi”. 

Bir sonraki Türkiye tatilinin yemekle ilgili olacağını 
belirten Samuel Gao, “Geldiğimiz günden beri farklı 
şehirlerde çok farklı yemekleri tatma imkanımız oldu, 
özellikle et ve deniz mahsulleri yemekleri çok güzeldi. 
Ve çok hijyenikti. Bir sonraki gelişim mutlaka yemeklerle 
alakalı olacak”.  

Samuel Gao, Fethiye’nin doğal ve kültürel olarak 
çok zengin olduğunu belirterek Çinli turistlerin gelmesi 
için “Siz ne kadar çalışlırsanız o kadar gelirler” diyerek 
şu tavsiyelerde bulundu; “Tur rehberlerinizin Çince 
öğrenmesi iyi olur. İstanbul’dan Fethiye’ye ulaşımın daha 
kolay bir hale getirilmesi Çinli turistlerin Fethiye’ye daha 
fazla gelmesine neden olur. Fethiye olarak Çinlilere ne 
kadar fırsat verirseniz onlar da o kadar fazla gelmek 
isteyeceklerdir. Fethiye’nin turizm konusunda imkanı çok 
fazla ama bunun ne kadarını değerlendirdiğiniz önemli”. 

“FethiYe Çin’de ÇoK 
meşhUr olaBilir”

Sanat küratörü Gu Zhenging Fethiye’yi dünyanın en 
güzel yerlerinden biri olarak nitelendirdiği konuşmasında 
gelecek yıl eşiyle yamaç paraşütü yapmak için geleceğini 
dile getirdi. Dünya üzerinde yamaç paraşütü için en iyi 
adresin Babadağ olduğunu dile getiren Gu Zhenging, 
“Fethiye dünyanın en güzel yerlerinden biri. Denizi çok 
güzel. Burada çok güzel koy ve dağlar gördüm. Babadağ 
için sadece muhteşem diyebilirim. Yamaç paraşütü ile 
atladığınızda deniz ve dağların buluşmasını, plajların 
görüldüğü o kadar güzel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz 
ki heyecan verici olarak nitelendiriyorum. Muhteşem bir 

35-40 dakikalık yolculuğunuzda hatta Yunanistan’ı bile 
görebiliyorsunuz. İlk anda korkutucu gibi görünse de çok 
güvenli bir spor. 

Dünya üzerinde bir kişi yamaç paraşütü yapacaksa en 
iyi adres Babadağ ve Ölüdeniz’dir. Birlikte atladığım pilot bu 
işi 20 yıldır yapıyormuş. Araştırdığımda bir çok pilot uzun 
senelerdir yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını gördüm. Bu 
çok büyük bir avantaj. Fethiye’ye geldiğim günden beri 
yaşadığım şeyleri, gördüğüm şeyleri eşimle paylaşıyorum. 
Bir dahaki seneye eşimle birlikte geleceğiz ve mutlaka 
yamaç paraşütü yapacağız”. 

Tlos’un dünya harikası olduğunu belirten Gu Zhenging, 
“Tlos’u ziyaret ettiğimizde gördüm ki; Tlos; kültür, sanat ve 
inanç anlamında çok güzel bir yer. Bir dünya harikası olarak 
nitelendirebilirim. Türkiye bana müthiş bir deneyim yaşattı. 
Hem Avrupa hem de Asya’dan esintilerin olduğu çok güzel 
bir kültürel mozaik oluşmuş. Bu beni oldukça etkiledi. 

Ben sanat küratörüyüm, bir sanat galerim var. Ben 
bugünden sonra Türk sanatçılarla birlikte, Türkiye ile 
kültürel gelişim ve iletişimi destekleyecek çalışmalara 
yöneleceğim.”

Tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi halinde 
Fethiye’nin Çin’de çok meşhur olabilecek potansiyeli 
olduğunu dile getiren Gu Zhenging, “Fethiye henüz Çin’de 
tanınan bir yer değil ama tanıtım çalışmalarına ağırlık 
verilirse doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü gibi turizm 
imkanlarıyla çok meşhur bir yer haline gelebilir. Türkler 
kendini doğru anlatırsa, zaten Çinliler bu güzellikler için 
koşa koşa geleceklerdir. Yamaç paraşütü ve balon gibi 
aktiviteler Çin’de şu anda çok popüler. Çinli turistler yamaç 
paraşütünü denemek için buraya mutlaka gelecektir. 
İnsanlarınızın içten davranmasını öneriyorum. Ben de 
bu konuda elimden geleni yapmaya çalışacağım”.  Türk 
yemeklerini de çok sevdiklerini belirten Gu Zhenging, “Türk 
yemeklerini şu yönden ele alabilirim; et ve deniz ürünleri 
gibi bir çok yemeği tatma imkanı buldum. Yemeklerin çok 
lezzetli ve sağlıklı olmasının yanında restoranlar temiz ve 
hijyenik olması da ayrı bir güzellikteydi”.
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Eski Fethiyeliler  
7. Kez Buluştu
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Eski Fethiyeliler, 
Fethiyelilik ruhunu 

yaşayanlar ve 
onların kuşakları 

“İnsanlar anıldıkça 
yaşarlar” sloganı ile 
Liberty Likya Otelde 
bir araya geldi.  Eski 

Turizmcilerden Fatin 
Ergen’in organize 

ettiği geceye 270’e 
yakın Fethiyeli 

katıldı. 

Eski Fethiyeliler  
7. Kez Buluştu
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1920’li yıllardan bu yana 
Fethiye’nin gerçek 
yerli yaşayanları 
bir bir ebediyete 
göçerken, günümüzde 

halen yaşayan simaları eski 
turizmcilerden Fatin Ergen 
Liberty Likya Otel’de buluşturdu. 
Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer’in misafirperverliğinde 
gerçekleşen yemeğe Milletvekili 
Özyer, Büyük Millet Meclisi 
toplantısı nedeni ile katılamazken, 
geceye katılanlara Fatin Ergen 
aracılığıyla telefonla seslenip 
iyi dileklerini iletti. Yıllardır 
görüşemeyen can dostların 
buluştuğu yemekte yılların hasreti 
giderildi. 

Mualla Yerguz, İrfan Derici, 
Mehmet Sivri ve İzmir’den Birol 
Fedai de katılan isimler arasındaydı. 
Geceye yine Bekir Yerguz’dan 
Mustafa Şıkman’a, Abidin Ay’dan 
Fotoğrafçı Şükrü Gürel’e, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan’dan, Fatih 
Faralyalı’ya, Fethiyespor eski 
Başkanlarından Esat Bakırcı’dan, 
Ahmet Çaçaron’a, Güzen 
Postalcı’dan Onur Postalcı’ya, 
Erdal Koylu’dan Mehmet Ertuğrul’a 
Ozan Karaören’den Fethiye Muacir 
Romanlar Derneği Başkanı Salih 
Kocatepe, Fethiye Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir’den 
Ülker Gürol’a kadar yoğun bir katılım 
oldu.

Fatin Ergen, toplantıya 
katılan tüm davetlileri ve eski 
Fethiyelilerin çocuklarını tek tek 
anons etti. Konuşmasında Eski 
Fethiyeliler gecesine katılmak 
için iki kriteri olduğunu bunlardan 
birinin Fethiye’de doğup büyümek 
ikincisinin de 50 yıl Fethiye’de 
yaşamış olmak olarak açıklayan 
Fatin Ergen, bu kriterleri yerine 
getiremeyen bazı davetlilere 
”Çakma Fethiyeli” olarak hitap 
etmesi salonu kahkahaya boğdu. 
Gece boyunca da espriler havada 
uçuştu.

Fatin Ergen’in tanıtımının 
ardından kısa bir konuşma yapan 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, “Biz Fethiyeli gururuyla 

büyüyen çocuklarız. Dedelerimizle 
beraber 4. kuşağız. Böyle bir 
geleneğin devam etmesi çok özel 
ve önemli. Bu geceler Beşkaza 
ruhunu da yaşatıyor. Fethiye artık 
kabuğuna sığmıyor. Fethiye’de 
oldukça güzel etkinlikler yapılıyor. 
Bu gecenin gerçekleşmesinde 
emeği geçen Milletvekili Hasan 
Özyer’e ve Fatin ağabeye böyle bir 
geleneği başlatıp, sürdürmesinden 
dolayı teşekkür ederim” dedi.

Fatin Ergen; gecenin 
düzenlenmesinde destek veren 
Hasan Özyer’e de teşekkür etti.

Geceye İsrail’den gelen Sadis - 
Rose Cakun çiftine günün anısına 
Fethiye fotoğrafı hediye edildi. Çift 

Fethiye’de bu gecede olmaktan 
çok mutlu olduğunu söyledi. 
Sadis Cakun; ”Eski Fethiye’de 
sahilde yürürken denizde zıplayan 
balıklar, önümüze uçardı. Biz onları 
alır toplardık. Körfezde çok balık 
vardı” derken Rose Cakun da 
şövalye adasındaki güzel günleri 
unutamadığını söyledi. Cakun; 
”Geçen yıl bugünlerde evimde asılı 
olan eski Fethiye fotoğrafı yanmıştı.  
Çok üzülmüştüm. 1 yıl sonra yapılan 
bu geceye geldiğimde aynı fotoğrafa 
sahip oldum. Bu yüzden burada 
olmaktan, dostları görmekten, 
Öz Fethiyeli olmaktan gurur 
duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethiyeliler gecede bir bir 

Eskiden yaşanan o güzel günlerin anılar 
sayfasından alınarak, mutluluk dolu bir tebessümle 

tekrar gözden geçirilmesi. Uzun süredir 
görüşmeyen dostların, sıcak bir merhabası, bir çoğu 
uzun süredir görüşemeyen, insanların son çabayla 

bir araya gelmesi, dostlukların, dostların sıcak 
tebessümünü yüreğinde hissetmesi. Fethiyelilik, 

Fethiye’ye ait olma duygusunun içinde barındırdığı 
o koskoca aile olma duygusu.

Fatin Ergen ve Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı
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anılarını da anlattı.  Kimi Fethiye’deki 
coşkulu Cumhuriyet Bayramlarını 
ve 10. yıl kutlamalarını anlatırken; 
kimileri de Fethiye’nin sevdalısı 
olduklarını dile getirdiler. 

GECE ÇOK GÜZEL GEÇTİ
Eski turizmci Fatin Ergen 

oldukça güzel geçen geceyle ilgili 
olarak şu değerlendirmede bulundu; 
“1992 Yıllarıydı, Fethiye büyümüş, 
nüfusu artmıştı. Neredeyse biz eski 
Fethiyeliler azınlıkta kalıyorduk. 
Azalıyorduk, deyimi yerindeyse 
bitiyorduk. Eski Fethiye; kültürlü 
ve sosyal insanların, sıcak ve 
samimi ilişkileriyle çok güzel günler 
yaşadığı bir kentti. Eski Fethiyelilik 
ruhunu yaşatmak unutulmasının 
önüne geçmek amacıyla bir 
toplantı düzenlemeyi düşündüm.  O 
dönemde benim çalıştırdığım Likya 
Otelde yanımda çalışan arkadaşıma 
“Eski Fethiyelileri toplayalım. Bir 
akşam yemek yiyelim, birlikte 
olalım dedim. İsimleri yazdık 44 kişi 
oldu. Çok güzel bir geceydi. Kimler 
vardı kimler. 2 Yıl sonra 1994 yılında 
tekrar düzenledik, bu sefer 55 
kişi toplandık. Son toplantımızda 

neredeyse 250 kişinin üzerinde 
Fethiyeli bir araya geldi. İlk 
toplantıya katılan 44 kişiden şu 
anda hayatta olan 13 kişi. Bunlardan 
sadece 4 kişi bu toplantıya 
katılabildi. İkinci toplantıya katılan 
55 kişiden hayatta kalan 17 kişi 
hayatta. Daha önce yapılan 6 
toplantıda erkekler vardı, kadınlar 
katılmamıştı. Çalış’ta yapılan 6’ncı 

toplantıda kadınların da katılması 
gerektiğini düşünüp söyledim ve 
memnuniyetle karşılandı. Liberty 
Likya Otelde yapılan toplantı 
kadınların da katılmasıyla daha 
renkli geçti. Gelecek yıl Belcekız 
Otelde toplanmayı planlıyoruz. Eski 
Fethiyelilik ruhunun unutulmamsını, 
toplantıların ileride de devam 
etmesini istiyorum.” 

Fatin Ergen tarafından 1994 yılında 
düzenlenen ikinci toplantı.

Sadis - Rose Cakun
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Denizlerin 
Haylaz 

Çocukları
Çalış Plajı; güneşlenmenin, güzel bir gün geçirmenin, eşsiz 

günbatımı manzarasını izlemenin, kafe ve restoranlarında nefis 
lezzetler tatmanın, konakladığınız otelde sabah denizden gelen 
serin esintiyle uyanma huzurunun yanında, rüzgârla dans eden 

denizlerin haylaz çocukları sörfçülerin de merkezidir. 
Yazı ve Fotoğraflar: Orhan OKUTAN
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Ç alış Plajı ülke genelinde sörf 
konusunda fazlaca tanınmasa 
da ülkemizde bir çok ilk, Çalış 
Plajında başlamıştır. Çalış Plajı, 
rüzgâr sörfünün geliştiği, 

uçurtma sörfünün başladığı ve ülkemizin 
dört bir yanına yayıldığı alandır.

Başlangıç seviyesi rüzgâr sörfü, 
uçurtma sörfü, katamaran, yelken, kano, 
sup eğitimleri gibi sporlar için ideal bir 
yer olan Çalış Plajı, her yıl binlerce yerli 
ve yabancı tatilcinin yanında üniversite 
yaz kampı öğrencilerinede  ev sahipliği 
yapıyor. 

Koca Çalış bölgesinde sabah 
saatlerinde başlayan hareket, öğleden 
sonra deniz üzerinde yaşanan 
bir koşuşturmacaya dönüşüyor. 
Gökyüzünü uçurtmalar kaplıyor, deniz 
üzerinde hızla hareket eden sörfçüler 
büyük keyif yaşarken oldukça renkli 
görüntüler oluşturuyorlar.

Çalış Plajında sörfün gelişmesinde 
büyük emek ve katkısı olan  Fethiye 
Sörf ve Yelken Kulübü Başkanı ve 
Fethiye Sörf Merkezinin kurucuları 
Aykurt kardeşlerden, aynı zamanda Mali 
Müşavir olan şampiyon sörfçü Yener 
Aykurt ile Çalış Plajını ve sörfü konuştuk. 
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Sörfe 1988-89 yıllarında 

Avusturyalı bir aile sayesinde 
başladık. Avusturyalı bu aile Çalış 
Plajına karavanla tatile geliyordu. 
Biz de yazları Koca Çalış bölgesinde 
çadır kampı yapıyorduk. O yıllarda 
turistler  sörf yapacak malzeme 
bulamadıkları için sörflerini de 
yanlarında getiriyorlardı. Ilk olarak 
sörfü onlardan  gördük. Giderken 
sörflerini bize bıraktılar. Sonrasında 
ağabeyim Şener Aykurt`un rüzgâr 
sörfünü öğrenmesi ve bunu bizlere 
yâni Yener, Taner ve Bengül’e 
öğretmesi ile başladı bizim sörf 
hikâyemiz. 12-13 yaşlarındaydım. 
Daha sonra sörf yapmaya gelen 
turistlerle tanışmaya başladık.  Sörf 
malzemelerini gelen turistlerden  
satın almaya başladık. Kendimizi 
geliştirdik. Arkadaşlarımıza 
öğretmeye başladık. Sörfle ilgili 
çevremiz oluşmaya başladı. Bizim 
için her gün sörf yapmak, rüzgâr 
kovalamak, yorulana kadar rüzgârla 
mücadele etmek, dalgalarla dans 
etmek  müthiş keyif vericiydi.  Sörf, 
hayatımıza yön veren inanılmaz 
keyifli bir spor oldu. 

Su üzerinde yürümek, uçmak 
gibi bir his düşünün.

Sörf Yaşam 
Biçimimize Dönüştü
O dönemde ortaokula gidiyoruz; 

yâni yazları boşuz. Bunu iş olarak 
yapabileceğimizi düşündük. O 
yıllarda motorlu su sporları yapan 
bir okulun  sörf kısmını çalıştırmaya 
başlamamızla,  artık o delicesine 
aşık olduğumuz spor aynı zamanda 
işimiz olmuştu. Çok hoşumuza gittiği 
için okullar kapanır kapanmaz Çalış 
Plajına koşuyorduk. 

1996 yılında Fethiye Sörf 
Merkezini kurduk. İlk yıllarda Çalış 
Plajının içinde belediyenin tahsis 
ettiği bir yerde sörf öğretiyorduk. 
Fakat yüzenlerin arasında sörf 
öğretmek zor ve tehlikeli oluyordu. 
Daha güvenli bir şekilde sörf 
öğretebilmek için kendi yerimiz olan 
koca Çalış Plajına taşındık. O yıllarda 
Koca çalış plajında hiçbir işletme 
yoktu. Sörf yapmak isteyenler 
çalıştaki otellerinden okulumuza 
geliyorlardı. Okulumuzun etrafında 

yiyip içecek bir yer olmadığı için 
misafi rlerimizle yiyeceğimizi 
içeceğimizi paylaşıyorduk. Böylelikle 
ihtiyaçtan dolayı belediyeden izin 
alarak Sörf Cafeyi kurduk. Yıllar 
geçtikçe sürekli okulumuzu ve 
kendimizi geliştirme çabalarımız 
devam etti. Bu çabaların sonucunda 
Alman Sörf Federasyonu VDWS’nin 
Fethiye’de düzenlediği kurs ve 
sınavlara katılarak  Uluslararası 
Sörf Eğitmenliği belgelerini 
almayı başardık ve  okulumuzu 
uluslararası bir okul haline getirdik. 
Kış dönemlerinde güneydeki sıcak 
ülkelere giderek  dünyaca ünlü 
okullarda çalışmaya ve bu sayede 
farklı ülkeleri keşfetmeye ve 
dünyaya açılmaya başladık.

Bu şekilde gelişti bu iş, bugüne 
kadar geldi. Şimdi sörf merkezinde 
yaz sezonu boyunca rüzgâr 
sörfü, uçurtma sörfü, katamaran, 
deniz bisikleti kursları veriyoruz. 
Üniversitelerin Spor Akademilerine 
resmi olarak otelde konaklamalı 
hersey dahil su sporları yaz  kamplar 
düzenliyoruz. Gökova’da uçurtma 

sörfü okulunu açtık. Orası ile 
kardeşim Taner ilgileniyor. 

Bizim sezonumuz martta 
başlıyor, kasımın ilk haftasında 
bitiyor ama iklim koşullarının 
uygunluğu nedeniyle Çalış Plajında 
dört mevsim sörf yapabilme 
imkânımız var. Eğitmenler olarak 
kışın da sörf eğitimi vermek isteriz 
ancak turizm sezonu bitiyor, turist 
olmadığı için talep olmuyor. Yerli 
insanlar da kışın denize girmiyorlar. 

Kurslarımız uluslararası 
standartlarda. Hem Yelken 
Federasyonuna hem de Alman 
Sörf Federasyonuna bağlıyız. 
Her iki kurumun da belgelerini 
verebiliyoruz. Her iki kurum 
tarafından da denetleniyoruz. 

Sağlıklı Olarak 
YürüYeBilen HerkeS 
Sörf YapaBilir
Yüzme bilen 7’den 70’e herkes 

yapabilir. Yolda sağlıklı bir şekilde 
yürüyebiliyorsa, sörfü de yapabilir. 
15-20 sene önce sörfün öğrenilmesi 
zordu. Teknolojik olarak malzemeler 
bu kadar ergonomik ve sporun kolay 
yapılmasını sağlayacak nitelikte 
değildi. Yelken direkleri ağırdı, 
tutunmak, dengede kalmak, sörf 
tahtaları ince olduğu için üzerinde 
durmak zordu. Öğrenmek için hem 
uzun süreler hem de ciddi uğraşlar 
gerekiyordu. Ama artık malzemeler 
çok gelişti. Eğitim amaçlı malzemeler 
yeni başlayanların sörf sporunu 
rahat bir şekilde öğrenmesi için 

Sabah kalkınca soluğu 
sahilde alıp rüzgar 

bekleyenler için 
özgürlük, deniz üzerinde 
rüzgarla dans etmekten 

başka bir şey değildir.
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tasarlanmış. Sörf tahtası geniş, 
üzerinde durması çok rahat 
yelkenler çok çok hafif. Geliştirdikçe 
sörf tahtasının boyutları küçülüyor, 
yelkenlerin boyu büyüyor. 
Dolayısıyla hız artıyor, hız arttıkça 
eğlence ve alınan keyif de artıyor.

 
çalış Sörfe Yani 
BaşlaYanlar için 
iDeal Bir Yer
Çalış Plajı sörfe yeni başlayanlar 

için ideal bir yer. Çalış Plajında yaz 
sezonunun yüzde 90’ında sörf 
yapma imkânı var. Çalış’ın önü, açık 
deniz. Dolayısıyla rüzgâr sabah 
saat 9.00 -9.30 gibi hafif olarak 
esmeye başlıyor; o sıralarda deniz 
çarşaf gibi oluyor.  Bu dönem sörf 
öğrenmek için ideal bir zaman. 
Rüzgâr 11’den sonra artıyor.  Biz 9-11 
saatleri arasını yeni başlayanlar için 
rüzgâr sörfü eğitimlerine ayırıyoruz. 
Sörfü ilerletenler 11’den sonra sörf 
yapmaya başlıyor.

 
UçUrtma (kite) Sörfü 
türkiYe’Ye çalış’tan 
YaYılDı
Öğleden sonra Çalış plajında 

rüzgarın etkisi ile deniz çırpıntılı 

olmaktadır. Buda ileri seviye sörfün 
gelişmesine engel olmaktadır. 
Belli yerlerde dalga kıranlar olsa 
ileri seviye sörfün gelişmesi de 
sağlanabilir. Daha sert rüzgarlar 
için Karadere -Kumluova plajlarına 
gitmekteyiz.  Uçurtma sörfü için 
çırpıntılı denizin çok önemi olmaması 
sebebi ile uçurtma sörfü daha çok 
gelişti. Çalış Plajı rüzgar sörfüne yeni 
başlayanlar ve orta seviyedekiler 
için ideal bir yer olarak ün yaptı. Bu 
sebeple üniversitelerin en çok talep 
ettiği yer haline  geldi.  

