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Kemal HIRA
FTSO Meclis Başkanı 
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Odamızın 15 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti-
rilen organ seçimlerinde üyelerimizin kullan-
dığı oylar sonucunda Odamız yeni dönemde 
görev yapacak meslek komiteleri, meclisi ve 
yönetim kurulu belirlendi. Öncelikle bizleri bu 
göreve layık gören, üyelerimize teşekkürleri-
mizi sunarım. Üyelerimizin teveccühü ile seçi-
lerek meslek komitelerimizde, meclisimizde 
ve yönetim kurulumuzda görev alan tüm 
arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyor ve başarı-
lar diliyorum. 

Meslek komitelerimiz bilgi akışı için önemli

Fethiyeli ve Seydikemerli üyelerimiz bize 13 
meslek komitesinin 13’ünde de görev verdi. 
Meslek komitelerimiz, Odamız için önem-
li bir işleve sahip. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonraki süreçte de Meclis ve Meslek 
Komitesi üyelerimiz, ciddi çalışma temposu 
ile üyelerimize hizmet vereceklerine inanıyo-
rum. Üyelerimizin yaşadıkları sorunlar ilk ola-
rak meslek komitelerimizde dile getiriliyor. Her 
ay düzenli toplanan meslek komitelerimizde 
bu konular çözüm önerileriyle birlikte ele alını-
yor. Bu nedenle meslek komitelerimizde görev 
alan arkadaşlarımız ne kadar üyelerimiz ile iç 
içe olur ve sektörlerimizin gündemini Odamı-
za taşırsa o kadar çözüm odaklı hizmeti üretiriz. 

Meslek komitelerimizin verimli çalışması 
Meclisimizin ve Yönetim Kurulunun yapaca-
ğı çalışmalara yön verecek, üye odaklı hizmet 
verilmesini aracılık edecektir. Bu yapının iyi 
çalışması her şeyden önce üyelerimiz ile Oda 
yönetimi arasındaki bağın kuvvetli olmasını 
sağlayacaktır. Çünkü komite üyelerimiz, Oda 
meclisi ile Yönetim Kurulu arasında bilgi akışı 
sağlayan önemli bir rol üstlenmektedir. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetme-
likler ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuata 
tabi olarak faaliyet gösteren Odamız, bölge-
mizin en etkin sivil toplum kuruluşudur.  Oda-
mız üzerine düşen görevi yeni dönemde de 
başarıyla yürüterek, üyeleriyle birlikte sektör-
lerimizin ve bölge ekonomisinin gelişmesine 
katkı yapacak hizmet ve projeler üretecektir. 

Seçim sürecinde perçinlenen Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleri ve yönetimi arasındaki 
birlik ve beraberliğin, 4 yıllık hizmet dönemi-
mizde, 2026 yılına kadar eksilmeden artarak 
devam edeceğine yürekten inanıyorum. 

Tüm üyelerimize işlerinde başarılar, bol 
kazançlar diliyorum.

Saygılarımla,

Değerli Üyelerimiz,
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Osman ÇIRALI
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
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Ticaret ve Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tah-
kim Merkezi’ni TOBB Başkanımız Rifat Hisa-
rıklıoğlu’nun katıldığı törenle açtık. Bölgemi-
ze hayırlı uğurlu olsun. 
FTSO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, yar-
gıda yıllarca süren ticari davaların arabulu-
culuk, tahkim ve uyuşmazlık müesseseleriyle 
kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak.  
Odamızın çalışmalarını ve faaliyetlerini yakın-
dan takip eden ve yaptığımız hizmetleri tak-
dir eden Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın 
Fethiyemizi, Odamızı ziyareti bize güç verdi. 
Ziyaret sırasında gerçekleştirdiğimiz ekono-
mi istişare toplantısında üyelerimizin sorun-
larını ve çözüm önerilerini kendisine ilettik. 
Birlik Başkanımıza nazik ziyaretleri, takdirleri 
ve destekleri için teşekkür ediyorum.
Vize ofisi sözümüzü yerine getirdik

Üyelerimizden çok beğeni alan ancak pande-
mi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız 
vize hizmetimizi söz verdiğimiz gibi yeniden 
başlatıyoruz. Hatta bu kez hizmeti bir adım 
daha ileriye götürüyoruz ve Odamız bünye-
sinde vize ofisi açıyoruz. 
Vize ofisi için Yunanistan İzmir Başkonso-
losluğu ile yürüttüğümüz görüşmelerimiz 
olumlu sonuçlandı. 2023 yılının Mart ayından 
itibaren vize ofisimiz Hizmet Binamızda hiz-
met vermeye başlayacak. 
Bu süreçteki desteklerinden dolayı Yuna-
nistan İzmir Başkonsolosluğuna ve uyumlu 
çalışmaları için Kosmos Vize Hizmetleri şirketi 
yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize 
ve bölgemize verdiğimiz bir sözü daha yerine 
getirmenin gururu ve mutluluğunu paylaşı-
yoruz. Üyelerimize ve bölgemize hayırlı olsun.
Değerli Üyelerimiz, 
15 Ekim seçimlerinin ardından başlayan yeni 
dönemin birlik beraberlik içinde geçmesini, 
Fethiyemize, Seydikemerimize, bölge ve ülke 
ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum.
Saygılarımla,

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayaca-
ğımız 2023 yılını büyük bir heyecan ve umut-
la karşılarken geride bıraktığımız 2022 yılında 
Odamızın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri 
seçimini 15 Ekim 2022 tarihinde birlik bera-
berlik içinde gerçekleştirdik. Demokrasi şöle-
ni şeklinde gerçekleşen seçimin kazananı 
Fethiyemiz, Seydikemerimiz oldu.
Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip 3 bin 873 
üyemizden 2 bin 880’inin oy kullandığı seçim-
de, üyelerimiz 13 meslek grubunun 13’ünde 
grubumuza görev vererek gücümüze güç 
kattı. Güven tazelediğimiz organ seçimleriyle, 
üyelerimiz bize, 4 yıl daha 6 bini aşkın üyesiyle 
büyük FTSO ailesine hizmet etme görevi ver-
di. Seçimlerde üyelerimizin verdiği en önem-
li mesaj, Fethiye ve Seydikemer için birlik ve 
beraberlik içinde hizmet üretmek ve şeffaf ve 
hesap verebilen yönetim anlayışının devamı 
oldu.
Seçim sürecinde, bugüne kadar yaptığımız 
hizmetleri, projeleri ve hedeflerimizi üyele-
rimize en iyi şekilde anlatarak bize destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. Seçimler 
sonunda görev alan tüm arkadaşlarımızı teb-
rik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Şimdi hepimizin tek ve ortak görevi var; o da 
6 bini aşkın üyesiyle FTSO camiasına ve böl-
ge ekonomisine en iyi şekilde hizmet etmek. 
Hizmet ekip işidir. Birlik beraberlik içinde 
üyelerimizin sorunlarını çözülmesi, taleple-
rinin yerine getirilmesi, bölgemiz ekonomi-
sinin güçlenerek büyümesi için çalışacağız. 
Bunu yaparken de söz verdiğimiz gibi şeffaf, 
paylaşımcı ve hesap veren bir anlayışla görev 
yapacağız.
Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde 
de birlik beraberlik içinde,  belediyelerimiz, 
kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum 
örgütlerimizle uyum içinde çalışarak üyemi-
ze, sektörlerimize,  Fethiyemize ve Seydike-
merimize hizmet edeceğiz.
FTSO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi

Seçimlerimizin hemen öncesinde Fethiye 

Değerli Üyelerimiz;
Sevgili Okuyucularımız,
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO), 
15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan 
meslek komiteleri ve meclis üyeleri se-

çimlerinde, mevcut Yönetim Kurulu Başka-
nı Osman Çıralı ve ekibi güven tazeledi. Üç 
adayın yarıştığı seçimlerde Osman Çıralı’nın 
başkan adayı olduğu mavi grup, 13 meslek 
komitesinden 13’ünü de aldı. Başkan Osman 
Çıralı, “Bize inanan, güvenen üyelerimizin te-
veccühü ile 13 meslek komitemizi alarak tarihi 
bir başarıya imza attık. Üyelerimiz gücümüze 
güç kattı. Bize destek veren vermeyen tüm 
üyelerimize teşekkür ederim. Şimdi birlik be-
raberlik içinde üyelerimize, Fethiyemize, Sey-
dikemerimize hizmet zamanı.” dedi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası meslek komi-
teleri ve meclis üyeleri organ seçimleri, Şehit 
Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde yapıldı. Üç grubun listelerinin 
yarıştığı seçimlerde seçme ve seçilme yeterli-
liğine sahip 3 bin 873 oda üyesinden 2.880’i oy 

Kapak
Konusu

BAŞKAN
OSMAN ÇIRALI VE EKİBİ
GÜVEN TAZELEDİ
BAŞKAN ÇIRALI: “ÜYELERİMİZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI”
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kullandı. Sandıkların açılmasının ardından 13 
meslek komitesinin tamamını kazanan mavi 
grubun adayı Osman Çıralı teşekkür konuş-
ması yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren 
Başkan Osman Çıralı, “Seçim günü kötü hava 
koşullarına rağmen 2 bin 2880 üyemiz oyunu 
kullandı. Ve Odamız üyelerinin teveccühü ile 
13 meslek grubunun 13’ünü aldık. Üyelerimiz 
gücümüze güç kattı. Fethiye sevdamızla, Sey-
dikemer sevdamızla çıktığımız yolda, bize bu 
büyük gururu ve mutluluğu yaşatan üyeleri-
mize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Seçimin kazananı Fethiyemiz, Seydikemeri-
miz, birlik ve beraberliğimizdir. Üyelerimizin 
bize verdiği güçle, güven tazeledik. Bize gü-
venen, inanan üyelerimizin güvenlerini boşa 
çıkarmayacağız. Artık sözün bittiği hizmetin 
başladığı yerdeyiz. Bu dönem sorumluluğu-
muz daha da büyük. 

Hizmet ekip işidir. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da birlik beraberlik içinde,  be-
lediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız 
sivil toplum örgütlerimizle uyum içinde çalı-
şarak 6 bini aşkın üyesiyle büyük FTSO aile-
sine, sektörlerimize, Fethiyemize ve Seydike-
merimizi hizmet edeceğiz.” diye konuştu. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mavi Grup Başkan 
Adayı Osman Çıralı
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FTSO’da Meslek Komiteleri ve Meclis 
Üyeleri seçim sonuçlarının kesinleşme-
sinin ardından, yönetim kurulu başkanı 

ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB 
genel kurul delegelerinin belirlendiği ikinci 
tur seçimler 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 
yapıldı. 

İlçe Seçim Kurulu temsilcilerinin gözetimin-
de saat 11.00’de başlayan oy kullanma işle-
mi, 37 meclis üyesinin oylarını kullanmasının 
ardından saat 14.00’te sona erdi. İlçe Seçim 
Kurulu tarafından ilk olarak Yönetim Kuru-
lunu belirleyen oylar sayıldı. Osman Çıralı 37 

FTSO’NUN YENİ MECLİSİ
YÖNETİM KURULU’NU SEÇTİ

Meclis Üyesinin oyu ile FTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı seçildi. Meclis üyelerinin oylarıyla 
belirlenen Osman Çıralı’nın Yönetim Kurulu 
başkanlığındaki FTSO’nun 9 kişilik yeni yöne-
tim kurulunda Süleyman Kaya, Muhsin Gü-
müş, Veli Önver, Muhammet Kökten, Emre 
Başaran, Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk 
ve Süleyman Uysal yer aldı.

FTSO Yönetim Kurulu’nun 21 Ekim 2022 ta-
rihindeki ilk toplantısında görev dağılımı ya-
pıldı. Ramazan Dim ve Muhammet Kökten 
başkan yardımcılığı görevine seçilirken, Sü-
leyman Uysal sayman üye oldu. 
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FTSO’NUN YÖNETİM KURULU
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) 
15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan 
meslek komiteleri ve meclis üyeleri se-

çiminde 13 grubun 13’ünü, 19 Ekim Çarşamba 
günü yapılan yönetim kurulu seçimlerinde ise 
37 meclis üyesinin 37’sinin oyunu alarak tekrar 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen 
Osman Çıralı, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü 
mazbatasını aldı. 

Yeni FTSO yönetimi adına Başkan Çıralı’ya 
mazbatası, Fethiye İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Ungan tarafından verilirken Fethi-
ye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı da 
törene katılarak Başkan Çıralı ve FTSO yöneti-
mini tebrik etti.   

Fethiye Adliyesi’ndeki mazbata teslim töre-
ninde Başkan Çıralı’ya, Başkan yardımcıları 

BAŞKAN
ÇIRALI,

MAZBATASINI
ALDI

Ramazan Dim, Muhammet Kökten, Yönetim 
Kurulu üyeleri Halil İbrahim Öztürk, Emre Ba-
şaran ve Veli Önver ile Meclis Üyesi Kemal Hıra 
eşlik etti. Başkan Çıralı mazbatasını İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir Ungan’dan alır-
ken, törene katılan Fethiye Cumhuriyet Baş-
savcısı Günşafak Karartı da Başkan Çıralı ve 
yönetimine yeni dönemde başarılar diledi. 

Mazbatasını almasının ardından yönetim ku-
rulu ile göreve resmen başladıklarını belirten 
Başkan Çıralı, FTSO üyelerinin yüksek tevec-
cühüyle sorumluluklarının daha da büyü-
düğü bir döneme girdiklerini söyledi. Büyük 
FTSO ailesiyle birlikte devam eden projeleri 
tamamlamak, yeni projelerle de Fethiye ve 
Seydikemer’in sosyoekonomik gelişimine 
katkı sunmak istediklerini vurgulayan Başkan 
Çıralı, “Öncelikle bir dönem daha bizlerle yol 
yürümek isteyen üyelerimize tekrar teşekkür 
ediyorum. Yeni dönemde üyelerimizin bü-
yük desteğinin gücüyle, Fethiyemiz ve Sey-
dikemerimiz için çalışacağız. Devam eden 
projelerimizin yanına, üyelerimizin ekonomik 
gelişimine doğrudan ve dolaylı yoldan katkı 
sunacak birçok proje ekledik. Bu projeleri de 
hayata geçirmek, bunun yanında üyelerimize 
eksiksiz hizmet vermek için durmadan çalışa-
cağız.” dedi.  
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FTSO Likya salonunda gerçekleştirilen 
yeni dönemin ilk meclis toplantısı, en 
kıdemli üye olan Yönetim Kurulu Baş-

kanı Osman Çıralı başkanlığında başladı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Osman 
Çıralı, başta Oda üyeleri olmak üzere seçim 
sürecine destek veren herkese teşekkür etti. 
Çıralı, “Üyelerimiz, bize önümüzdeki 4 yıl için 
Odamıza, üyelerimize ve bölgemize hizmet 
etme görevi verdi. Tüm üyelerimize verdik-
leri destek, duydukları güven dolayısıyla te-
şekkür ediyorum. Meclisimizde, meslek ko-
mitelerimizde yer almaya hak kazanan tüm 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hep birlikte 
bölgemiz ekonomisinin büyümesi için birlik 
beraberlik içinde çalışacağız. Her zaman söy-
lediğim gibi hizmet ekip işi. Biz üyelerimize 
sizlerle birlikte hizmet edeceğiz. Hepimizin 
tek ve ortak görevi var; o da 6 bini aşkın üye-
siyle FTSO camiasına ve bölge ekonomisine 

KEMAL HIRA
FTSO MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

(FTSO) 15 Ekim 2022 tarihinde 
yapılan Oda organ seçimleri 

sonrasında ilk Meclis toplantısı 
24 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. 

Toplantıda, FTSO Meclis Başkanlığına 
Kemal Hıra, Meclis Başkan 

Yardımcılıklarına Bayram Kiremitli ve 
Bayram Viran, Meclis Katip Üyeliğine 

ise Nihat Oran seçildi. 
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hizmet. Meslek komitelerimiz ve meclisimiz 
içerisinde çok değerli hizmet gönüllüsü arka-
daşlarımız var, aramıza yeni katılan arkadaş-
larımız var, genç arkadaşlarımız var, biz onla-
rın dinamizm ve vizyonundan, onlar bizlerin 
tecrübelerinden yararlanarak oluşacak sinerji 
ile 4 yıl boyunca hep birlikte, bölgemiz için 
çalışacağız, üreteceğiz. Bu yeni dönemin bir-
lik beraberlik içinde geçmesini Fethiyemize, 
Seydikemerimize, bölge ve ülke ekonomimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye 
konuştu. 
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Toplantıda daha sonra toplantıya 
katılan 33 meclis üyesinin oylarıy-
la Meclis Başkanı, Meclis Başkan 

Yardımcıları ve Meclis Katip Üyesi ile He-
sapları İnceleme Komisyonu üyeleri be-
lirlendi. Meclis üyelerinin oylarıyla Meclis 
Başkanlığına Kemal Hıra, Meclis Başkan 

MECLIS BAŞKANLIK DIVANI SEÇILDI
Yardımcılıklarına Bayram Kiremitli ve 
Bayram Viran, Meclis Katip Üyeliğine ise 
Nihat Oran oy birliğiyle seçildi. Toplan-
tıda yapılan oylamada Kadir Kurt, Emre 
Ekizoğlu, Bilal Göksu, Mustafa Demirhan, 
Güney Arıkan da Hesapları İnceleme Ko-
misyonu üyeleri oldu. 

Seçimlerin ardından konuşma yapan 
Meclis Başkanı Kemal Hıra, şunları söy-
ledi: 

“Tüm üyelerimize verdikleri destek, 
duydukları güven dolayısıyla teşekkür 
ediyorum. Üyelerimizin oylarıyla Mecli-
simize, meslek komitelerimize seçilen 
arkadaşlarımızın hepsini ayrı ayrı tebrik 

Kemal Hıra:
“Uyum içinde çalışacağımıza inanıyorum”

ediyorum. Yeni en çok mutlu eden konu 
2 kadın meclis üyemizin olması. Meclis 
üyesi arkadaşlarımızla uyum içinde, bir-
lik beraberlik ve hoşgörü içinde çalışa-
cağımıza inanıyorum. Hep birlikte bölge 
ekonomisinin güçlenmesi için çalışaca-
ğız. Meclis Üyelerimizin takdiriyle önü-
müzdeki 4 yıl için Odamıza, üyelerimize 
hizmet etme görevini üstlendik.” 



19EKİM-KASIM-ARALIK 2022 MAKRİ

Kemal HIRA Meclis Başkanı

Bayram VİRAN Meclis Başkan Yardımcısı

Bayram KİREMİTLİ Meclis Başkan Yardımcısı

Nihat ORAN Meclis Kâtip Üyesi

Osman ÇIRALI Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan DİM Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Muhammet KÖKTEN Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Süleyman UYSAL Sayman Üye

Süleyman KAYA Yönetim Kurulu Üyesi

Muhsin GÜMÜŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Veli ÖNVER Yönetim Kurulu Üyesi

Halil İbrahim ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

Emre BAŞARAN Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih TUNÇ Meclis Üyesi

Kadir KURT Meclis Üyesi

Halef SAVUKDURAN Meclis Üyesi

Seyhan ÖZGÜR Meclis Üyesi

Özkan TORUNOĞULLARI Meclis Üyesi

Can YILMAZ Meclis Üyesi

Erol AKSOY Meclis Üyesi

Bilal GÖKSU Meclis Üyesi

Süleyman CENGİZ Meclis Üyesi

Emre Ekizoğlu Meclis Üyesi

Ramazan Sıtkı GÜMÜŞHAN Meclis Üyesi

Fırat AYDIN Meclis Üyesi

Zeki KULA Meclis Üyesi

Aydın ERTEMLİ Meclis Üyesi

Güney ARIKAN Meclis Üyesi

Yenal YELKEN Meclis Üyesi

Ertuğrul GÜRKAN Meclis Üyesi

Mehmet Akif ERKEK Meclis Üyesi

Yücel ÖZDEMİR Meclis Üyesi

Mehmet KÖSE Meclis Üyesi

Mustafa DEMİRHAN Meclis Üyesi

Ayfer KIVRAK Meclis Üyesi

Akif MİLASLIOĞLU Meclis Üyesi

Ali Onur ERTAŞ Meclis Üyesi

FTSO Meclisi Üyeleri

Osman ÇIRALI Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan DİM Yönetim Kurulu           
Başkan Yardımcısı

Muhammet KÖKTEN Yönetim Kurulu           
Başkan Yardımcısı

Süleyman UYSAL Yönetim Kurulu         
Sayman Üye 

Muhsin GÜMÜŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman KAYA Yönetim Kurulu Üyesi 

Halil İbrahim ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

Veli ÖNVER Yönetim Kurulu Üyesi

Emre BAŞARAN Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri 

TOBB Genel Kurul Delegeleri

Disiplin Kurulu Üyeleri
AN-SA Yatçılık Akaryakıt Otogaz Kiralama İnşaat İthalat 

İhracat Pazarlama Turizm Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi

Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Compass Yatçılık Limited Şirketi, 

Özel Sim Eğitim Öğretim Basın Yayın Anonim Şirketi

Arıcan İklimlendirme-Şevki Arıcan 

Erhan Başar 

Tempa Turizm İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi

Bilal Göksu

Ramazan Sıtkı Gümüşhan

Mehmet Köse

Akif Milaslıoğlu
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FTSO Meslek Komiteleri, 20 Ekim 2022 tarihinde ilk toplantılarını gerçekleştirerek görev da-
ğılımı yaptı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
da komite toplantılarına katılarak komite üyeleri, başkan yardımcıları ve komite başkanla-

rını tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. 