Kite Sörfünü Türkiye’de ilk 
biz başlattık ve ilk Kite Sörf 
Okulunu burada açtık. Çalış Plajı 
yeni başlayanlar ve   ileri seviye 
Kite Sörf için ideal bir yer. Kite 
sörfünü başlattığımız zaman 
insanlar rüzgar sörfünden daha 
fazla bu spora yönelmeye başladı.  
İlk biz başlattığımız için ülkemizin 
her yerinden gelen kişilere kurs 
verdik, yetiştirdik. O yönü ile 
Fethiye Sörf Merkezi sadece 
sörfçü yetiştirmiyor aynı zamanda 
eğitmenler yetiştiriyor ve gençlere 
meslek edindiriyor. Bugüne 
kadar sayısız eğitmen bu aradan 
çıkmış bulunmaktadır ve halen 

yetiştirmeye devam etmektedir. 
Birçok kişi de gidip kendi şehirlerinde 
ülkelerinde  okul açtı. Buradan 
dünyanın  dört bir yanında çalışan 
lisanslı eğitmenler  bulunmaktadır.
Aynı zamanda Federasyonlarla 
birlişkte resmi eğitmenlik kursu 
ve sınavı  yapılmaktadır. Yıllardan 
beri bu sporun Çalış'ta yapılmış 
olmasından dolayı İlçe Sportif 
Kurul tarafından Çalış Plajında 
sörf parkurları ilan edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bugüne kadar birçok yarışçı, 
eğitmen ve sörfçü  yetiştirmiş 
olduğumuz için hem Türkiye’de hem 
dünyada Fethiye Sörf Merkezi bir 
marka haline gelmiş bulunmaktadır. 

tUriStlerin ilgiSi fazla
Turistlerin ilgisi fazla. Avrupa’da 

çok eskiden beri bilinen ve yapılan 
bir spor. Avrupa’nın her köşesinden 
buraya özellikle sörf yapmak için 
gelen turistler var. En güneyde 
olduğumuz için sezonu en uzun 
olan plaj Çalış plajı olmaktadır. 
Körfez olmasından akıntının az 
olmasından dolayı deniz suyu 
sıcaklığıda fazla olmaktadır.   Soğuk 
deniz koşullarında sörf elbisesi 
giyerek sörf yapmak agırlık ve 
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hareket kısıtlığından dolayı  insanlara 
cazip gelmiyor. Özellikle İngilizler 
geldiklerinde “Elbisesiz sörf yapmak 
gibisi yok” diye konuşuyorlar. 

Yirmi yıl önce sörfe ilgi duyanların 
yüzde 80’i yabancı, yüzde 20’si 
yerliydi. Şimdi hemen hemen yarı 
yarıya diyebiliriz. Türkiye’de aileler 
bu konuda bilinçleniyor. İlkokula 
giden çocuklarının yaz aylarında sörf 
yapmasını istiyor ve yönlendiriyorlar.
Bu sporu çocukların 7 yaşından 
itibaren yapması çok önemlidir. 
Bir insan denge konusunda iyiyse 
her türlü sporu çok rahat yapabilir. 
Rüzgar sörfü de insanların dengesini 
geliştirebileceği bir spor.

Bu nedenle sörf de çocuklar 
için ideal bir aktivite oluyor.  On 
saatlik bir eğitim aldığında kendi 
başına sörf yapabilir konuma geliyor. 
Çocuk, aldığı on saatlik eğitimden 
sonra bir sene ara verse ve bir sene 
sonra gelse bile yine süratle sörf 
yapabilecek konuma geliyor. Elbette 
ne kadar fazla pratik yaparsa bu 
sporda kendini o kadar geliştiriyor. 

çalış’ta Başarılı Yarışlar 
DüzenleDik
Ben ve kardeşim Taner Aykurt 

yarışçıyız, birçok defalar Türkiye 

şampiyonluğunu kazandık,  Asya 
şampiyonluğum var. Dünya 
şampiyonalarında derecelerim var. 
Kardeşlerimin ve birlikte çalıştığımız 
arkadaşlarımızın da dereceleri var. 
Fethiye Sörf Merkezinin bir geleneği 
bu. Şampiyonlar bugüne kadar hep 
buradan çıkmıştır. Bunu devam 
ettirmek istemekteyiz.

Ben ve kardeşim Taner Aykurt 
Çalış Plajında; 2001 yılında rüzgar 
sörfü yarışması, 2007, 2008, 
2009 ve 2010 yıllarında Kite Sörf 
Türkiye Şampiyonalarını düzenledik. 
Burada yaptığımız şampiyonalarda 
ana sponsorlar birazcık üzülerek 
söylüyorum  İstanbul ya da başka 
şehirlerden oluyordu. Teşekkür 
ediyoruz; Fethiye Belediyesi, 
o dönemde var olan Karadere 
ve Çiftlik Belediyeleri, zamanın 
kaymakamları da bize çok ciddi 
destek verdi. Çalış'taki otelci 
arkadaşlar otellerinde yarışçılar 
için ücretsiz oda verdiler. Bazı 
restoranlar yarışçılara yemek 
verdi. Ancak sponsor bulmakta 
zorluk çektik. Yeterince destek 
bulamadığımız için geleneksel 
hale getiremedik. Ama Türkiye 
şampiyıonalarının en başarılısı 

herzaman Fethiye de yapılmıştır. 
Gerek sunum gerek altyapı 
olanakları. Yarışçılar misafirlerimiz 
hakem heyetleri her zaman bunu 
dile getirmişlerdir. 

Şampiyonalar ciddi ses 
getiriyordu. Ulusal tv kanallarında 
canlı yayınlanıyor, gazetelerde 
yer alıyordu. Bölge tanıtımına 
ciddi katkı sağlıyordu. Bu spora ilgi 
duyanlar geliyordu, izlemek için 
gelenler oluyordu. Yaklaşık 300 - 
400 kişi geliyor, bir hafta on gün 
konaklıyordu. Fethiye’nin tanıtımı, 
Fethiye’de sörfün de iyi bir şekilde 
yapıldığının anlatılması için çok iyi bir 
organizasyondu. Hâlâ da yapılabilir. 
2018 yılında Çalış plajında uçurtma 
sörfü yarışına ev sahipliği yapmak 
istiyoruz.. Sponsorları ve katkıda 
bulunabilecek herkesin desteğini 
bekliyoruz. Yarışçıların konaklaması, 
yemesi içmesi, ödüller verilmesi 
gerekiyor, ulusal basında tanıtımın 
yapılabilmesi için harcamalar 
yapılması gerekiyor. 

HeDefim aSYa ile 
avrUpa’Yı BağlaYan 
Sörf Yarışı
Bu konuda kendim için koyduğum 

bir hedef var; Yunanistan ile Türkiye 
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arasında, Avrupa ile Asya’yı bağlayan 
kite sörf yarışması yapmak. 
Bunun için de Rodos en uygun yer. 
Rodos’tan Çalış Plajına kite sörf ile 
gelmek mümkün. Rodos ile Fethiye 
arası uzak mesafe, güçlü rüzgarların 
olduğu bir yer. İyi bir ödül konursa 
dünyanın her yerindenen iyi  kite 
sörfçüler gelir. Dünya çapında ses 
getireceğini düşünüyorum. Dünyanın 
en iyi kite sörfçülerin yarıştığı, 
dünyanın en güçlü, en dayanıklı 
kite sörfçüsü unvanının verildiği bir 
yarış olabilir. Bu geleneksel hale 
de getirilebilir. Bununla ilgili bazı 
kurumlarla görüşmelerim oldu, Yunan 
makamlarıyla yazışmalarımız oldu. 
Hatta davet ettiler, bununla ilgili 
olarak Rodos’a da gittim. Rodos’ta 
nereden çıkılır, neler yapılır diye 
baktık. Yine işin ucu sponsorlara 
dayanıyor. Ciddi sponsorlar gerekiyor. 
Destek bulamadığım için bu proje ne 
yazık ki bekliyor.

Her geçen Yıl 
üniverSite SaYıSı artıYOr
 Üniversite gruplarına kurs 

vermek için kamp düzenleme 
yoluna gittik. 2005 yılından beri 
üniversitelere hizmet vermeye 
başladık. Eğitim alan kişiler burada 
derin su koşullarında bu sporu 
öğrendikleri için dünyanın her 
yerinde sörf yapabiliyorlar. 
Bu sene 12 üniversitenin 
beden eğitimi ve spor yüksek 
okullarının kamplarını yapmayı 
başardık. Birer haftalık 
konaklamalı kamplar oldukça 
verimli geçti. 1 Mayısta 
başlayan kamp dönemleri 
temmuz ayının 10’una kadar 
sürdü. Genelde 50- 100 kişilik 
gruplardan oluştu. Toplamda 
yaklaşık 700 üniversite 
öğrencisine rüzgar sörfü, 
yelken, katamaran, deniz 

bisikleti gibi kursları yaptık belgeler 
ve sertifikalar verdik. Çalış plajındaki 
otellerde konaklamalarını sağladık. 
Sınav yaptık, sınavda verdiğimiz 
notlar resmi olarak ders geçme 
notu olarak değerlendirilmektedir.  
Yurt içinde veya yurtdışında bu 
sporları meslek olarak yapmak 
isteyen öğrencilere danışmanlık 
yapmaktayız.  Üniversitelerin 
Fethiye’mizi her yıl artarak talep 
etmelerinin sebebi; Fethiyelilerin 
misafirperverliği, kaliteli eğitim, çok 
miktarda iyi sörf malzemesi olanağı, 
ideal hava ve deniz koşulları, 
çalış plajındaki ideal konaklama 
tesislerinin bulunması, güler yüzlü 
kaliteli hizmet anlayıştır. Bu sebeple 
merkezimiz Türkiye’deki en büyük 
en çok tercih edilen üniversite su 
sporları yaz kampı düzenleyen sörf 
okulu haline gelmiş bulunmaktadır. 

Gelen öğrencilerin tamamına 
yakını sörf öğrenerek lisans 
alarak dönmektedir. Öyle ki 
İstanbul, Ankara, Bartın, Çorum, 
Mersin’deki üniversiteler dahi 
yaz kampı için uzak olmasına 
rağmen yakındaki yerleri değil  
Fethiye Sörf Merkezini  tercih 
etmektedirler. Bunun gururunu 
yaşamaktayız.  Gelecek yıllarda da 
bu hizmetimiz devam edecektir. 

Deniz ve çevre temizliğine 
Biraz Dikkat DiYOrUz
Bizim temiz bir denize ihtiyacımız 

var. Denize ait olmayan her şey 
deniz kirliliği demektir. Güneybatı 
yönlü esen rüzgar sebebi ile Fethiye 
Göcek körfezinde denize bırakılan 
her şey Çalış plajı sahillerine buradan 
Fethiye körfezine ulaşmaktadır. 
Kirliliği gören misafirlerimiz denize 
girmek istememektedir. Buda Çalış’ın 
ve Fethiye’nin turizmini en çok 
baltalayan neden olmaktadır. Aslında 
denizimiz pırıl pırıl. Herkesin bu konuya 
hassasiyet göstermesi gerekli. Bu 
sadece kurumların çözebileceği bir 
problem değil. Çöp konteynerleri 
her yerde var ama bunları kullanan 
kişi sayısı malesef az.  Bu yaz bir 
turist geldi; nerelisin dedi. Ben de 
Fethiye’liyim dedim. Bana bu plajlar 
çok pis, plajda yürümek mümkün 
değil  her yer çöp, böyle yaşamak 
doğru mudur, bundan rahatsızlık 
duymuyor musunuz? dedi. Söyleyecek 
bir şey bulamadım. Biz elimizden 
geleni yapıyoruz ama bu yeterli değil. 
Bu, belediyeler  ile ilgili bir sorun 
değil. Fethiye’de yaşayan herkesin 
sorumluluğu. Temiz bir çevrede 
yaşamayı başarmak zorundayız. 

Sörf Her Yaştan inSanın
 ilgiSini çekiYOr

Sörfe gönül 
verenler arasında 14 
yaşındaki Deniz Yılmaz 
ve 13 yaşındaki İbrahim 
Yılmaz adlı kardeşler 5 
aydır yaptıkları sörfü 
oldukça keyifli buluyor. 
Yanıklar Mahallesinden 
her sabah Sörf 
Merkezine gelen Yılmaz 
kardeşler, gün boyu 
dalgalarla mücadele 
etmenin mutluluğunu 
yaşıyorlar.

n Sörf sezonu ne zaman başlayıp ne 
zaman bitiyor? 
1 martta sezon başlıyor. 7 kasımda sezon 
bitiyor.
n Malzeme kiralanabiliyor mu? 
Yeterliyseniz kite sörf, rüzgar sörfü, 
katamaran, kano, deniz bisikleti 

kiralanıyor.
n Rüzgar sörfü temel kursu kaç saat 
sürüyor? 
Üç saatte öğrenilebiliyor. Bir saat 
kuramsal ders ve eğitmen eşliğinde 
iki saat denizde sörf yaptıktan sonra 
kursiyer kendi başına sörf yapmaya 

başlayabiliyor.
n Derslere başlama yaşı nedir? 
Yedi yaşından itibaren derslere başlamak 
mümkündür.
n Dersler için özel bir eşya getirilmeli mi? 
Şort, tişört, güneş kremi ve güneş 
gözlüğü getirilmesi yeterlidir.SÖ

RF
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Dünyanın ekosistemi 
milyonlarca yıllık bir 
işleyişe ve düzene 
sahiptir. Bu düzen ve 
ekosistemin dengesi 

son 100–150 yıl içinde belirli 
ölçeklerde bozulmaya ve tahrip 
olmaya başlamıştır. Son 50 yıl içinde 
gerçekleşen bozulmanın ise geçmiş 
yıllarla kıyaslandığında çok hızlı ve 
büyük oranlarda olduğu bilimsel 
çalışmalarla ortaya konulmuş bir 
gerçektir. Örneğin, dünya yüzeyinde 
milyonlarca yıldır var olan bazı canlı 
türlerinin; flora ve faunanın (bitki 
ve hayvan türlerinin) yok olmaya 
başlaması, küresel iklim değişikliği 
ile birlikte, buzulların erimesi ve canlı 
yaşam döngüsünün bozulması, 
ekosistemi tehdit eder bir noktaya 

ulaşmıştır.
Bu bağlamda; çevre yönetimi, 

çevre, doğal ortamlar ve insan 
arasındaki ilişkilere ilişkin süreçleri 
yönetmeyi amaçlar. Çevre 
Yönetimi’nin, çevrebilim ilkeleri 
çerçevesinde, bir süreç yönetimi 
olduğu söylenebilir.

Bu sayıdaki İş’te Kalite 
köşemizde, doğal varlıkların ve 
doğal kaynakların korunması ve 
geliştirilmesi ile birlikte, bugünkü ve 
gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir 
dünya ve ekosistem yaratılmasında 
hepimizin sorumluluğu olduğu 
bilinciyle, işletmelerde Çevre 
Yönetimi konusunda nasıl çalışmalar 
yapılabileceğinden bahsedeceğiz.

İşletmeler için Çevre Yönetimi 
Neden Önemlidir?
İşletmelerin, dünyamızdaki çevre 

sorunlarının çözümünde önemli 
sorumlulukları bulunmaktadır. 
İşletmeler, çevre sorunlarının 
çözümünün bir parçası olmalı ve 
tüm faaliyetleri ile çevre konularını 
bütünleştirmelidirler. İşletmelerin 

Çevre Yönetimi Deren Karasu

İŞ'te Kalite

Çevre yönetiminin amacı, 
doğal varlıkların ve doğal 

kaynakların korunması ve 
geliştirilmesi ile birlikte, bugünkü 

ve gelecek kuşaklar için 
yaşanabilir bir dünya ve  

ekosistem yaratılması temel 
yaklaşımına dayanır.
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çevre konularına yaklaşımları; 
çevre sorunları ortaya çıktıktan 
sonra çevre sorunlarına çözümlerin 
bulunması olmamalı, işletmeler, 
çevre konularına proaktif bir 
yaklaşımı benimsemelidirler. Çevre 
konularına proaktif yaklaşım, 
işletmelerin kirliliği önleme 
teknolojileri için daha çok kaynak 
ayırmaları ile başarılabilecektir. 
Ürünlerin ve süreçlerin tasarım 
aşamasından, üretim planlama 
ve stok kontrolü ve ürünlerin 
dağıtımı gibi tüm üretim yönetimi 
kararlarında çevre konuları 
da değerlendirilmelidir. Çevre 
sorunlarına proaktif bir yaklaşımı 
öngören çevreye duyarlı üretim; 
üretim yönetimi kararları ile çevre 
yönetimi ilkelerinin bütünleştirilmesi 
sonucunda başarılabilecektir. 

Türkiye’deki büyük işletmeler 
kapsamında gerçekleştirilen bilimsel 
bir anket çalışmasının sonuçlarına 
göre; genel olarak, işletmeler, çevre 
konularını bir maliyet unsuru olarak 
değerlendirmektedirler. Bununla 
birlikte, işletmeler, çevre konularının 
dikkate alınması sonucunda, 
önemli kazançlar sağlayacaklarına 
inandıklarını belirtmişlerdir. 
Ayrıca, ankete katılan işletmelerin 
büyük bir kısmı, çevreye ilişkin 
faaliyetlerin sadece çevre yasalarına 
ve düzenlemelerine uyum 
sağlanması ile sınırlı kalmaması 
gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çalışmada, işletmelerde, kirliliği 
önleme teknolojileri için ayrılan 
kaynak düzeyine, işletmelerin 
ISO 14001 ÇYS belgesine sahip 
olup olmamalarının, Toplam 

kalite yönetimi programlarının 
düzeyinin ve Tam zamanında 
üretim faaliyetlerinin düzeyinin 
etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, 
ISO 14001 ÇYS belgesine sahip 
olan işletmeler ile ISO 14001 ÇYS 
belgesine sahip olmayan işletmeler 
arasında çevreye duyarlı üretim 
faaliyetlerinin uygulanma düzeyi 
bakımından farkın anlamlı olduğu 
görülmüştür.  (2) Bu çalışma bize 
işletmelerde ISO 140001 Çevre 
Yönetim Sistemi uygulamalarının 
işletmenin çevreye duyarlı ürün ve 
hizmetlerin artırılmasındaki rolünü 
göstermektedir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM 
SİSTEMİ (ÇYS) 
Gönüllülük esasına dayalı 

olan ISO 14000 standartlar 
serisi, işletmelerin çevre yönetim 
sisteminin gerekliliklerinin 
karşılanmasına yardımcı olmak 
amacıyla geliştirilmiştir. ISO 14000 
standartlar serisi, işletmelerin 
karşılaştıkları çevre konularını 
belirlemelerinde yardımcı 
olacak yönetim sisteminin 
temel bileşenlerini tanımlayan 
belgeler setini içermektedir. 
Yönetim sistemi; amaçların ve 
önceliklerin belirlenmesi, amaçlara 
ulaşılabilmesi için sorumlulukların 
atanması, sonuçların ölçülmesi 
ve raporlanması ve taahhütlerin 
işletme dışından bir kuruluş 
tarafından doğrulanmasını 
içermektedir. ISO 14001 ÇYS 
standardı; çevre performans 
standardı olmayıp, çevre yönetim 
standardı olduğuna dikkat 
edilmelidir. ISO 14001 ÇYS standardı, 

performans düzeyleri ve kriterleri 
tanımlamamakta, işletmeye, 
işletmenin uyum göstermesi 
gereken yasalar ve işletmenin 
gereklilikleri dikkate alınarak, 
kendi performans amaçlarını ve 
hedeflerini oluşturma imkânını 
sağlamaktadır. ISO 14001 ÇYS 
standardı kesin çevre performans 
gereklilikleri kurmamakla 
birlikte, standart daha yüksek ve 
sürekli olan performans düzeyi 
ile sonuçlanacak gereklilikleri 
içermektedir. 

ISO 14001 ÇYS’de çevre 
politikası; işletmelerin kirliliğin 
önlenmesi, sürekli gelişimin 
sağlanması, yürürlükte bulunan 
çevreyle ilgili düzenlenmelere 
ve işletmenin kendiliğinden tabi 
olduğu diğer koşullara uyumun 
sağlanması olmak üzere dört 
taahhüttü içermektedir. Bu dört 
taahhüdü içeren çevre politikası 
doğrultusunda kurulan ÇYS’nin 
tüm gerekliliklerinin karşılanması, 
işletmelerin çevre performansının 
gelişmesine olanak sağlamaktadır. 
ISO 14001 ÇYS’nin politikasında 
kirliliğin önlemesi taahhüdünün 
belirtilmesi gerekmektedir. 
Böylelikle, ISO 14001 ÇYS’ni 
geliştiren ve uygulayan işletmelerin, 
kirliliğin önlenmesi teknolojileri 
için de daha çok kaynak ayırmaları 
beklenmektedir. ISO 14001 ÇYS, 
işletmelerin çevre ve işletme 
arasındaki etkileşimini tanımlamak 
ve yönetmek için sistematik bir 
yöntem sağlamaktadır. İşletmeler, 
ISO 14001 ÇYS’nin geliştirilmesi 
ve uygulanması kapsamında, 
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çevre boyutlarını ve etkilerini 
belirlemelidirler. İşletmelerin, 
çevreye olumsuz etkilerini 
azaltmak amacıyla da gerekli 
faaliyetlerde bulunmaları ve gerekli 
düzenlemeleri gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Bu nedenle; 
ISO 14001 ÇYS’nin, işletmelerin 
çevreye duyarlı üretim faaliyetlerini 
uygulama düzeylerini de artıracağı 
belirtilebilir.