FTSO Meslek Komiteleri Başkan ve Başkan Yardımcıları 

Meslek Komiteleri’nde Görev Dağılımı Yapıldı 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI

1 Nolu  Meslek Komitesi Bülent Taşan Niyazi Uran

2 Nolu  Meslek Komitesi Burak Boz Kurtuluş Çamurköylü

3 Nolu  Meslek Komitesi Hilal Polat Özlem Koçpınar

4 Nolu  Meslek Komitesi Şevki Arıcan Cumhur Durmaz

5 Nolu  Meslek Komitesi Mustafa Yiğit Süleyman Sayın

6 Nolu  Meslek Komitesi Hüseyin Küp Ramazan Okar

7 Nolu  Meslek Komitesi Selamettin Yılmaz Neşat Güzel

8 Nolu  Meslek Komitesi Ramazan Patat Melike Akçin

9 Nolu  Meslek Komitesi Konca Eroğlu İlkay İde

10 Nolu  Meslek Komitesi Aytekin Topuz Mehmet Demirel

11 Nolu  Meslek Komitesi Mustafa Özkaya Nimet Burnazoğlu

12 Nolu  Meslek Komitesi Fatih Tunç Ayhan Yiğit

13 Nolu  Meslek Komitesi Mehmet Ali Uyar Murat Koç

1 Nolu  Meslek Komitesi 1 Nolu  Meslek Komitesi
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2 Nolu  Meslek Komitesi

3 Nolu  Meslek Komitesi

4 Nolu  Meslek Komitesi

5 Nolu  Meslek Komitesi

2 Nolu  Meslek Komitesi

3 Nolu  Meslek Komitesi

4 Nolu  Meslek Komitesi

5 Nolu  Meslek Komitesi
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6 Nolu  Meslek Komitesi

7 Nolu  Meslek Komitesi

8 Nolu  Meslek Komitesi

9 Nolu  Meslek Komitesi

6 Nolu  Meslek Komitesi

7 Nolu  Meslek Komitesi

8 Nolu  Meslek Komitesi

9 Nolu  Meslek Komitesi
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10 Nolu  Meslek Komitesi

11 Nolu  Meslek Komitesi

12 Nolu  Meslek Komitesi

13 Nolu  Meslek Komitesi

10 Nolu  Meslek Komitesi

11 Nolu  Meslek Komitesi

12 Nolu  Meslek Komitesi

13 Nolu  Meslek Komitesi
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FTSO Meslek Komiteleri Üyeleri 

1 Nolu İmalatçılar Meslek 
Komitesi
Bülent Taşan
Niyazi Uran
Kadir Kurt

Süleyman Kaya
Seyhan Özgür

Recep Teke
Ramazan Angay

6 Nolu Konaklama 
Hizmetleri Meslek Komitesi

7 Nolu Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Meslek Komitesi

Hüseyin Küp
Ramazan Okar

Üzeyir Can Belci
Muhammet Kökten

Emre Ekizoğlu
Ramazan Sıtkı Gümüşhan

Cenk Şimşek

Selamettin Yılmaz
Neşat Güzel

Aydın Ertemli
Bayram Selman Kocaman

Murat Öztürk
Fırat Aydın
Zeki Kula

5 Nolu İnşaat Malzemeleri 
Meslek Komitesi

Mustafa Yiğit
Süleyman Sayın
Bayram Kiremitli
Süleyman Cengiz

Mustafa Büyükaydın

3 Nolu İnşaat Taahhüt 
Meslek Komitesi

Hilal Polat
Özlem Koçpınar

Veli Önver
Özkan Torunoğulları

Can Yılmaz
Ergün Bağlan

Ramazan Cem Ateş

2 Nolu Tarım, Hayvancılık, 
Su Ürünleri Ticareti İle

Zirai İlaç Meslek Komitesi
Burak Boz

Kurtuluş Çamurköylü
Bayram Viran

Muhsin Gümüş
Halef Savukduran

Ali Rıza Günal
Muhsin Demir

4 Nolu Elektrik Elektronik 
ve Dayanıklı Tüketim 

Malları Meslek Komitesi
Şevki Arıcan

Cumhur Durmaz
Bilal Göksu
İhsan Cin

Erol Aksoy
Halil İbrahim Öztürk

Ali Çelik

8 Nolu Sigorta ve Finans 
Hizmetleri Meslek 

Komitesi
Ramazan Patat
Melike Akçin
Kemal Hıra

Hakan Kayışçı
Güney Arıkan
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FTSO Meslek Komiteleri Üyeleri 

9 Nolu Oto Kiralama ve 
Seyahat Acenteleri Meslek 

Komitesi

12 Nolu Akaryakıt, 
Otomotiv ve Ulaştırma 

Komitesi

13 Nolu Emlak, Eğitim, 
Sağlık ve Sportif Faaliyetler 

Meslek Komitesi

10 Nolu Toptan ve 
Perakende Gıda Ticareti 

Meslek Komitesi

11 Nolu Kuyum, Tekstil 
ve Ayakkabı Toptan ve 

Perakende Ticari Meslek 
Komitesi

Konca Eroğlu
İlkay İde

Emre Başaran
Ertuğrul Gürkan

Yenal Yelken
Çağlar Yücetepe

Zafer Şekerci Fatih Tunç
Ayhan Yiğit

Süleyman Uysal
Nihat Oran

Mehmet Rasih Gürbüz

Taha Orak
Ziya Tombak

Mehmet Ali Uyar
Murat Koç

Osman Çıralı
Akif Milaslıoğlu

Salih Dündar

Ali Onur Ertaş
Halil Ümit Ünsal

Aytekin Topuz
Mehmet Demirel

Mehmet Akif Erkek
Ramazan Dim

Şah Köse
Yücel Özdemir
Mahmut Çoruh

Mustafa Özkaya
Nimet Burnazoğlu

Mehmet Köse
Ayfer Kıvrak

Mustafa Demirhan
Emir Özaslan

Menderes Alemdaroğlu
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 
Meclis Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Meclis Baş-

kanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üye-
leri Ankara’da temaslarda bulundu. İlk olarak 
Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıkan 
FTSO Heyeti daha sonra Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nu makamında ziyaret etti.

FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Meclis Başkanlık 
Divanı Üyeleri Bayram Kiremitli, Nihat Oran, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Rama-
zan Dim, Muhammet Kökten, Sayman Üye 
Süleyman Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Sü-
leyman Kaya, Muhsin Gümüş, Veli Önver, Halil 
İbrahim Öztürk, Emre Başaran, Meclis Üyeleri 
Halef Savukduran, Can Yılmaz, Erol Aksoy, Bilal 
Göksu, Ramazan Sıtkı Gümüşhan, Yenal Yel-
ken, Ertuğrul Gürkan, Yücel Özdemir, Mustafa 
Demirhan, Ayfer Kıvrak, Fatih Tunç, Akif Mi-
laslıoğlu ve Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu’dan 
oluşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, 
Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziya-
ret etti.

FTSO HEYETİ,FTSO HEYETİ,
BAŞKENTTE ÖNCE ANITKABİR’İBAŞKENTTE ÖNCE ANITKABİR’İ

ARDINDAN TOBB’U ZİYARET ETTİARDINDAN TOBB’U ZİYARET ETTİ

FTSO Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini 
ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu. 
Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, daha sonra 
Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Başkan Çıra-
lı Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:
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“Türkiye Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Aziz Atatürk                          
Fethiye iş dünyasının temsilcileri, laik Türki-
ye Cumhuriyetinin ve demokrasinin bekçileri 
olarak, 9 Şubat 1931 tarihinde Ege Vapuru’n-
dan selamladığınız Fethiyemizden getirdiği-
miz derin saygı, minnet ve şükran ile manevi 
huzurlarınızda olmanın sevinç ve gururu için-
deyiz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak 
Size, Sizin ilkelerinize bağlılığımızı arz etmek 
için yüksek huzurunuzdayız.

Sizin öncülüğünüzde büyük fedakârlıkla ku-
rulan bu vatanın, bize en büyük emaneti-
niz olduğunu bir an bile unutmadan, Türk İş 
Dünyasının temsilcileri olarak, bölgemiz ve 
ülkemiz ekonomisine hizmet etmek için çalı-
şıyoruz. Çizdiğiniz yolu, gösterdiğiniz hedefleri 
asla unutmayacağız.

Aziz Atatürk, Odamız ve üyelerimiz adına, 
Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugün-
lere gelmesinde başta siz olmak üzere, tüm 
şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.” 
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FTSO Heyeti, Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etti
Anıtkabir’de yapılan tören sonrasında FTSO 
Heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, FTSO 
Meclis Başkanı Kemal Hıra ve Yönetim Kurulu 
Osman Çıralı ve FTSO Meclis üyelerini tebrik 
ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar 
diledi. 

Ziyarette FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Çıralı Oda üyelerinin taleplerini ileterek, 
üyelerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin 
yer aldığı bir dosya sundu. Kredi Garanti Fonu 
(KGF) desteklerinin de gündeme geldiği ziya-
rette Hisarcıklıoğlu, FTSO heyetine yeni açık-
lanacak KGF paketleri hakkında bilgi verdi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Arabulu-
culuk ve Tahkim Merkezi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Açı-
lışta konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, ticari davaların 
yıllarca sürdüğüne dikkat çekerek, yargıda 
davaların uzun sürdüğünü, arabuluculuk, tah-

kim ve uyuşmazlık müesseseleriyle anlaşmala-
rın daha kısa sürede sonuçlanacağını söyledi. 
Başkan Hisarcıklıoğlu, “Ahilik sisteminin deva-
mı niteliğindeki arabuluculuk sistemi ile daha 
önce 4-5 yıl süren davalar 3 ayda sonuçlanıyor. 
Arabuluculuğa gelen başvuruların büyük ço-
ğunluğu anlaşmayla sonuçlanıyor. En önemlisi 
de taraflar helalleşerek ayrılıyorlar.” dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, 
FTSO ARABULUCULUK MERKEZİNİ AÇTI
TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR HIZLA ÇÖZÜLECEK

Odadan
Haberler
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merke-
zi’nin açılışına ve TOBB & FTSO Ekonomi İstişa-
re Toplantısı’na katılmak üzere Fethiye’ye gel-
di. FTSO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin 
açılış törenine Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, 
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bo-
lelli, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Da-
daşoğlu, Muğla Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Uğur Özen, Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit 
Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Koray Özcan, Marmaris Ticaret Oda-
sı Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim 
Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Milas Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, 
Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ile FTSO 
Meclis, Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri 
üyeleri ile Oda üyeleri katıldı.  

Hisarcıklıoğlu, İstişare 
Toplantısında FTSO üyelerine 
seslendi
Açılış töreninin ardından TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu başkanlığında Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) & Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Ekonomi İstişare Toplantısı yapıldı. Top-
lantıda FTSO üyelerine seslenen TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, öncelikle açılışını yaptıkları 
Uyum ve Arabuluculuk Merkezi’nin önemine 
değindi. TOBB Başkanı, “Yıllar süren davaların, 
arabuluculuk merkeziyle çok kısa sürede so-
nuca ulaştığını görebileceksiniz. Artık tüm ti-
cari ihtilaflarınızı burada, hem daha hızlı, hem 

de daha az masrafla çözebileceksiniz. Sizler 
de, Odamızın ayağınıza getirdiği bu imkânı 
muhakkak kullanın.” dedi.

Mesleki eğitime büyük önem 
veriyoruz
Özel sektörün ilk defa, Odalar vasıtasıyla mes-
leki eğitimin içinde yer almasını sağladıklarını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bu meslek lisemi-
zin hamiliğini Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
mız üstlendi. Bu sayede gençlerimiz, sizlerin 
ihtiyaç duyduğu becerileri edinerek yetişecek, 
ara eleman değil, aranan elemanlar olacaklar, 
nitelikli çalışan bulma sıkıntınıza da çözüm 
getirecekler. Odamız, gemi inşa sektörünün 
talebi doğrultusunda okul bünyesinde, bir 
de Gemi yapım atölyesi projesi başlattı. Hem 
gençlerimizi meslek sahibi yapacak, hem de 
ihracat gelirimizi artıracak bu girişimi de çok 
değerli buluyorum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: “Osman Çıralı 
Başkanımızı yürekten tebrik 
ediyorum”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerel de-
ğerlere de sahip çıktığını bildiren TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu markalaşmanın ancak 
böyle sağlanacağını vurguladı. Hisarcıklıoğlu 
şunları söyledi: 

“Bu kapsamda, Fethiye Kaya İnciri’ni, Fethiye 
Tahini’ni, Seydiler Kilimi’ni coğrafi işaretle tes-
cil ettirerek, koruma altına aldı. Seydikemer 
Tarım OSB projesiyle, hayvan yetiştiriciliğini 
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destekleyip, geliştirmeyi hedefledi. Bölgede 
ivme kaybeden dalış turizmini yeniden can-
landırmak amacıyla Fethiye Sualtı Tarih Parkı 
projesini hazırladı. Esasında tüm bu hizmetler 
ve projeler, bir vizyonun göstergesidir. Üyesi-
ne en iyi şekilde hizmet sunmayı ve şehrini 
zenginleştirmeyi hedefleyen, çağdaş bir yöne-
tim anlayışının eseridir. Odamızın Fethiye’ye 
en iyi, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan, 
projeleriyle gurur duydum. Osman Çıralı Baş-
kanımızı, yönetim kurulunu ve meclisini yü-
rekten tebrik ediyorum.”

FTSO’dan beş yıldızlı hizmet
FTSO’nun akredite oda olduğunu hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, Oda’nın üyelerine beş yıldızlı 
hizmet sunduğunun altını çizdi. TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Osman kardeşimle, Ankara’da, TOBB’da da 
birlikte çalışıyorum. Kendisi Ticaret Sanayi Oda-
ları (TSO) Konseyimizde görev üstlenmiştir. Siz-
leri de, Ankara’da en iyi şekilde temsil etmek-
tedir. Hem Fethiye’ye değer katan çalışmalar 
yapmak, hem de sizlerin her sıkıntısını Anka-
ra’ya getirip, çözüm aramaktadır. İşte en son, 
geçen ay, Ankara’da TOBB’da, düzenlediğimiz, 
Finansmana Erişim İstişare Toplantısında, Os-
man Başkanımız, sizlerin krediye ulaşmakta 
yaşadığınız sorunları, 3 kamu bankamızın ge-
nel müdürlerine iletti. Pandemi döneminde 
de, dertlerinize tercüman oldu. Sıkıntılarınızı 
ve taleplerinizi topladı. Hep birlikte bunları, icra 
makamında olan hükümete ilettik. Bunların 
önemli bir kısmından da sonuç aldık. Pek çok 
destek ve düzenleme hayata geçti. Ama sıkın-

tılarımız bitmedi, sorunlar elbette var. Bunları 
da devamlı dile getiriyor, ilgili Bakanlara aktarı-
yor, çözüm sağlamak için uğraşıyoruz.

Yaptıkları tüm örnek çalışmalar ve bölgeye 
kazandırdıkları eserlerden dolayı, Osman Çı-
ralı Başkanımız başta olmak üzere, tüm FTSO 
yönetimini, meclisini, genel sekreterimizi ve 
çalışanları yürekten kutluyorum.” 

Fethiye’ye okul müjdesi 
Hisarcıklıoğlu, konuşmasının sonunda, FTSO 
Başkanı Osman Çıralı’nın talebiyle Fethiye’de 

de bir okul yapma kararı aldıklarının müjdesi-
ni verdi. 

Çıralı’dan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
Toplantıda konuşan FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, pandemi dönemi de 
dahil olmak üzere her zaman oda ve borsa-
ların yanında olduğu için TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Sorunla-
rımıza sahip çıkıp, çözümü için gece gündüz 
demeden çalıştınız. Ne zaman size bir taleple 
gelsek, bizi hiç boş çevirmediğiniz gibi bizi özel 
olarak arayarak ‘var mı benden istediğiniz’ diye 
sormanız, gücümüze güç kattı. Sayısal takog-
raf işlemlerinin Fethiye’de yapılabilmesi talebi-
mize anında olumlu yanıt verdiniz ve Odamız, 
TOBB’un yetkilendirdiği 159 Yetkilendirilmiş 
Merkezden biri oldu. Böylece bölgemizde ka-
rayolu taşımacılığı yapan sürücülerimiz artık 
sayısal takograf işlemlerini Muğla’ya gitmeden 
Odamızdan yapabiliyor. Bugün de bölgemiz-
de önemli bir eksiği giderecek, iş dünyasında 
yaşanan hukuki sorunların, yargıya taşınma-
dan daha kısa sürede ve daha az maliyetle 



33EKİM-KASIM-ARALIK 2022 MAKRİ

çözülmesini sağlayacak, Odamız Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezimizin açılışını gerçek-
leştirdik.  Arkamızda Türkiye’nin en güçlü ve 
en büyük sivil toplum kuruluşu olan Birliğimiz 
olunca çok daha etkili sonuçlar alıyoruz. Fethi-
yemize, Seydikemerimize ilginiz ve desteğiniz 
bizim için çok değerli. Sağ olun, var olun.” diye 
konuştu.  

TOBB’un desteği ile Fethiye’ye anaokulu ka-
zandıracaklarını vurgulayan Çıralı, Oda üyeleri-
nin ve sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli eleman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla FTSO’nun 
Mustafa Kemal Teknik Anadolu Lisesi’nin ha-
miliğini üstlendiğini ve okul bünyesinde bu 
kapsamda gemi inşa atölyesi yapılacağını an-
lattı. Çıralı, FTSO’nun Yönetim Kurulunda yer 
aldığı Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sı-
ğırcılığı Organize Sanayi Bölgesi hakkında da 
bilgi aktardı. 

Hisarcıklıoğlu, FTSO’nun Arabulucu avukatları ile...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, FTSO çalışanlarıyla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

FTSO üyelerinin talepleri
Turizm sektöründe ve diğer tüm sektörlerdeki 
Oda üyelerinin en öncelikli talebi, alacakların 
yapılandırılması, kredi ve finans desteği oldu-
ğunu vurgulayan Çıralı, şöyle devam etti: 

“Yüksek enflasyonun sebep olduğu artan ma-
liyetler nedeniyle üye işletmelerimizin finansal 
zorlukları her geçen gün artıyor. İşletme mali-
yetleri altında ezilen üyelerimizin SGK ve ver-
gi ödemelerinin yapılandırılması beklentisini 
bizlere iletiyorlar. Bir de pandemi döneminde 
iki kez çıkarılan Nefes Kredisi’nin yeniden çıka-
rılması için üyelerimizden gelen talepler son 
dönemde arttı. Bu konularda desteğinizi bek-
liyoruz.” 

TOBB-FTSO Ekonomi İstişare Toplantısı, ko-
nuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. 
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FTSO YÖNETİM ORGANLARI 
ORYANTASYON TOPLANTISI YAPILDI 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) 
yönetim organları oryantasyon toplan-
tısında 15 Ekim seçimleriyle belirlenen 

yeni meslek komiteleri üyelerine, odanın işle-
yişi, görevleri, komitelerin çalışma sistemi ve 
birimlerin sorumlulukları konularında detaylı 
bilgi verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim 
organları oryantasyon toplantısı, meclis, yö-
netim kurulu ve meslek komiteleri üyelerinin 
katılımıyla 23 Ekim 2022 tarihinde Sundia Exc-
lusive By Liberty Fethiye Otelin toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. FTSO meslek komite-
si üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı 
toplantı, FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı’nın açış 
konuşmalarıyla başladı. 

Hıra: “Üyelerimizle iç içe olalım”
Meclis Başkanı Kemal Hıra, toplantının FT-
SO’nun 15 Ekim organ seçimleri sonrasında 
görev alan meslek komiteleri, meclis ve yö-
netim kurulu üyelerine Odayı her yönüyle ta-
nıtmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, 
“Üyelerimizin teveccühü ile seçilerek meslek 
komitelerimizde, meclisimizde ve yönetim 
kurulumuzda görev alan tüm arkadaşlarımı-
zı tekrar tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.” 
dedi.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Anayasa 
gereğince kuruluş kanunu olan kamu tüzel 
kişiliğine haiz kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşu olduğunu hatırlatan Kemal 
Hıra, şunları söyledi: “Meslek komitelerimiz 
Odalarda önemli işlevleri yerine getiren yapı-
lar. Üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri 
ilk olarak meslek komitelerimizde dile getiri-
liyor. Bu açıdan meslek komitelerimizde yer 
alan arkadaşlarımız ne kadar üyelerimiz ile iç 
içe olur ve sektörlerimizin gündemini Odamı-
za taşırsa o kadar verimli hizmeti üretiriz. Mes-
lek Komitelerimiz, Meclisimiz ve Yönetim Ku-
rulumuz ile uyum içerisinde çalışarak üyeleri-
mize dokunacağımıza ve sorunlarına derman 
olacağımıza ve 4 yıllık süreçte başarılı işlere 
imza atacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Çıralı: “Tek ortak görevimiz var; 
üyemize, bölgemize hizmet”
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
da toplantıda yaptığı konuşmada yeni dö-
nemde görev alan tüm organ yöneticilerini 
tebrik ederek, başarılar diledi. Oda üyelerine 
hizmet için görev aldıklarını ve hizmetin de 
ekip işi olduğunu dile getiren Osman Çıralı, 
şunları söyledi: 

“Hepimizin tek ve ortak görevi var; o da 6 bini 
aşkın üyesiyle FTSO camiasına ve bölge eko-
nomisine hizmet. Hizmet ekip işi. Birlik bera-
berlik içinde üyelerimizin taleplerinin karşı-
lanması, bölgemiz ekonomisinin güçlenerek 
büyümesi için çalışacağız. Bunu yaparken de 
söz verdiğimiz gibi şeffaf, paylaşımcı ve he-
sap veren bir anlayışla hizmet edeceğiz.2026 

FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı
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atı hakkında bilgi veren bir sunum yaptı. 

FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu’nun 
Odanın hizmetlerini tanıtan bir sunum ger-
çekleştirdiği toplantıda Oda çalışanları da 
kendi birimleri ve yaptıkları işlerle ilgili organ 
üyelerine bilgi verdi. 

yılına kadar birlikte yürüyeceğimiz 4 yıllık hiz-
met süremizde siz değerli arkadaşlarımızla, 
akreditasyon sisteminin temel şartlarından 
olmasının yanı sıra seçim vaadimiz de olan 
şeffaf, kurumsal yönetim anlayışıyla Odamız-
da hizmet edeceğiz.”  

FTSO’nun Türkiye’nin en köklü Odalarından 
biri olduğunu vurgulayan Çıralı, şöyle devam 
etti: “Türk özel sektörünün mesleki üst kuru-
luşu ve yasal temsilcisi olan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği çatısı altında hizmet ve-
ren Odamız, gücünü, köklü geçmişinden ve 
üyelerinden alıyor. Üyelerimize daha iyi ve 
çağdaş hizmet anlayışı ile gelişen teknoloji 
ve değişen ihtiyaçları yakından takip eden 
Odamız, bu doğrultuda üyelerimize sundu-
ğu hizmeti her geçen gün geliştiriyor. Oda-
mız, gerçekleştirdiği projeler ve faaliyetleriyle 
bölgenin ticari hayatına ve ekonomisine yön 
vererek gelişmesine katkıda bulunuyor. Yeni 
hizmet döneminin birlik beraberlik içinde 
geçmesini, Fethiyemize, Seydikemerimize, 
bölge ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını 
diliyorum. “ 

FTSO’nun uyguladığı kalite ve akreditasyon 
standartlarıyla üyelerine 5 yıldızlı hizmet ver-
diğini kaydeden Çıralı daha sonra meslek ko-
mitesi üyelerine FTSO’nun işleyişi ve mevzu- FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün beraberinde Fethiye 
Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP 

Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Belediyesi 
Meclis Üyesi Veli Pabuççu’nun yer aldığı he-
yetle birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı ziyaret etti. Başkan Gürün’ü FTSO Meclis 
Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Meclis Başkan Yardımcıları Bay-
ram Viran, Bayram Kiremitçi, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ramazan Dim, Yönetim 
Kurulu üyeleri Muhsin Gümüş, Süleyman 
Kaya, Halil İbrahim Öztürk, Emre Başaran, Veli 
Önver ile FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu 
karşıladı. Seçimlerde güven tazelemenin öne-
mine değinen Başkan Osman Gürün, güven 
tazeleyen FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Çıralı’yı ve Meclis Başkanlığı’na seçilen 
Kemal Hıra ile yenilenen Oda meclisini ve yö-
netimini tebrik ederek başarılar diledi. Osman 
Gürün, Fethiye’nin Büyükşehir Belediyesinin 
ve Fethiye Belediyesinin yetkisinde olan her 
türlü sorunu konusunda sivil toplum kuruluş-
larına bilgilendirme yapmaya hazır olduğunu 
vurgulayarak, “Sorunlarımızı taleplerinizi bize 
iletin. Sorunlarımızı hep beraber konuşma-
mız gerekiyor. Hangi konuda talepte bulu-
nursanız o konuyla ilgili birimlerimiz sunum 
yapıyor. İlgili daire başkanı ekibi ile birlikte ge-
liyor, her türlü sorununuzu cevaplandıracak. 
Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili 
daire başkanlarımız bilgi vererek, her soruyu 

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE 
BAŞKANI 

OSMAN 
GÜRÜN’DEN 

FTSO’YA
HAYIRLI OLSUN 

ZİYARETİ
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Osman Gürün, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası’nı (FTSO) 
ziyaret ederek, 15 Ekim 2022 ta-
rihinde yapılan seçimle göreve 
gelen Oda Meclis Divanı ve Yö-

netim Kurulu’na başarılar diledi. 
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cevaplandıracaktır. Biz doğrusunu anlatalım, 
siz doğrusunu bilin. Bir sorun çözülemiyorsa 
neden çözülemiyor onu bilin istiyorum. Be-
nim en mutlu olduğum şey daha fazla hizmet 
vermek ve talepleri yerine getirmek. Benim 
en çok önem verdiğim şey güven duygusu. 
Birlikte yol yürüyeceğiz. Osman Çıralı Başka-
nım ile geçen dönemden de güven ortamı-
mız vardı. Bunu yeni dönemde de koruyaca-
ğımıza inanıyorum. “ diye konuştu. 

Çıralı: “Meslek komitelerimizden 
gelen talepleri ileteceğiz”
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek “Yeni oluşan meslek komitelerimizden 

gelen çok sayıda talep var. Onları dosya haline 
getirip sizlere ileteceğiz. Belediyelerimiz ta-
rafından yapılacak birebir bilgilendirmelerin 
çok daha sağlıklı olacağına ve birlikte hareket 
ederek, sorunların çözüleceğine inanıyorum.” 
dedi. Başkan Çıralı, 15 Ekim’de yapılan seçim-
lerle Oda meclisinin ve yönetiminin büyük 
ölçüde yenilendiğini belirterek “Oda Meclisi-
miz de yönetimimiz de büyük ölçüde değişti, 
gençleşti. 37 meclis üyemizden 26 meclis üye-
miz yeni. Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni 
dönemde de belediyelerimiz ile uyum içinde 
çalışarak, diyalog halinde üyelerimizin sorun-
larının çözümü için çalışmaya devam edece-
ğiz.”  şeklinde konuştu. 

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Osman 
Gürün, FTSO Meclis divanı ve yönetim kurulu 
üyelerinin Fethiye’nin iş dünyasına ilişkin so-
runlarını dinledi. Ziyarette, otopark, alt yapı ve 
kanalizasyon sorunu, garajın taşınması, totem 
sıkıntısı ve yat çekek yeri sorunları ele alındı. 
Gürün, diyalog ve işbirliği içinde tüm sorunla-
rın üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Ziya-
ret toplu fotoğraf çekimi ile sonra erdi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Fethiye 
İlçe Müdürü Osman Akbeyaz, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) meclis 

üyelerine, SGK uygulamaları ve teşvikleri hak-
kında bilgi verdi.

FTSO’nun Ekim ayında yapılan organ seçim-
lerinin ardından oluşan oda meclisi, ikinci top-
lantısını 17 Kasım 2022 Perşembe günü yaptı. 
FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra’nın başkanlı-
ğında FTSO Likya Salonu’nda gerçekleştirilen 
Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda,  SGK 
uygulamaları ve teşvikleri hakkında meclis 
üyeleri bilgilendirildi. 

Toplantının açılışında konuşan Kemal Hıra, 13 
Kasım Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi’n-
de 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de 
yaralandığı bombalı saldırının üzüntüsü için-
de olduklarını belirterek, “İstiklal Caddesi’nde 
gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar 
dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi. 

Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu Fethiye 
İlçe Müdürü Osman Akbeyaz, FTSO meclis 
üyelerine SGK’nın mevzuatı ve işverenlere uy-
gulanan prim teşvikleri hakkında bilgi aktardı. 
Osman Akbeyaz, kayıt dışı istihdamla müca-
dele ve yabancı uyruklu işçi çalıştırılması ko-
nularında meclis üyelerinin sorularını cevap-
landırdı. 

Meclis toplantısında daha sonra FTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Odanın fa-
aliyetleri ve Fethiye Güç Birliği şirketinin he-
sapları ve yaptığı çalışmalar hakkında meclis 
üyelerine sunum yaparak bilgi verdi.

Toplantı gündem maddelerinin oylanarak oy-
birliğiyle karara bağlanmasının ardından son 
buldu.    

FETHİYE SGK MÜDÜRÜ AKBEYAZ, 
FTSO MECLİS ÜYELERİNE BİLGİ VERDİ 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Muğla Genç Girişimciler Kurulu toplan-
tısı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

(FTSO) yapıldı. Toplantı öncesi girişimciler ku-
rulu üyeleri, FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile bir 
araya gelerek FTSO organ seçimleri dolayısıyla 
tebriklerini iletti.  
FTSO Meğri Salonu’nda 4 Kasım 2022 tari-
hinde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Genç 
Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Zeybek, 
FTSO Genç Girişimciler Kurulu üyesi Çağkan 
Uran, Merve Bakçek, Dinç Dişçigil, Dursun De-
mirkan, Hidayet Kabaçam ile Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Personeli Gamze Avcı katıldı.

Kurul üyeleri toplantı öncesi Mec-
lis Başkanı Kemal Hıra ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile bir 
araya gelerek hayırlı olsun dileklerini 
iletti.

Görüşmede Muğla Genç Girişimci-
ler Kurulu FTSO Temsilcisi Çağkan 
Uran, yeni dönemde daha aktif ola-
rak çalışma yürütmek istediklerini 
belirterek tüm Muğla odalarından 
destek beklediklerini iletti.

Başkan Çıralı ise ziyaretten duydu-

TOBB MUĞLA GENÇ GİRİŞİMCİLER 
KURULU FETHİYE’DE TOPLANDI

ğu memnuniyeti dile getirerek Muğla Genç 
Girişimciler Kurulu temsilci sayısını önümüz-
deki dönemde arttırmayı hedeflediklerini 
belirtti. Muğla Genç Girişimciler Kurulu’nun 
projelerini Muğla odaları olarak her zaman 
destekleyeceklerinin altını çizen Başkan Çıralı, 
genç girişimcilerin önlerini açmak için ellerin-
den gayreti göstereceklerini vurguladı.

Görüşmede Muğla bölgesindeki coğrafi işa-
retli ürünler konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Görüşmenin ardından başlayan toplantı da ise 
yürütülecek projeler görüşülerek ve yeni yol 
haritaları belirlendi. 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) 
kardeş odası Makedonya-Türkiye Ticaret 
Odası (MATTO) ile birlikte düzenlediği Ku-

zey Makedonya ve Balkan ülkeleriyle Fethiye 
arasında turizm tanıtımı programı kapsamın-
da Makedonya’daki tur operatörleri, Fethiye 
konaklama sektörü temsilcileri bir araya geldi. 

Kuzey Makedonya ile Fethiye arasında turizm 
işbirliğini arttırmak amacıyla atılacak adım-
ların değerlendirildiği Makedonya ve Fethiye 
turizm sektörü temsilcileri toplantısına, Fethi-
ye Belediye Başkanı Alim Karaca, FTSO Meclis 
Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ramazan Dim, MATTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Maksut Karayalçın, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başka-
nı İlkay Tugay, FTSO Yönetim Kurulu üyeleri 
Emre Başaran, Halil İbrahim Öztürk, Süley-
man Kaya, Veli Önver, Fethiye Turizm Danış-
ma Bürosu Müdürü Saffet Dündar, Dalaman 
YDA Dalaman Havalimanı Operasyonlar ve 
Gelirler Direktörü Orçun Sungur, MATTO İcra 
Müdürü Şahbaz Molaliev, FTSO Genel Sekre-
teri Ezgi Kullukçu, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Ya-
rımcısı Ali Kaçar, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk 
Ammiler, Barış İbiş, Göcek Halk Meclisi Baş-
kan Yardımcısı Onur Ugan ile Fethiye ve Ku-
zey Makedonya’nın turizm aktörleri katıldı. 

Dim: “Turist akışı için uçak 
seferlerinin başlaması önemli”
Sundia Exclusive By Liberty Fethiye Otel’de 
29 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen toplan-
tının açılış konuşmasını yapan FTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dim, Makedon 

BALKAN 
ÇANAĞINDAN 
TURİSTLERİ 
AĞIRLAMAYA 
HAZIRLANIYOR  



42 MAKRİ / EKİM-KASIM-ARALIK 2022

turizm acenteleri ile kardeş oda MATTO tem-
silcilerini Fethiye’de ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, FTSO ile MATTO 
kardeş oda protokolünün iki ülke arasında 
yeni bir köprü kurduğunu söyledi. Ramazan 
Dim şöyle devam etti:

“İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar 
nedeniyle güçlü başlayan ve hızla ilerleyen 
kardeş oda çalışmalarımızın, karşılıklı uçak se-
ferlerinin başlamasıyla turizm ve ticari ilişkile-
rimizin ivme kazanacağına inanıyorum. Fethi-
ye ile Üsküp arasında ticari ilişkilerin gelişmesi 
için en önemli iki konu ulaşım ve tanıtım. Bu 
nedenle Fethiye ile Üsküp arasındaki uçak se-
ferlerinin bir an önce başlaması büyük önem 
arz ediyor. Bu konuda önemli bir yol kat ettik. 
Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında 
Dalaman-Üsküp seferlerinin başlaması da 
çok anlamlı olacak. Bundan sonraki aşamada 
Kardeş Oda olarak birlikte yürüteceğimiz tanı-
tım çalışmalarıyla ‘Balkan Çanağı’ ile Fethiye 
arasında turist akışının sağlanması konusun-
da ciddi adımlar atılacağına inancımız tam.

Kardeş Oda olarak başlattığımız görüşmele-
rin, girişime dönüşmesi ve iki ülke, iki bölge 
arasında önce turizm sonra diğer ticaret alan-
larında da devam etmesini çok önemsiyoruz. 
Sırada Kaya incirimiz, Fethiye domatesi, zeytin 
ve zeytinyağımız, balımız, Seydikemer alaba-
lığımız var. Ürettiklerimizi sizinle paylaşmak 
için heyecanlıyız. MATTO ile FTSO arasındaki 
Kardeş Oda protokolü çerçevesinde, turizmle 
başlayan işbirliğinin potansiyel diğer sektör-
lerle de devam etmesini temenni ediyorum.”

Karayalçın: “Fethiye önemli bir 
destinasyon”
MATTO Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Kara-
yalçın da toplantıda yaptığı konuşmada MAT-
TO’nun 2008 yılında kurulduğunu belirterek, 
“MATTO’nun kurulduğu tarihte Türkiye ile Ma-
kedonya arasındaki ticaret 50 milyon dolardı. 
Bu süreç içinde MATTO’nun çalışmalarıyla ti-
caret hacmi 600 milyon dolara ulaştı. Hedefi-

MATTO Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Karayalçın

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca
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miz bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmak. Yasal 
düzenlemelerin çıkarılmasında da söz sahibi 
olan MATTO kuruluşundan bu yana Make-
donya ekonomisine doğrudan katkı sağla-
maktadır. MATTO, Türkiye’deki TÜSİAD’a kar-
şılık gelen bir yapı. Üyelerimizin yüzde 70’ini 
kurumsal şirketler oluşturmakta.“ dedi. 

Geçen yıl Makedonya’dan Bodrum ve Antal-
ya’ya direkt uçak seferlerinin başladığını vur-
gulayan Maksut Karayalçın, Dalaman havali-
manın Fethiye’nin de içinde bulunduğu çok 
geniş bir destinasyona hitap ettiğini vurgula-
yarak, “Dolayısıyla Makedonya’dan Dalaman 
Havalimanına turist gelmesinin daha doğru 
olacağı inancıyla görüşmelerimizi başlattık. 
THY’nın da desteğiyle yürütülen bu çalışma-
nın sonunda Dalaman seferlerini 2023 yılında 
başlatmayı hedefliyoruz.” 

Karaca: “Makedon dostlarımızı 
2023’te Fethiye’de görmek isteriz”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde 

güzel işler yaptıklarını ve birlikte uyum içinde 
çalıştıklarının altını çizerek, Fethiye’nin tanıtı-
mı için Belediye olarak her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını söyledi. Karaca, “Bugü-
ne kadar Makedon turistleri bölgemizde gö-
remedik. Fethiye’ye bu yıl toplam 1 milyon 388 
bin kişi giriş yapmış. Bu rakamda İngilizler ilk 
sırada, Ruslar ikinci sırada yer alıyor. Önümüz-
deki yıl uçuşların da başlamasıyla Makedon 
dostlarımızı Fethiye’nin farklı destinasyonla-
rında görmek isteriz.” diye konuştu.  