Çevre Yönetimi’nin, çevre 
politikalarına ve çevresel 
planlamaya temel oluşturan ilkeleri 
şu şekilde özetlenebilir:

n Doğal varlıkların korunması ve 
geliştirilmesi,

n Kaynak kullanımının 
azaltılması, geri dönüşüm ve geri 
kazanım,

n Kirlilik önleme,
n Planlama ve karar alma 

süreçlerinde, çevresel etkilerin 
öncelikle göz önüne alınması,

n Tüm üretim süreçlerinde, 
ekolojik yaşam döngüsünü dikkate 
alacak düzenlemelerin yapılması, 

n Sağlık Etki 
Değerlendirmesi’nin (SED), 
doğa ve insan ilişkilerinde temel 
alınması, üretim süreçlerinin ve 
tüketim ortamlarının SED ilkeleri ile 
şekillenmesi,

n Halk için çevre eğitimi,
n Çevre koruma ve çevre 

sorunlarını giderme süreçlerinde 
halk katılımı.

Çevre yönetimi ve planlamasında 
ise, 

n Çevresel etki değerlendirmesi 
(çed),

n Stratejik çevre etki 
değerlendirmesi (sçed), 

n Sağlık etki değerlendirmesi 
(sed),

n Kalite yönetim sistemleri ve 
n Çevre yönetim sistemleri 
gibi araçlarla sanayileşme, 

kentleşme, enerji, madencilik 
gibi süreçlerin yönetilmesi 
hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, çevre yönetimi 
alanında çok bileşenli ve devingen 
bir süreçten söz edilebilir. Bu 
durumda, çevre yönetiminin etkin 
ve sürekli olabilmesi için bütüncül 

yaklaşım öne çıkmaktadır. (1)
İşletmelerinde ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemini uygulamak 
ve belgelendirme başvurusunda 
bulunmak isteyen üyelerimiz, 
TÜRKAK akreditasyonuna sahip 
Yönetim Sistemleri Belgelendirme 
Hizmeti veren kurumlardan 
danışmanlık hizmeti alabilirler. 
Akredite kurumlara  https://secure.
turkak.org.tr/kapsam/search 
adresinden ulaşılabilmektedir.

Çevreye Duyarlılık 
Kampanyası (Yeşil Yıldız)
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

başlattığı “Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisleri” projesi 
kapsamında, bakanlık belgeli 
konaklama tesislerine, belirlenen 
kriterlere uymaları koşuluyla 
verilen mevcut Turizm İşletmesi 
Belgelerindeki yıldızların yeşil 
olarak gösterildiği ve plaketlerinin 
üzerinde çevreye duyarlı tesis 
ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi 
uygulamasıdır.

Bu kapsamda çalışmalarını 
yürüten ve 2008 yılında ''Turizm 
İşletmesi Belgeli Konaklama 
Tesislerine Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisi Belgesi 
Verilmesine Dair Tebliğ'i çıkaran 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
dünyanın değişik bölgelerinde 
yapılan uygulamaları ve Türkiye'nin 
şartlarını değerlendirerek çevreye 
duyarlı konaklama tesislerine 
ilişkin kriterleri içeren ''Çevreye 
duyarlı konaklama tesisleri için 
sınıflandırma'' formunu hazırladı.

Forma göre ''Yeşil Yıldız'' 
uygulamasından yararlanmak 
isteyen konaklama tesislerini 
genel yönetim, eğitim, tesisin 
yatak odalarındaki düzenlemeler, 
çevreyi güzelleştirici düzenleme ve 
etkinlikler, ekolojik mimari, enerji, 
su, deterjan ve atıklarına, 10 başlık 
altında farklı puanlara sahip 122 
kriter üzerinden değerlendirilirken, 
yıldız sayısı, tatil ve şehir tesisi 
olması gibi özelliklerine göre, 

belirlenen asgari puana ulaşan 
tesise ''yeşil yıldız'' verildi.

''Yeşil Yıldız'' uygulaması, 
Çevrenin korunması, çevre bilincinin 
geliştirilmesi, turistik konaklama 
işletmelerinde çevreye duyarlı 
yapılaşmanın ve işletmecilik 
özelliklerinin teşvik edilmesi''ni 
amaçlıyor.

Ayrıca ''Su tasarrufunu, enerji 
verimliliğinin arttırılmasını, çevreye 
zararlı maddelerin tüketiminin 
ve atık miktarının azaltılmasını, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının teşvik edilmesini, 
konaklama işletmelerinin yatırım 
aşamasından itibaren çevreye 
duyarlı olarak planlanmalarını, 
turistik tesisin çevreye uyumunu, 
çevreyi güzelleştirici düzenleme 
ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, 
çevreye duyarlılık konusunda 
bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılmasını ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu 
konudaki tecrübelerini, ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşlerini ve bu 
konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) 
genelini'' içeriyor.

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?
Yeşil yıldızı ilgili Tebliğ’de 

belirtilen koşulları sağlayan, 
Bakanlıktan Turizm İşletmesi 
Belgesine sahip konaklama tesisleri 
alabilir. Yeşil yıldız almak isteyen 
bir konaklama tesisi, sınıflandırma 
formunda yer alan 8 temel kriteri 
yerine getirmediği takdirde 
değerlendirmeye alınmıyor.

Formdaki şu temel kriterlerin 
yerine getirilmesi isteniyor:

n İşletmelerin çevre politikası ve 
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eylem planının olması.
n Tesiste eylem planını 

uygulayacak özel bir yetkilinin 
olması veya işletmede 
uygulamadan sorumlu bir yetkiliyle 
birlikte bu hizmetin bir uzmandan 
veya uzman firmadan alınması. 

n İşletmenin, su tüketimi, 
ısıtma ve soğutma için enerji 
tüketimi, elektrik tüketimi ve genel 
enerji tüketimi konusunda verileri 
toplaması ve izlemesi.

n İşletmede kullanılan kimyasal 
maddelerin (hacim ve/veya ağırlık 
olarak) izlenmesi ve verilerin 
toplanması.

n Tesiste ortaya çıkan atık 
miktarının (hacim ve/veya ağırlık 
olarak)  izlenmesi ve verilerin 
toplanması.

n Turizm konaklama 
işletmesinde kullanılan tüm tesisat 
ve donanımların koruyucu bakım ve 
onarımının periyodik olarak yetkili 
servise veya konusunda eğitim 
almış uzman kişilere yaptırılması.

n İşletme tarafından, çevre 
bilincinin artırılması, çevresel 
tedbirlerin ve eylem planının 
uygulanmasını temin etmek için 
personele periyodik olarak eğitim 
verilmesi.

n Konaklama işletmelerinin, 
yerel idarelerin hazırladığı çevreye 
duyarlı atık su planına uymaları veya 
Yerel idare tarafından onaylanmış 
tesise ait çevreye duyarlı atık su 
planı olması.

Değerlendirme formundaki bu 8 
temel kriterin haricinde;

1. Tesiste kullanılan teçhizat, 
tesisat ve malzemelerin çevreye 
duyarlı olduğuna dair belgeler,

2. Çevreye duyarlılık konusunda 
sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum 
ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, 
koordinasyon çalışmalarına ilişkin 
evraklar da başvuru formuna 
eklenmelidir.

Ön değerlendirme sonrasında 
problem görülmediği takdirde 
bakanlıktan denetçiler tesise 
gelerek çeşitli kriterler üzerinden 
tesisi değerlendirip puanlama 
yapmaktadır.

Puanlama yapılırken, tesisler 

tatil ve şehir olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Tesisler, su ve 
enerji tasarrufundan yatak 
odalarındaki düzenlemelere, duşlar 
ve tuvaletlerden, deterjan ve 
atıklarına, 10 başlık altında, farklı 
puanlara sahip 122 kriter üzerinden 
değerlendiriliyor. Asgari puanı 
sağlayan konaklama tesisleri yeşil 
yıldız almaya hak kazanıyor.

Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır?
Gerekli kriterleri sağlayarak 

Bakanlıkça denetlenerek uygun 
bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar 
denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı 
sağlanır.

Yeşil Yıldızlı Otellere Elektrik 
Enerjisi Desteği!
6 Eylül 2013 tarihli Resmi 

Gazete’de "Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere 
Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında 
Karar"ın yürürlüğe konulması 
hakkında Karar yayımlandı. 
Söz konusu Karar ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığından "Çevreye 
Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi" 
almış işletmelerin tükettikleri 
elektrik enerjisi bedellerinin bir 

kısmının bütçeden karşılanması 
amaçlanmaktadır. Buna göre, 
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi 
Belgesi ile belgelendirilmiş turizm 
işletmelerinde, tüketilen elektrik 
enerjisi giderlerinin hesabı; tesisin 
bulunduğu ildeki mesken ve sanayi 
abonelerine uygulanan tarifelerden 
en düşüğü ile kendi abone grubuna 
uygulanan tarife arasındaki fark 
kadar olacaktır. Elektrik enerjisi 
desteği ödemeleri, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bütçesinden 
karşılanacaktır.(3)

Çevreye Duyarlı Konaklama 
Tesis Listesi
Çevreye Duyarlı Tesis Listesini 

http://yigm.kulturturizm.gov.
tr/TR,11596/cevreye-duyarlilik-
kampanyasi-yesil-yildiz.html  
Linkindeki "Turizm İşletme Belgeli 
Tesisler" başlığında bulabilirsiniz.

Kaynakça:
(1)http://home.anadolu.edu.

tr/~etorunoglu/ 
(2) Yüksel, H. (2003). İşletmelerin 

Çevreye Duyarlı Üretim Faaliyetlerinin 
Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi, 
Endüstri Mühendisliği Dergisi(2)

(3) http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
TR,11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-
yesil-yildiz.html
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Kitap

“GEZİ’nin 

Çocuklarına” 

GÖKKUŞAĞI

Ceyhun İrgil
Fethiyeli olan ve Bursa’da yaşayan 

CHP Muğla Milletvekili Genel Cerrahi 

Uzmanı Ceyhun İrgil, “”GEZİ’nin 

Çocuklarına” GÖKKUŞAĞI adlı şiir 

kitabında; yazdığı şiirlerini toplamış. 

İrgil kitapla ilgili düşüncelerini; “Bu 

kitaptakiler benim duyumsadıklarım. Bu 

dizeler salt bana ait sayılmaz. Bu dizeler 

yaşadıklarımdan oluştuğuna göre. Bu 

kitabın oluşumunda arkadaşlarımın, 

hastalarımın, tanıdıklarımın da katkısı 

çok” sözleriyle dile getirmiş.

BEŞKAZALI 

ÇAKIROĞULLARI

İlhan Kurt
Turizmci olarak tanınan araştırmacı İlhan 

Kurt, Beşkazalı Sırrı Efe adlı kitabından sonra 

serinin ikinci kitabı olan Beşkazalı Çakıroğulları 

adlı kitabını da yayınladı. 

1900’lü yıllardan günümüze Fethiye 

ve çevresinin sosyal yaşamında etkili olan 

Çakıroğulları’nı kaleme alan araştırmacı İlhan 

Kurt, Çakıroğulları ailesinin kökeninden bölgede 

yaşanan olaylara kadar bir çok konuyu aile 

fertleri ve olaylara yakınlığı bilinen kişilerin 

dilinden aktarmış.
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Yaşam

Orka 
Boutique 

Hotel'e 
İki Ödül 

Geldi

Uluslararası 
platformda en 
popüler otelleri 
bölgelere ve 
türlerine göre 

değerlendirip ödüllendiren The 
Luxury Travel & Hospıtalıty 
Awards, Ağustos 2017 tarihinde 
Orka Boutique Hotel’i Avrupa 
Otelleri kategorisinde 2018 için 
ödüle aday gösterdi. Eylül ayı 
içerisinde yapılan oylama sonucu Orka 
Boutique Hotel Elegant Hotel Of The Year 
(Yılın En Şık Oteli) ödülünü kazandı.

Eylül ayı içerisinde Avrupa Otelleri 
kategorisinde ödüle aday gösterilen 
Orka Boutique Hotel, yapılan inceleme 
ve jüri oylaması sonucu  Luxury 
Travel Guıde (Lüks Seyahat Rehberi) 
tarafından da “Luxury Sea Vıew Hotel 
Of The Year 2018 (2018 Yılının En Lüks 
Deniz Manzaralı Oteli)” seçildi.  Orka 
Butik Otelin Avrupa'da Yılın En Şık Oteli 
ve Luxury Travel Guıde (Lüks Seyahat 
Rehberi) tarafından da “Luxury Sea 
Vıew Hotel Of The Year 2018 (2018 
Yılının En Lüks Deniz Manzaralı 
Oteli seçilmesi hakkında açıklama 
yapan Orka Boutique Hotel Satış 
Pazarlama Müdürü Önder Gümüştaş, 
ödül alınmasını şöyle değerlendirdi; 
"Fethiye’nin kalbinde, muhteşem deniz 
manzarası ve şehir merkezindeki 
benzersiz konumuyla yerli ve yabancı 
misafirlerimizin konaklamalarında 

güvenle tercih ettiği bir 
butik otel. Fethiye’nin tarih 
kokan sokakları, eğlence 
ve alışveriş merkezleri, 
rengarenk insanları ile 
hayatın içinde olacağınız 
muhteşem bir tesis.

Uluslararası platformda 
gerçekleştirilen bu güzel 
organizasyonlardan 
böylesine olumlu sonuçlar ve 

ödüller elde etmek, hem otelimiz hem 
de ilçemiz adına bizler için büyük gurur 
kaynağı olmakla beraber, doğru yolda 
ilerlemekte olduğumuzun göstergesi, 
ve daha büyük adımlar atabilmek adına 
motivasyon kaynağımız oluyor.

Muğla ilçeleri içerisinde ayrı bir 
doğallığa ve güzelliğe sahip olan 
Akdeniz’in incisi güzel ilçemiz, kazanılan 
bu ödüller ve ev sahipliği yapmış olduğu 
uluslararası büyük organizasyonlar 
ile gözde bir turizm destinasyonu 
haline gelmiş ve nihayet hak ettiği 
prestiji kazanmıştır.  Yerli misafirlerimiz 
ile birlikte ABD, İngiltere, Almanya, 
İsviçre, Hollanda, Belçika ve ismini 
sayamadığımız daha nice Avrupa,  Asya 
ve Uzak Doğu ülkelerinden misafire 
ev sahipliği yapmakta olan ilçemiz bu 
anlamda kozmopolit bir misafir profili 
oluşturmakta ve bizler de Fethiye 
Otelcileri olarak böylesine karma 
ve renkli bir yapıya sahip misafirleri 
ağırlamanın sevincini yaşamaktayız. 

Doğanın bize sunduğu eşsiz 
güzelliklerden de destek alarak, 
misafirlerimizin tatillerine güzel 
anlar ve unutulmaz anılar ekleyerek, 
insana ve çevreye saygılı, yenilikçi ve 
memnuniyet odaklı bakış açımızla, 
aile sıcaklığında lider bir kuruluş olma 
yolunda hızla ilerliyoruz.

Otel işletmeciliğindeki deneyimimiz 
sayesinde tüm misafirlerimizin 
memnuniyetini garanti altına almak, 
kaliteli bir tatil için kaliteli hizmet 
sunarak sektörde benzersiz ve 
vazgeçilmez olduğumuzu kanıtlamak 
en büyük hedefimizdir. Yıllardır 
turizm ve otelcilik alanında edinmiş 
olduğumuz iş tecrübemizle her 
geçen yıl daha da deneyim kazanıyor, 
kazanmış olduğumuz ödüller ile 
başarımızı taçlandırıyoruz. Orka Hotels 
ailesi olarak ilerleyen yıllarda daha 
büyük projelere ev sahipliği yapmak, 
daha kazanacağımız nice ödüller ile 
işletmelerimizin yanı sıra güzel şehrimiz 
Fethiye’mizi de uluslararası platformda 
en iyi şekilde temsil etmek idealiyle 
yolumuza devam ediyoruz.

Pablo Picasso’nun dediği gibi; 
"Hayal Edebildiğin Her Şey Gerçektir."

THE LUXURY TRAVEL & HOSPITALITY 
AWARDS (Lüks Seyahat & Otelcilik Ödülleri); 
küçük butik otellerden, daha büyük tanınmış 
markalara kadar tüm dünyadaki oteller, seyahat 
şirketleri ve restoranların ödüllendirilmesi 
amacıyla kurulmuş bağımsız bir küresel ödül 
programıdır.



Kentin son tanıkları

Yaşam

Zeki Doğan koreli aHMeT aTaMan

Fethiye; doğal güzelliğinin yanında her köşesi bir kültür mozaiği. Bölgenin dağlık 
ve engebeli olması kara ulaşımını olumsuz etkilemiş. Yüzyıllardır yapılan deniz ulaşımı 

kültürünü ve ticaretini derinden etkilemiş.  Kentin sosyal ve kültür yapısı, adalarla ticari 
ve sosyal ilişkileri nedeniyle oldukça zengin. Adalardan gelenlerin çoğunluğu teşkil etmesi 

ve Rumlarla bir arada yaşamış olmanın getirdiği kültürel zenginlik, uzun süre kentin 
yaşamını etkilemiş.  Eski dönemlerde yaşanan kültürel zenginlik şimdilerde yok diyenlerin 

sayısı hayli fazla. Bilinen anlamdaki turizm adına ilk hareketler 1950’li yıllarda görülse de 
turistlerin karayoluyla gelmeye başlaması neredeyse 1960’ların ortalarını bulmuş
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aHMeT aTaMan

1930 senesinde Fethiye’de 
doğdum. İki sene küçük 
yazdırmışlar. Babam Mehmet 
Ataman ve Annem Nahide 
Ataman’ın kökeni Aksekili. 

Dedem Elmalı’da Garnizon 
Komutanlığı yapıyor. Babamla annem, 
Elmalı’da yaşarken evleniyorlar. Ablam 
orada doguyor.  Daha sonra Fethiye’ye 
taşınıyorlar. Ben Fethiye’de doğdum. 
Kordonda üç tane ev vardı. Bir tanesi 
Burunsuz Ahmet Bey’in, biri Salih Zeki 
Bey’in, biri de Kara Hüseyin’in eviydi. 
Bizim aile Kara Hüseyin’in evinde 
kiracı olarak oturuyor, ben de o evde 
doğmuşum. Biz daha sonra Çarşı 
Caddesine taşındık, bizim oturduğumuz 
evin yanında elektrik fabrikası vardı, o 
mahallede büyüdüm. 

Babam ayakkabıcılık yapıyordu. 
Dükkanı Çarşı Caddesindeydi. 3-4 
ayakkabıcı dükkanı yan yanaydı. 
Çocukluğum babamın dükkanında 
geçti. Dükkanda 2-3 kişi çalışıyordu. 
İnsanlar gelip ayak ölçülerini 
veriyorlardı, ayakkabı dikiliyordu. 
O zamanlar hazır ayakkabı yoktu, 
ısmarlama dikiliyordu. 

Marmarisli Saadet (Işık) ile 
evlendim, Şükrü ve Mehmet adında 2 
çocuğumuz oldu. 

Yazın Herkes kaYa’Ya 
Taşınırdı
O tarihlerde Fethiye’de 2-3 bin 

nüfus vardı. Yazın herkes Kaya’ya 
giderdi. 

Kaya çok kalabalık olurdu. Babam 
Kaya’da ev kiralamıştı. Yazları bizde 
Kaya’ya giderdik. İki tane atımız vardı, 
onlarla taşınızdık. Ben 6-7 yaşıma 
gelinceye kadar gittik. Kaya’da 
Rumlardan kalan evler çok güzeldi. 
Hatırlıyorum, evlerin üstü kiremitli, 
muntazamdı. Sonradan yavaş yavaş 
bir göç başladı. Evleri hep söktüler. 
Para aradılar. Binaların duvarları kaldı. 
Şükrü amcam rahmetli olduktan 
sonra Kaya’ya gitmedik. Yazları bazen 
Elmalı’ya giderdik. Orada da evimiz 
vardı. 

Okul Çıkışında Balık 
avlardım
Ortaokula giderken deve 

çökeğindeki atların kuyruk kılarından 
keser, birbirine bağlayarak 10- 15 
metrelik misina yapardım. Okul paydos 
olduktan sonra her gün sahile gider 
oltayı atardım, her seferinde 2-2.5 
kiloluk lagosları, orfozları çekerdim. 
Balığı alır eve çıkardım. O zamanlarda 
lagos ve orfozu çingene balığı diye 
yiyen olmazdı. Yakalayan da alan da 
satamazdı. Ama rahmetli babam bilirdi; 
en kıymetli balık bu derdi. Hazırlar 
pişirip yerdik. 

Yayla Akdağ’a gittim. Yaşım daha 
13-14. Tüfek verdiler. Avlanırdım. Keklik 
yavrusuna palas deniz. Palaslar uçardı, 
arar bulamazdım. Sonra Babam bana 
az otlu yerde elini otun altına salla 
yakalarsın dedi. Ondan sonra 3-4 tane 
palas yakaladım. Onları kafese koydum. 

Yaşım TuTmadığı İÇİn saHTe 
lİsansla FeTHİYespOr’da 
OYnadım
Orta mektepteyken Fethiyespor’un 

maçlarında oynardım. Orta mektep 
futbol takımı o dönemde Fethiye 
Gençler’i yenerdi. Ben, Helvacıoğlu 
Emin ve Hüseyin’i takıma aldılar ama 
resmi maçlara sadece beni çıkardılar. 
13 Yaşındaydım, çok iyi oynadığım 
için evrakların üzerinde yaşımı büyük 
gösterip sahte lisansla oynatıyorlardı. 
Orta mektebin müdürü başıma bir 
şey gelir diye korkuyordu, göndermek 
istemiyordu. Doktor Zahit Bey vardı, 
Fethiyespor ile ilgileniyordu. Orta 

mektebin müdürüne gidip çattı, 
“Biz Ahmet’i götüreceğiz, hiç sesini 
çıkarma” dedi. Yaşımı 18 yaptılar sahte 
lisansta Antalya’ya, Muğla’ya maçlara 
gittim. 

O dönemde kadın erkek herkes 
maça gelirdi. Birlikte seyrederler, 
tezahürat yaparlardı.

4-5 sene oynadım. 1941 
senesindeydi ve çok soğuktu. Ben 
o zamanlar 13 yaşındayım. Muğla’ya 
maça gittik. Nasıl soğuk, herkes 
elini donunun içine sokuyordu. Ben 
kaleciydim, yenilince hüngür hüngür 
ağladım. Bir daha oynamayacağım 
dedim ama 2-3 sene daha oynattılar, 
ondan sonra bıraktım. 