Toplantıda daha sonra Fethiye Turizm Danış-
ma Bürosu Müdürü Saffet Dündar, Fethiye’ye 
ilişkin turizm istatistikleri ve destinasyonla-
rını tanıtan bir sunum yaptı. Toplantı, konuk 
acente temsilcilerinin ve Fethiye konaklama 
sektörü temsilcilerinin karşılıklı soru-cevapları 
ile devam etti. İşbirliği toplantısında, uçak se-
ferlerinin başlaması, turist akışı için yapılması 
gerekenler ve beklentiler, tanıtım faaliyetleri-
ne ağırlık verilmesi ve acenteler arası bağlar 
ele alındı. İkili görüşmelerle devam eden top-
lantı, günün anısına plaket sunulması ve top-
lu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Ftso Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dim
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(FTSO) kardeş odası Makedonya-Türki-
ye Ticaret Odası (MATTO) ile birlikte dü-

zenlediği iş geliştirme programı kapsamında 
Kuzey Makedonya’dan Fethiye’ye gelen tur 
operatörleri FTSO’da düzenlenen toplantıda 
izlenimlerini anlattı. Fethiye’nin tarihi ve do-
ğal güzelliklerinden çok etkilendiklerini ak-
taran tur operatörleri, gezdikleri konaklama 
tesislerinin de Kuzey Makendonyalı tatilciler-
den büyük rağbet göreceğine inandıklarını 
belirterek Dalaman-Üsküp uçak seferlerinin 
başlatılmasının ardından Fethiye ve Seydike-
mer’e turist akışının başlayacağından emin 
olduklarını kaydetti. Bölgenin turizm pazarı-
nı genişletmek için uzun süredir çalıştıklarını 
aktaran FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Çıralı ise Balkan çanağından tatilcileri 
ağırlamak için gerekli tüm altyapıları hazırla-
yabileceklerinin sözünü verdi.

Kardeş odalar FTSO ve MATTO işbirliğinde 
Fethiye ve Seydikemer’in tarihi ve doğal gü-
zellikleri ile konaklama tesislerini görmek 
üzere geçen 29 Kasım’da Kuzey Makedon-
ya’dan bölgeye gelen tur operatörleri, 3 gün 
süren gezi ve görüşmelerin ardından genel 
değerlendirme yapmak için FTSO Hizmet Bi-
nası’na geldi. MATTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Maksut Karayalçın, MATTO İcra Müdürü Şah-
baz Molaliev, Türk Hava Yolları Üsküp Tem-
silcisi İrfan Şaban, Aurora Tours temsilcisi 
Andrej Siracevski, ETC Travel temsilcisi Ermir 
İmami, Fibula Travel Agency temsilcisi Sonja 

DALAMAN-ÜSKÜP 
UÇAK SEFERLERİ

TURİST AKIŞINI BAŞLATACAK

Anachkova Pavloska, Savana Travel temsil-
cisi Martin Grozdanov ve SAVA Tours temsil-
cisi Goran Nikolovski, FTSO Meclis Başkanı 
Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mu-
hammet Kökten, Yönetim Kurulu Üyesi Sü-
leyman Kaya ve Genel Sekreter Ezgi Kullukçu 
tarafından FTSO Meğri Salonu’nda ağırlandı. 
Yapılan toplantında tur operatörlerinin Fethi-
ye izlenimleri ile geliştirilecek turizm strateji-
si hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tur operatörleri, “Fethiye tarihi 
ve doğal güzelliklerinin yanı sıra 
turistik aktiviteleriyle fark yaratıyor”
Kuzey Makedonya’dan direk uçuş gerçek-
leştirilen Antalya ve Bodrum’a Kuzey Make-
donyalı tatilcilerin yoğun rağbet gösterdiğini 
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belirten tur operatörleri, 
tarihi ve doğal güzellikle-
rinin yanı sıra konaklama 
tesisleriyle ön plana çıkan 
Fethiye ve Seydikemer’in 
de rağbet göreceğinden 
emin olduklarını kay-
detti. Kuzey Makedon-
yalı tatilcilerin ultra lüks 
otel konseptinden, şehir 
otellerine kadar geniş bir 
yelpazede tatil için An-
talya ve Bodrum’u tercih 
ettiğini anlatan opera-
törler, genel eğilimin ise 
her şey dâhil otellerine 
yönelik olduğunu söyledi. 
Fethiye ve Seydikemer’in 
birbirine yakın noktalar-
da birçok gezi rotası ve 
turistik aktivite barındır-
masının da büyük ayrıca-
lık olduğunu vurgulayan 
operatörler, tatilcilerinin 
tüm aktivitelere katılma 
ve bölgeyi tanıma eğili-
minde olduklarını kay-
detti. Kuzey Makedon-
ya’da yapılacak tanıtıcı 
reklamlarında tatilcilerin 
talebini bu yöne çekme-
de önemli rol oynayaca-
ğını anlatan operatörler, 
Dalaman-Üsküp uçak se-
ferlerinin başlatılması ile 
birlikte Kuzey Makedon-
ya’dan Fethiye’ye turist 
akışının başlayacağından 
emin olduklarını kaydetti. 

Başkan Çıralı, 
“Önceliğimiz 
turizm”  
Kardeş oda MATTO ile bir-
likte düzenledikleri iş ge-
liştirme programı kapsa-
mında Kuzey Makedon-
ya’dan tur operatörlerini 
Fethiye’de ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duy-
duklarını belirten FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı ise “Önce-
likle bu gezinin organi-
zasyonunda büyük pay 
sahibi olan MATTO Yöne-
tim Kurulu Üyesi Maksut 
Karayalçın ve MATTO İcra 
Müdürü Şahbaz Mola-

liev’e teşekkürlerimi su-
nuyorum. 3 gün boyunca 
ağırladığımız misafirle-
rimizle, turizme yönelik 
bilgi alışverişinin ötesin-
de kültür alışverişinde 
bulunduk. Kuzey Make-
donya tarihi kökleri açı-
sından bizim açımızdan 
çok önemli bir bölge. 
Yüzlerce yıllık bağlarımız 
olan Balkan çanağından 
tatilcilerimizi muhakkak 
bölgemizde görmek is-
tiyoruz. Kardeş odamızla 
geniş bir perspektifte iş-
birliği yapma hedefimiz 
var ancak önceliğimiz 
turizm. Bu bağlamda ol-
dukça verimli bir prog-
ram gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyorum. Gelinen 
noktada Dalaman-Üs-
küp uçak seferlerinin 
başlatılması turizm işbir-
liğimizde dönüm noktası 
olacak gibi duruyor. Türk 
Hava Yolları’ndan yetki-
limiz de heyetimiz için-
de bulunuyor. Sanırım 
kendisi de bizden uçak 
seferlerinin başlatılması 
için kararlı bir duruş ve 
planlı bir takvim bekli-
yor. Bu kararlı duruş biz 
de var. Takvimi de kısa 
sürede planlarız.” diye 
konuştu.

Fethiye ve Seydike-
mer’in turizm pazarının 
çeşitlendirilmesini FTSO 
olarak çok önemsedik-
lerini sözlerine ekleyen 
Başkan Çıralı, “Uzun sü-
redir bu arayışın içinde-
yiz. Tüm tatil anlayışla-
rına yönelik konaklama 
tesislerimiz ve turizm alt 
yapımız mevcut. Buraya 
gelen tatilcilerimizin tari-
hi ve doğal güzellerimizi 
beğeneceklerinden emi-
niz. Şuan tek yapılması 
gereken Dalaman-Üs-
küp uçak seferlerinin 
başlatılması. Bu noktada 
Türk Hava Yolları ve Dala-
man Havalimanı nezdin-
de gerekli tüm çalışma-
ları yapacağız.” dedi.   
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda (FTSO) 
vize işlemleri, Mart ayından itibaren yeniden 
başlayacak. FTSO tarafından 2019 yılında ve-
rilen vize hizmetine pandemi nedeniyle zo-
runlu olarak sona erdiğini hatırlatan Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, “Israrlı girişim-
lerimiz vize hizmetimizi bir adım daha ileriye 
götürüyoruz. Yunanistan İzmir Başkonsolosu 
Despoina Balkiza ile Kosmos Vize Hizmetleri 
şirketinin destekleri sonucu Odamızda vize 
ofisi açıyoruz. 2023 Mart ayından itibaren üye-
lerimizin ve bölge sakinlerinin vize işlemleri 
için kilometrelerce mesafe kat etmesine ge-
rek kalmadan vize işlemlerini Odamızda ko-
laylıkla gerçekleştirilecek.” dedi. Başkan Çıralı, 
desteklerinden dolayı Yunanistan İzmir Baş-
konsolosu Despoina Balkiza’ya da teşekkür 
etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yunanis-
tan İzmir Başkonsoluğu nezdinde yürüttüğü 
ısrarlı girişimler sonuç verdi. FTSO’nun 15 Ha-
ziran 2019 tarihinde başlattığı ancak Covid-19 
pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan vize 
hizmeti bu kez sürekli olarak hale geldi. Oda-
nın hizmet binasında açılacak vize ofisinde, 
mesai gün ve saatlerinde Yunanistan’a shen-
gen vizesi için başvuru yapılabilecek. 

Başkan Çıralı: 
“Üyelerimize verdiğimiz     
sözü tuttuk”
Yunanistan vize işlemlerini yürüten Kosmos 
Vize Hizmetleri şirketinin yetkilileri ile yürü-
tülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığının 
müjdesini veren FTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Osman Çıralı, şunları söyledi: 

“Odamızın Yunanistan İzmir Başkonsoluğu 
nezdinde yaptığı girişimler sonucu 15 Haziran 
2019 tarihinden itibaren 2 haftada bir cumar-
tesi günleri olmak üzere mobil biyometri ara-
cılığıyla Yunanistan’a Shengen vizesi hizmeti-
ni başlatmıştık. Bu hizmetimiz üyelerimizden 
büyük beğeni almıştı. Ancak pandemi nede-
niyle 2020 yılında vize hizmetine ara vermek 
zorunda kaldık. Pandeminin toplumsal ha-
yata etkilerinin azalmasının arından kesintiye 
uğrayan vize işlemlerinin tekrar başlayabilme-
si için harekete geçen FTSO Yönetimi, 3 Aralık 
2021 tarihinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu 
Despoina Balkiza’yı ziyaret ederek işlemlerin 
tekrar başlatılması ve bir ileri aşama olan Fet-
hiye’ye vize ofisi açılması talebinde bulunduk. 
Sayın Başkonsolos talebimize olumlu olumlu 

FTSO’DAN FETHİYE’YE VİZE OFİSİ MÜJDESİ
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karşıladı. Bunun üzerine Yunanistan vize iş-
lemleri yürüten Kosmos Vize Hizmetleri şirke-
ti yetkilileri ile temasa geçtik ve hizmetin de-
vamlılığı için FTSO bünyesinde vize ofisi açıl-
ması için temaslarımızı başlattık.  Görüşme-
lerimiz olumlu sonuçlandı ve 2023 yılı mart 
ayından itibaren Odamız Hizmet Binası’nda 
vize ofisi hizmete girecek. Üyelerimize ve böl-
gemize verdiğimiz bir sözü daha yerine getir-
menin gururu ve mutluluğunu paylaşıyoruz.” 

Vize işlemlerinin FTSO Hizmet Binası’nın ikin-
ci katında yer alacak vize ofisinde Kosmos Vize 
Hizmetleri şirketi tarafından yapılacağını kay-
deden Başkan Çıralı, vize işlemlerinin sağlık-
lı bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli 
tüm fiziki şartların hazırlanacağını da sözleri-
ne ekledi. Çıralı, desteklerinden dolayı Yuna-
nistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balki-
za’ya ve uyumlu çalışmaları için Kosmos Vize 
Hizmetleri şirketi yetkililerine teşekkür etti. 

Çıralı: “Tüm işlemler 
Odamızda kolaylıkla 
gerçekleştirilecek
FTSO vize ofisinin başta FTSO üyeleri olmak 
üzere Fethiye ve Seydikemer’de yaşayan her-
kesin yurtdışına çıkış işlemlerini kolaylaştıra-
cağını vurgulayan Başkan Çıralı, “Üyelerimizin 
ve bölge sakinleri artık vize işlemleri için kilo-
metrelerce yol kat etmeden vize işlemlerini 
Odamızda kolaylıkla gerçekleştirebilecek. 

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube 
Müdürlüğü ve bölgemizde faaliyet gösteren 
acentelerin verilerine göre, 2022 yılında sade-
ce Rodos’a yaklaşık 40 bin yolcu giriş-çıkış var. 
Fethiye, Antalya’nın Kaş ilçesinden, Muğla’nın 
Aydın sınırına kadar olan geniş çaplı bir coğ-

rafyanın geçiş noktası konumunda. Nüfus ba-
kımından da ciddi artış sergileyen Fethiyemiz, 
sadece turistlerin ziyaret ettiği bir destinasyon 
değil, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı des-
tinasyonlara ziyaretçi gönderen bir merkez 
haline geldi. Rodos’a giriş-çıkış yapan 40 bin 
kişinin büyük bir bölümü ülkemiz vatandaşı 
ve ziyaret için vize almak zorunda. Bu talebi 
yerinde karşılamak, başvuranın ve başvuru 
merciinin işlerini kolaylaştıracak, aynı zaman-
da vize başvurusunda bulunanların sayısının 
da artmasını sağlayacak.” diye konuştu.
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Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcı-
lığı) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim 
Kurulu’nun Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlı-
ğında düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı-
larında son durum değerlendirilerek, atılacak 
adımlar belirleniyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 
OSB ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini 
belirterek, projede önemli aşamaların birer bi-
rer geçildiğini söyledi.

Seydikemer (TDİOSB) Yönetim Kurulu’nun, 
6 Kasım 2022 tarihinde, Seydikemer Kayma-
kamlığı’nda yaptığı toplantıya Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Seydikemer Kaymakam Vekili Ay-
han Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Ya-
kup Otgöz ve FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Osman Çıralı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Ticaret Bor-
sası, Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği, 
Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Sey-
dikemer Ziraat Odası ve Kadıköy Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi yetkilileri katıldı. 

Toplantıya sonrası değerlendirmelerde bu-
lunan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz, Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı Or-
ganize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla bölge-
nin yatırımcılar için cazibe merkezi olacağına 
dikkat çekerek, “Seydikemer 4 ilin kavşak nok-
tasında bulunuyor. Coğrafi konumu itibariyle 
dikkat çeken bölgemiz, verimli ve sulak arazi-
leriyle de yatırımcıların gözdesi. Teknik avan-
tajların yanında, hibe, yatırım ve özel avantaj-

SEYDİKEMER İHTİSAS OSB’DE SEYDİKEMER İHTİSAS OSB’DE 
ÖNEMLİ AŞAMALARÖNEMLİ AŞAMALAR

BİRER BİRER GEÇİLİYORBİRER BİRER GEÇİLİYOR
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lar ve destekler sağlayacak TDİOSB, Seydike-
mer’in hem ekonomik hem sosyal gelişimine 
artı değer katacak.” diye konuştu.

Son durum değerlendirildi 
Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcı-
lığı) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim 
Kurulu’nun 22 Aralık 2022 tarihinde Muğla Ti-
caret Borsası’nda gerçekleştirilen olağan top-
lantısında ise projede gelinen son durum de-
ğerlendirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı başkan-
lığında yapılan toplantıya Seydikemer Kay-
makamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye 
Başkan Vekili Önder Akdenizli, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Muğla Ticaret 
Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit 
Öztürk, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt 
Sığırcılığı) OSB Genel Müdürü Tayyar Şaşmaz, 
Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Baş-
kanı Turgut Tokmak ile Kadıköy Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi Başkanı Ömer Kılınç katıldı. 

Toplantıda Seydikemer Çobanisa’da kurula-
cak, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine 
sahip olacak ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağ-
layacak Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt 
Sığırcılığı) OSB’de gelinen son duruma ilişkin 
değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişin-
de bulunuldu. 

Başkan Çıralı’dan Vali Orhan Tavlı’ya 
teşekkür

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 
projede kısa sürede büyük yol kat edildiğini 
belirterek, başından itibaren proje inanarak 
sahip çıkan ve OSB’nin gerçekleşmesi yoğun 

gayret sarf eden Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya 
teşekkür etti. 

OSB yönetim Kurulu’nun 2022 yılının son top-
lantısına ev sahipliğinden dolayı Muğla Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öz-
türk’e de teşekkür eden Osman Çıralı, OSB’nin 
hızla hayata geçmesi için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacaklarını dile getirdi. Başkan Çıralı, 
şunları söyledi: 

“Seydikemer TDİOSB’de Valimiz Orhan Tav-
lı ve diğer paydaşlarımızın da desteğiyle çok 
hızlı mesafe kat ettik. İhtisas OSB ile birlikte 
bölgemiz, ülkemiz için büyük önem arz eden 
süt sığırcılığında cazibe merkezi olacak. Sey-
dikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) 
OSB, tüm büyükbaş hayvanların hastalıktan 
ari hale getirilerek sağlıklı ve kaliteli süt üreti-
mine de büyük katkı sağlayacak. Bünyesinde 
kurulacak olan süt işleme tesisleri ile üretilen 
kaliteli ve sağlıklı sütten elde edilen peynir, 

yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünler arz 
edilecek. Kurulacak yem fabrikası ile üreti-
cilerimizin daha uygun fiyatlı yeme ulaşma 
konusunda da büyük avantaj sağlamasını ön-
görüyoruz. Böylece bölgemizde hayvancılığın 
gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz.” 

Teknoloji ve hayvancılığı bir araya getiren OS-
B’nin tüm dünyanın kıtlık tehlikesinin gün-
demde bir dönemde simgesel olarak da an-
lam taşıdığını vurgulayan Başkan Çıralı, ge-
lişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülkenin 
vazgeçemeyeceği sektörün tarım ve hayvan-
cılık olduğunu sözlerine ekledi.  
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı üyelerine, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi ve İstanbul Tica-

ret Üniversitesinde eğitim ayrıca-
lığı sunuluyor. 2022-2023 eğitim 
öğretim dönemi için imzalanan 
protokol kapsamında Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleri ve birinci derece 
yakınlarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve 
İstanbul Ticaret Üniversitesinin lisans 
veya ön lisans programlarına kayıt 
yaptırmaları hâlinde yüzde 10 özel 
indirim uygulanıyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, FTSO üyelerinin tica-

FTSO ÜYELERİNE EĞİTİM AYRICALIĞIFTSO ÜYELERİNE EĞİTİM AYRICALIĞI

““““

FTSO ÜYELERİNE, 
İZMİR EKONOMİ 

ÜNİVERSİTESİ VE 
İSTANBUL TİCARET 

ÜNİVERSİTESİNDEN 
ÖZEL İNDİRİM

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası 2022-2023 eğitim-

öğretim döneminde 
de Türkiye’nin önemli 

üniversiteleri ile iş birliğine 
devam ediyor.

ri ve sosyal hayatlarını kolaylaştır-
maya yönelik Türkiye’nin önemli 
kurumlarıyla iş birliklerinin devam 
edeceğini vurgulayarak, “Üyeleri-
mize, eşlerine ve çocuklarına İzmir 

Ekonomi Üniversitesi ve İstanbul Ti-
caret Üniversitesinde eğitim ayrıcalığı 

sağlayan protokoller hayırlı olsun. İstan-
bul Ticaret Üniversitesinde Odamız üyele-

rine ve birinci derece yakınlarına %10 
indirim sağlayan protokol Temmuz 

2023, İzmir Ekonomi Üniversitesin-
de Odamız üyelerine ve birinci de-
rece yakınlarına %10 indirim sağla-
yan protokol ise Temmuz 2028 ta-
rihine kadar devam edecek.” dedi. 
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FTSO ÜYELERİNE EĞİTİM AYRICALIĞIFTSO ÜYELERİNE EĞİTİM AYRICALIĞI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan kırtasiye desteği 
2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 500 öğrenciye ulaştı. 

FTSO’NUN 
KIRTASİYE 

DESTEĞİ

500
ÖĞRENCİYE 

ULAŞTI 

Her yıl geleneksel olarak eğitim öğretim 
yılı başında, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yapılan kırtasiye des-

teği, bu yıl da okulların açıldığı ilk gün 12 Eylül 
Pazartesi günü, Fethiye ve Seydikemer bölge-
sindeki 47 ilkokulda eğitim gören toplam 500 
öğrenciye ulaştırıldı. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan 100 bin 
TL’lik bütçe ile ihale yöntemiyle alınan ve öğ-
rencilerin temel eğitim gereksinimlerini içe-
ren çantalar, FTSO personeli tarafından okul 
yönetimlerine teslim edildi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 
kırtasiye desteğinin zamanında ihtiyaç sahi-

bi öğrencilere zamanında ulaşması için titiz 
bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “2022-2023 
eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğret-
menlerimiz için verimli ve başarılı bir yıl olma-
sını diliyorum. Oda/borsa camiası olarak her yıl 
kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Üst kurulu-
şumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 
sağlanan bütçe ile mümkün olan en fazla öğ-
rencimize ulaşmak için ihaleye çıktık. Öğren-
cilerimizin temel ihtiyaçlarının yer aldığı 500 
okul çantasını okulların ilk günü Oda persone-
limiz tarafından 47 okula teslim ettik. Kırtasiye 
desteğimizin zamanında ve kaliteli olması için 
en uygun teklifi veren tedarikçilerimize teşek-
kür ediyorum.” dedi.
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FTSO’DAN
KAYMAKAM
KARAMAN’A
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetimi, Fethiye 
Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman’ı makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette FTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Çıralı, çalışmalar ve yürütülen projeler 
hakkında Kaymakam Karaman’a bilgi verdi.

FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ramazan Dim, Muham-
met Kökten, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin 
Gümüş ve Veli Önver, Fethiye Kaymakamı 
Yusuf İzzet Karaman’ı makamında ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Kay-
makam Karaman’a hayırlı olsun dileklerini 
iletirken, Kaymakam Karaman da Başkan Çı-
ralı ve yeni FTSO yönetimini, geçen 15 Ekim’de 

gerçekleşen organ seçimlerinde elde ettikleri 
başarıdan dolayı tebrik etti. 

Başkan Çıralı tarafından, Babadağ Teleferik ve 
Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcı-
lığı) Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkın-
da Kaymakam Karaman’a bilgi verilen görüş-
mede Fethiye’nin gelişimi adına atılabilecek 
adımlar hakkında da karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.  
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 
Meclis Başkanı Kemal Hıra, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Meclis Baş-

kan yardımcıları Bayram Viran ve Bayram Ki-
remitli, Yönetim Kurulu üyeleri Halil İbrahim 
Öztürk, Süleyman Kaya, Emre Başaran, Veli 
Önver ve Muhsin Gümüş, Fethiye İlçe Emni-
yet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu’nu makamın-
da ziyaret etti.

FTSO YÖNETİMİ,
FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ 

DADAŞOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 
Fethiye’de ticari hayatın güven ortamında 
devam edebilmesine ilişkin atılabilecek adım-
lar gündeme geldi. Trafik ve park sorununun 
çözümüne ilişkin görüşlerin paylaşıldığı ziya-
rette, geride kalan turizm sezonuna ilişkin de 
değerlendirmeler yapıldı.

15 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde güven 
tazeleyen Başkan Çıralı ve yeni FTSO yöneti-

mini tebrik eden Emni-
yet Müdürü Dadaşoğlu, 
çalışmalarında başarılar 
diledi. 

Seçimlerin demokratik 
bir ortamda gerçekleş-
mesine katkılarından 
dolayı Dadaşoğlu’na 
teşekkür eden Başkan 
Çıralı ise “Emniyet mü-
dürümüz başta olmak 
üzere Fethiye’de huzur 
ve güven ortamının te-
sisinde en büyük rolü 
üstlenen güvenlik güç-
lerimize özverili çalışma-
larından dolayı teşekkür 
ediyoruz.” dedi.  
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında saygı, minnet ve özlemle anıldı. 

Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’na Fethiye Kayma-
kamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Garnizon Komutanı Asteğ-
men Cemal Yalçın, Fethiye Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Kemal Hıra, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, ilçe protokolü 
ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Fethiye Tica-

ret ve Sanayi Odası’nın çelenkini FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra Atatürk Anıtı’na sundu. 
Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye ile birlikte Beşkaza Meydanı’nda da 2 dakikalık 

saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okundu. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın önündeki Türk Bayrağı 09.05’te yarıya indirilirken, FTSO 
personeli de hizmet binası önünde saygı duruşunda bulundu.

ATATÜRK, MİNNET VE SAYGIYLA ANILDI 
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22. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivali’ne, 50 ülkeden araların-
da dünyanın en iyi akrobasi sporcularının 

da yer aldığı binlerce sporcu katıldı. Festivalin, 
Belcekız sahilinde düzenlenen açılış törenin-
de konuşan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Yönetim Kurulu Osman Çıralı, Ölüde-
niz Hava Oyunları Festivali’nin bölgenin ulus-
lararası alanda tanıtılmasında ve Fethiye’nin 
marka değerinin artmasında önemli rol oy-
nadığını belirterek, “22 yıldır yapılan köklü ve 
geniş katılımlı festivalimizi engelleme girişim-

22. ULUSLARARASI22. ULUSLARARASI
FETHİYE ÖLÜDENİZFETHİYE ÖLÜDENİZ
HAVA OYUNLARI FESTİVALİNEHAVA OYUNLARI FESTİVALİNE
YOĞUN KATILIMYOĞUN KATILIM

lerini kabul etmemiz mümkün değil. Odamı-
zın ve Belediyemizin ısrarlı girişimleriyle 19-23 
Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
22. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalimizin ger-
çekleşmesi için destek veren ve katılım sağla-
yan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

22. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları 
Festivali’nin 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Bel-
cekız sahilinde gerçekleştirilen açılış törenine 
Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, THK Kayyum 
Heyeti Başkan Vekili Ali Yüksel, Fethiye Beledi-
ye Başkanı Alim Karaca, FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Osman Çıralı: “Festivali engelleme 
çabalarına izin vermedik”
Törende yaptığı açılış konuşmasında, yurt dı-
şından ve yurt içinden festivale katılan sporcu-
lar ile organizasyona destek vererek, 22 yıldır 
bölgenin tanıtımına ve turizminin gelişmesi-
ne katkı sunan herkese teşekkür eden FTSO 
Başkanı Osman Çıralı, “Ölüdeniz Hava Oyun-
ları Festivali, hiç kuşkusuz ki bölgemizin ulus-
lararası alanda tanıtılmasında ve Fethiye’nin 
marka değerinin artmasında önemli rol oynu-
yor. Hava oyunları kapsamında yapılan sporlar 
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FTSO Başkanı Osman Çıralı
THK Kayyum Heyeti 
Başkan Vekili Ali YükselFethiye Belediye Başkanı Alim Karaca

ve etkinlikler bölgemizin alternatif turizmdeki 
potansiyelini de ortaya koyuyor.” dedi. Çıralı, 
festivalin binlerce sporcunun buluşma noktası 
olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“22 yıldır yapılan bu kadar köklü ve geniş ka-
tılımlı festivalimizi engelleme girişimlerine 
tanık oluyoruz. Özellikle aynı tarihlere farklı or-
ganizasyonlar denk getirildi ve bilinçli olarak 
Ölüdeniz hava oyunlarının bu yıl yapılmaması 
gündeme geldi. Bunu kabul etmemiz müm-
kün değildi. Odamızın ve Belediyemizin ısrarlı 
girişimleriyle 19-23 Ekim 2022 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek 22’nci Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Des-
tek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum.

Babadağ’dan yılın büyük bölümünde uçu-
labilmesi ve Ölüdeniz manzarası bölgemizi 
yamaç paraşütü sporu açısından eşsiz kılıyor. 
Odamızın, bölgemize değer katan projesi Ba-
badağ Teleferikle yamaç paraşütüne ilgi daha 
da arttı. Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz’i dün-
yanın 1 numaralı Hava sporları merkezi haline 
getirmek. Böylece bölgemizin ve ülkemizin 
turizm gelirinin artmasına katkı sağlayacağız.

Babadağ’dan 10 ayda 162.313 kişi 
yamaç paraşütü ile uçtu
Babadağ’dan Ölüdeniz manzarası eşliğinde 
Belcekız’a yamaç paraşütüyle inen kişi sayısı 
her geçen yıl daha da artıyor. Babadağ’dan bu 
yıl, 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 107.331 tandem 
54.982 single olmak üzere toplam 162.313 kişi 
uçtu. 2021 yılında 167 bin uçuşla tüm zamanla-
rın rekoru kırılmıştı. Görünen o ki Babadağ’da 
bu yıl yeni bir rekor daha kırılacak.

Bölgemize gelen turist sayısının artması, Ba-
badağ’a teleferikle çıkışların ve yamaç para-
şütünde uçuş sayısının artmasıyla elde edi-
len gelirin bölgemizde kalması Odamızın en 
önemli hedefi. Babadağ’dan elde edilen gelir-
den bölgemizin hak ettiği payı alması için mü-
cadelemiz devam edecek. Bu konudaki haklı 
mücadelemize görerek, Odamız seçimlerinde 
bizi oylarıyla takdir eden ve tam yetki veren 
tüm üyelerimize de şükranlarımızı sunuyo-
rum. Adını hava şehidimizden alan Fethiye’ye 
hava oyunlarıyla anılmak yakışıyor. Festivalimi-
zin coşkuyla geçmesini ve kazasız bir şekilde 

tamamlanmasını temenni ediyorum.”

Törende konuşan Fethiye Belediye Başkanı 
Alim Karaca da konuşmasında FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Osman 
Çıralı’yı tebrik etti.

Alim Karaca: “Türkiye’de 22 yıldır 
aralıksız yapılan tek festival”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festiva-
li pandemi harici 22 yıldır devem ettirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Fet-
hiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ulusla-
rarası çapta ülkemizin dünyadaki ikinci büyük 
organizasyonudur. Ülkemizin de 22 yıldır ara-
lıksız yapılan tek festivali. Sadece 2022 yılında 
maalesef pandemiden dolayı ara vermek zo-
runda kalmıştık. Pandemiden sonra paydaşla-
rımızla özellikle Ticaret ve Sanayi Odamız  ile 
birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ve destekle 
buralara kadar geldik.  Son verilere göre 1 Ocak 
ile 30 Eylül döneminde Fethiye’de 1 milyon 
200 bin turist ağırladık. Sezonda otellerin bir-
çoğu yüzde yüz doluluğa ulaştı. Tesislerde yo-
ğunluk Kasım sonuna kadar devam edeceğini 
umuyoruz” diye konuştu. 

Etkinlikte, Türk Hava Kurumu pilotları tarafın-
dan paramotor ve yelken kanat gösterisi ya-
pıldı. Yamaç paraşütü pilotları tarafından gök-
yüzüne barış için yüzlerce kırmız beyaz balon 
bırakıldı. 23 Ekim’de sona eren festival kapsa-
mında base jump (serbest düşüş), skydiving 
(gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçu-
şu) ve akrobasi gösterileri, ücretsiz halk uçuş-
ları yapıldı. 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO), 
Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) 
fizibilite desteği kapsamında hazırladığı 

‘Fethiye Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibili-
te Raporu’ yayımlandı. FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, raporun bölgenin fark-
lı organizasyonlara da ev 
sahipliği yapabilecek bir 
kongre merkezine olan ih-
tiyacının net olarak ortaya 
çıktığını söyledi. 

Fizibilite raporunda, böl-
genin fuar alanı ve kongre 
merkezi ihtiyacı detaylı bir 
şekilde irdelenirken top-
lam yatırım tutarı ve yıllara 
dağılımı ile organizasyon 
yapısı gibi başlıklar yer aldı. 
Basımı gerçekleştirilen fizi-
bilite raporu, aynı zaman-
da FTSO’nun sitesinde de 
yer alıyor.

FTSO Başkanı Osman Çı-
ralı, yıllardır farklı platformlarda dile getirilen 
Fethiye’nin fuar alanı ve kongre merkezi ihti-
yacının ve finansal etüdünün belirlenmesine 
yönelik olarak FTSO’nun üzerine düşeni yapa-

rak fizibilite raporu hazırladığını kaydetti. FTSO 
bünyesinde hazırlanan ve Fethiye Fuar Alanı 
ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu projesinin 
Güney Ege Kalkınma Ajansından destek alma-
ya hak kazandığını hatırlatan Osman Çıralı, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Fizibilite raporu hazırlık 
sürecinde yapılan ve ilgili 
tüm kurumların iştiraki ile 
gerçekleştirilen toplantılar 
sonucu, özellikle bölgemi-
zin farklı organizasyonlara 
da ev sahipliği yapabile-
cek bir kongre merkezine 
olan ihtiyacı belirgin ola-
rak ortaya çıktı. Bu ihtiya-
ca yönelik olarak, Fethiye 
Belediyesinin gösterdiği 
alanlar arasında en uygun 
olanı belirlenerek, buna 
göre finansal analizler ve 
yatırım tutarlarının tespit 
edildiği ön fizibilite raporu 
hazırlandı. Bölgenin tanı-

tımına ve sosyoekonomik gelişimine önderlik 
etme vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız 
bu çalışma, yatırımcılar için önemli bir kaynak 
teşkil edecek, olası bir yatırım.

FTSO’NUN FETHİYE FUAR ALANI VE KONGRE 
MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU YAYINLANDI 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) 
sekretaryasını yürüttüğü Fethiye-Sey-
dikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği 

Platformu, Fethiye’de trafik ve otopark soru-
nun çözümüne ilişkin alınabilecek tedbir ve 
önlemlerin görüşülmesi gündemiyle toplan-
dı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda il-
çede trafik güvenliğini sağlayan jandarma ve 
polis ekiplerinin de görüş ve önerileri kayda 
geçti. Toplantıda konuşan FTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, “Trafik sorununa 
kalıcı çözüm getirmek için uzun süredir ça-

FETHİYE’DE TRAFİK VE 
OTOPARK SORUNUNA 

ÇÖZÜM ARANIYOR

lışma yürütüyoruz. İlçe merkezinde ve Ölüde-
niz’de halkımızı ve tatilcilerimizi rahatlatacak, 
işletmelerimizin müşteri ve tedarik yollarını 
sonuna kadar açacak bir çözüm modeli orta-
ya koymak zorunluluk hâline geldi.” dedi.  

Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu, FTSO Meğri Salonu’nda 4 
Ağustos 2022 tarihinde, Şehir Plancıları Odası 
Fethiye Şubesi Temsilcisi Birol Keski başkan-
lığında toplandı. Toplantıya Fethiye Belediye 
Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Bele-
diye Meclis Üyesi Gözde Gürsoy, FTSO Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, TÜRSAB BTK 
Başkanı Özgen Uysal, Seydikemer Ziraat Oda-
sı Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban 
Taşar, Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gü-
nay Solak, Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkan Yardımcısı Veli Uysal, Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü 
Murat Doğan, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı Fethiye Trafik Koordi-
natörü Mehmet Fatih Bulut, Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Fethiye 
Koordinatörlüğünden Eyyüp Akgöl, Fethiye 
Belediyesi Trafik Sorumlusu Fikret Kaynak, 
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Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğün-
den İnşaat Mühendisi Ece Şekeroğlu, Deniz 
Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu 
Danışmanı Mehmet Eskici, Muğla Barosu Fet-
hiye İlçe Temsilcisi Volkan Yuluk, Fethiye İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Oben 
Ardıç, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığından Hakan Kaplan, Fethiye 
İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma 
Astsubay Hakan Aydın, Fethiye Şehiriçi Özel 
Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Ayhan Yi-
ğit, Fethiye Belediyesi Kültür İşleri Müdürü 
Halime Ok, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla 
Temsilciliğinden Levent Çimen, Harita Mü-
hendisleri Odası Fethiye Temsilciliğinden Bi-
rol Güner, Makine Mühendisleri Fethiye Tem-
silciliğinden Enver Demirci ve FTSO Genel 
Sekreteri Av. Ezgi Kullukçu katıldı.
Toplantıda özellikle turizm sezonunda tatil-
cilere ve vatandaşlara büyük zorluk yaratan, 
ayrıca işletmelerin müşteri ve tedarik yolları-
nı kapatan, Fethiye merkezde ve Ölüdeniz’de 
yaşanan trafik ve otopark sorunu kapsamlı 
şekilde ele alındı. Jandarma ve polis ekipleri-
nin sorunun çözümüne ilişkin önerilerinin de 
alındığı toplantıda platformun dönem başka-
nı Birol Keski, 2018 yılında Fethiye-Seydikemer 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu tara-
fından Fethiye’deki trafik ve otopark sorunun 
çözümüne ilişkin hazırlanan raporun detayla-
rını katılımcılarla paylaştı. Raporda ilçe mer-
kezi ve sahil kesimindeki araç yoğunluğunun 
hafifletilmesi için bir plan ortaya konulduğu-
nu belirten Birol Keski, bazı maddelerin ger-
çekleştiğinin, ancak birçoğunun hâlâ hayata 
geçirilmediğinin altını çizdi. Keski, toplantıda 
trafik güvenliğini sağlayan jandarma ve polis 
ekiplerinden gelen önerilerin 2018 yılında ha-

zırlanan raporda aynen yer 
aldığını vurguladı. Fethiye 
şehir merkezinin yol ke-
narına park ve Salı Pazarı 
Meydanı ile birlikte toplam 
1.900 araçlık otopark kapa-
sitesine sahip olduğunu 
vurgulayan Keski, bu ka-
pasitenin artırılması ya da 
merkeze daha az aracın 
sokulması şeklindeki ayrı 
seçenekler arasında karar 
verilmesi gerektiğini söy-
ledi.  
Rapora ilişkin detayların 
paylaşılmasının ardından 
katılımcıların görüş ve 
önerileri alındı. Fethiye Be-

lediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Salı Pa-
zarı Meydanı’na katlı otopark yapılması pro-
jesinin gündemlerinde olduğunu belirterek, 
projenin hayata geçmesiyle şehir merkezinde 
otopark sorununa rahatlama gelebileceğini 
kaydetti. 
Görüş ve önerilerini açıklayan TÜRSAB BTK 
Başkanı Özgen Uysal, “Muğla Makası’na ışıksız 
kontrollü dönerli kavşak yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Petek Sitesi yanına ışıksız kont-
rollü dönerli kavşak yapılırsa, Ölüdeniz’den 
gelen araçların akışı hızlanır. Baha Şıkman 
Caddesi’nde kaldırım genişlikleri çok fazla, sı-
cak hava nedeniyle insanların o bölgede yü-
rümesi için bir cazibe yok. 1,5 metre bile her iki 
taraftan kısaltılsa, araç trafiğini rahatlatabilir. 
Ölüdeniz bölgesine ulaşımı hızlandırmamız 
gerekiyor.” dedi.

“Toplu taşıma sayıları düşüyor.”
Fethiye Şehiriçi Özel Toplu Taşıma Kooperatifi 
Başkanı Ayhan Yiğit ise, “Toplu taşıma gitgide 
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azalıyor. Özellikle pandemiden sonra toplu ta-
şımadan kaçış var. 2019’da 572 bin olan rakam 
2022’de 340 bine düştü. Yıllara bölünce aylık 8 
bin yolcu düşüşü olmuş. Yerel insanlar zaten 
kendi araçlarıyla hareket ediyor. Tatilcilerin de 
kendi araçlarıyla geldiği düşünüldüğünde tra-
fik kaçınılmaz oluyor.” diye konuştu. 
Harita Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcili-
ğinden Birol Güner de trafik yoğunluğunun 
sebep olan gerekçeler hakkında bilgi vererek, 
“Problemleri, problemlerin içinden bakarak 
çözemeyiz. Belediye, kaymakamlık gibi kamu 
kurumları hep şehrin içinde kalmış vaziyette. 
Bu şekilde oldukça hepimiz şehir merkezine 
ineceğiz.  Gelişmiş ülkelerde şehir içi planla-
ma bu şekilde değil. Kamu kurumları da tüm 
inisiyatiflerini kullanmalı, örneğin teleferiğe 
ruhsat verirken yolun düzenlenmesini ve ay-
rılmasını mecbur koşmalılar. O yolun düzen-
lenmesi için illa ölümcül kaza olması gerek-
memeli. Ulaşım kanalları da çeşitlendirilmeli. 
Örneğin denizin olduğu yerlerde deniz taşı-
macılığından mutlaka yararlanılmalı. Şehirde 
zaten kısıtlı bir park yeri var. Şöyle bir baktı-
ğımızda, Fethiye merkezdeki park yerlerinin 
çoğunu esnafların kapattığını görebiliyoruz. 
Aynı durum Ölüdeniz için de geçerli. Çözüm 
önerisi getirmek gerekirse; şehir içinde arazisi 
olan insanlarımız bu alanları park alanı, oto-
park olarak değerlendirmek isteyebilir. Bunun 
önü açılmalı. Belki bir bilgilendirme toplantısı, 
basın açıklaması yapılmalı. Bu alanlarda teş-
vik edilebilir yer sahipleri ve işletmeler. Zaten 
otopark yapmak daha kolay. Modüler sistem 

olacağı için kat sınırı problemine de takılmaz. 
‘Geçici açık otopark’ başvurusunda bulunabi-
lirler.” dedi.
Trafik ışıklarının bazı bölgelerde akıcı olan 
trafiği yavaşlatıp yoğunluğa neden olduğu-
nu belirten Fethiye Şoförler ve Otomobilciler 
Esnaf Odası Başkanı Şaban Taşar ise, “Sinyali-
zasyondan ziyade akan trafiği durdurmamak 
adına bir düzen düşünülmesi gerekiyor. Bazı 
yolların trafiğe kapatılması ve tek yön trafik ol-
ması, esnafların hoşuna gitmeyebiliyor. Hem 
trafik akışını sağlamak hem de esnafı mutlu 
etmek mümkün değil maalesef. Bazı alanlar-
da tercih yapılması gerekebilir.” diye konuştu.