GalaTasaraY İsTedİ BaBam 
Göndermedİ
Galatasaray’dan bir grup yönetici 

geldi, beni Galatasaray’da oynamam 
için İstanbul’a götüreceklerdi. 
Fethiye’de bir hafta kaldılar. Seni 
götüreceğiz, orada okutacağız dediler. 
Adamlar yalvara yakara çok uğraştı 
ama babam kabul etmedi. Ben gitmeyi 
istedim ama tek erkek çocuk olunca 
göndermek istemediler. 

Ben çok da iyi yüzerdim. Hatta bir 
gün vapurdan denize atlarken babam 
kahvede oturuyormuş, beni tanımamış; 
‘Ya bu çocuk da deli mi? Denize atlıyor, 
kendini öldürecek’ demiş. Yanındakiler 
o senin oğlan demişler. Biz dalar 
koca vapurun bir yanından girer öbür 

 ahmet ataman eşi 
Saadet Hanım ve 
büyük oğlu Şükrü 

ile kumluova letoon 
antik Tiyatrosunda.
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Yaşam 
yanından çıkardık, öyle yüzerdik. 

OrTaOkul ÜÇÜncÜ sınıFTa 
Okulu BırakTım
Birinci İlkokula gittim. 65-70 

kişiydik sınıfta. Orayı bitirdim. Tarih ve 
coğrafyayı çok severdim. İlkokuldan 
sonra deniz kıyısına Ortaokula 
geçtim. Üçüncü sınıfta bir dersten 
ikmale kaldım. Öğretmen aksilik etti 
geçirmedi, soruyu biliyorum, olmadı 
diye geçirmedi. O zamanlar okullarda 
çok disiplin vardı. Müdür muavini vardı 
severdi beni. Bir daha soktu sınava, 
öğretmen gene aksilik etti geçirmedi. 
O zaman okulun mevcudu 65 kişiydi 
5 kişi mezun oldu. Gerisi ikmale kaldı. 
Baktım geçirmeyecek bari gideyim 
babamın dükkanında çalışayım dedim 
okulu bıraktım. 

Okulu Bırakınca 
aYakkaBıcılığı öğrencİm
Okulu bıraktıktan sonra babamın 

dükkanında çalışmaya başladım. 
Dükkanda ısmarlama ayakkabı 
yapıyordu. Babam çok iyi ustaydı, işler 
artıyordu, işler arttıkça da işçilerde arttı. 
Bizim dükkanda 5-6 kişi çalışmaya 
başladı. Sipariş veren kişinin ayak 
ölçüleri alınıp nasıl ayakkabı istiyorsa 
dikiliyordu. Ismarlama ayakkabı 
pahalıydı, öyle herkes yaptıramazdı. 

Ismarlama ayakkabıyı ağalar ile ileri 
gelenler yaptırabiliyordu

Köyün zenginleri, ağalar ısmarlama 
ayakkabı yaptırıyordu. Halkın çoğu 
da naylon ve Denizlili ve Kayserililerin 
yaptığı kaba ayakkabıyı alıyordu. 
Onlar ayakkabıları kaba dikerlerdi, 
camız köselesi kullanırlardı, altına 
mukavvayı doldurur şişirirlerdi. 2-3 
liraya satarlardı. Ismarlama ayakkabı, 
ayakkabısına göre 6-10 liraya satılırdı. 

Babamın yanında çalışmaya 
başlayınca önce kesim işiyle uğraştım. 
Kesim işini tam anlamıyla öğrendikten 
sonra saya dikmeye başladım. 3-5 
ay geçip de işi tam öğrendikten sonra 
İzmir’e alış veriş yapmaya gitmeye 
başladım. Köseleler, deriler İzmir’den 
geliyordu. Deriyi bazen İzmir bazen de 
İstanbul’dan alıyorduk. 

Madende çalışan Fransız 
mühendisler vardı. Onlarda 
ayakkabılarını bizden alırlardı. Dükkana 
gelirler, ayakkabı modelini beğenir, 

ölçülerini verirlerdi. Babam çok güzel 
yetişmiş, birinci sınıf ustaydı. İstediğin 
numarayı hemen keserdi, biçerdi. 
Fransızlar çok beğenirlerdi. Hep bizden 
giyerlerdi. Hatta Fransa’ya giderken 
ayakkabıları yeni dikilirdi. 

Zaten o zaman 2 bin kişi de 
Fransızların madende çalışır, onların 
postallarını da biz yapardık. Askere 
gidinceye kadar çalıştım.

kOrdOn ÇOk GÜzeldİ
Nüfus az o zamanlar. Herkes 

kordona çıkar, kordonda yer içerdi. 
Kalabalık olurdu. Masalar deniz kıyısına 
sıralanır, ailecek gelirler otururlardı. 
Kimse kimseyi rahatsız etmezdi. 

3 tane kahvehane vardı. Süleyman 
Ağanın kahvesi vardı. Biz oraya 
gitmezdik. Oraya babamlar, amcamlar 
giderdi. Köşedeki kahvede balıkçılar 
toplanırdı. Bizde gençler olarak 
Karadenizli’lerin kahvesine giderdik. 
Orada otururduk. 

Benim gençliğimde Paspatur’da 
Abbas’ın kahvesi vardı. Abbas Giritli 
olsa gerek. Çok güzel bir kahveydi. 
Kalabalık olurdu, esnaflar genelde oraya 
giderdi. Paspaturda Marangoz, tamirci 
vardı. Ön tarafta depolar vardı. 

Çöpler at arabasıyla toplanırdı. 
Baha Şıkman döneminde bir ara atların 
arkasına torba taktılar, atların pisliği 
yolları pisletmesin diye ama sonra 
atlarda kalktı. Daha sonra traktörle 
toplandı.

Hastane deniz kıyısında, bir tane 
doktor vardı. Doktoru Zahit Beydi.

Pazar yeri, şimdiki Döğerli’lerin 
mağazasının oradaydı. Kapalı çarşı 
gibiydi. Orada meyve sebze satılırdı. 
Kasaplar da oradaydı. O senelerde 
balık satanlar elinde gezdirirlerdi. 
Birazda pazaryerinde masaların 
üzerine koyarlar öyle satarlardı. Rodos 
kökenliler daha çok balık yerdi. Köyden 
gelenler et yerdi, balığı sevmezlerdi.

Fethiye’de 4 otel vardı. Deniz 
kıyısında bir otel vardı. Mehmet 
Onbaşının oteli vardı. Birde 
Köprübaşında Ömer Çavuşun oteli 
vardı. Otelde Fethiye’ye dışardan mal 
satmaya gelenler kalıyordu. Hancı 
Nadir’in oteli vardı. Atla, merkeple 
gelenler kalırdı. Hayvanları oraya 
bağlarlardı. 

Taşımacılık gemilerle yapılırdı. 
Bizim ayakkabı sandıkları İzmir’den bir 
haftada gelirdi. Sonradan 1953-1954-
1955’ten sonra arabalar çoğalmaya, 
4-5 tonluk arabalarla taşımacılık 
yapılmaya başlandı. 

Köylerden üretilen her şey develerle 
Fethiye’ye getirilirdi. Köylüler, palamut, 
buğday, susamı yetiştirip getirir 
buradaki tüccarlara satarlardı. O 
dönemde palamut fazlaydı. Günlükbaşı 
yolundan Kestep’e (Eşen) kadar 
palamut ağaçları vardı. Toplanan 
palamutlar Fethiye’deki tüccarlar 
aracılığıyla gemilerle İzmir, İstanbul’a 
gönderilirdi. Boya fabrikalarında 
kullanılıyormuş. Sonradan palamut para 
etmeyince hepsi kesildi. 

krOm İHraÇ edİlİrdİ
Madenden çıkarılan kromu kordona 

getirirlerdi. Kordonda yıkayıp gemiye 
yüklenirdi. 1958-1959 senelerinde 
iskele yapılınca iskeleye dökülmeye 
başladı. Daha evvelden Çalış!ta denizin 
kıyısında şimdiki Şat restoranın olduğu 
yerde iskele vardı, gemiler oraya 
yanaşırdı. 

Geminin vinciyle traktör römorku 
gibi kasa indirirlerdi, krom kürekle 
kasanın içine doldurulurdu. O vinçte 
gemiye atardı. 10 günde bir, haftada bir 
vapur krom götürmek için gelirdi. 

İkİncİ cİHan HarBİ dönemİ 
sıkınTılı GeÇTİ
İkinci dünya savaşının olduğu 

dönemi hatırlıyorum. Ölüdeniz’e bir 
Alman uçağı düşmüştü. İngilizler alıp 
götürdüler. Öyle hatırlıyorum. 

O zaman İtalyanlar Rodos’u işgal 
etmişti. İngilizler de Meis adasındaydı. 
İtalyanlar savaş uçaklarıyla Meis’e 
saldırıyordu. Onlar da oradan karşılık 
veriyordu. Gece sokak ve evlerin 
bahçe ışıkları sönerdi, evlerin ışıkları 
görünmesin diye perdeler hiç açılmazdı. 

4-5 fırın vardı, sırayla ekmek 
veriyorlardı. Tanıdık fırınlar vardı, öyle 
kaçak göçek ekmek alırdık. Belediye 
çavuşları evlerde un varsa toparlarlardı. 
O dönem öyle geçti. 

1951 yılında askere gittim. İki yıl 
askerlik yaptım. Benim zamanımda 
Kore’ye giden askerler vardı. 

askerlİk Başladı
Benim nüfus Elmalı’ya kayıtlıymış. 
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Askere gitmek istediğim 
zaman öğrendim. 1930-31 
doğumlular askere çağırmaya 
başladılar. Annemin babamın 
haberi yok. Askerlik 
Şubesine gittim; ben askere 
gideceğim dedim. Baktılar 
sen Elmalı’ya kayıtlısın dediler. 
Ben de; siz isteyin oradan, 
arkadaşlarım gidiyor, ben 
de askere gideceğim dedim. 
Telgraf mı telefon mu artık 
neyse istediler benim kaydı. 
İstanbul’a gidiyorsun dediler. Askeri 
elbiseleri alıp eve gittim, annem başladı 
ağlamaya “sen nereye gidiyorsun” diye. 
Ben de bir an evveli gidip bitirip geleyim 
dedim. Vapur da kalktı gidiyor boğaza 
doğru. Elbiseleri giydim koşturduk 
motora bindik geminin peşine. Motorla 
boğazda yakaladık gemiyi. Durdu 
merdiveni salladı, bindim artık. İzmir üç 
gün sürüyor. Dört günde İzmir İstanbul 
arası sürüyor. İstanbul’a bir hafta da 
anca vardık.

İstanbul’a vardım. Kadıköy 
Kaymakamı amcam Necip Yılmaz’dı. 
Onlara gidecektim. Sirkeci’ye vardım 
Fethiyeli bir askerle karşılaştım. Beni 
tramvaya bindirdi İstanbul’u tur attık. 
Akşam olurken Kadıköy’e amcamın 
yanına gittim. Onun asker damadı 
vardı; General Refik Yılmaz. Daha sonra 
İstanbul 1. Ordu Komutanı oldu. O bana 
bir mektup verdi, bunu komutanına ver 
dedi. 

Sabah trene bindim Topkapı’dan 4 
kilometre ileride askeriye binası vardı. 
Gittim teslim oldum. 500-600 kişiydi 
bölükte. Bölük komutanına evrakları ve 
Refik Yılmaz’ın verdiği mektubu verdim. 
Bölük komutanı mektubu okuduktan 
sonra; “İyi sen okur yazarmışsın, 
ortaokulu bitirmişsin” dedi. Daha 
bitiremedim bir dersim kaldı dedim. 
Tamam tamam dedi, 500- 600 asker 
var içinde okur yazar olan 6 asker anca 
var. Ben seni çavuş yapacağım, yanıma 
alacağım dedi. 

10-15 gün talim yaptık. Bir 
üsteğmen geldi sen git şoför ol 
dedi. Ben araba sürmeyi bilmiyorum 
dedim. Öğrenirsin dedi. Şoför kursuna 
yazıldım. Bölük komutanı kızdı ama 
yine de gönderdi. 4 ay şoför kursu 

gördük. 156 kişiydik 6 kişi kazandık 
kursu. Oradan Edirne’ye gönderdiler. 
Lüleburgaz Babaeski’ye gittim. Bölük 
komutanı şoförüydüm. O dönemde 
şoförler sivil geziyordu. 28 Lira maaş 
veriyorlardı. Orada askerliği bitirdim. 

köseleYe zam Gelİnce Hazır 
aYakkaBı devrİ Başladı
Askerden geldikten sonra babamla 

birlikte çalışmaya devam ettim. 1950’li 
yılların ortalarında bir kanun çıktı 
köseleye yüzde 10 zam verdiler. Zaten 
kıt çıkıyordu. Köseleyi ıslak ıslak çekip 
veriyorlardı. 100 Kilo alırsak burada 
tartıyorduk 80-85 kilo anca geliyordu. 
O yüzden kar edememeye başladık. 

Daha sonra Kayseri’den Denizli’den 
gelen ayakkabıcılar oldu, onlar 
daha kaba iş yapıyorlardı, köseleyi 
kaba kullanıyor, içine mukavvayı 
dolduruyorlardı bu nedenle ucuza 
satmaya başladılar. 

3-4 sene sonra da hazır ayakkabıya 
geçerek dükkanı genişlettik. Hazır 
ayakkabıları da İzmir’den alıp 
geliyorduk.

İlk GörÜşTe aşık Oldum 
evlendİm
Dükkanda çalışırken annemle 

babam 3-4 tane kız gösterdiler evlen 
diye. Beğenmedim diye evlenmedim. 
Bir gün kordonda gezerken bir kız 
gördüm. Marmaris’ten gelmişler. Kız 
benim hoşuma gitti. Anneme gittim 
ben bu kızı beğendim bana bunu 
isteyin dedim. Annem gitti geldi bir kaç 
kere. Olurdu olmazdı derken tamam 
dediler. Marmaris’in Ağası Hacı Abdi’nin 
torunuydu. Babası Mehmet Işık Hacı 
Abdi’nin damadıydı. Kestep’e un 
fabrikası vardı. 

Burada dayılarının fabrikası vardı. 
Şimdi yeni caminin olduğu yerin yola 

doğru olan kısmı o zaman 
onlarındı. Un değirmeni, 
kereste fabrikası vardı orada. 
O zamanda bir günde 50- 100 
lira kazanırlardı. Bir memurun 
aylığı 14-15 lira ancaydı. 

Ben nişanlandığım vakit, 
arkadaşlarım olan Ahmet 
ve Şerif’in eşimin dayıların 
olduğunu bilmiyordum. Onlar 
benden büyüktü. Beraber 
geziyorduk. 

Kordonda meyhane vardı, 
orada yer içerdik. Arkadaşlarım Sadi 
Çaçaron vardı. Süreyya Eroğlu, Ömer 
Çavuşun Turgut, Merin Ergen vardı, hep 
beraber içerdik. Dükkanda çalışan bir 
kaç kişi vardı bazen onları götürürdüm. 

Evleneceğim zaman Kesikkapı’da 
bir kahve vardı, orayı tuttuk. Orada kına 
gecesi yapıldı. Ben oyuna kalktım, bizim 
hanımın dayıları “Olmaz kıza yanaşma” 
diye oturttular. Bir gün sonra da Yılmaz 
sinemasında düğün oldu. Düğün cuma 
cumartesiden başlar pazara kadar 
sürerdi. 

deprem FeTHİYe’Yİ YıkTı
1957 Senesinin nisan ayıydı, ilk 

çocuğumuz Şükrü 40 günlüktü. Akşam 
üzeri deprem hafif salladı. Biraz sonra 
daha güçlü salladı, raflardaki pabuçlar 
yıkıldı. Ben dükkanı bırakıp eve koştum. 
Eve vardım bizimkiler sokaktalar, 
komşu evin yanında duruyorlardı. Eve 
çıkan merdiven kırılmış. Evin yarısı 
yıkılmıştı. Duvarlar çatladı, kiremitler 
indi. Hava da serindi. O gece konu 
komşu Havra’nın karşısında bulunan 
evlerin bahçesinde yattık. Kimse 
eve girmedi. Gece saat dört idi, çöp 
arabası geçiyordu sesine uyandım. Çöp 
arabası bildiğin at arabasıydı. Deprem 
olmaya başlayınca bahçede bir çam 
ağacı vardı yere yatıp kalkıyordu. Bizim 
evin karşısında Havra vardı, bina ikiye 
ayrıldı. Sonra da tamamen yıkıldı. Çöp 
arabasına bindik. Bizi Cevizlibahçe’den 
ileriye bıraktılar. 

İnsanlar orada toplandılar, çadırlar 
kurdular bir kaç gün yemek verdiler. 
Dükkanı kontrol ettim, bina sağlam 
kalmış, raflar yere dökülmüş. O 
çadırlarda 2-3 ay kaldık. Daha sonra 
şimdi ki okulun yanına barakalar yapıldı 
bir kaç yıl barakalarda yaşadık. Daha 

ahmet ataman 8Soldan üçüncü) (Soldan) 
Süreyya eroğlu, Ömer Çavuşun Turgut, 

Metin ergen ile izmir’de.  
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Yaşam 

sonra babamların evinin yanında tek 
katlı bir yer bulduk, bir dönem de orada 
kaldık. Deprem evleri tamamlanınca 
da evlere geçtik. Depremden sonra 
da ayakkabı dükkanı devam etti. 
Enişte öğretmendi, annemle babam 
depremden sonra Serik’e gitti, 2 ay 
orada kaldılar. 

mekap ve esem’İn BölGe 
BaYİlİğİnİ aldım
Mekap, esem diye ayakkabılar 

vardı, onların ana bayiliğini aldım. Bir 
dönem çok meşhurdu o ayakkabılar. 
Fethiye’nin ana bayiliğini alırken sana 
İzmir’i de verelim dediler, uğraşamam, 
gidip gelmek zor diye almadım. O 
zaman Antalya’yı verelim dediler, 
tamam dedim anlaştık. Buraya haftada 
iki kamyon mal gelirdi. Antalya’ya mal 
buradan gidiyordu. O dönem mekap ve 
esem devriydi. 

Balık pazarında 
zerzevaTÇılar vardı
Balık Pazarı çevresi 1962- 63 

yıllarında yapıldı. Burayı tutan 
arkadaştan da biz kiraladık. 1963 
yada 1964’den beri burada esnaflık 
yapıyorum. Önce ayakkabıcılık 
yapmaya devam ettik. Daha sonra av 
malzemeleri satmaya başladık. Şimdi 
oğlum Mehmet bakıyor. 

Önceden Balık Pazarında 
zerzevatçılar vardı, kasaplar vardı. 
Köylüler getirdiği yağını, yoğurdunu, 
sütünü, peynirini satardı. Balık Pazarının 
üst yolu açık pazardı. Pazartesi günleri 
pazar kurulurdu. Daha sonra şimdiki 
yerine gitti. Halk Bankası’nın olduğu 
sokaktan köy minibüsleri kalkardı. Daha 
sonra meyve sebze satanlar için yan 
tarafı o yola kadar uzattılar. 

O dönemde 
eşkıYalık vardı
Eskiden eşkıyalık 

vardı. Adamı tutup 
soyarlardı. Esenköy 
vardır. Yolu virajlıdır. 
Orada bir kaç kişiyi 
soyuyorlar, parasını 
atını alıyorlarmış. 
Atları, Elmalı tarafına 
Gömbe yaylasına 
kaçırırlarmış. Rahmetli 
dedem de o zaman 
Elmalı’da şube 
reisiydi. Soyulanlar 

gelirler babama şikayet ederlermiş. 
O dönemde berber Ahmet Usta 
vardı. Onun atı çok meşhurdu. Bazen 
Elmalı’ya gidip geliyormuş. Bir gün 
Elmalı’ya giderken Esenköy’de 
eşkıyalar Ahmet Ustayı soyuyorlar, 
atı da alıyorlar. Ahmet Usta rahmetli 
Şükrü amcama geldi. Amcam sağı 
solu kurcalıyor, atı Gömbe yaylasında 
buluyor. Dedeme haber ediyor,  dedem 
de oradaki adamlara atı yollayın diyor. 
Atı buraya getirip Ahmet ustaya teslim 
ediyorlar. Amcam o devirde buranın 
kralıydı artık.

eşkıYa HOrTlak musTaFa
O devirde eşkıya Hortlak Mustafa 

diye biri varmış. Babamla amcam 
anlatırdı. Fethiye’de, Muğla’da kimse 
ardından konuşamazmış. Adamın 
astığı astık, kestiği kestik. Bu 1920’li 
yıllarda yaşanmış. Bu çocuk gençken 
köyündeki bazı adamlar bunun atını 
alıyor, hayvanını kesiyorlar. Bu da bir 
silah alıyor dağa çıkıyor. Onu vuruyor 
bunu vuruyor, bölgenin en büyük 
eşkıyası oluyor. Hortlak Mustafa 
Antalya’nın Kınık köyünün üstünde 
Çavdır var, oralı. Babamla yakınlığı 
varmış. O devirde Hortlak Mustafa’ya 
vur emri veriliyor. Ankara’dan bir 
bölük asker geliyor. Akdağ’da bir 
tepede kıstırıyorlar. Hortlak Mustafa 
bir iki silah atmış, yüzbaşıyı vurmaya 
kıyamamış. Oradan kaçmış. Dedem 
haber yolluyor; ‘Gel Mustafa teslim 
ol, ben seni serbest bırakacağım” 
diyor. Hortlak Mustafa; “Gelirim ama 
oğlunu da yanıma vereceksin. Beni 
mahpusa yollarlarsa evveli oğlunu 
vururum” diyor. Dedem tamam 

diyor. Hortlak Mustafa teslim oluyor 
amcamla beraber Antalya’ya gidip 
mahkemeye  çıkıyor. Böyle böyle 
sen neden eşkıyalık yaptın diyorlar. 
Hortlak Mustafa; ‘anamı babamı 
öldürdüler. Ben de eşkıya oldum. Şimdi 
madem yardım istiyorsun, 4 teneke 
altın vereceğim. Ne yapacaksınız beni 
affedecek misiniz? ‘ diyor. Affettik 
serbestsin diyorlar. Amcamla beraber 
Çavdır köyüne geçiyorlar. Amcamla, 
amcamın kayınçosu muhtar Emin 
dayı ile beraber 2 tane at buluyorlar. 
Atlara ikişer teneke altın yüklüyorlar, 
Ankara’ya doğru yola çıkıyorlar. 
Isparta’yı geçtikten sonra soyguncular 
karşılarına geçip çekiyorlar tabancaları 
kımıldamayın diyorlar. Altınları alıyorlar. 
Amcamlar kaçıp kurtuluyorlar. Buraya 
gelip soyulduklarını anlatıyorlar ama 
altınlar bulunamıyor. 

Şükrü amcam atla Elmalı’ya 
giderken Güğübelinde çıkıp aşağıya 
sallandığında eşkıyalar amcama ‘Dur, 
elini kaldır. Seni vururuz’ diyorlar. 
Amcam; ‘Ulan deyyuslar çekilin gidin’ 
diyor. Eşkıyalar, ‘Bu adama bak ya, biz 
eşkıyayız. Bu adam bize nasıl laf eder. 
Sen kimsin?’ diyor. Amcam, ‘Ben Şükrü 
Ataman. Beni ağanızın yanına götürün’ 
diyor. Eşkıyalar amcamı tanımıyor. 
Amcam ‘Düşün önüme beraber gidelim’ 
diyor. Bu adamlar silah sıkmaktan, 
öldürmekten vazgeçiyor. Biniyorlar 
atlara geliyorlar Çavdır’da hortlak 
Mustafa’nın yanına. Hortlak Mustafa 
amcamı bir görüyor, adamlarına; ‘Siz 
ne yaptınız? Bu benim arkadaşım. Bu 
nereye giderse gitsin bunun kapısını 
bekleyeceksiniz’ diyor ve bu şekilde 
emir veriyor. 

Amcam bir gün Elmalı’ya 
gideceğinde beni de götür amca dedim. 
Severdi beni. Tamam götüreyim dedi. 
Yanına bulunsun diye ip ya da urgan aldı. 
Şükrü amcamın atının arkasına bindim. 
Gece yolda yürürken uykum geldi. Beni 
belinden bağladı, uyur düşersin diye. 
Sabah Güğübeline vardık. Köylüler Seki 
yaylasına yoğurt, yağ falan satmaya 
gidiyorlarmuş. Bir tanesi amcamı 
tanıyor, bir tane yoğurt getirdi. Yoğurt 
buz tutmuş. Kaşık girmiyor, bıçakta 
girmiyor yoğurda. Ateş yaktık, ısıttık 
yoğurdu öyle yedik.  
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Zeki Doğan koreli

Nüfus kaydıma göre, 
13 Mart 1929’da 
Fethiye’nin Faralya 
köyünde dünyaya 
gelmişim. Ama 

küçük yazdırmışlar. Askere 
gidinceye kadar kemikleşsin, 
oralarda zorluk çekmesin diye. 
O zamanlar erkek çocukları 
2-3 yaş küçük yazdırırlarmış. 
Beni de o yüzden küçük 
yazdırmışlar. İlkokul 2’nci 
sınıfa kadar Faralya’da 
okudum. Okulu Bergama’da 
bitirdim. Kızılçullu Köy 
Enstitüsü’nde okudum. Kore 
savaşına katıldım, dokuz ay 
savaştım. Cesetlerin arasına 
yatarak kurtuldum. Allah 
harp felâketini göstermesin. 
En büyük felaket, savaş! Ben 
1957 zelzelesini de yaşadım. 
Zelzele olduğunda ölmeyip 
kurtulursan, çıkıyorsun bir 
yere, çul battaniye seriyorsun, 
çocuklarınla birlikte 
sığınabiliyorsun. Ama savaşta 
sığınacak yer yok, hele hele 
bu günkü savaşlarda hiç yok. 
Allah korusun, başımızdakiler 
şaşırmasın. 

Savaştan döndükten 
sonra Fethiye’ye geldim. 
1952 yılında ailesi Kayalı olan 
Nermin (Gürsoy) Koreli ile evlendim. 
Hülya ve Derya adında biri kız biri erkek 
iki çocuğumuz oldu.

Babam Çınaroğulları’ndan Mehmet. 
Baba tarafımız Oğuzların Anadolu’ya 
gelişindeki öncülerinden olan Çınar 
aşiretinden. Çınar aşiretinin Kılçadır 
yörüklerindeniz. Kılçadır, yağmurda 
su geçirmez. Yılan, akrep, kıl çadırdan 
geçemez. 

Çınarlar, ilk olarak Konya’nın 
Karaman ilçesine geliyorlar. Konya 
Karaman’dan sonra Teke yöresine 
dağılıyorlar. Yörük çadırları keçi kılından 
dokunuyormuş. 

Annem Naile, Hisarönü’nden. 
Anne tarafım Korkuteli’ne geldikten 
sonra Fethiye yöresine dağılıyorlar. 
Önce Korkuteli’nin Taşkesik köyüne 

yerleşiyorlar.  Orada mera kavgası 
yapıyorlar. Mera kavgası yaptıklarında 
bizimkiler İbecik taraflarına geçiyorlar. 
Eskiden aileler kavga ettiklerinde bölge 
değiştirince mahkeme olmuyormuş. 
Onun için İbecik’e gitmişler. İbecik’ten 
de Fethiye taraflarına geliyorlar.

BaBamla amcam 
İkİ cepHede 
savaşTı  
Osmanlı’nın zamanında erkek 

oldun mu ya savaşta ölüyorsun ya 
da şans eseri kurtulup memleketine 
gelebiliyorsun. 

Sene 1900’lü yılların başı. O zaman 
karayolu yok. Babamla Ahmet Amcam 
ikiz. Askere gitmek için Fethiye’ye deniz 
yoluyla geliyorlar. 1909 yılında babamı 
Arabistan’a, amcamı Arnavutluk 

İşkodra’ya gönderiyorlar. 
Ahmet Amcam Arnavutluk’ta 
dört sene savaşıyor. 
Sonra Balkan Savaşı 
çıkıyor. 1912’de Balkanları 
kaybediyoruz. Balkan Savaşını 
kaybettiğimizde amcam 
Fethiye’ye geliyor. Babam 
hâlâ Arabistan’da savaşta. 
Amcam Fethiye’ye geldiğinde 
kırk gün durabiliyor. Tekrar 
savaşa çağırıyorlar. Amcam, 
bir kaç kişi kişiyle birlikte 
önce Marmaris’e, oradan 
yürüyerek İzmir’e gitmek 
için yola çıkacak. Şövalye 
Adası’na, yâni eski Meğri 
adasının arka kısmına Fransız 
savaş gemisi gelmiş. O 
zamanlar tepeden bakan 
Depboy mevkiinde askeriye 
var. Gemi oradan askeri 
garnizona bomba atıyormuş. 
O zaman bizim askerlerde 
piyade tüfeği varmış. 
Bizim askerler siperlerden 
gemiye ateş ediyorlarmış. 
Dediğim tarih 1913’ler. Tabî 
o zamanlardaki teknolojiden 
dolayı tutturamıyorlarmış. Bu 
dağlardaki çamlar o zaman 
yanmış. 

Gemi bir gün sonra gitmiş. 
Gemi gidince amcam ve 

yanındakiler yola çıkmış. Tekneyle 
Marmaris’e, Marmaris’ten de 
yürüyerek 15 günde İzmir’e varmışlar. 
İzmir’e varınca Urla tarafına geçmişler. 
Orada Bergamalı biriyle arkadaş olmuş. 
Onun adı da Ahmet. Amcamdan on 
üç yaş büyükmüş. Beraber savaşa 
gidiyorlar. 1918’de İngilizler İstanbul’u 
işgal edince Osmanlıyı silahsızlaştırdılar. 
O zaman amcamı gene terhis 
ediyorlar. Yanındaki arkadaşı “Ahmet, 
ben Bergama’ya gidiyorum, sen ne 
yapacaksın” diyor. Amcamın arkadaşı 
Ahmet, Bergama’nın Poyracık diye 
bir kasabasındanmış. O zamanlar 
Fethiye’yi İtalyanlar işgal ettiği için 
amcamın buralara gelmesinin imkânı 
yok. Ben de buralarda ekmek yiyecek 
bir şeyler çıkarırım, çalışırım diyor. 
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Yaşam 
Arkadaşı “Hadi ben seni 
Bergama’ya götüreyim” diyor. 
Düşünüyor, olur mu olur! 
Gidiyorlar. Amcam arkadaşı 
Ahmet’in evine gidiyor ve 
o evin oğlu oluyor. Orada 
amcamı komşularının kızıyla 
evlendiriyorlar.  Ondan 5 
çocuğu oluyor. Ama çocuklar 
en fazla 10 ay yaşıyor. Çocuklar 
yaşamamışlar. 

amcamla BerGama’Ya 
GİTTİm
Babam 1932’de ölmüş. 

Babam öldüğünde ben 4 
yaşındaymışım. Amcam 
1938’de Fethiye’ye geldi. 
Trenle Denizli’ye kadar geliyor. 
Oradan Fethiye’ye yürüyerek 
gelmiş. O zamanlar ninem 
sağ. Ninem 107 yaşında öldü. 
Amcam geldiğinde ben ilkokul 
2. sınıfta okuyordum. Amcam 
Bergama’ya geri dönerken 
ben de onunla gittim. O zaman 
on beş günde bir vapur gelirdi. 
O dönemde vapur geldiğinde 
limana Depboy’dan bir 
takım asker gelirdi. Güvenliği 
sağlamak için beklerdi. İskele 
olmadığı için vapur açıkta 
duruyordu. Kayığa binip gemiye 
giderken rahmetli annem arkamdan 
ağlarken denize düşmüş. Hemen 
çıkartmışlar. ‘Bak bak kadın denize 
düştü’ diye konuşurlarken duydum ama 
göremedim. Gemiyle önce Rodos’a 
uğradık, limandan yolcu aldıktan sonra 
İzmir’e gittik. Gitmeden önce amcam 
bana sen orada duramazsan, ben seni 
bir daha buraya getiremem, dedi. 

Dururum dedim. Amcam gerçekten 
doğru söylemiş. Çoğu zaman gizli 
gizli ağlardım. Bu günkü imkânlar o 
zamanlar yok. Sık sık gidip gelinemiyor. 
İkinci Cihan Harbi çıkıncaya kadar 
Bergama’da durduk. 

BaBamla amcamın kurTuluş 
savaşında Buluşması
Babam Arabistan’da savaşırken, 

Araplarla İngilizler bir olunca çok zayiat 
vermişler.  Babamgil esir düşüyorlar. 
Esirleri topladıkları Filistin’deki kampın 
kenarından nehir geçiyormuş. İngilizler 
esirleri kampa toplarken Babam 

Faralyalı deniz çocuğu ya, kendini nehre 
atmış. Nehirden yüzerek geçip kaçıp 
kurtulmuş. Altı ay üç günde Konya’ya 
gelmiş. Sene 1918’ler. Konya’dan 
Fethiye’ye, Fethiye’den de Faralya’ya 
geliyor; Faralya’da birkaç gün kalıyor. 
Sonra Kurtuluş Savaşı’na katılıyor. 
Denizli taraflarında düşmana karşı 
savaşan Demirci Mehmet Efe’ye 
katılmış. O zamanlar düşmana gece 
baskınları yapıyorlarmış. Yunanlılara 
baskın yaparken, düzenli ordu 
kurulunca Afyon Cephesine gidip 
düzenli orduya katılmışlar. Afyon 
Cephesinden Yunan’ı denize kadar 
kovalamışlar. O zaman rahmetli 
babamın bulunduğu askeri birliğin 
istikameti Akhisar, Kırkağaç, Soma, 
Kınık, Bergama, Dikili oluyor. Amcam, 
babamı orada buluyor.

Amcam; “Saman getiriyordum, 
önümden askerler geliyordu. İçinizde 
Meğrili var mı diye sordum. Var dediler. 
Kim var dedim. Faralyalı Yusuf var, 

Bergama’nın içinde santralde, 
dediler. Şansımdan Faralya’dan, 
çocukluktan tanıyordum. 
Birlikte okula gitmiştik. Kağnı 
arabasıyla hemen eve geldim, 
öküzleri saldım. Bergama 
bulunduğum yere 15 kilometre. 
Yürüyerek gittim. Yusuf  
santralde oturuyormuş. Yusuf 
diye bağırdım, bana baktı. 
Tabi akla gelir mi? On üç yıldır 
görüşmüyoruz. Tanıdıktan 
sonra kucaklaştık. Hoş beşten 
sonra bizim Mehmet nerede, 
diye sordum. Bakırçay Ovasının 
bir ucunda Balaban diye bir 
köy var. Mehmet Balaban’da 
dedi. Bakırçay Ovasını geçtim. 
Mehmet’in bölüğüne vardım. 
Arkadaşları oturuyorlar. Buyur 
hemşerim, hoş geldin dediler. 
Oturup durumu anlattım, 
Mehmet’i arıyorum dedim. 
Sen nesisin diye sordular. 
Kardeşiyim dedim. Mehmet 
tuvalete gitti, şimdi gelir ama 
kendini söyleme, bakalım seni 
tanıyacak mı dediler. Mehmet 
geldi, selâm verdi, oturdu. Hoş 
geldin dedi. Arkadaşları beni 
göstererek kim bu dediler. Baktı 
baktı, bu bizim Ahmet dedi ve 

sarıldık. Çocukken kavga ettik, alnımda 
yara izi vardı, oradan bilmiş. Oradan ona 
izin aldım, doğru eve getirdim” diye 
anlatırdı.

 Benim amcama gitme sebebim 
böyle. Amcamın yanında 1950’ye 
kadar durdum. Arada Fethiye’ye ailemi 
görmeye gelirdim. 3 Şubat 1944’de 
Kızılçullu Köy Enstitüsüne gittim. 
Altı sene köy enstitüsünde okudum. 
Köy enstitüsünün son sınıfında 
rahatsızlığım nedeniyle okulu bırakmak 
zorunda kaldım. Hatta askerliğimde 
yedek subay adayıyım diye nüfus 
kaydımda yazılıdır. Bu yazıdan dolayı 
hiçbir askeri eğitim görmeden Kore’ye 
gittim. 

İşe Gİrmek İÇİn askerlİğİmİ 
Yapmak İsTedİm
Okuldan ayrıldıktan sonra işe 

girmem lazımdı. Ama askerliği 
yapmadan bir yerlere giremiyorsun. 
Ben okuldayken tecilliydim, benim 

koreli ahmet amca ile 1941 yılında
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yaşımdaki arkadaşlar on aylık asker 
oldular. Baktım, gördüm olacağı yok. 
En iyisi askere gideyim, askerden sonra 
bir yerlere girerim dedim. Fethiye’ye 
geldim. O dönemde çok partili sisteme 
geçilmişti; ilk seçim 14 Mayıs 1950’de 
oldu. Hükümet değişti, Demokrat Parti 
iktidara geldi. 

Askerlik şubesi de Kordondaydı. 
Askerlik şubesinde bir yarbay vardı.  
Girdim odasına, askere gitmek 
istiyorum diye anlattım. Oğlum, biz 
seni arıyorduk zaten, dediler. Beni 
İzmit 6’ncı Kolordu’ya gönderdiler. 
İzmit’e vardım. 6’ncı Kolordu lâvolmuş, 
yerine 23. Tümen gelmiş; 23. Tümen 
Karargahına gittim. Beni 1. Tabur 
Karargâhına verdiler ve muhabere 
kursuna göndermek istediler. Orada 
hastalandım. Revire gittim, doktor 
yedek subay. Hastalığımı anlattım. 
Beni askerî hastaneye sevk etti. Tabip 
Binbaşı muayene etti, hastaneye 
yatırdı. Zaten üstümde silahım bile yok, 
sadece asker elbisesi var. 

Ben hastanede yatarken 25 Haziran 
1950’de de Kore Savaşı çıktı. O zaman 
yanımda benim gibi İzmirli bir arkadaş 
var. Ona şakadan dedim ki, siz durun, 
ben bunları temizleyeyim geleyim. 
Bir kaç gün geçti, tabip binbaşıya ben 
iyiyim, bölüğüme gideyim dedim. 
Binbaşı bana on gün rapor verdi. 
Kore’ye asker gönderilecek, Kore’ye 
gidecek askerlerin seçimi yapılıyor. 
Bizim bölükten beş kişi gidecek. Ben 
orada olmadığım için beni de yazıyorlar 
listeye. Sonra kura çekildi. Kura da bana 
çıktı. Bir yandan da Kore’ye gitmeyi 
istiyordum. İçimde üzüntülü şeylerim 
vardı, ondan gideyim dedim. Şansa 
ölürsem ölürüm. Eğitim görmediğin 
için alay komutanına gidersen seni 
göndermezler, dediler. Hani istesem 
kalabileceğim. Şans, kader dedim ve 
Kore’ye gitmek için hazırlıklara başladık. 

kOre YOlculuğu 
Başladı
23. Tümen birliklerinden Kore’ye 

gidecek olanlarla Kocaeli’nde toplandık. 
Bizi trenle Ankara’ya gönderdiler. Yol 
boyunca bize tezahürat yapıyorlardı. O 
zamanlar meyveler daha ermemişti, 
haziran ayıydı. Ankara’ya vardık. Bizi 
Etimesgut’a gönderdiler. Etimesgut’da 

o zaman zırhlı tugay yeni kurulmuş. 
Orada piyade eğitimi görmeye 
başladık. Birinci tabur komutanının 
şifre çavuşuydum. Bizi Çankırı Piyade 
Atış Okulu kısmına gönderdiler. Bir 
bölük vardı. Orada ağustos çıkıncaya 
kadar kaldık. Ağustos bittiğinde 
Ankara’ya geri geldik. Ankara’dan tekrar 
törenle İskenderun’a gönderdiler. 
İskenderun’dan Kore’ye gideceğiz. 
İskenderun’a vardığımızda Amerikan 
askeri nakil gemisini bekledik. On 
gün kadar orada kaldık. Bir de o ara 
kurban bayramı oldu. İskenderun’da 
Belen yaylasının yanında Atik Yaylası 
var, oraya gittik. İskederun’u o zaman 
gördüm, çok güzeldi. 

Gemi geldi, 24 Eylül’de gemiye 
bindik. Akdeniz’den çıktık, Süveyş 
Kanalına girdik. Bizde eski piyade 
tüfekleri vardı. Süveyş Kanalından 
çıktıktan sonra Amerikan M1 otomatik 
silahlarını verdiler, sekiz mermi 
alıyor. Gemide onun eğitimini gördük; 
söküyoruz, takıyoruz, sürekli denize 
ateş ediyoruz. 

Hindistan’ın Bombay limanına 
vardık. Bombay limanından akaryakıt 
alınıyordu. Hindistan cevizine 
kasaturayı vurup kesiyoruz, suyunu 
içiyoruz. Ananası, Hindistan cevizini ilk 
1950’de orada yedim. 

 Hindistan’dan çıktık, Singapur 
adalarının arasından geçiyoruz, 
bir bakıyorsun güneş açıyor, bir 
bakıyorsun yağmur yağıyor. 18 Ekim 

1950’de Kore’nin Pusan limanına vardık. 
Pusan’da iskeleye indik, orada yerleştik. 
Pusan’dan Taegu’ya gittik. Burada bir 
hafta Amerikan silahlarının eğitimini 
gördük. Orada çete baskınlarına 
katılıyorduk. Bu kısa sürdü.

Bu Kore savaşının çıkmasının 
nedeni; Kore, 1905’ten 1945’e kadar 
Japon işgalinde kalıyor. İkinci Cihan 
Harbinde Japonlar mağlup olunca 
Kore’yi Ruslar işgal ediyor. 38’inci 
enlemin üstünde kalan kuzey kısmı 
Ruslarda, altında kalan güney kısmı 
Amerikalılara kalıyor. 38. enlem 
Seul’dan geçiyor. Kuzey Kore 
Rusların işgali altında olduğu için 
komünizm rejimini alıyor. Ruslar, Kuzey 
Korelileri eğitiyor. 1949 yılında Mao 
önderliğindeki Çin, komünizmi kabul 
ediyor. Ruslarla Çinliler anlaşıyorlar. 
Kuzey Kore, Çin’in desteğiyle Güney 
Kore’ye saldırınca her yeri işgal 
ediyorlar, bir tek Pusan kalıyor. O 
zaman Amerika, Birleşmiş Milletler 
Cemiyeti’nden yardım istiyor. Kimisi 
asker gönderiyor, kimisi yiyecek, 
kimisi sıhhî malzeme gönderiyor. Türk 
hükümeti de bir tugay göndereceğiz 
diyor. Tümen olarak İngilizler var, tugay 
olarak biz varız. Kimisinin taburu var, 
kimisinin bölüğü var. 

27 kasımda savaşa Gİrdİk
Çinliler Amerika ile Güney 

Kore’nin kolordusunu çembere almış. 
Bizi çemberi yarmaya Kunuri’ye 
gönderdiler. 24 Kasım 1950 tarihinde 
Seul’dan yola çıkıp yürüyerek dört 
günde Çinlilerin hâkimiyetinde olan 
Mançurya sınırında bulunan Kunuri’ye 
vardık. 27 Kasım günü cepheye 
girdik. Çemberi yarıp, Güney Koreli ve 
Amerikan askerlerini kurtarmak için 
taarruza başladık. Çemberi yardık, 
Amerikan askerleri ile Güney Koreliler 
geri çekildi. Orada iki kolorduyu 
kurtardık. 