Başkan Çıralı, “Yeni bir çözüm 
modeli ortaya koymak zorunluluk 
hâline geldi.”
Toplantıda dile getirilen tüm önerileri kayıt 
altına aldıklarını vurgulayan FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, trafik sorununa 
çözüm bulmak için uzun süredir çalıştıkları-
nı söyledi. Kalıcı çözüm getirmek için yeni bir 
model ortaya koymanın şart olduğunu akta-
ran Başkan Çıralı, trafiğe kapatılan alanlarda 
tatilciler için tehlike yaratan motosikletlere yö-
nelik denetimlerin de artırılması gerektiğinin 
altını çizdi. Şehir merkezinde yaya trafiğinin 
işler hâline getirilmesinin işletmeler açısında 
da faydalı olacağına inandığını belirten Baş-
kan Çıralı, köklü çözümlerle Fethiye’yi park 
alanları ve şehir içi trafiğiyle daha yaşanılır bir 
yer hâline getirmeyi istediklerini kaydetti. 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında (FTSO), 
karavan ve kamp alanı, karavan imalatı ve 
kiralama sektöründen temsilcilerin katıldı-

ğı toplantıda, Fethiye ve Seydikemer’de kara-
van kamp alanlarının belirlenmesi ve karavan 
turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler ko-
nuşuldu. Sektör temsilcileri bölgede karavan 
kamp alanı bulunmaması nedeniyle büyük bir 
turizm potansiyelinin kullanılamadığını vurgu-
larken, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, bölge turizminin çeşitlendirilmesi konu-
sunda birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, 
kamp karavan turizmini desteklemek ve kamp 
alanları oluşturmak için sektör temsilcilerinden 
aldıkları önerileri Kültür ve Turizm Bakanlığına 
taşıyacaklarını söyledi.

FTSO Meğri Salonu’nda 18 Ağustos 2022 tari-
hinde gerçekleştirilen toplantıya FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, FTSO Meclis ve 
Konaklama Hizmetleri Meslek Komitesi üye-
si ve Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi 
Başkanı Muhammet Kökten, FTSO Konakla-
ma Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Konca 
Eroğlu, FTSO Genel Sekreteri Av. Ezgi Kullukçu, 
kamp, karavan kampı, imalatı ve kiralama sek-
töründen temsilciler katıldı. Toplantıda sektör 
temsilcilerinden karavan kamp alanlarının be-
lirlenmesi ve karavan turizminin geliştirilmesi-
ne yönelik öneriler alındı.
Karavan turizminin Türkiye’de ve dünyada hızla 
geliştiğini vurgulayan sektör temsilcileri, her yıl 
daha fazla yerli ve yabancı tatilcinin karavanla-
rı ile Fethiye ve Seydikemer’i gezerek, konak-
lamak istediğini belirtti. Doğayla iç içe olmayı 
isteyen karavan tatilcileri için Fethiye ve Seydi-
kemer’in dünyanın en güzel seyahat noktala-
rından biri olduğunu vurgulayan katılımcılar, 
bölgede ihtiyaçlara tam manasıyla cevap vere-
cek bir tane bile karavan kamp alanı bulunma-
masının kendilerine üzüntü verdiğini söyledi. 
Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki karavan kamp 
alanlarına ilişkin örnekleri paylaşan sektör tem-
silcileri, bu rotalar arasında tarihi ve doğal gü-
zellikleri ile ünlü Fethiye ve Seydekemer’den bir 
noktanın bulunmadığını kaydetti. 

Karavan kamp alanı oluşturulmasına ilişkin 
yapılacak çalışmalara maddi manevi destek 
vermeye hazır olduklarını aktaran katılımcılar, 
konuyu gündeme taşıyarak, toplantı organize 
etmesi nedeniyle FTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Osman Çıralı’ya teşekkür etti.

Başkan Çıralı, “Denize yakın, 
altyapısı hazır bir karavan kamp 
alanı bölgemizi cazibe merkezi 
hâline getirecektir.”     
Bölgede turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilme-
sine yönelik birçok çalışma yürüttüklerini an-
latan Başkan Çıralı ise karavan kamp alanı ek-
sikliğinin giderilmesine yönelik hazırlayacakları 
raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına taşıyacak-
larını söyledi. Bu konuda Fethiye Turizm Büro-
sunun da FTSO’dan bir rapor talebi olduğunu 
vurgulayan Başkan Çıralı, “Sektör temsilcile-
rimizin talepleri doğrultusunda kapsamlı bir 
rapor oluşturmayı planlıyoruz. Karavanların ko-
naklamasına yönelik kurulacak kamp alanında 
elektrik, duş ve atık su sorunun yaşanmaması 
gerekiyor. Talebimiz altyapısı tamamen hazır 
bir alanın yerli ve yabancı tatilcilerimizin hizme-
tine sunulması. Genelde karavan tatiline çıkan 
tatilcilerimiz denize yakın bölgelerde konum-
lanmak istiyor. Bu nedenle öncelikle böyle bir 
alanın belirlenmesi bölgemizin cazibe merkezi 
olmasına hız kazandıracaktır. Böylelikle düzen-
siz karavan konaklamalarının önüne geçilecek, 
tatilcilerimizin güvenlik endişeleri de giderile-
cektir.” dedi. 

KARAVAN PARK ALANI
EKSİKLİĞİ SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) 
öncülüğünde Fethiye ve Seydikemer 
turizm çekim noktaları envanterinin çı-

karılması amacıyla hazırlanan Fethiye ve Sey-
dikemer Turizm Varlıkları Envanteri ile Turizm 
Stratejik Planı çalışmalarına ilişkin akademis-
yenlerin görüşleri alındı. 

FTSO Likya Salonu’nda 20 Temmuz 2022 Çar-
şamba günü düzenlenen toplantıya FTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye 
Turizm Danışma Bürosu Müdürü Saffet Dün-
dar, İMEAK DTO Fethiye Şubesi Başkan Da-
nışmanı Mehmet Eskici, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesinden (MSKÜ) Doç Dr. Işıl Arıkan 
Saltık, Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Nilgün 
Avcı, MSKÜ Araştırma Görevlisi Dr. Cemal Ar-
tun, Uygar Turgut, Turizm Envanteri Yürütme 
Kurulu üyeleri Süleyman Kaya, Naci Dinçer ve 
Uğur Çaçaron, FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kul-
lukçu katıldı. 

 “YÖNETİCİ
BECERİLERİ
EĞİTİMİ”
DÜZENLENDİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 
tarafından yöneticilere özel düzenlenen 
‘Yönetici Becerileri Eğitimi’ne 28 kişi ka-

tıldı.

12 Kasım 2022 tarihinde FTSO Likya Salonu’n-
da düzenlenen eğitim Profesyonel Proje Yö-
neticisi (PMP®) İhsan Gençelman tarafından 
verildi. Eğitimin ilk bölümünde yöneticilere, 
lider ve yönetici, vizyon oluşturma, hedef be-
lirlenme, stratejik planlama, SWOT analizi, za-
man çizelgesi yönetimi, geri bildirim ve takdir 
konularında bilgiler verildi. İkinci bölümde ise 
etkili iletişimin başarıya etkisi, algı, dinleme, 
isimlerin önemi, kişisel değerlerimiz, temsil 
sistemleri, farklı görüşlere yaklaşım, bilgi ak-
tarma, toplantılar, müzakere ve çatışma ko-
nuları işlendi.

Toplam 7 saat süren eğitimde yöneticilere 
uygulamalar, videolar ve anketler yapılarak 
yöneticilerde olması gereken yetkinlikler an-
latıldı.

TURİZM ENVANTERİ 
ÇALIŞMASINDA 
AKADEMİSYENLERİN 
GÖRÜŞLERİ ALINDI 
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Turizm Envanteri Yürütme Kurulu üyesi Naci 
Dinçer, toplantıda katılımcılara envanterin çı-
kış noktası, gerçekleştirilen çalışmalar ve he-
deflenen sonuçlara ilişkin bilgi verdi. Bölgenin 
turizm tanıtımının dağınık şekilde ve ağırlıklı 
olarak turizm işletmeleri tarafından yürütül-
düğüne dikkat çeken Naci Dinçer, uzun yıllar-
dır devam ettirmeye çaba harcadıkları turizm 
envanteri belirleme çalışmasını FTSO’nun sa-
hiplenmesiyle sistemli olarak devam ettikleri-
ni vurgulayarak destek dolayısıyla Başkan Os-
man Çıralı’ya teşekkür etti. FTSO ev sahipliğin-
de mart ayında yapılan geniş katılımlı toplantı 
akabinde saha çalışmalarıyla bölgedeki do-
ğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin tespiti 
ve kıymet takdiri çalışmasının büyük ölçüde 
tamamlandığını anlattı. Dinçer, envanter ça-
lışmasıyla toplanan verilerin bölgenin turizm 
stratejisinin belirlenmesinde ciddi katkı sağla-
yacağını ifade etti. 
Toplantıda envanter çalışmasında gelinen 
aşamada, bundan sonra gerçekleştirilecek fa-
aliyetler açısından yol haritasının belirlenmesi 
için akademisyenlerin görüşleri alındı. Desti-
nasyonlara ait kapasite tayininin yapılması ve 
SWOT analizlerinin gerçekleştirileceği yönte-
min belirlenmesi konusunda MSKÜ İşletme 
Fakültesi Turizm işletmeciliği Bölümü bünye-
sinde bilimsel çalışmaları bulunan akademis-
yenlerden destek alındı.   
Turizm envanterinin oluşturulması kapsa-
mında bölgeye ait olarak belirlenen 101 çekim 
noktasına dâhil edilecek temalar belirlenerek, 
kümelenme oluşturulması faaliyeti yapılırken, 
her temaya ait SWOT analizleri gerçekleştiri-
lecek. Son olarak da önem performans çalış-

ması yapılarak çekim noktalarının ve bu nok-
talarda sağlanan hizmetlerin önem hiyerarşisi 
ortaya çıkarılacak. Her bir çekim noktasının 
bölgeye gelen turistlere sağladığı memnuni-
yet ise turistlere yönelik düzenlenecek anket-
lerle ölçümlenecek.
Çıralı, “Envanter çalışması turizm 
stratejinin temeli olacak”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) bün-
yesinde başlatılan ve devam eden turizm en-
vanteri çalışmasının, bölgenin turizm stratejik 
planının temeli olacağını kaydeden FTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, bu kap-
samda Fethiye ve Seydikemer’de turizm açı-
sından çekim gücü oluşturan, hatta gelecekte 
çekim gücü oluşturması beklenen doğal, ta-
rihi, kültürel ve sosyal değerlerin tespiti, ko-
runması ve kullanma kapasitesinin tayin edil-
mesinin önemini vurguladı. Turizmde kullan-
ma-koruma dengesinin turizm sektöründe 
sürdürülebilirlik açısından dikkate alınması 
gerektiğini ifade eden Çıralı, “Turizm değerle-
rimizin kullanma kapasiteleri akademik yön-
temlerle ve akademisyenlerimizin katkılarıyla 
belirlenecek. Bölgemizin turizm envanterinin 
çıkarılarakturizmdeki amacının belirlenme-
sine,  alternatif turizm olanaklarıyla bölgemi-
zin turizm stratejisinin oluşturulmasına katkı 
yapacak çalışmalara katkı sunan ve sunacak 
olan tüm akademisyenlerimize teşekkür edi-
yorum. Her geçen gün değeri artan bölgemi-
zin, turizm stratejisi oluşturularak, turizm yatı-
rımlarına ve tanıtımına buna uygun yön veril-
mesiyle hem bölgemizin bölgemizin hem de 
üyelerimizin kazanmasını hedefliyoruz.” diye 
konuştu.  
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Aydın İl Müdürü ve Muğla İl 

Müdür Vekili Sadullah Dülger, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasını (FTSO) ziyaret ederek Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile bir araya 
geldi. Ziyarette KOSGEB destekleri ve değişen 
mevzuat ele alındı. 25 Ağustos 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette FTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı ve KOSGEB İl Mü-
dürü Sadullah Dülger, KOSGEB destekleri ve 
değişen mevzuat hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu. Başkan Çıralı, Fethiye ve Seydike-
mer’den daha fazla FTSO üyesi ve KOBİ’yi des-
teklerden yararlandırmak için yürütülebilecek 
çalışmalar hakkında Müdür Dülger’den des-
tek istedi. 
Üyelerin ve girişimcilerin KOSGEB desteklerin-
den maksimum şekilde yararlanabilmesi için 
büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan 
Çıralı, 4,5 yılda 1.500 kişiye danışmanlık hizme-
ti verildiğini söyledi. Geleneksel girişimcilik 
desteklerinden yararlananların sayısının daha 
fazla olduğuna dikkati çeken Başkan Çıralı, ile-
ri girişimcilik desteklerinden ise genel olarak 
imalat sektörünün yararlandığını kaydetti. 

 KOSGEB MÜDÜRÜ
DESTEKLERLE İLGİLİ

BİLGİ VERDİ 

Destekler hakkında bilgi almak isteyen tüm 
girişimcileri FTSO’ya davet eden Başkan Çıralı, 
“Destekler hakkında bilgi vermek üzere resmi 
olarak bir çalışanımız görevli, yoğunluk duru-
munda bu sayı 2’ye çıkıyor. Üyelerimizi ve giri-
şimcilerimizi, destekler doğrultusunda sürekli 
olarak bilgilendiriyor, başvurularının takibini 
desteklerden yararlanana kadar yapıyoruz. 
Yeni işletme kuran tüm girişimcilerimizi, resmî 
işlemleri başlatmadan Odamıza gelerek des-
tekler ve izlemeleri gereken yol hakkında bilgi 
almaya davet ediyoruz.” dedi. 

Müdür Dülger KOSGEB destekleri 
hakkında bilgi verdi
Başkan Çıralı’ya çalışmalarından dolayı teşek-
kür eden Müdür Sadullah Dülger, üyelerinin 
yüzde 90’ı KOBİ olan odalarla iş birliği hâlinde 
çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
vurguladı. FTSO ile uyumlu bir çalışma yürü-
terek birçok girişimciye destek imkânı sağla-
dıklarının altını çizen Müdür Dülger, KOSGEB 
destekleri ve değişen mevzuathakkında da 
bilgi verdi. Başlangıçta şahıs işletmesine 5 bin, 
sermaye şirketine 10 bin lira kuruluş desteği 
verildiğini belirten Müdür Dülger, “Senelik 25 
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bin liraya kadar istihdam desteği verilir. Gele-
neksel girişimcilik destekleri tarım, hayvan-
cılık, eğitim ve sağlık sektörleri hariç, hizmet 
sektörüne bağlı tüm işletmeler, toptan veya 
perakende ticaretine bağlı tüm sektörler, tu-
rizm ve diğer kollara bağlı restoran, kafe, otel 
vs. için geçerlidir. İmalat destekleri ise gele-
neksel girişimcilik desteğine ek olarak makine 
teçhizat desteği alır. Teknoloji seviyesine göre 
100 bin, 200 bin ve 300 bin lira destek alabilir-
ler.” diye konuştu. 

KOSGEB’den kredi faiz desteği
Aynı zamanda girişimcilikte kredi faiz destek-
lerinin de olduğunu aktaran Dülger, şunları 
söyledi: 

“Eğer işletmemiz bankadan kendisi kredi çe-
kebilirse, KOSGEB de bunun faizine destek 
oluyor. Geleneksel girişimcilikte 3 sene top-
lamda 50 bin liraya kadar, kadın girişimci ol-
ması hâlinde 70 bin liraya kadar çektikleri kre-
dilerde faizin ödemesine destek oluyoruz. Faiz 
destek puanı 10 ve 18 ay vadeli çekilen krediler 
için geçerli. İşletmelerimiz geleneksel girişim-
cilik destek programından yararlanmaya hak 
kazandıklarında bankaya gidip kredi için baş-
vuruda bulunabilirler. Benzer şekilde imalatçı-
larımız için de kredi faiz desteği mevcut. 

Yurt içi fuar destekleri hakkında da bilgi veren 
Dülger, şöyle devam etti: “İhracat noktasında 
işletmelerin kapasitesinin artırılması noktasın-
da yararlanabilecekleri yurt dışı pazar destek-
lerimiz bulunuyor. İşletmelerimiz ticaret kapa-
sitesini geliştirme noktasında yüzde 50 destek 
oranıyla yurt içi fuar desteğinden de yararlana-
bilir. TOBB’un fuarlar listesindeki fuarlara katı-
lım sağlayan işletmeler için metrekare bazın-
da boş stant alanı ile stant, yapı ve dekorasyon 
giderlerinin yüzde 50’sini destek kapsamına 
alıyoruz. Senelik fuarlar TOBB’ta yayımlanır. İş-
letmelerimiz gitmek istedikleri fuarları seçebi-
lir ve gitmeden önce işletme geliştirme prog-
ram başvurusunu yapabilirler.” 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, 13-19 Eylül 2022 Ahilik 

Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Ahiliğin, birlik, beraberlik ve paylaşma-
nın simgesi olduğunu kaydeden Osman 
Çıralı mesajında, “Güzel ahlakın sanatla, 
ticaretle bütünleştiği ahilik, yüzlerce yıl 
önce olduğu gibi bugün ve yarın da fel-
sefesiyle toplumsal ve ticari hayatta yol 
gösterici olmaya devam edecektir.” dedi. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı’nın Ahilik Haftası ile ilgili mesajı 
şöyle:

“Türk toplumunun, adalet, dürüstlük, 
dayanışma üzerine kurulan toplumsal, 
ahlaki ve kültürel değerlerini, ticaretin 
kuralları hâline getiren ahilik; birliğin, 
beraberliğin, üretmenin ve paylaşmanın 
simgesidir. Anadolu’da 13. yüzyılda Ahi 
Evran tarafından temelleri atılan ahilik 
teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sana-
tını; mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile 
bütünleştiren, birlik ve bütünlük anlayı-
şıyla asırlar boyu toplumda üretici-tüke-
tici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi 
amaç edinen kültürel, sosyal ve ekono-
mik bir oluşumdur. Ahilik bir meslek 
örgütü olmasının ötesinde yardımsever 
olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, 
yoksula sahip çıkmayı, başkasının hak-
kına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin herkese eşit davranmayı 
öğütler. Güzel ahlakın sanatla, ticaretle 
bütünleştiği ahilik; felsefesi ile yüzlerce 
yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da 
toplumsal ve ticaret hayatta bizlere yol 
göstermeye devam edecektir. 

BAŞKAN ÇIRALI,
AHİLİK HAFTASINI

KUTLADI
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Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki 
aşamalı gerçekleştirilen sınavlara FTSO 
üyesi firma yetkilisi e çalışanı 9 kişi ka-

tıldı.  22 Ekim 2022 Cumartesi günü sabah sa-
atlerinde FTSO Likya Salonunda düzenlenen 
teorik sınava giren katılımcılar öğleden sonra 
Kiremitli Yapı’da gerçekleşen uygulama sına-
vına katıldı.
MEYBEM sınav değerlendiricisi Atilla Atlı’nın 
gözetiminde gerçekleştirilen sınavlarında ba-
şarılı olan adaylar, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Köprülü Vinç Operatörü seviye 3 belgesi alma-
ya hak kazandı. 
 FTSO olarak TOBB MEYBEM ile birlikte mes-

KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ 
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 

DÜZENLENDİ
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 

(FTSO) TOBB 
MEYBEM işbirliğinde 
düzenlediği Köprülü 

Vinç Operatörü Seviye 
3 mesleki yeterlilik 

sınavlarına Oda üyesi 
firma temsilcileri ve 

çalışanları katıldı. 

leki yeterlilik belgesi gerektiren meslekler-
de sınav düzenlediklerini ve başarılı olanları 
belgelendirdiklerini belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, “Bu kapsamda bu güne 
kadar 6 ayrı meslek kolu için düzenlediğimiz 
mesleki yeterlilik sınavlarına yaklaşık 1000 kişi 
katıldı. İnşaat, ikinci el oto alım satımı, emlak-
çılık, kuyumculuk, köprülü vinç operatörlüğü 
ve klima (iklimlendirme) mesleklerinde dü-
zenlenen sınavlarda başarılı olanlar belgeleri-
ni aldı. Önümüzdeki günlerde de üyelerimizin 
talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan sek-
törler mesleki yeterlilik sınavı düzenlemeye 
devam edeceğiz. ” diye konuştu.   
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, 
çalışanlarına ve birinci derece yakınları-
na, TEOL Dil Okulları Fethiye Şubesinde 

yüzde 15 özel indirim sağlayan protokol, FTSO 
Yönetim Kurulu Bakanı Osman Çıralı ile TEOL 
Dil Okulları Fethiye Şubesi Müdürü Cihan Ye-
şiltepe arasında imzalandı. 

Turizm bölgesi olması nedeniyle Fethiye ve 
Seydikemer’de dil eğitiminin çok daha önem 
kazandığını vurgulayan Başkan Osman Çıra-
lı, protokolün Oda üyelerine ve çalışanlarına 
yabancı dil eğitiminde önemli bir fırsat sağ-
layacağını ifade etti. FTSO üyesi işletmelerde 
en büyük eksikliğin yabancı dil bilen eleman 
olduğunu belirten Başkan Çıralı, Cihan Yeşil-
tepe’ye indirim imkânı dolayısıyla teşekkür 
etti. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Çıralı, 
FTSO üyelerine, Odanın yaptığı protokoller-
den faydalanmaları çağrısı yaptı.

Protokolün kapsamı hakkında bilgi veren Ci-
han Yeşiltepe, TEOL Dil Okulları Fethiye Şu-
besi olarak başta İngilizce kursu olmak üzere 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEY-

BEM) ile birlikte düzenlediği ‘Kuyumcu (Pera-
kende) (Seviye 4)’ sınavında başarılı olan 9 sek-
tör temsilcisi mesleki yeterlilik belgesi aldı. 
FTSO Likya Salonu’nda 15 Eylül 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Kuyumcu (Perakende) (Seviye 
4) sınavına kuyum sektöründe faaliyet göste-
ren FTSO üyesi firma yetkilisi ve çalışanı toplam 
13 sektör temsilcisi katıldı. Kuyum sınavı değer-
lendiricisi Senem Kaltun tarafından gerçek-
leştirilen sınavlar, teorik ve performans olmak 
üzere iki aşamada yapıldı. Sınavda başarı olan 9 
aday, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kuyumcu (Pe-
rakende) (Seviye 4) belgesi almaya hak kazandı.

TEOL DİL OKULLARINDA 
FTSO ÜYELERİNE ÖZEL 

 %15
İNDİRİM

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile TEOL 
Dil Okulları Fethiye Şubesi arasında 

imzalanan protokol ile FTSO üyelerine 
özel indirim sağlanacak.

Almanca, Fransızca, Rusça dillerini yanı sıra 
yabancılar için de Türkçe dil kurslarıyla hiz-
met verdikleri söyledi. Korece ve Flemenkçe 
dilleri için de talep olması hâlinde çevrim içi 
kurslar düzenlediklerini kaydeden Yeşiltepe, 
“TEOL Fethiye Dil Okulu olarak, kursiyerlerimi-
ze okul, iş hayatı ve sosyal yaşantılarında iste-
dikleri ve hedefledikleri düzeyde yabancı dili 
konuşabilmeleri için etkin eğitimler veriyoruz. 
İmzalanan protokol kapsamında FTSO üyele-
ri, çalışanları ve birinci derece yakınlarının fay-
dalanabileceği yüzde 15 oranındaki indirim 1 
yıl süreyle geçerli olacak.” dedi. 

9 KUYUMCU, 
MESLEKİ 
YETERLİLİK 
BELGESİ ALDI
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 14 
Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kuyum 
Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, 
kuyum işletmelerinin 30 Aralık 2022 tarihine 
kadar yetki belgesi almaları gerektiğinin altını 
çizdi. Bu nedenle FTSO’nun Kuyumcu (Seviye 
4) belgesi sınavlarının için kayıt olmaya ve ye-
terli sayıyı ulaşıldığında sınav yapmaya devam 
edeceğini belirten Başkan Çıralı, “Sektördeki iş-
letme sahipleri ve çalışanları başvurularını Oda-
mız eğitim birimine yapabilir. Kuyumcu Seviye 
4 mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına AB hibe 
desteği de var. Bu kapsamda hibe başvuru for-
mu ile birlikte sınav başvurusunda bulunan ve 
sınavda başarılı olan 9 adayımıza sınav ücreti 
iade edilecek.” dedi.  
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FETHİYE TİCARET 
VE SANAYİ ODASI

SATRANÇ SATRANÇ 
TURNUVASINATURNUVASINA

YOĞUN
KATILIM

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından düzenlenen ve rekor katılımla 
gerçekleşen Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Satranç Turnuvası’nda başarılı olanlara 
kupa ve madalyaları törenle verildi.  

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 8-9 
Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Satranç Turnuvası’na 
farklı yaş gruplarında 5 ayrı kategoride top-
lam 270 sporcu katıldı. Minik satranç sporcu-
ları kadar ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği iki 
gün süren turnuvaya çevre iller Denizli, Aydın 
ve Antalya’dan da katılım oldu. Türkiye Sat-
ranç Federasyonu (TSF) Muğla İl Temsilciliği 
Hakem Kurulunun görevlendirdiği 8 hakem 
gözetiminde yapılan çekişmeli geçen karşı-
laşmaların ardından dereceye giren sporcu-
lar kupa ve madalyalarına kavuştu. Ödül tö-
renine Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Harun Reşit Yiğit, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı ve Sayman Üye İbra-
him Erdem, TSF Muğla İl Temsilciliği Gözet-
meni Ahmet Murat Yenici, TSF Fethiye İlçe 
Temsilcisi Ünat Sayın’ın katıldı. 
Törende konuşan FTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Osman Çıralı, satranç sporunun özellik-
le çocuk gelişimindeki önemine değinerek, 
“Çocuklarımızda zeka ve öğrenmenin geliş-
mesine katkı yapan satranç sporuna ilginin 
her geçen gün artması çok sevindirici. Ben 
satranç oynamayı bilmiyorum, bilmek ister-
dim. Çocukken satrancın önemini bilseydim 
ben de satranç öğrenirdim ve satrançla bağı-
mı koparmazdım. Turnuvaya katılan tüm ço-
cuklarımıza tavsiyem satrançla olan bağlarını 
koparmamaları. Rekor katılımla düzenlediği-
miz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Satranç 
Turnuvasına katılan tüm sporcularımızı, ço-
cuklarımızı tebrik ediyor ve başarılarının de-
vamını diliyorum.” diye konuştu. 



69EKİM-KASIM-ARALIK 2022 MAKRİ

Başarılı olanlara kupa 
ve madalyaları törenle 
verildi 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Satranç Tur-
nuvası’nda 5 ayrı kategoride ilk üçe giren 15 
başarılı sporcu kupa ile ödüllendirilirken, ilk 
10’a giren sporculara ise madalyaları verildi. 
Turnuvada 7 yaş kategorisinde; birinci Deniz 
Gurur Özdeniz, ikinci Mete Akakıncı, üçüncü 

Ahmet Aras Erdem, 8 yaş kategorisinde; bi-
rinci Erol Efe Çatal, ikinci Efe Sayın, üçüncü 
Metin Ege Çatal, 10 yaş ve altı kategorisinde; 
birinci Mustafa Çınar Dirik, ikinci Deniz Aras 
Kılıç, üçüncü Kağan Tuğrul, 12 yaş ve altı ka-
tegorisinde; birinci Barkın Yaşar, ikinci Defne 
Omak, üçüncü Eran Fırat Erdem, açık kate-
gorisinde; birinci Kağan Torun, ikinci Mihri-
ban Hekimoğlu, üçüncü Ömer Melih Koca-
köse madalya kazanan sporcular oldu.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve iştira-
ki Fethiye Güç Birliği şirketi çalışanları-
nın katılımı ile “Şu Motivasyon Dedikleri 

Nerede Yetişir?” adlı eğitim çalışması ger-
çekleştirildi.

İzgören Akademi Eğitmeni Acun Erkuloğlu 
tarafından 24 Eylül 2022 Cumartesi günü 
verilen eğitime 20 Oda çalışanı katıldı. Ba-
rut Otel Caianda toplantı salonunda düzen-
lenen ve 4 saat süren eğitimde motivasyon 
tetikleyici unsurlar, çalışanları nelerin moti-
ve edeceği, atalet ve türleri, zihniyet türleri, 
kişinin kendi iç motivasyonu ve öz disiplin 
yol haritası konuları ele alındı.

ŞU MOTİVASYON ŞU MOTİVASYON 
DEDİKLERİ NEREDE DEDİKLERİ NEREDE 
YETİŞİR ?YETİŞİR ?  

““

““
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KURUMSAL
İTİBAR YÖNETİMİ

EĞİTİMİ 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda (FTSO) 
meclis üyeleri ve çalışanlara yönelik ‘Kurum-
sal İtibar Eğitimi’ düzenlendi. 

FTSO Likya Salonu’nda 10 Aralık 2022 Cumar-
tesi günü düzenlenen eğitim 

Türev Danışmanlık Şirketi Grup Başkanı Bü-
lent Orta tarafından verildi. FTSO Meclis Baş-
kanı Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı’nın da katıldığı eğitimde meclis 

üyeleri, Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara, 
kurumsal itibar yönetiminin önemi, itibarlı bir 
kurum olabilmenin temelinde yatan husus-
lar, itibar yönetiminin iş sonuçları üzerindeki 
etkileri, etik değerler ve risklerin yönetilmesi 
konularında bilgiler verildi. 

Yaklaşık 4 saat süren eğitimde çeşitli uygula-
malar ve karşılıklı görüş alışverişi de gerçek-
leştirildi.
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SAYISAL 
TAKOGRAF

Ayşe M. Erdoğan Baştimur
FTSO Oda Sicil Servis Görevlisi 

Odamız, bölgemizdeki ticari hayatı kolay-
laştırmak amacıyla hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Bölgemizdeki karayolu taşıma 
araçlarının sürücüleri, Mayıs ayından bu yana 
sayısal takograf işlemlerini Muğla’ya gitme-
den Odamızdan yapabiliyor. Odamız, böylece 
sayısal takograf işlemlerini yapılabilen Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yet-
kilendirdiği 159 ‘’Yetkilendirilmiş Kayıt Merke-
zi’’nden biri oldu.

Taşımacılık sektöründe ortaya çıkan iş ve zam-
an kaybını önlemek amacıyla Odamızda ver-
ilen hizmetten yararlanmak isteyen sürücüler 
1 adet biometrik fotoğraf ile başvuruda bu-
lunabiliyor. Mayıs 2022’de başvuru almaya 
başlayan Odamız, 2022 yılı sonu itibarıyla to-
plam 330 kişiye dijital ehliyet ve sayısal tako-
graf hizmeti verdi. 

Sayısal Takograf nedir?
Sayısal takograf teknik olarak, yazıcı içeren 
araçtaki takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve 
ekrandan oluşur ve güvenli bir sensör üzerin-
den vites kutusuna bağlanır. 

Araçtaki takograf cihazı sistemin beynidir. Araç 
kullanım sürelerini, araç hızını ve kanunun 
belirlediği sınırlar içinde aracın kullanımını 
denetleyen takograf cihazı, denetlediği kayıt-
ları hafızasında tutar ve hafızasındaki kayıtları 
grafik veya yazılı rapor olarak verir.

Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 
ticari araçlarda kontrol cihazı olan sayısal tako-
graf, sürücülerin sürüş periyotlarını ve görev-
lerini 12 ay boyunca tutabilme yeteneğine sa-
hiptir.

Sayısal takograf akıllı kartlarla çalışır. Sürücüler, 
şirketler (operatörler), servisler(takograf kali-
brasyon merkezleri) ve denetim görevlilerin-
in (polis gibi) özel ihtiyaçlarına göre ayrı akıllı 
kartlara sahiptir. Bu kartlar kullanıcılarına 
araçtaki takograf cihazındaki bilgilere ulaşma 
ve/veya kullanma olanağı sağlar.

Sayısal takograf, Avrupa Birliği’nde 1 Mayıs 
2006’dan bu yana tüm yeni kayıt olmuş 
araçlarda zorunludur. Bu tarihten önce kayıt 
olmuş ve analog takograf takılı araçlar için 
herhangi bir uyarlama zorunluluğu yoktur. 

Ülkemiz gibi AETR anlaşmasına taraf ülkel-
erde ise söz konusu uygulama 16 Haziran 2010 
tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. 
Sayısal takograf uygulamasının zorunlu old-
uğu, AETR anlaşmasına taraf ülkeler Almanya, 
Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvati-
stan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, 
İspanya, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, 
Moldova, Monako, Norveç, Özbekistan, Polon-
ya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sır-
bistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Türkmeni-
stan, Ukrayna, Yunanistan’dır.

Taşımacılık sektöründe dijital takografa geçiş 
sürecine ilişkin takvim tamamlanmış olup, 1 
Ekim 2021 tarihi itibariyle bütün araçlarda diji-
tal takograf bulundurulmaktadır.

Sürücü kartı 
Sayısal takograf donanımlı bir aracı kullanırk-
en sürücülerin her gün kullanılması gereken 
akıllı karttır. 
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Ulusal ve uluslararası ticari eşya ve yol-
cu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan 
sürücülerden SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da 
SRC5 belgesine sahip her sürücünün sayısal 
takograf kartına sahip olması zorunludur. 

Sürücü ve şirket kartları beş yıl, denetim kart-
ları iki yıl ve servis kartları bir yıl geçerlidir. 
Sürücü kartları 217 TL, şirket ve servis kartları 
612 TL’dir.

Sürücünün, kartının kaybolması, çalınması 
ya da hatalı olduğunun fark edilmesi halinde 
7 takvim günü içerisinde yeni kart için baş-
vurması gerekmektedir. Odamız gibi sürücü 
kartı verme otoriteleri, geçerli bir başvuru al-
dığı andan itibaren 5 gün içerisinde yeni bir 
kart vermekle yükümlüdür. 

Bu noktada sürücülere bir hatırlatmamız 
var; Sayısal takograf kartınızın geçerlilik 
süresinin bitmesine 45 (kırk beş) gün kala 
Odamıza yenileme başvurusu yapabilirsiniz.

Şirket kartı 
Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite 
tarafından, takograf hafızasında saklanan 
bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engelle-
mek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıy-
la, taşımacılık şirketine verilen karttır.

Şirketler hem sürücü kartlarının bilgilerini 
hem de araçtaki takograf cihazlarının bilgiler-
ini en az bir yıl saklamak zorundadır. Dolayısıy-
la düzenli olarak bilgileri kartlardan ve ciha-
zlardan kopyalamalıdırlar. 

Servis kartı 
Temel olarak sayısal takografların takılması, 
açılması, kalibre edilmesi, kontrolü ve bilgi 
yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya 
servislerin montajcılarına verilen akıllı kart-
lardır.

Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler 
servis kartı alabilir.

Sürücü belgesine el konulması 
veya kaybolması durumunda ne 
yapılmalı?
Sürücüler sadece kendi adlarına düzenlen-
miş sürücü kartını kullanmaya yetkilidir. Aksi 
takdirde yani bir sürücü, kendi sürücü kartını 
kullanması gerekirken bir başka sürücünün 
kartını kullanırken yakalanırsa, EGM Trafik 
Daire Başkanlığı tarafından sürücü kartına el 
konulur. El konulan kart için ikame başvurusu 
yapılır. Başvuru sırasında el konulduğuna dair 
tutanağında Odamıza verilmesi gerekmekte-
dir. 

Sürücü kartı arızalı olduğu durumlarda 

sürücünün, kartını Odamıza teslim etmesi 
gerekmektedir. Arızalı kart, Odamız tarafından 
TOBB Taşıma ve Daire Lojistik Başkanlığı 
Sayısal Takograf Müdürlüğü’ne üst yazı ile 
gönderilir. Sürücü yeni kart başvurusunda 
bulunur.

Sürücü belgesini kaybettiği durumlarda ise 
karakola giderek kayıp eşya müracaat formu 
doldurarak, Odamıza başvuruda bulunabilir. 

Mücbir sebep durumlarında ise örneğin 
sürücü kartı tırının içinde olduğu TIR’ı yanan 
sürücü, trafik ekiplerinden sürücü kartının 
yandığına dair tutanak alır ve Odamıza baş-
vuru yapar.

İsim ve soyad değişikliği olması durumun-
da da sürücünün, dilekçe ve kimlik fotokopi-
si ile Odamıza başvurması gerekmekte-
dir. Sürücüden alınan belgeler, Odamız 
tarafından TOBB Taşıma Ve Daire Lojistik 
Başkanlığı Sayısal Takograf Müdürlüğü’ne üst 
yazı ile gönderilir. Yeni kartın süresi, eski isim-
le verilen takograf süresinde ne kadar süre 
kaldıysa o kadar süresi kadardır. 

İkame başvuru için talep edilen 
belgeler 
Yukarıdaki durumlarda ikame başvu-
ru yapacak sürücüler, sisteme yüklenmesi 
gereken şu belgelerle Odamıza başvuru yapa-
bilir: (belgeler, ikame sebebine göre değişiklik 
göstermektedir.)
     Kayıp-Kayıp kart tutanağı
     Çalıntı-Çalıntı tutanağı
     El konulma-El konulma tutanağı
     Mücbir sebep-Yaşanan olaya ilişkin tutanak
     Ad/soyad/doğum yılı vb. değişikliği-Dilekçe
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Sektörden

Geçirdiğimiz 25 yıla damgasını vuran fe-
nomenler, dijital ağlar ve bunların getir-
diği kolaylıklar oldu. Black Mirror dizisi 
ve distoprafik diğer kurguları saymazsak 
internet para kazanma kurgularının baş-
kahramanı, hayatı kolaylaştırıcı hayalle-
rin şekillendiricisi bir obje haline geldi. 
Askeri alanda “ağ merkezli harp” doktrini 
uygulayan ülkeler diğerlerine baskın ge-
lirken sivil alanda Amazon kargo gibi uy-
gulamalar büyük bir devrimi başlattı.

Büyük daireler, büyüklerin dünyaları, ül-
keler ve sınır aşan devlerde durum böy-
leyken Fethiye’nin küçük bir işletmesi 
için de durum çok farklı değil. Her biri 
girişimcinin şunu net şekilde farketmesi 
gerekiyor. 
Artık başarının ölçütü işletmenin so-
kağından geçen insan sayısı olmaktan 
çıktı. Web sitesi, sosyal medya profil-
leri ya da pazaryerlerindeki profilden 
geçen insan sayısı artık temel başarı 
ölçütü oldu. 