Biz giderken önümüzden gelenler 
oluyor, biz Koreli zannediyoruz. Çinli 
mi Koreli mi belli değil. Renk, sîmâ, 
göz, hepsi aynı. Yollar, eskiden Çine ile 
Yatağan arası dağlık vadiler vardı bizde; 
aynı öyle, dağlık bir yer. Telsizle haber 
gelmiş. Alay komutanımız rahmetli 
Celâl Dora, bizim tabur komutanına 
söylerken duydum. Güney Koreliler 

makri 75  Kasım-Aralık 2017 - Ocak 2018



Yaşam 
ile Amerikalıları çemberden kurtardık 
ama bu sefer biz 300 bin Çin gönüllüsü 
tarafından çembere alınmışız. Gönüllü 
dedikleri de, adamlar komünizme 
karşı olanlar; komünizme karşı olanları 
cephenin ön kısmına sürüyorlar. Süngü 
muharebesine gireceğiz, çemberi 
yarıp savaşarak geri çekileceğiz. Geri 
çekileceğiz ama dönemiyoruz. Yol çok 
dar ve uçurum, bir araba zor geçiyor. 
Bir yer bulduk, geri döndük. Konvoy 
halinde gidiyoruz. Bir dağın tepesinden 
iniliyor, bir dağın tepesine çıkılıyor. 

amerİkalıları kurTardık,  
Bİz ÇemBere alındık
Kunuri’de ikinci gün hava kararırken 

bir vadinin içine geldik. Mevzî aldık. 
Karşımızda Çinliler vardı. Türk 
Tugayında tek pilot üsteğmen vardı. 
Gece Çinlilerin bulunduğu alana gelip 
aydınlatma mermisi attı. Ağaçların 
arası insan seliydi. Çok kalabalıklardı. 
Gece daha iyi hareket ettikleri için gece 
taarruza kalkıyorlardı. Başladı havanlar 
düşmeye. Makineliler taramaya. 
Biz emniyetimizi aldık, karşılık 
vermeye başladık. Çinlilerle birbirimizi 
öldürüyoruz. Mecbur öldüreceksin; 
sen öldürmezsen o seni öldürecek. 
Vâdinin içinde insan seliyiz. Her yerden 
kurşun geliyor. Kurşunu yiyen, havanı 
yiyen çöküp kalıyor. Bir oraya bir 
oraya derken sabahı ettik. Yanımda 
bir arkadaşıma havan geldi. Ben öldü 
zannettim, ölmemiş. Orada kalan diğer 
arkadaşlar esir düşüyor. Esir düşenler, 
onu çam dalının üstüne koyup, 
sürükleye sürükleye esir kampına 
götürmüşler.

Bizim bulunduğumuz kısımda yolun 
sağı ve solunda şarampol var. Bizim 
mevziler onlar. Hava da çok soğuk. 
Burnundan çıkan buz oluyor. Bölük 
dağınık. Kenan diye bir arkadaşın 
sesini duydum. O tabur komutanının 
şoförüydü. Bunlar cipin içine binmişler. 
Ne oldu, çember yarılmış mı, dedim. 
Yarılmış dediler. Cipin üstüne atladık. 
Cipin üstü kalabalık. Oradan biraz gittik, 
Çinliler bizi makineli tüfeklerle taradılar; 
ben kendimi şarampole attım. Elimi 
kaldırdığımda kurşun parmağımı yardı 
geçti. Kontrol ettim, elim ve parmağım 
oynuyor. Bunu deri tutuyor dedim. 
Orada parmağımı sardım. Şarampolde 

buzların üstündeyim, ateşten 
korunmak için bir tümseğin arkasına 
sığındım. Benim gibi birçok kişi vardı. 
Gündüz saldırıp geri püskürtüyoruz. 
Sonra akşam oldu mu geri çekiliyoruz. 

Kunuri’de üçüncü günümüzdü, 
ortalık daha yeni ağarıyordu. Biz 
tamamen savunmaya geçtik, 
çemberi yarıp, geri geri güneye doğru 
çekileceğiz. Çatışmadan çıkan askerler 
orada toplanıyordu. Bizim tabur 
komutanı yaralandığı için gitmişti. Onun 
yerine tabur komutan vekili kıdemli 
yüzbaşı Ahmet Tuncer diye bir tabur 
komutanı vardı. Cesur bir adamdı, 
Diyarbakırlıydı. O “Türkler buraya, 
Türkler buraya” diye bağırıyordu. 
Orada toplandık. İçimizde ağır yaralı 
olanlar vardı. Tabur komutanı dedi 
ki “Arkadaşlar, bir Allah var bir de 
kendimiz. Başka bir yerden medet 
yok. Süngüsü olan süngüsünü 
taksın. Güneye doğru geri istikamete 
savaşarak gidebildiğimiz yere kadar 
gideceğiz”. Bir müddet yürüdük 
ama açlık da var. Kumanya kutularını 
kaşık kaşık bölüşüyoruz. Bir kaşık 
sen bir kaşık ben. Büyük bir meydana 
geldik. Amerikalılar durmadan 
yangın bombası atıyorlar, düşman 
ele geçirmesin diye malzemeleri, 

yiyecekleri falan yakıyorlardı. Ateşin 
içine gittik, birer kumanya paketi 
aldık; çimento torbası gibilerdi. Onları 
yiyerek doyduk. Çemberi yarmak 
için taarruza kalkıyoruz, düşman geri 
çekiliyor, bizi oyalıyorlar. Biz yolumuza 
devam edeceğiz. Tekrar saldırıyorlar, 
gidemiyoruz. Biz orada savaşırken 
tabur komutanımız Ahmet Tuncer şehit 
oldu. Yanımızda bir çay akıyor. Çayın 
suyu kandan kırmızıya dönmüştü. 

Fethiye’de teğmenken görev yapan 
Yüzbaşı Beşir Günay orada yaralandı. 
Amerikan helikopteriyle Japonya’ya 
götürüp tedavi ediyorlar. Türkiye’ye 
gönderecekler ama bölüğüm 
buradayken ben gitmem diyor ve 
gitmedi. Bizimle birlikte döndü. 

ölÜlerİn arasına
YaTarak kurTuldum
Tankların arasına girdik. Tanklar 

önümüzü açıyorlar, makinelileriyle 
taratıyorlar, top atıyorlar. O şekilde 
yürümeye başladık.  Amerikan 
tanklarıyla beraber geri çekildik. 
Yürüdük, aynı Göcek Tünelinin tepesi 
gibi bir yere geldik. Çin piyadeleri 
cepheyi tutmuşlar. Ama nasıl 
mukavemet var. Orada tekrar savaşa 
girdik. Orada bir mermi benim tüfeğin 
ağaç kabzasına geldi, parçaladı. 
Savaşırken bizim üsteğmen geldi; 
“Türk olan peşimden gelsin” diye 
bağırdı. Ben de peşinden gittim. 
Tepenin öbür yanına geçtik. Oradan 
bir vadinin içine indik. Üsteğmen 
ciplere bakıyordu. Ben vâdiye doğru 
yürüdüm. Hava karardı; üçüncü günün 
gecesiydi. Benim bulunduğum grubun 
içinde tek Türk bendim. Amerikalılar 
cesetleri cemseye koyuyorlardı, 
ben kenarda dikeliyordum. Cemseyi 
süreceklerinde ben arkadan atladım 
cemsenin içine, ölülerin arasına yattım. 
Bir müddet öyle gittik. Amerikan 
tank birliğinin içine geldik. Orada 
kamyondan indim. Düşman piyadesi 
ilerlemesin diye tanklar durmadan 
ateş ediyordu. Öyle dolaşırken bizim 
taburun doktoru Yüzbaşı Enver Yücel 
önümden geldi. O da kurtulup oraya 
gelmiş. Onunla beraber kalacak 
yer aradık. O İngilizce biliyor. Orada 
yatacağız ama açız. Amerikan 
ciplerinin arkasında römorkları var, 
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römorklarda da kumanyalar oluyor. 
Ciplerin römorkundan kumanya aldım. 
Üstümde hiç bir şeyim yoktu, bir de 
palto aldım. Kumanyayı getirdim, tabip 
yüzbaşıyla birlikte yedik. Sonra sırt 
sırta birlikte yatarken bir hareketlilik 
oldu. O İngilizce bildiği için kalktı. 
Burayı düşman süvarileri çevirmiş, 
burayı terk ediyorlarmış, dedi. Bizi de 
tankın üstüne oturttular, oradan geri 
istikamete gittik. “Artık biz çemberden 
kurtulduk. Tanklarla biz burada göreve 
devam edeceğiz, cepheye gideceğiz. 
Siz bu istikametten gidin, Kore’nin 
başkenti Pyongyang’a varacaksınız” 
dediler. Yüzbaşıyla ikimiz yürüdük. 

Yürürken önümüzden, kurtulanlar 
arasında yürüyemeyecek durumda 
olan yaralıları toplamaya ciple giden 
Türk askerleri geldi. Yüzbaşı bana “Zeki, 
sen  git” dedi. Kendisi ise yaralılara 
yardım etmek için cepheye gitti. 
Yola çıktığımızın dördüncü gününde 
Pyongyang’a vardık. Çemberden 
çıkanlarla orada toplandık. Çok zayiat 
verdik. Zayiat çok olunca bölüklere 
dağıldık; ben ikinci bölüğe geçtim. İkinci 
bölük keşif bölüğüydü. Günler aylar 
böyle savaşarak geçti.

282 râkımlı TepeYİ aldık
12 Nisan 1951 günü, stratejik 

olarak çok önemli bir konumda olan 
282 râkımlı tepeyi ele geçirmek için 
çıkartma yapacağız. 282 râkımlı tepenin 
yanında Kore’nin en büyük nehri olan 
Han nehrinden çıkartma yapacağız. 
Tepe Çinli kaynıyor. Han nehrinin 
geçtiği yer kayalık. Kütüklerimizi 
çıkardık, boynumuza astık. Nehirden 
geçerken, Çinliler bize saldırmasın 
diye çıkış yapacağımız yeri bizim ağır 
makineliler, havanlar, topçular, tanklar 
durmadan dövüyordu. Öyle olduğu 
halde adamlar bizi daralttılar. Han 
nehrinin kenarında evler var, yağmur 
yağıyor. Islandık ama ıslanmaya razıyız. 
Akşamüzeri oldu, hiçbir yeri alamadık. 
Çekilmek zorundayız. Arkamızdan 
istihkâmlar bize nehir üzerinde geçiş 
yeri yaptılar. Bizimkiler düşmanı ateş 
altına aldığında keşif takımı olarak geri 
çekildik. Daha sonra bölüğün diğer 
takımları geldi. Nehirden çıktık; vâdinin 
tarlalarına giderken Çinliler makineli 
tüfeklerle taramaya başladı. Mermiler 

üzerimizden yağmur gibi geçiyordu. 
Adanalı arkadaş vardı yanımda. 
Koşmaya başladı. Vuruldu yıkıldı, öldü 
zannettim. Siperden çıkıp onun yanına 
gittim, üstündeki çelik yelek delik deşik 
olmuştu. Çelik yelek olmasa ölecek. 
Bizde Amerikalıların verdiği çelik yelek 
vardı. Ama daha sonra bu Adanalı 
arkadaş başka bir yerde girdiğimiz 
bir muharebede şehit düştü. Kurada 
çıkmıştı, Türkiye’ye gelmeden şehit 
oldu. 

Sabah tekrar taarruza kalktık ve 
282 rakımlı tepeyi aldık. Ben takım 
komutan vekilliği de yapıyordum. 
Bir takım 50 kişidir ama takviye 
geldiği halde biz 25 kişi kaldık. Takım 
komutanımız Assubay Muhittin 
Teoman’dı. Bizden başka kimse 
yok, takviye gelmiyor. Çinli topçular 
durmadan top atışı yapıyor. Düşman 
bizim orada 25 kişi olduğumuzu bilecek, 
vallahi diri diri doğrardı. Sabaha kadar 
25 kişiyle tepeyi savunduk. Sabaha 
karşı ses kesildi. Çekilmişler. Sonra 
gelen askerlere tepeyi bırakıp geri 
çekildik.

İkİncİ kez ÇemBere alındık
Hiç unutmam, yine Kunuri’deki 

gibi çembere alındık. 21 Nisan 
tarihinde keşfe gidiyoruz. En önde 
yürüyordum. Zaten 25 kişiyiz, bir de 

takım komutan vekilliği yaptığım için 
öne gitmeye mecburdum. Bir tepeden 
iniyoruz, vâdiye geliyoruz. Ardından bir 
tepeye çıkıyoruz.  En son bir tepeden 
indiğimizde Çinli askerlerle boğaz 
boğaza geldik. Çatışma başladı, biz 
adamları daralttık. Orada düşmanı imha 
ettik. Geri  çekildik, çatışmayı telsizle 
bildirdik. Bölük komutanı, siz birbirinizi 
kollayarak geri çekilin, ben bölüğün 
diğer takımını hemen gönderiyorum, 
dedi. Biz bölüğe geri geldik. 

22 Nisan 1951 tarihinde akşam oldu, 
ortalık karardı. Dağın üzerindeyiz. Karşı 
dağda da Amerikalılar vardı. Çinliler 
araya sızıyor, bizi Kunuri’deki gibi 
çembere almışlar. Çinliler bir taarruza 
kalktılar, ortalığı yıkıyorlar. Kırk bin 
Çin askerine karşı iki taburuz. Sis 
bombaları düşmeye başladı. Ardından 
topçuları bizim bulunduğumuz yere 
doğru ateş ediyorlardı. Moral bozmak 
için horoz gibi ötüyorlar, bağırıyorlar. 
Ortalık yanıyor, yıkılıyor. Her yerden 
kurşun yağıyor. Saat gece yarısı bir 
gibi bizi bölük komutanı çağırdı. Süngü 
muharebesine gireceğiz, çemberi yarıp 
çıkacağız, dedi. Çemberi yarmak için 
tek sıra halinde dağdan vâdinin içine 
indik. Vâdide iki tane çay akıyordu.  Üç 
dört gün önce buralardan savaşarak 
geldiğimiz için bölgeyi iyi biliyoruz. 
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17-18 mayıs gecesi kore’nin Suvan şehrinde 
Binbaşı Mithat Ünlüer’in cenazesi



Yaşam 
İleri gözetleme subayı Üsteğmen 

Mehmet Gönenç orada şehit olmuştu. 
9. Bölükte olan Üsteğmen Mehmet 
Gönenç, düşmanın aradan geçişini 
önlemek için takviye güç olarak 
geliyor. O taarruzda 9. Bölük çok kayıp 
veriyor. Çinliler onları da çembere 
alıyor. O zaman Mehmet Gönenç, 
topçulara kendi bulundukları tepenin 
koordinatlarını veriyor. Komuta 
merkezinden, olmaz, orada siz 
varsınız, diyorlar. O da esir düşmemek 
için ölmeyi istiyor. Olmaz diyorlar. 
Zaten çemberdeyiz, hiç olmazsa esir 
olmayalım diyor. Ondan sonra karar 
alınıyor, oraya topçular grup ateşi 
yapıyorlar. Orada Çinlilerle birlikte 
ölüyorlar. 

savaşın İÇİnde Tek 
Başıma kaldım
Vâdide ilerlerken düşmanla 

irtibat kurmak için on kişi öne geçtik. 
Sessizce tek sıra halinde yürüyorduk. 
Baktık Çinliler mevzilenmişler, 
tekrar geri çekildik. Arkamızda bölük 
Çinlilerle boğaz boğaza girmiş, onları 
görmedik. Biz giderken karşımızdan 
birileri geldi. Bizim bölükten onbaşı, 
kimsin diye bağırdı. Kimsin deyince 
herifler bize ateş etmeye başladı. Biz 
tepeye çıkmaya başladık. Tepenin 
sırtına çıktım, baktım tek kalmışım. 
Ben sırta çıktığımda onlar düdük çaldı. 
Düdük çalınca bana doğru hücuma 
geçtiler, ben de onlara ateş ederek geri 
çekildim. Geri çekilirken dağdan aşağı 
yuvarlandım. Kalktım, bir silkeledim 
kendimi, bir şeyim yok. Sadece 
yüzüm kanadı ve biraz şişmişti. Sonra 
onbaşının bağırdığı yere vardım. Gene 
ateş ettiler. Ben de ateş ettim, koşarak 
uzaklaştım. Aradım ortada bölük yok. 
İkinci bölük, diye bağırdım, kimseden 
ses yok. Orada elli dört kişi esir olmuş. 
Tek başıma kalınca hâtıra defterlerini 
yırttım attım. İki tane de bomba var, 
onları gömdüm. Düşman yakalarsa ya 
öldürür ya esir eder dedim. 

Saklanarak yürümeye başladım. İki 
Çinli piyadeye denk geldim. Biri bir yana 
biri bir yana gitti. Ben aradan geçtim, bir 
düzlüğe denk geldim. Çamlık, meşelik. 
Beni görecekler diye düşündüm. Ne 
olursa olsun dedim, çamlığa doğru 
koştum, koşarken bir çukura düştüm. 

Çukura düşünce olduğum yere bir grup 
ateş geldi. Bir grup, yedi tane mermidir. 
Her taraf toz duman oldu, şarapnel 
parçaları dolu gibi dökülüyordu. Sağıma 
soluma baktım, hiç bir şeyim yok, “Ben 
ölmeyeceğim, kurtulacağım” dedim. 
O dumanın içinde koştum, karşıdaki 
çamlığa girdim, izimi kaybettirdim.

Bİzİm sİlaHları Bİze karşı 
kullanıYOrlardı
Sabah oluyordu; çamlıktan 

bayâ gittim ki bizim kullandığımız 
tüfeklerin sesi geldi. O yöne gitmedim, 
çünkü bizden aldıkları silahları 
bize kullanıyorlardı. Hatta giysileri 
de öyle yapıyorlardı. Çin askerleri 
evlere giriyorlar, o evde yaşıyor gibi 
görünüyorlardı. Bilemiyorduk Çinli mi 
Koreli mi. Beni burada vururlar, dağdan 
gideyim, dedim. Diğer tarafa döndüm. 
Dağ aşılacak gibi değil. Döndüm, ne 
olursa olsun, dedim. Vâdinin içine doğru 
yürüdüm. Vâdinin içinden bir nehre 
çıktım. Nehrin içinden içinden Amerikan 
birliklerine kadar ulaştım. Amerikan 
topçuları düşman piyadeleri ilerlemesin 
diye durmadan ateş ediyorlardı. Bizim 
topçular da vardı. Beni aldılar, hemen bir 
cipe bindirdiler Seul’e, Seul’den yataklı 
trenle Pusan’a gittim. Orada hastanede 
on beş gün yattım. 

kOre’nİn kaderİnİ 
TÜrkler değİşTİrdİ
Kunuri muharebesinden sonra geri 

çekilmeye başlandı. Kore’nin kaderini 
değiştiren savaş Türk Tugayı ile Çinliler 
arasında oldu. Çinliler o zaman çok 
kötü durumda. Savaşta ele geçirdikleri 
kıyafetleri giyiyorlardı. Bizim kıyafetleri 
de giymişler. Biz bunu görünce çok 
kötü olduk. Kumyangjang Ni savaşı 
olarak geçen çatışma başladı. Biz o 
heyecanla sayıca kat kat fazla olan 
Çin askerlerini perişan ettik. Bizden 
sonra Amerikan ve Koreli askerler 
de peşimizden geldi. Çinlileri Seul’a 
kadar çıkarıverdik. O zaman Türkler bu 
savaşı kazanmasa Birleşmiş Milletler 
askerleri Kore’yi terk edecek diye 
konuşuluyordu. 

ermenİ İşadamı 
zİYaFeT verdİ
Bunun için Amerika’da köşe 

başlarına, Türk Tugayı heybetli şekilde 
Çinlileri eziyor diye fotoğraflar asmışlar. 

Elazığlı bir Ermeni işadamı bunu 
görüyor. Gururlanıp duygulanmış. 
Pentagon’a başvuruyor. Türkler helva, 
bulgur pilavı ve kuzu kavurmasını çok 
sever, Ramazan Bayramında onlara 
göndermek istiyorum diyor. 

Ramazan Bayramı oldu, Ermeni 
işadamı bize ziyafet verdi;  gönderdiği 
kavurma pilavı yemiştik. 

adım kOrelİ kalınca 
sOYadımı kOrelİ YapTım 
Ramazan Bayramı zamanında da 

film çektiler. Film çekilirken bu gerçek 
mi, şaka mı yapıyorlar diye mahsustan 
kameraya bakmıştım. Fethiye’ye 
geldiğimde filmi sinemada oynattılar. 
İzlemeye gittiğimde kendimi gördüm. 
Tabi herkes bağırdı; Koreli Zeki var, 
Zeki var, diye. Koreli koydular adımı. 
Fethiye’de Koreliydim ben. 1958 yılında 
da soyadımı değiştirerek Koreli yaptım. 

TaBurdan kİmse kalmaYınca 
Benİ kurasız değİşTİrdİler
Türkiye’den ilk değiştirme birliği 

gelecekti. Kura çektik, bana çıkmadı. 
Kura çektikten sonra on gün daha 
savaştım. İzmirli Teğmen Şaban 
Koncalar vardı. Şaban Teğmen beni 
severdi, nereye olsa götürürdü. Biz 
24’üncü Alaydan cepheyi teslim 
alacaktık. Bizim topçu birliklerinin 
olduğu yere vardık. Her taraf dağ. 
Ben bizim topçuların yanına gittim. 
Fethiyeli, Eşenli çocuklar vardı; biri 
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arkadaşımın kardeşiydi. Orada üç 
defa top atışı yaptım. Onların yanında 
otururken, olduğumuz yere Çinliler top 
atışı yapmaya başladı. Yanımıza toplar 
düşüyordu. Ben hemen birliğe koştum. 
Ağaçların aralarına saklandık. O arada 
Şaban Teğmen, Zeki diye bağırıyor. Ben 
de ağaçların arasında siper almıştım. 
Buyur Teğmenim, dedim. Gidiyorsun, 
dedi. Nereye gidiyorum, dedim. 
Türkiye’ye gidiyorsun, dedi. Ben, sâhi 
mi Teğmenim, dedim. Sâhi tabi, yalanı 
mı olur bunun, dedi. Ben miğferi göğe 
attım. Orada bana şans güldü. 

Kore’ye tabur komutanının şifre 
çavuşu olarak gitmiştim. Bizim 
taburdan kimse kalmayınca beni 
kurasız geri çağırdılar. Benden sonra 
arkadaşlarım beş ay daha savaştı. 
Kore’de kaldığım dokuz ay savaşarak 
geçti. Orada yaşadıklarımı hâlâ 
unutamıyorum. 

Amerikalılar Kunuri Savaşına 
katılanlara “Üstün Birlik Nişanı” verdiler. 
Birleşmiş Milletler madalya verdi. Kore 
Cumhuriyeti tarafından madalya verildi. 
2002 yılında da Kore Cumhuriyeti 50. 
Yıl Madalyası verildi.

vaTana dönÜşTe 
Törenlerle karşılandık
16 Temmuz 1951’de Pusan 

limanından gemiye bindik. Oradan üç 
günde Japonya’ya vardık. Amerikalılar 
da vardı, onları orada indirdiler. 14 
Ağustos 1951’de İstanbul’a ayak bastım 
ama 13’üncü günde Türk sularına 
gelmiştik. Deniz Kuvvetleri gemileri 
karşıladı. Üstümüzde de savaş uçakları 
bizleri selâmlıyordu. Böyle Çanakkale 
Boğazına girdik. 

Ertesi günü ona göre ayarlamışlar, 
sabah 9 gibi İstanbul’a girdik. İstanbul’a 
girdik, gene uçaklar havada, savaş 
pilotları selâm veriyor. Tüm gemiler 
korna çalıyordu. Yatağını, çarşafını 
kapan pencereden sallıyordu. 
Rıhtıma yanaştık, birinde Sirkeci’den 
indik galiba. Tophane’den tekrar 
bindik, Haydarpaşa’ya geçtik. Orada 
gemiden inerken İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünün hoş geldin çelengi 
bana denk geldi. Sonra tekrar gemiye 
bindirdiler. Selimiye Kışlasına gelmek 
için Kadıköy’e geçtik, Haydarpaşa 
Garına geldik. 

Selimiye Kışlası ile Kadıköy’ün 
arasını yürüdük. O zaman oralar tarla, 
yolun sağı solu insan seli. Selimiye 
Kışlasına vardık. Orada dört gün 
kaldık. Bize harçlık verdiler. Bir gün 
sonra Taksim’e gittik. Taksim’den 
sonra dağıldık. Ondan sonra üç dört 
gün serbestiz. Arabaya biniyoruz 
para almıyorlar, yemek yiyoruz para 
almıyorlar. 

Bizimle konuşmak için arabalarla 
gezdiriyorlar. Sonra oradan ilişiğimizi 
kestik ama benim askerlik daha 
bitmiyor, dokuz aydan fazla askerliğim 
var. Eyvah dedim ben yine askere 
gideceğim. Bir baktım benim izin 
günümü dokuz ay yazmışlar. Oradan 
bindim vapura, Bandırma’ya çıktım. 
Bandırma’dan trene bindim Soma’ya, 
Soma’dan Bergama’ya geldim. Bir 
iki gün kaldım. Ağustos’un sonu gibi 
Fethiye’ye gelmek için yola çıktım. 
İzmir’e geldim, İzmir’de bir gece 
kalıp, trenle Aydın’a geldim. O zaman 
direk vasıta yok. Aydın’dan Muğla’ya 
otobüsle geldim. Şimdiki yol ama 
yolun eski hâli. Muğla’da da bir gece 
kaldım. Muğla’dan da Fethiye’ye bir 
günde geldim. Kargı’da beni öncüler 
karşıladı. Hasan Abime geliyorum 
diye telgraf çekmiştim. Kaymakam 
da, gelirken haberimiz olsun, demiş. O 
zaman Fethiye’de üç taksi var. Halis 
abi diye biri vardı. Beni onun taksisine 
bindirdiler. 

FeTHİYe’de Törenle 
karşıladılar
O dönemde kaymakam, Fahrettin 

Nakiboğlu. Belediye Reisi Tarık Maro, 
o günün daire âmirleri, şehir erkânı, 
parti başkanları, beni davullarla, 
zurnalarla Günlükbaşı’nda karşıladılar. 

O zamanlar Günlükbaşı köy. Fethiye’yle 
arası boydan boya tarla. Beni şehirde 
dolaştırdılar. O zaman en güzel binâlar 
Fethiye’de, Fethiye’nin en güzel evleri 
ise kordonda. Lokantalar, kıraathaneler, 
postane kordondaydı. 

Kordonda beni taksiden indirdiler. 
Üç beş lâf ettim. Kavga eden adam 
konuşabilir mi? Savaştan çıkmışım 
ben, kendimi toparlayamıyorum, 
ne konuşayım. Kaşlarım sürekli 
çatık. Aynanın karşısına geçiyorum, 
kaşlarımı düzeltiyorum düzeltiyorum, 
salıveriyorum kendimi, kaşlar 
yine çatılıyor. Şehirde sokakta 
yürütmüyorlar. O zaman dört bin 
nüfus var. Şehir, şimdiki Ticaret 
Odasının olduğu yerde köprübaşında 
bitiyor. Minibüs garajının olduğu 
yer bahçe. Velhasıl beni sokaklarda 
yürütmüyorlar. O tutuyor, bu tutuyor 
kolumdan. Adam zorla geçiyor önüme, 
otur anlat diyor. Adama anlatıyorum 
ben ama anlatmayı sevmiyorum çünkü 
anlatırken aynı şeyi yaşıyorum.

 1951 yılının ekim ayı. Ziraat 
Bankasına memur alınacakmış. 
Fethi Pekin o zaman Halk Partisinin 
başkanı, Fethiye’de sözü geçen biri. 
Hasan Abim, gel Fethi Pekin’e gidelim, 
Ziraat Bankasına işe girmen için 
dilekçe yazdıralım, dedi. Fethi Pekin’in 
yazıhanesine gittik. Belediye  Reisi Tarık 
Maro da oradaydı. Onlar zâten hala dayı 
çocukları. İkisi oturuyorlarmış. 

Belediyede işe başladım, Fethiye’nin 
hizmette ileri gelenlerini tanıdım

O zamanlar Demokrat Parti iktidar. 
Tabi bizim aile Halk Partili. Faralya 
Köyünde Halk Partili 11 kişi var. Onlar da 
biziz. Gerisi Demokrat Partili. 

Tarık Maro CHP’nin belediye 

2002 yılı haziran ayında Güney kore Büyükelçiliğince Zeki Doğan koreli’ye 50. yıl 
madalyası verildiği tören. Güney kore Büyükelçisi, eşi ve Zeki koreli’nin torunu o 

dönemde yedek subay olan CHP Fethiye ilçe Başkanı ali Özgür kullukçu 
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Yaşam 

başkanı. Biz derdimizi anlatınca, Tarık 
Bey bana, Zeki seni oraya almazlar. 
Şimdi Demokrat Partililerin astığı astık, 
kestiği kestik. Onların kendi adamları 
vardır, ayarlanmıştır. Sen yarın sabah 
gel, ben seni belediyeye alayım, dedi. 

Sabah olunca gittim. Kendi 
dilekçemi yazdım, imzaladım. Tarık 
Bey, yarın işe başla, ben Ankara’ya 
gidiyorum, dedi. Ben belediyeye 
tahsildar olarak başladım. Sonra 
belediye muhasebe kâtibi oldum. 
Rahmetli Tarık Bey, ben belediyeye 
girdiğim yaz kalpten öldü. 

Döğerlilerin lideri Hilmi Beydi. 
Döğer Beyliğinden geliyorlar. Döğerli 
Hilmi Bey o dönemde Fethiye’de sözü 
geçen biriymiş. Tüccardır, hakikaten 
dürüst ve saygın bir adamdır. Kurtuluş 
Savaşında yedek subaylık yapmış, 
bu bölgede Kuvayı Milliyeyi kurmuş. 
Döğerliler sadece Fethiye’de değil 
Urfa’dan Afyon’a kadar birçok bölgeye 
yayılmışlar. 

O zamanlarda ileri gelenler arasında 
Salih Zeki Pekin vardı, saygın bir 
adamdı, tüccardı. Salih Zeki Bey’i  Halk 
Partisinin bir numaralı kayıtlı üyesi 

biliyordum. Bir numaralı üye Ali Hilmi 
Döğerli imiş. Salih Zeki Bey, dört 
numaralı imiş. 

O zaman Fethiye’yi idare eden 
Salih Zeki Bey. Hepsi onun ofisinde 
toplanıyor. 1951’de Belediye Reisi Tarık 
Maro, Halk Partisi Başkanı Fethi Pekin, 
Demokrat Parti Başkanı Sadi Pekin, 
Millet Partisi Başkanı Muhittin Pekin. 

O zamanın şehrin ileri gelenleri 
arasında Hilmi Döğerli ve Salih Zeki 
Pekin’den sonra yardımseverliğiyle 
tanınan Mustafa Karaören, Arif Kaşlı, 
Arif Uysal, rahmetli Zihni Özkaya’nın 
babası Süleyman Özkaya, Tombaklar, 
Hakkı Dontlu, Kadir Dinçer, Osman 
Buğdaycı, Baha Şıkman vardı. 

Baha Şıkman, Fethiye’nin en akıllı 
adamıdır. Fethiye’ye çok hizmet 
etmiştir. Fethiye’nin imar plânı Baha 
Şıkman döneminde yapılmış. Baha 
Şıkman’ın zamanında su gelmiş. 
Öncesinde su çok az. Elektrik onun 
zamanında geliyor. Buz fabrikası onun 
zamanında yapılıyor. Otobüs onun 
zamanında geliyor. 

Ortaokul açılmadan önce Fethiyeli 
çocuklar okumak için Muğla’ya 

gidiyorlardı. Fethiyeliler uğraşıyorlar 
sahile, şimdi Kafe Geniş’in olduğu yere 
Özel Altıok Ortaokulu açılmış. 1940’lı 
yıllarda çocuklar sahilde bulunan Özel 
Altıok Ortaokulunda okuyorlardı. Eşim 
Nermin, Ali Döğerli’nin kız kardeşi 
Nermin, Ziya Tombak’ın eşi Necla ile o 
okulda okuyor.

Hacı Halil Faralyalı çok yardımsever 
bir insanmış. Faralya’dan Rodos’a 
gidiyor zengin oluyor. Tüccarlık 
yapıyormuş. Daha önce Uzanların, 
şimdi de Zorlu’nun olan Zeytin Ada, 
Hacı Halil Faralyalı’nındı. Vârisleri 
sattı. Fethiye’nin büyük çoğunluğu 
onundu. Rodos’ta da malları çokmuş. 
Fethiye’deki eski camiyi, havrayı o 
yaptırmış.

kOrdOn ÇOk GÜzeldİ
Fethiye’de zelzeleden evveli 

Yapı Kredi Bankasının arkasındaki 
Paspatur’un içinden geçen yol, 
köprübaşına kadar gidiyordu. 
Zelzeleden sonra değişti. O yol kordona 
çıkardı.

Kordonda çok güzel yaşam vardı. 
Akşam oldu mu halk kordona gelirdi. 
Kordon serin olduğu için insanlar 
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orada dinlenirdi. Kahvehanelerin 
masası sandalyesi deniz kenarındaydı. 
Herkesin sahilde kendine gösterilmiş 
bir yeri vardı. Her gün aynı yere 
gidiyor, ailecek oturuyorlardı. Ortalık 
serinlediğinde herkes evine giderdi. 
Akşam olunca kordondan bisiklet 
falan geçmezdi, yasaktı. O zaman 
zâten bisikletten başka bir şey yok. 
Pazar günleri ailece tekne tutar 
koylara giderdik. Tekne bizi sabah 
bırakır, akşam alırdı. İnsanlar arasında 
kaynaşma vardı. Öyle kibir falan yoktu. 
İnsanlar çok medenî idi. 

Buranın en medenî insanı, Rumlarla 
ilişkileri olduğu için Kayalılardır. Kaya, 
Hisarönü, Faralya, aynı kültürü almışlar. 
Rumlarla arkadaş, dostturlar.

 Fethiye’nin kültürel bakımdan 
gelişmesinde hem Rumların etkisi var 
hem Rodos’tan gelen yerlilerin katkısı 
çoktur. Bizimkiler onlarla beraber 
yaşadıkları için Avrupa Kültürünü almış, 
bu nedenle Fethiye’de kent kültürü 
yaratılmış. Ne zaman camekânlar 
(sera)  yapıldı, zengin çoğaldı, kanal 
yapıldı, domatesten falan insanlar 
kültür olmadan para aldı. Para aldığı için 
kültürü gelişmedi. 

aBBas’ın kaHvesİ 
paspaTur’un en GÜzel 
mekânıYdı
Paspatur çok güzeldi. Suyun 

başındaki eski binada kahveci Abbas 
vardı. Giritli, meşhur Abbas Ağa. O 
zaman kahve kömür ateşinde pişiyor. 
Paspatur kahvesi serin, önünden temiz 
su kaynıyor. İnsanlar devamlı oraya 
giderdi. Camiye gidecek insanların 

abdest aldığı Paspatur Camisinin 
yanındaki ilk çeşmeyi rahmetli Tarık 
Maro yaptırdı. Hâlâ hizmet veriyor. 
Şimdiki Paspatur’un en güzel 
dükkânları o dönemde hububat, susam, 
palamut, tütün depolarıydı. 

Taşımacılık denİz
 YOluYla Yapılırdı
Dalaman’dan Kaş, Kalkan’a kadar 

hepsi ekonomik olarak Fethiye’ye 
bağlıydılar. Fethiye merkezî bir yer. 
O dönemde Fethiye’de hesâbını 
bilen tüccarlar çabuk kalkınıyordu. O 
zaman yol yok, taşımacılık denizden 
yapılıyor. Ahşap, büyük tekneler vardı. 
O dönemde işadamları arasında İhsan 
Faralyalı vardı. Faralyalıların da büyük 
ahşap tekneleri vardı, taşımacılık 
yapıyorlardı. 

Ege’de en dağlık yer Muğla 
vilâyetidir. O zaman karayolu var ama 
kazmanın ucuyla yapılan yol. Atatürk 
İstiklâl Harbinden sonra kabiliyetli 
subayları vâli yapmış. Muğla’ya da Recai 
Güreli gelmiş. O dönemde kullanılan 
yollar da İstiklâl Harbinden sonra Vâli 
Recai Güreli zamanında kazmanın 
ucuyla açılmış olan yollardı. O zaman 
halk yolları açmak için çalışmış. Yollar 
kötü. Vasıta olmayınca tüm nakliye 
işleri denizden yapılırdı. O dönemde 
tüccarlar aldıkları ürünleri depolara 
doldurur, gelen vapur ve ahşap 
gemilerle gönderirlerdi.

O dönemde Dalaman ile Ortaca, 
Köyceğiz’e bağlı. Gemi Dalyan’a 
uğrar, açıkta durur, mallar teknelerle 
karaya taşınır, oradan da Köyceğiz’e 
götürülürdü. Dalaman ile Ortaca 

büyüdü, ilçe oldu gelişti, Köyceğiz 
küçük kaldı. 

O zaman burada ticaret hububat 
üzerineydi. Bir de palamut ihraç 
ediliyor. Palamut, ayakkabı sanayiinde 
kullanılıyor, buradan ahşap teknelerle 
İzmir’e gidiyordu. O zaman Kestep 
(Eşen) sırf palamut, hep de Rumların. 
Sonra buraya gelen göçmenlere 
verildi. O dönemde Eşen’in köylerinde 
su yok. Su ihtiyaçlarını oradan geçen 
dereden karşılıyorlar. Hatta testi 
yok, suyu keçilerin derilerini tulum 
çıkarıp taşıyorlar. Romanlar çiftçilikten 
anlamadıkları, orada yaşayamadıkları 
için toprakları çok ucuza satıp 
Fethiye’ye geliyorlar.

Köçek Mustafa Fethiye’nin kıymeti 
bilinmeyen en önemli sanatçılarındandır

Bir gün Bergama’da şose kenarında 
kahvede oturuyorum, radyodan 
türküler okunuyor. Şimdi de Mustafa 
Coşkun’dan bir türkü dedi, serde 
gurbetçilik de var ya bir duygulandım, 
gözlerim doldu. 

Birçok Fethiye türküsünü derleyen, 
besteleyen Mustafa Coşkun’dur. 
Mustafa Coşkun, bizim bildiğimiz 
adıyla Köçek Mustafa. Üç telli sazın 
ustası Mustafa Coşkun’dur. Bestecidir, 
sanatçıdır. Rodos’ta da tanınır, sevilir 
sayılırmış. Muzaffer Sarısözen 
aracılığıyla bir çok Fethiye türküsünü 
TRT arşivlerine  kazandırmıştır. 
Şu anda bestelediği birçok türkü 
okunmaktadır ama Köçek Mustafa 
unutulup gidiyor. 

Mustafa Coşkun güçlü kuvvetli, 
cengâver bir delikanlıymış. Düğünlerde 

ayaktakiler soldan: 3. Sucu 
izzet (kayalı), 4. Polis Tevfik, 6. 
Pulcu Mehmetali (şapkalı), 10. 
Baha Şıkman, 12. kaymakam 
namık Sezgin, 13 akif aybek, 14 
Sadi Berkman, 15 Sadi Pekin. 17 
Doktor orhan Günel, 18 Jandarma 
komutanı, 19 Tuzcu Mustafa 
(Özcan), 21. Başkatip Hamdi 
Türköz, 23 recai Cengiz. 24 koreli 
Zeki, 25 Zekeriya Şaröz (Seki 
nahiye Müdür Vekili), 
oturanlar soldan:  1. Balıkçı 
Mehmet Tanış, 3. Tüccar Fevzi 
Tunç, 4. Tüccar Muzaffer Özütok, 
5. Manifaturacı ali rıza kutan,  
sağdan 2. Ziya Tombak
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Yaşam 
çalıp söylediği için “Köçek 
Mustafa” diye lâkap takmışlar. 
Bence heykeli dikilecek sanatçı 
Mustafa Coşkun’dur.

BeledİYe kÜÇÜkTÜ 
ama İYİ HİzmeT 
verİYOrdu
Fethiye küçük, belediye 

de küçüktü, ama çok hizmet 
veriyordu. Çöpler normalde 
at arabasıyla toplanıyordu. 
At arabasının çıkamadığı 
yerlerdeki çöpler de 
merkeplerle toplanıyordu. 
Belediyenin iki tane demirbaş 
merkebi vardı. Çöpler at 
arabasından sonra traktör 
römorku ile toplanmaya 
başlandı. Daha sonra kamyona 
döndü iş.

Suyumuz az akıyordu. 
Su, Şıkman Suyu ve Üzümlü 
yolu üzerindeki Oluklu’dan 
geliyordu. Ama yetmiyordu. 
Su yetmediği için Üzümlü’den 
ikinci suyu getirmek istedik 
ama zelzele olunca kaldı. 
Daha sonra Kız Gölü suyunu 
da Kaymakam Cahit Gündüz 
getirdi. 

Dolgu Sahası denilen yer 
bataklıktı. Kız Gölünden su 
getirilmesi için önce oradaki 
bataklık dolduruldu. Kooperatif 
kurularak parsellenip ihale 
usulü satıldı. Elde edilen gelirle 
de Yaka Köyünün üzerinden 
Kız Gölü suyu getirildi. Çalış’ı 
Fethiye’ye bağlayan sahil yolu 
da o zaman açıldı. Günlükbaşı o zaman 
kasabaydı. Belediye reisi de İbrahim 
(Günday) Ağaydı. Çalış Sahil Yolunun 
açılması nedeniyle İbrahim Ağa Cahit 
Gündüz’e kendi arazilerinden bir arsa 
vermek istiyor ama Cahit Gündüz kabul 
etmiyor. Zorla bir saat verebiliyorlar 
hediye olarak. Cahit Gündüz daha sonra 
da belediye seçimlerinde reisliğe aday 
oldu ama kazanamadı.

Hiç unutmam Fethiye Belediyesinde 
çalışırken zâbıtaya da baktığım 
oluyordu. Kamyonun üzerinde yolcu 
taşımak yasaktı. Adam Bekçiler’den 
yük getirecek, yükü kamyona 
yüklüyor, üzerine de kendisi oturup 

geliyor. Ama kânun buna izin vermiyor; 
tabi ceza yazıyoruz. O dönemde 
kamyoncular devecilere sorarmış, 
Koreli yollarda mıydı diye. 

köYler YaYlaYa GöÇerdİ
O zaman yayla göçü vardı. 

Karaçulha, Elderik, Çamköy, Dont, 
Patlangıç, bunlar yaz geldi mi yaylaya, 
Seki’ye, Bekçiler’e göçüyorlardı. Zâten 
Fethiye’de sıcakta insan kalmıyordu. 

Köylerde o zaman rençperlik 
(çiftçilik) var. İnsanlar buğday, arpa, ne 
yetişiyorsa onu ekiyor. Göcek küçük 
bir yerdi, turizmden sonra gelişti. 
Göcekliler yazın Pırnaz yaylasına 
göçüyorlardı. Asıllar oralı; Göcek’e 
Pırnaz’dan göçüp gelmişler. 

TÜTÜn Fazla 
ÜreTİlİYOrdu
O dönemde Fethiye’de çok 

fazla tütün ekiliyordu. Benim 
kayınpeder Hüseyin Gürsoy 
tütüncüydü. Karakeçililer’den, 
şu anki ismi Karakeçililer. 
Benim kayınpeder elli dönüm 
tütün işletirdi. Çangal Petrolün 
arka tarafı kayınpederimin. 
Kendine ait yerinin dışında arazi 
kiralıyorlardı. Büyük tütüncüler 
vardı. O dönemin en büyük 
tütüncüleri Mustafa Karaören, 
İ. Kaya’ydı. Çangal Murat 
öyle. Aybekler öyle, Eroğlu, 
Kadir Çavuşgil öyle. Benim 
kayınpederle Kadir (Dinçer) 
Çavuş hala - dayı çocukları. 

İşe BaşladıkTan sOnra 
evlendİm
Düğünler o zaman cuma, 

cumartesi, pazar olarak 3 gün 
sürüyordu. Gelin, en son kına 
gecesinden alınıyordu. Bizim 
kına gecesi de o zaman büyük 
havrada yapıldı. Düğünümüz 
Yılmaz Sinemasında oldu. 
O zaman sekiz davul, sekiz 
zurna vardı. Kayınpederimin 
oturduğumuz evin yanında da 
evi vardı, minibüs garajına giren 
köprünün yanında da evi vardı. 
Gelini minibüs garajının oradaki 
evden davulla, zurnayla almıştık.

54 seÇİmlerİne Halk 
parTİsİ kaTılmadı 
Muğla genelde Halk 

Partilidir. 1950 yılındaki seçimi 
de Halk Partisi kazanacak ama 
Kestep ve Kemer’in köylerinin oyları 
gitti mi, ekseriyet Demokrat Partiye 
geçiyor. 1954 seçimi ertelenip 1955’e 
aktarıldı. O zaman Halk Partisi seçime 
girmedi. Girmeyince Demokrat Parti 
otomatikman belediyeyi aldı. Belediye 
reisi de Salih Zeki Beyin oğlu Sadi Pekin 
oldu. O zaman reisi belediye meclisi 
seçiyor, halk seçmiyordu. Sadi Pekin 
de madenci Cemal Ünal’ın temsilcisiydi, 
onun Fethiye’deki işlerine bakardı. 
Belediye başkanlığından istifa etti. 
Sonra milletvekili adayı oldu. 1957 
seçimlerinde Demokrat Parti’den 
milletvekili seçildi. 1960 İhtilalinde de 
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Yassıadaya gitti. 
1957 Yılında Sadi Pekin 

belediye reisliğinden istifa 
edince yerine Belediye Meclis 
Üyesi Demokrat Partili Doktor 
Mehmet Alpman seçildi. 

FeTHİYe’nİn İl 
Olmasının 
önÜne anTalYalılar 
GeÇTİ
O dönemde seçimlerde 

ekseriyet usulü vardı. Bir 
oy fazla alan taraf seçimi 
kazanıyor, o ilin tüm 
mebusluklarını alıyordu. 
1950’li yılların ortalarıydı 
gâliba, Fethiye’nin il olması 
gündeme geldi. Fethiye vilâyet 
olduğunda Kaş’ın, Kalkan’ın 
28 köyü, Burdur’un yakın 
köyleri, Dalaman, Fethiye’ye 
bağlanacaktı. Kaş ve Kalkan’ın 
tüm ticareti Fethiye’den 
dönüyordu. Ürettikleri ürünleri 
Fethiye’de satar, ihtiyaçlarını 
Fethiye’den karşılarlardı. 
Kalkanlılar; ‘Bizim horozlarımız 
bile Fethiye’ye doğru ötüyor’ 
diyorlardı. 

O zaman Antalyalı 
milletvekili Doktor Burhanettin 
Onat vardı. Demokrat Partinin güçlü 
adamlarındandı. Fethiye’nin vilâyet 
olmasına onlar karşı gelmiş. Kaş, 
Kalkan giderse Antalya’da seçimi 
kazanamayız, demişler. Fethiye’nin 
il olamamasının nedeni Burhanettin 
Onat’tır. 

1957 depremİ YıkTı GeÇTİ
Deprem Mehmet Alpman 

zamanında oldu. 1957’de 24 Nisan’ı 25 
Nisan’a bağlayan gecede zelzele oldu. 
Çarşı Caddesinde şimdi oturduğumuz, 
Akif Arıcan’ın dükkânının yanındaki 
evde oturuyorduk. Depremin olduğu 
gün oruç tutuyordum. O gün üzerimde 
bir ağırlık vardı. Yemeği yedikten 
sonra bir uyku çöktü. Teravi namazını 
hiç kaçırmazdım. O gün gitmedim. İlk 
zelzele 21.15’te gibi oldu. Depremden 
sonra ortalık toz duman oldu. O zaman 
millet camideydi. Ramazan ayında 
teravi namazı kılıyorlardı. Caminin 
minaresi göçtü, yaralananlar oldu. 
Deprem olduğunda kızım üç, oğlum  

bir yaşındaydı, daha yeni yürümeye 
başlıyordu. Kızım yan odada yatıyordu. 
Zelzele oldu, biz kapıya koştuk. 
Rahmetli eşim çocuğumu çocuğumu al, 
diye benim önüme atladı. Ben hemen 
gittim kızımı alıp dışarı çıkardım. Kızım 
Hülya ödümü hoplattın diye kızmıştı. 
Sonra sokağa çıktık. Yıkılan yerler 
vardı. Şimdiki Yeni Camiyi geçince trafik 
lâmbalarının olduğu yolda evler vardı. İlk 
depremde yıkıldı. Baştaki ev de, tüccar 
Ali Levent’in damadı İnşaat Mühendisi 
Nazım Özkan’ındı, ilk zelzelede yıkılıyor. 
İnsanlar onları yıkıntıların arasından 
çıkardılar. 1957 Depreminde köyler dâhil 
18 kişi öldü ama Fethiye neredeyse 
yerle bir oldu. 

BeledİYe Çadırda
 HİzmeT verdİ
İlk depremden sonra Kaymakam 

Nezih Okur ile Belediye Reisi Mehmet 
Alpman, bekçiler aracılığıyla halkı 
evlerinize girmeyin diye uyardılar. O 
zaman hoparlör yoktu. İnsanlar da 
zaten birbirlerini uyardı, meydanlara, 

parka, bahçelere çıkıp yattılar. 
Sabaha karşı büyük zelzele 

olunca şehir yıkıldı, toz duman 
oldu. Şimdiki Ziraat Bankası’nın 
arkasında çocuk parkı var. 
Çocuk parkının olduğu yer 
devlet hastanesiydi. O da 
büyük Rum eviydi, depremde 
yıkıldı. O zaman yine evdeydik. 
Benim ev yıkılmadı.

 Bize ilk yardım eden 
Çineliler oldu. Akşam üzeri 
Çine’den bir kamyon yardım 
geldi. O zamanın yollarıyla 
4-5 saatte gelmesine imkân 
yok. Adam Çine’de çarşıya 
giriyor, Fethiye zelzelesine 
yardım diye bağırıyor. Kimisi 
bir teneke zeytin vermiş, 
kimisi peynir, kimisi ekmek, 
bir kamyon yardım getirdiler. 
Ben belediyeci olduğum için 
biliyorum. 

 Ovaya çadırlar kuruldu. 
Halkın çoğu çadırlara 
yerleşti. Şimdiki Orman 
İşletmesi’nin olduğu yer 
Rumların bahçesiydi, çok 
genişti. Belediyenin çadırı 
oraya kuruldu. Mesaiyi çadırda 
yapıyorduk. 

Daha sonra belediye, Dedeoğlu 
Otelin yanındaki (şimdiki Liman 
Başkanlığı binası) iskele binasına 
taşındı. İskele yeni bitmişti, faaliyetine 
yeni başlıyordu. Sonra barakalar yapıldı. 
O dönemde belediye reisi, Doktor 
Mehmet Alpman’dı, çok güzel çalıştı. 
Fethiyeli olmayan doktorlar gidince 
Mehmet Alpman ile doktor Orhan 
Günel kaldı. Mehmet Alpman, insanlar 
elektriğe bir an evvel kavuşsun diye 
elektrik tellerini kendi elleriyle çekti. 
Bunları hep yaşadık. 

depremde zarar Gören 
Herkes Hak saHİBİ Oldu
İkinci gün Celal Bayar, Adnan 

Menderes, bakanlar geldiler. Şimdiki 
dört yol denen yerde karşıladık. 
Rahmetli Menderes, ‘Fethiye mantar 
gibi yeniden doğacak!’ dedi. Gerçekten 
de herkese ev verildi, isteyen alabildi. 
Bu işlere ben baktığım için iyi biliyorum. 
Beyannameleri belediyeye veriliyordu, 
ben alıyordum. Daha sonra Deprem 
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İskân Amirliği kurulunca beyannameleri 
onlara devir ettik.

Depremde Fethiye’de olan herkes 
hak sahibi oldu. Kim olursan ol, o gece 
otelde bile kalıyorsan, misafirsen 
bile, beyanname verirsen hak sahibi 
oluyordun. O şekilde çok ev alan oldu. 
Fethiye’nin imarı için açılan ihaleyi 
Harun İncekara diye bir müteahhit aldı. 
Adam çok çalışkan ve dürüst biriydi. 
Ama burada battı gitti. Karagözler 
Mahallesindeki evleri teslim ettiler. 
Çarşıdaki evlerin kabası bitmiş, 
yollar bitmemişti. İncekara’dan sonra 
kaymağını başka birileri yedi. Şimdi 
İncekara’nın yaptığı binaları alıyorlar, 
yeniden yapmak için yıkmak istiyorlar, 
sağlamlığından yıkamıyorlar. O günkü 
İmar İskân Bakanlığının kontrolörü 
İsmail Çelik vardı. Adam çok dikkatli, 
İsmail Çelik’e rüşvet teklif etmeye 
imkan yok. Yaya kaldırımında bile azıcık 
bir şey olsun, onu söktürür yeniden 
yaptırırdı. Şimdi 90 yaşındayım, bir 
şey yaptıracak olsam İsmail Bey’e 
yaptırırım. Fethiye’ye çok hizmet eden 
biriydi. 

60 İHTİlalİnde askerî 
dönem kısa sÜrdÜ
O dönemler çok sıkıntılıydı. 

Diktatörlük gibi bir şey vardı. 
Hürriyetler çok kısıtlanmıştı. Muhalefeti 
hareket ettirmiyorlardı. Biz o zaman 
gazeteyi bile okuyamıyorduk. 
Demokrat İzmir, Ulus okuyoruz. Memur 
olduğumuz için cebimizde saklıyorduk. 
Zaten gazete üç günde bir geliyordu, üç 
günlük gazete okuyorduk. 

Velhâsıl ihtilal oldu. Amerikan 
parmağı varmış. Çünkü 16 Haziran’da 
rahmetli Menderes Rusya ile ticarî 
anlaşmalar yaptı. 27 Mayıs’ta ihtilal 
oldu. 

İhtilâlde belediye başkanı Cevdet 
Oskay idi. Kaş, Kalkan, Burdur’un yakın 
köyleri, Dalaman taraflarının tüm 
hastaları Fethiye’ye geliyordu. Doktor 
Mehmet Alpman çok hasta geldiği için 
belediyenin işlerine yetişemeyince 
reislikten istifa etti. Onun yerine 
belediye meclisinin içinden Cevdet 
Oskay seçilmişti. 

İhtilalden sonra askerlik şubesinde 
en rütbeli subay belediye reisi oldu, 
ama kısa sürdü. Sonra belediye 
reisliğini kaymakamlar sürdürdü. 1960 
ihtilalinden sonra 1961 yılında genel 
seçimler, 1963’de de yerel seçim oldu. 
O zamana kadar belediye reisliğini 
kaymakam yürüttü. 

İlk seraYı ÇanGa 
musTaFa kurdu
Selanik göçmeni Çanga Mustafa 

diye bir ağabey vardı. Onun Antalya’da 
çok akrabaları vardı. Oraya gezmeye 
gitmiş ama bahçıvanlık yapıyor, kendi 
halinde. Onun yeri şimdiki minibüs 
garajının oradaki binaların olduğu 
yerdeydi. O zamanlar şehir nüfusu 4-5 
bin. Zelzeleden sonra 1960’lı yıllarda 
ilk camekânı (serayı) o yapmıştı. Kışın 
domates yetiştirmeye başladı. Fethiyeli 
sebzecilerden biri, Çanga Mustafa’ya 
‘Nasıl, iş yaptın mı? Kaç para aldın?’ dedi. 
Mustafa Ağabey; ‘17 bin lira aldım’ dedi. Hiç 
unutmam. Sebzeci gidince ben, ‘Mustafa 
Ağabey çok attın’ dedim. Mustafa 
Ağabey, “Zeki, öyle diyeyim de başkası 
da yapsın, teşvik ediyorum. Kim alacak 
domatesi, kimseye satmadım, tarlada 
çürüdü. Lokantada bile yemiyorlar, 
bilmiyorlar ki. Başka yetiştiren olursa 
belki bir alıcı gelir kamyonla alır gider” 
dedi.  O zaman kışın domates yiyen yok, 
herkes her şeyi mevsiminde yiyor. Aydın, 
zeki adamdı. Ondan sonra sera çoğaldı, 
alıcılar geldi. Karaçulha’da buğday ekip 
kaldırıyorlardı. Ören’den gelen sulama 
suyundan sonra camekân yaptılar, naylon 
çektiler, zengin oldular. 
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YamaÇTakİ Çamları 
cevdeT OskaY dİkTİrdİ
Cevdet Oskay, İzmir’den elektrik 

tesisatı yaptığına dair ehliyet almış. 
İkinci sınıf elektrik teknisyeniydi. 
Kendisi aydın bir insandı. Cevdet 
Ağabeyi sever, saygı duyardım. Akşam 
evden çıktığımızda illâ ki kordona gider 
otururduk. 

Cevdet Oskay belediye reisi 
olmadan önce garibandı. Gazete 
bâyîliği yaptı. Akşam olunca Cevdet 
Oskay’ın yanında giderdim. Sevdiğim 
kültür konuşmalarını yapardık. Cevdet 
Oskay bir gün bana, ‘Zeki, Cumhuriyet 
Mahallesine muhtar olacağım. Ondan 
sonra belediye seçimlerinde belediye 
meclisine gireceğim, belediye reisi 
olacağım, sonra milletvekili olacağım’ 
dedi. O zaman ben içimden, ‘Gariban 
ya, neler düşünüyor neler’ dedim. Bir 
şey diyemedim, tamam dedim. Ama 
neticeye bak. 1955 seçimlerinde Halk 
Partisi seçime girmeyince Demokrat 
Parti seçimi kazandı. Cevdet Oskay 
belediye meclisine girdi. Doktor 
Mehmet Alpman, işinin çokluğundan 
istifa etti. Mehmet Alpman istifa 
edince, belediye meclisi Cevdet Oskay’ı 
reis yaptı. Daha sonra 1962-1963’te 
seçimlerde kimse buradan milletvekili 
adayı olmadı. Ragıp Gümüşpala Adalet 
Partisi’ni kurdu. Cevdet Oskay Adalet 
Partisinden aday oldu, milletvekili 
seçildi. Daha sonra İsmet Pasa’yla 
tanışıyor, Halk Partisine geçiyor. 

Tepelerde gördüğün çamlar daha 
gençtir. O çamları, servileri Cevdet 
Oskay diktirdi. Bir de Depboy’un oradan 
Şıkman Suyu geliyor. Oradan hortumla 
su çekti, tiyatronun olduğu vâdinin 
içine kadar çamlık yaptırdı. Oraya kadar 
sulanıyordu. 

kaYmakam raİF elBİrOl’un 
ÇOk HİzmeTİ vardır
Cevdet Oskay, 1958’de belediye 

reisi olduysa, 1960’da ihtilal oldu. 
Reisliği bitti. Kaymakam Raif Elbirol 
belediye reisi oldu. Siyasi baskı olmadığı 
için kaymakam Raif Elbirol zamanında 
da güzel hizmetler oldu. Belediye 
reisinden sonraki yönetici bendim. Su, 
elektrik, otobüs, buz; dört tane işletme 
hepsi bana bağlıydı. İşin içine siyaset 
girmiyordu, hizmetler düzgün ve 

adaletli veriliyordu. 
O dönemde Kaymakamlık 

barakadaydı. O zaman otobüs yoktu. 
Rahmetli Menderes zelzeleden sonra 
Devlet Malzeme Ofisi kanadından, iki 
tane sıfır Chevrolet kamyon yolladı. Biz 
onun bir tanesini otobüs yaptık. Hatta 
İzmir’e bile gitti, geldi. O dönemde 
belediyede hoparlör sistemi yok, 
tellâl nerede bir kalabalık varsa orada 
bağırıyor, verileni okuyordu. 

Genelde mahalle kahvelerinde, 
köprü başında, bir de Yılmaz 
Sinemasının olduğu yerde okuyordu. 
Şu an kullanılan hoparlör teşkilatını 
Raif Elbirol yaptı. O zaman belediyeyi 
masrafa soktu diye dedikodu yaptılar. 
Kaymakam, ‘Kim ne derse desin, biz 
yapalım. Yemiyoruz, içmiyoruz, millete 
hizmet ediyoruz’ dedi. 

Haldun menTeşOğlu’nun 
ÇOk Yardımı Oldu
Döğerlilerle Menteşeoğulları’nın 

bir akrabalıkları var gâliba. Haldun 
Menteşoğlu evveli Kaş’ta kaymakamlık 
yapmış. Fethiye’ye geldiğinde 
Döğerlilerde kalırmış. 

Adalet Partisi iktidar olunca İmar 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
oldu. Haldun Menteşeoğlu da Muğlalı, 
Menteşoğlu beylerinden. Fethiye’ye 
çok yardımı oldu.  Muzaffer Dontlu, 
yapılacak işleri Haldun Bey ile 
halledemezse, hemen Ali Döğerli’yi 
arardı. Ali Döğerli, ihtilâlden sonra 
yapılan ilk seçimde belediye meclisi 
üyesi seçilmişti. Ali Döğerli Haldun 

Menteşoğlu’nu arardı, mevzu neyse 
hemen yapılırdı. Ali Döğerli 1969’dan 
sonra iki dönem milletvekilliği yaptı. 

muzaFFer dOnTlu FeTHİYe 
İÇİn ceBİnden ÇOk para 
Harcadı
Muzaffer Dontlu Fethiye için 

cebinden çok masraf etti. O dönem 
Fethiye’nin imârı yeniden yapılıyordu. 
Ankara’dan İmar İskan Bakanlığından 
heyetler geliyordu. Plânda olmayan 
alanlar için sıkıntı çıkarıyorlardı. Kordon 
falan plânda yoktu, daha sonra yapıldı. 

Gelen heyetleri yedirir, içirir, 
gezdirirdi. “Gittiklerinde bizim için bir 
şeyler yapsınlar, yoksa yapmazlar” 
derdi. Muzaffer Dontlu bir şey oldu mu 
şehir görgüsü olduğu için insanlarla 
konuşmaya beni yollardı. Gelen 
heyetlerin çoğunu da ben gezdirirdim, 
yedirir içirirdim.

Rahmetli Dontlu, kim olursa olsun 
küfrederdi. Bir gün Dontlu’ya birileri 
“Muhalefet edenlere sövmüşsün” 
diyorlar, rahmetli yine söverek “Yalan 
söylüyorlar” diyor. Öyle bir adamdı.

SSK Hastanesinin ilk memuruyum
Fethiye Sosyal Sigortalar 

Hastanesi, Adalet Partisi iktidarında, 
bakan Ali Nail Erdem zamanında yapıldı. 
26 Aralık 1967 tarihinde belediyeden 
ayrıldım, Sosyal Sigortalar Hastanesine 
memur olarak başladım. Sigorta 
Hastanesinin ilk memuruyum. Bir 
dönem müdür vekilliği yaptım. Hastane 
17 Ağustos 1968 tarihinde resmî olarak 
hizmete başladı. 

Soldan: 1. Zeki Doğan koreli, 2. Mehmet Sert, 3. eczacı 
emine Çınar

Sağdakiler: 1. akdeniz eczanesinin sahibi rifat Mermer, 
Diş Hekimi kemal kılıçarslan, 3. Dr. necla Günel
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Recoleta 
Mezarlığı

Yazı ve Fotoğraflar: Sermet ÜNEL
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Eğer Arjantin’in ünlü, güçlü 
ve zenginlerindenseniz, 
bunları sonsuza kadar devam 
ettirecek bir tarzınız da 
olmalı.Recoleta Mezarlığı 

4691 adet görkemli Gotik Şapel, Yunan 
Tapınağı, masalsı evler ve zarif küçük 
odacıklar şeklindeki dünyanın sıradışı 
mezarlıklardan biridir.

İspanyolca Cementerio de 
la Recoleta denilen Bu mezarlık 
Arjantin başkenti Buenos Aires’in 
Recoleta semtindedir.

Bu özel mezarlık ülkenin en ünlü 
(tartışmalı) Başkanları, aydınlar, 
paşalar, Nobel ödülü almış olanlar, 
dikkate değer şahıslar içindir. 
Napolyon’un (kız) torunu, Eva Peron, 
Carlos Saavedra Lamas ve Zully 
Moreno’nun mezarları da buradadır.

2011 yılında BBC Dünyanın en 
iyi Mezarlıklarından biri olarak 
gösterirken, 2013 de CNN, 
Dünyadaki en güzel 10 Mezarlık 
arasında listeledi.

Mezarlığın girişinde Yunan 
sütunları ile klasik kapılar bulunur 
Mezarlık, mimari stili çok çeşitli 
ayrıntılı olup mermer türbe, 
heykeller ile süslenmiştir.

Sabah 0800 de açılan mezarlık, 
saat 17:30’a kadar gezilebiliyor. 

Buradan yeni yer almak artık 
mümkün değil Sadece büyük 
büyükbabanız bir yer almışsa ve bir 
aile mezarlığı yaptırmışsa burada 
huzur içinde yatabilirsiniz.

5,5 hektar arazide kurulu olan 
mezarlıktaki 94 mezar Arjantin 
Hükümeti tarafından Tarihi Milli Anıt 
olarak tanınmış ve devlet tarafından 
koruma altına alınmıştır.

Mezarlığın girişi uzun Dorik 
kolonlarla neo-klasik kapılardır. 
Mezarlık, Dekor Sanatı, Yeni 
Sanat, Barok, yeni Gothik gibi 
değişik mimari stiller heykellerle 
süslenerek ortaya çıkarılmış 
ayrıntılı mermer Mozelelerden 
oluşmaktadır. 1880 ve 1930 yılları 
arasında yapılan mezarlarda 
kullanılan malzemeler Paris ve 
Milano’dan ithal edilmiştir. 

Recoleta Mezarlığını ziyaret 
edenlerin Eva Peron (1919-1952) 

Evita’ın mezarını ziyaret etmeleri 
olmazsa olmazıdır. Sıradan bir 
insanın böyle soylular arasında 
yer alıp alamayacağı Arjantinde 
uzun tartışmalara yol açmış, yıllar 
sonra Duarte ailesinin mezarına 

defnedilmiştir.
2016 yılı sonunda 

Recoleta Mezarlığını ziyaret 
ücretlendirilecektir.

 Bir mezarlığın Turizme 
kazandırılmış olması önemlidir.
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