Yıllardır süregelen “evinden çıkmadan 
milyoner oldu” haberleri emek ve zeka-
nın değerini küçültmüyor. Bu haberler, 
görebilenler için başka bir dünyanın do-
ğuşunu anlatıyor. Bir gün herkes 15 da-
kikalığına meşhur olacak diyen düşünür, 

her gün herkesin saatlerce tüketim nes-
nesi haline geleceğini de öngördü.

Ürünlerinizi sokağınızdaki 
tezgahtan kaldırmanın zamanı 
geldi. 
Dünyada milyonlarca işletme 24 saat ak-

tif tezgâhlarında ürünler satıyor. Orada 
yer almak mantıklı olmaz mıydı? Bu yak-
laşım herkesin zengin olacağı anlamına 
gelmiyor. Yalnızca küçük işletmelerin yö-
netim zekasının büyük holdinglere bas-
kın gelebileceği bir olanağa işaret etmek 
en temel kaygımız.

Geçirdiğimiz 25 yıla damgasını vuran fe-
nomenler, dijital ağlar ve bunların getir-
diği kolaylıklar oldu. Black Mirror dizisi 
ve distoprafik diğer kurguları saymazsak 
internet para kazanma kurgularının baş-
kahramanı, hayatı kolaylaştırıcı hayalle-
rin şekillendiricisi bir obje haline geldi. 
Askeri alanda “ağ merkezli harp” doktrini 
uygulayan ülkeler diğerlerine baskın ge-
lirken sivil alanda Amazon kargo gibi uy-
gulamalar büyük bir devrimi başlattı.

Büyük daireler, büyüklerin dünyaları, ül-
keler ve sınır aşan devlerde durum böy-

BİR ŞEYİ
KAÇIRIYOR
OLABİLİR
MİSİNİZ?

İbrahim Uşak
Trioseo Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.
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leyken Fethiye’nin küçük bir işletmesi 
için de durum çok farklı değil. Her biri 
girişimcinin şunu net şekilde farketme-
si gerekiyor. Artık başarının ölçütü işlet-
menin sokağından geçen insan sayısı 
olmaktan çıktı. Web sitesi, sosyal medya 
profilleri ya da pazaryerlerindeki profil-
den geçen insan sayısı artık temel başarı 
ölçütü oldu. 

Yıllardır süregelen “evinden çıkmadan 
milyoner oldu” haberleri emek ve zeka-
nın değerini küçültmüyor. Bu haberler, 
görebilenler için başka bir dünyanın do-
ğuşunu anlatıyor. Bir gün herkes 15 da-
kikalığına meşhur olacak diyen düşünür, 
her gün herkesin saatlerce tüketim nes-
nesi haline geleceğini de öngördü.

Ürünlerinizi sokağınızdaki 
tezgahtan kaldırmanın zamanı 
geldi. 

Dünyada milyonlarca işletme 24 saat ak-
tif tezgâhlarında ürünler satıyor. Orada 
yer almak mantıklı olmaz mıydı? Bu yak-
laşım herkesin zengin olacağı anlamına 
gelmiyor. Yalnızca küçük işletmelerin yö-
netim zekasının büyük holdinglere bas-
kın gelebileceği bir olanağa işaret etmek 
en temel kaygımız. 

Amazon kargo bize ne anlatıyor?

Amazon web sitesinden sipariş geldiği 
anda ürünün barkod numarasını kargo 
robotlarına iletiyor. Kargo mekanizmaları 
tam otomatik depodan ürünü paketleyip 
adres çıktısını alıp kargo şeridine yüklü-
yor. Kargo tam otomatik şekilde dağıtım 
ağına yerleşiyor saatler içinde de alıcının 
eline ulaşıyor. ABD’de işyerindeyken ak-
şama ihtiyacı olacak ürünü sipariş edip 
eve gittiğinde siparişi kapısında görmek 
ortalama Amazon müşterisinin rutini ha-
lini aldı.

FOMO ve dijital pazarlama:

Vooscreen kurucularından Deniz Dün-
dar ile yaptığımız bir sohbette FOMO fe-
nomeninden bahsetti. “Fear of missing 
out” kelimelerinin baş harflerinden olu-
şan FOMO kişinin bir tercih yapmaması-
nın bir şeyden mahrum kalacağı hissini 
yaşamasını ifade etmek amacıyla kul-
lanılır. Her gün sosyal medyada zaman 
geçiren, ya da sürekli haberlere bakmak 
isteyen kişilerin yaşadığı en temel korku-
dur. FOMO kavramını öğrenme süreçle-
rinin bir parçası olarak kurgulayan Dün-
dar, 24 saat içinde kaybolan ödevlerle 
İngilizce öğretme metodu üstünde ça-
lışıyor. Kurucusu olduğu Vooscreen tüm 
dünyadan yüz binlerce kişiye İngilizce 
öğretirken yeni yöntemleri de bir o kadar 
çığır açacak gibi görünüyor. Dündar, özel 
ders veren bir İngilizce öğretmeni olarak 
da kalabilirdi. 
Fark, özgün araçlarla dijitale dâhil 
olma vizyonu olunca, sonuç; milyonla-
rın takip ettiği işletme ve kişiler olmak-
tır.

Ne Yapmalı?
Öncelikle işletmenize alıcı gözle bak-
manızı tavsiye ederiz. Dijital dünya her 
işletmeye kendi özgün araçlarını yarat-
ma fırsatı tanıyor. Yapabilecek seviyede 
olduğunuza inanıyorsanız muhakkak bu 
pazara el atmalısınız. Üst seviye profesyo-
nellik gerektiren durumlarda da bu ola-
nakları sağlama işiyle meşgul ajansların 
kapısını çalmanızı tavsiye ederiz. 

Sosyal medya kanallarından ürün sa-
tan, Booking gibi devler sayesinde her 
yıl müşterilerine kavuşan işletmeler de 
dijital kanalların meyvesini yiyor. Pazar 
yerindeki tezgâhınızın yerinin daha iyi 
yerde olmasını önemsemelisiniz. Ticari 
hayat bir yarış. O yarışı kazanmanın yolu 
dijital pazarda tezgâhınızı doğru yerde 
ve doğru araçlarla açmaktan geçiyor. 
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Girisimcilik,

Kendi işini KOSGEB’in girişimcilik destek-
lerinden faydalanarak kurmak isteyen giri-
şimciler için sırayla takip edilmesi gereken 
adımlar ve dikkat edilmesi gereken bazı 
önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak 
işletme kurulmadan/vergi levhası için 
başvuru yapmadan önce, işletmeyi aça-
cak kişinin KOSGEB Girişimcilik Eğitimi 
Katılım Belgesini alması gereklidir. www.
kosgeb.gov.tr adresinde ana sayfada bulu-
nan “Online Girişimcilik Eğitimleri” bölü-
münden veya direkt olarak https://lms.kos-
geb.gov.tr/ linki üzerinden e-devlet şifreniz 
ile girişimcilik eğitimlerine giriş yapabilirsi-
niz. Online girişimcilik eğitimleri herkesin 
katılımına açık olup, ücretsizdir. 
KOSGEB’in Yeni Girişimci Destek Programı 
kapsamında, 
 Geleneksel Girişimcilik Destek
 Programı 
 İleri Girişimcilik Destek Programı 
olmak üzere iki tür girişimcilik programı 
mevcuttur.  Açılacak işletmenin faaliyet 
göstereceği alana göre, İleri Girişimcilik 
Destek Programından faydalanacak gi-
rişimciler İleri Girişimcilik Eğitim Progra-
mını; Geleneksel Girişimcilik Destek Prog-
ramından faydalanacak girişimciler ise 
Geleneksel Girişimcilik Eğitim Programı-
nı tamamlayarak, ilgili eğitim sertifikasını 
edinmelidir. Genel anlamda hizmet, tica-
ret, danışmanlık vb. sektörlerinde faaliyet 
gösterecek işletmeler için Geleneksel Gi-
rişimcilik Eğitim sertifikası; üretim faaliyeti 
gösterecek işletmeler için İleri Girişimcilik 
Eğitim sertifikasının alınması gerekmek-
tedir. (İleri girişimci eğitim sertifikasını ala-
cak girişimciler de sistemde önce gelenek-

sel girişimcilik eğitimini tamamlamalıdır.) 
İlgili eğitimi tamamladıktan sonra https://
edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHiz-
metler linki üzerinden “Girişimcilik Eğitimi” 
başlığı altında “Katılım Belgesi Sorgula-
ma”  sekmesinden katılım belgenizi gö-
rüntüleyerek doğrulamasını yapabilirsiniz. 
Geleneksel ve/veya ileri girişimcilik katılım 
belgesini aldıysanız, sıra işletme kuruluş 
aşamasında. Dikkat edilmelidir ki işletme 
kuruluş tarihi, mutlak surette ilgili eğitim 
katılım belgesinin alındığı tarihten sonra 
olmalıdır. Eğitimin tamamlandığı tarih ile 
işletme kuruluş tarihi aynı gün olmama-
lıdır. KOSGEB Geleneksel/İleri Girişimcilik 
Eğitim Sertifikası, alındığı tarihten itibaren 
2 sene geçerli olup; eğer işletme hemen 
açılmak isteniyorsa da sertifika alındıktan 
en az 24 saat sonra Vergi Dairesine açılış 
işlemleri için başvuru yapılabilmektedir. 
Örneğin, geleneksel girişimcilik progra-
mına başvuru yapacak bir girişimcinin 
Geleneksel Girişimcilik Eğitim Sertifikasını 
alma tarihi 16.11.2022 ise, işletmenin kuru-
labileceği en erken tarih 17.11.2022’dir. İş-
letmeler açılırken, kurulacak işin bulundu-
ğu sektörü ve yapılacak işi anlatan NACE 
kodu, bir diğer ismiyle altı haneli faaliyet 
kodu ile açılırlar. Her işletmenin bir ana fa-
aliyet alanı ve bu faaliyet alanının bir faali-
yet kodu (NACE REV 2 KODU) bulunmak-
tadır. Siz de öncelikle kurmak istediğiniz 
işletmenizin ana faaliyetini ve bu faaliyete 
ait NACE REV 2 Kodunu tespit etmelisiniz. 
Belirlediğiniz faaliyet kodu sizin işletmeni-
zin ana faaliyet kodu olacaktır ve hem vergi 
levhanızda hem de sicil kaydınızda bu ana 
faaliyet kodu yer alacaktır. İşletmenin KOS-
GEB destekli olabilmesi için, söz konusu iş-
letmenizin açılacağı NACE kodunun, KOS-
GEB tarafından desteklenen NACE kodları 
arasında olması beklenir. Desteklenen sek-
törler genel anlamda imalat, hizmet, tica-
ret sektörleridir. Bilinmelidir ki tarım, hay-
vancılık, eğitim ve sağlık sektörleri, KOS-
GEB tarafından desteklenen sektörler 
arasında değildir. Desteklenen sektörlere 
KOSGEB’in ana sayfasında (www.kosgeb.
gov.tr) en altta bulunan “Desteklenen Sek-
törler Nelerdir(NACE)” sekmesi üzerinden 
ulaşılabilmektedir. Bu tablo, yukarıda bah-
setmiş olduğumuz, KOSGEB tarafından 
hem geleneksel hem de ileri girişimcilik 
destek programı kapsamında desteklenen 
NACE kodlarını içermektedir. İleri girişim-
ci faaliyet kodları için, www.kosgeb.gov.
tr  üzerinde “Destekler” sekmesi altından 
“İleri Girişimcilik Destek Programı” sayfa-

KOSGEB ve GİRİŞİMCİLİK
İrem Karacan / AR-GE ve Proje Birimi Sorumlusu
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sı içeriğinde bulunan, “Başvuru Formları” 
sekmesinin altında “İleri Girişimci Des-
tek Programı Kapsamındaki Faaliyet Ko-
nuları Tablosu”na bakabilirsiniz. (https://
www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekde-
tay/7390/ileri-girisimci-destek-programi )

İşletme açıldıktan sonraki adım ise işlet-
menizin KOSGEB Veritabanına kaydını 
gerçekleştirmektir. KOSGEB’in tüm des-
teklerinden yararlanabilmek için işletme-
nizin KOSGEB Bilgi Sistemi (KBS)’de kayıtlı 
ve aktif durumda olması; işletmenin KOBİ 
Bilgi Beyannamesinin güncel olması gere-
kir. Daha sonra da ilgili destek programla-
rına başvurma süreci gelmektedir. Tüm bu 
işlemler çevrimiçi(online) sistem üzerin-
den gerçekleştirilmektedir. KOSGEB Kobi 
Veritabanına kayıt süreci, basitçe üç işlem-
den oluşmaktadır. Sırayla;

 KOSGEB Veritabanı kaydının yapıl
 ması, 
 15 haneli Ulusal Elektronik Tebligat 
 Sistemi (UETS)  kodunun alınması, 
 KOBİ Beyannamesinin güncellen
 mesidir. 

KOSGEB’in girişimcilik desteğinden fayda-
lanmak isteyen girişimciler, işletmelerinin 
kurulduğu tarihten itibaren 1 sene içeri-
sinde girişimcilik desteklerine başvurabil-
mektedirler. (İşletme kuruluş tarihi, şahıs 
işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe 
başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler 
için ticaret siciline tescil tarihidir.) Veritaba-
nı kayıt ve beyanname işlemleri için izlen-
mesi gereken adımlara ve detaylı bilgiye, 
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/de-
tay/180/nereden-baslamaliyim linki üzerin-
den ulaşılabilmektedir. 
Geleneksel Girişimci Destek 
Programı veya İleri Girişimci Destek 
Programı Başvuru ve Yararlanma 
Koşulları
KOSGEB’in girişimcilik desteklerinden fay-
dalanmak için, işletmenin Türk Ticaret Ka-
nununda tanımlı gerçek kişi (şahıs şirketi) 
veya sermaye şirketi (Ltd. Şti, veya A.Ş.) sta-
tüsünde kurulmuş olması gereklidir. Adi 
ortaklılar, KOSGEB tarafından desteklen-
memektedir.
Girişimci için de bazı kıstaslar bulunmak-
tadır. Girişimcinin, işletmesinin kuruluş ta-
rihinden üç yıl öncesinden destek progra-
mına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda 
bulunduğu işletme dışında;
  gerçek kişi statüsünde bir firmasının ol-
maması,
  tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi 

bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bu-
lunmaması gereklidir. 

Girişimcinin destek programı başvurusun-
da bulunduğu işletmedeki kurucu ortak 
payı en az %50 olmalıdır. Destek programı 
süresinde de  (başvurunun uygulama biri-
mi tarafından onaylandığı tarihten itibaren 
iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin al-
tına düşmemelidir.
Destek sürecinde, girişimcinin başka bir 
işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik 
Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışma-
ması gerekmektedir. Aynı zamanda giri-
şimci, işletmeyi münferiden temsile yet-
kili olmalıdır. Girişimci veya işletme Gele-
neksel Girişimci Destek Programı veya İleri 
Girişimci Destek Programından sadece 
birinden ve bir defaya mahsus faydalana-
bilir. Girişimcilik eğitimini almış birden faz-
la girişimcinin aynı işletmede ortak olması 
durumunda, işletme programdan bir defa 
yararlanır. 

Geleneksel Girişimci Destek 
Programı veya İleri Girişimci 
Destek Programı Başvurularının 
Değerlendirilmesi
Yukarıda KOBİ Veritabanına kayıt aşama-
sından bahsetmiştik. İşletmenizin KOBİ 
veritabanına kaydını gerçekleştirdiğiniz-
de, ilgili Uygulama Biriminden işletmeniz 
için KOBİ uzmanı ataması yapılır. Örneğin, 
Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir iş-
letmenin KOBİ uzmanı, KOSGEB Muğla 
Müdürlüğü tarafından atanır. Geleneksel 
Girişimci Destek Programına yapılan baş-
vurular ilgili Uygulama Birimi tarafından 
değerlendirilir. Başvuru değerlendirilirken 
başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadı-
ğı ile birlikte Başvuru Değerlendirme Kri-
terleri Formunda yer alan kriterler baz alı-
nır. İleri Girişimci Destek Programına yapı-
lan başvurular ise Kurul tarafından değer-
lendirilir. Eğer ileri girişimci, yani imalatçı 
iseniz, İleri Girişimci Başvuru Formunuzu 
sistem üzerinden sunduktan sonra, başvu-
runun değerlendirme aşamasında Kurula 
davet edilirsiniz. Kurul tarafından, başvuru 
koşullarının sağlanıp sağlanmadığı ile bir-
likte Kurul Değerlendirme Formunda yer 
alan kriterler baz alınarak, başvurunuzun 
değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme 
aşaması tamamlandığında, değerlendir-
me sonucu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden 
işletmeye bildirilir.
Destek Süreci
Başvurunuzun kabul edilmesi durumun-
da, Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişim-
cilik Destek Programları kapsamında aşa-
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ğıdaki tabloda belirtilen destekler sağlanır. 
Aşağıda belirtilen destekler %100 hibe olup; 
destekleme kararı alınmış yani ödeme olu-
ru almış işletmeler tüm bu desteklere ilave 
olarak, KOBİ Finansman Destek Programı 
kapsamında 50.000 TL, girişimcinin genç, 

kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması 
durumunda ise 70.000 TL’ye kadar anlaş-
malı bankalardan kredi kullanabilmek-
tedir. KOSGEB, bankadan onay alan işlet-
meler için, kullanılan kredi tutarının faizine 
destek sağlayabilmektedir.

KOSGEB ve Girişimcilik ile ilgili bilgileri genel hatlarıyla bilgilerinize sunmaya 
çalıştım. Herhangi bir sorunuz olması halinde, detaylı bilgi için Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın Arge ve Proje Birimi’ne başvurabilirsiniz.
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SELAHATTİN CAMIZ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (o za-
manki adıyla Ticaret Odası) 28 Oda sicil 
nolu ilk üyelerinden Celep Hüseyin Ca-

mız’ın 1 Ocak 1957 tarihinde kurduğu şirketin 
başına, babasının erken yaşta vefat etmesiyle 
17 yaşında geçen Selahattin Camız, celepliğin 
yanı sıra kasaplık, lokanta işletmeciliği nak-
liyecilik ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği 
yaptığı 60 yıllık ticaret hayatını, Fethiye’nin 
eski günlerini ve hayvancılık sektörünün ne-
reden nereye geldiğini anlattı.  

FETHİYE’NİN 60 YILLIK TİCARETİNE VE 
HAYVANCILIĞINA TANIKLIK EDEN İSMİ 

Röportaj: Selda OĞUZ 

- Sizi tanıyabilir miyiz?
“15 Nisan 1949 yılında Fethiye’de doğdum. 
Aslen Sekiliyiz. Babam Hüseyin Camız asker-
den önce Seki’den Fethiye’ye gelmiş. Babam 
Fethiye’nin en eski celep ve kasaplarından. 
Annem Sıdıka Camız, Kaş Kalkanlı, Fethiye’ye 
gelin gelmiş, ev hanımı. Bugün 95 yaşında. İki 
kız, üç erkek, 5 kardeşiz. İlkokulu Atatürk ilko-
kulunda okudum. Yazları Seki’ye yaylaya de-
demlere giderdik Fethiye’de olmazdık. 
O zamanlar Fethiye’de bir ortaokul vardı, il-
kokulu bitirdikten sonra ortaokula başladım 
ama 2’inci sınıfta terk ettim ve babamın ya-
nında çalışmaya başladım. Ya okuyacaktım ya 
da ticaret yapacaktım ticareti seçtim. Ticareti 
çok sevdim, okumak istemedim. 
O sırada babamın kasap dükkânının yanı sıra 
lokantası, ayrıca nakliye işi de vardı. Lokanta-
mız, Doyum Lokantası şimdiki Belediye’nin 
karşısındaydı. Hilmi Döğerli’nin idi orası, onun 
kiracısıydık babam zamanından. Lokantayı 
personel çalıştırırdı. Babam lokantada dur-
mazdı, onun işi hep dışardaydı. 

Geçmis
Zaman
Olur ki
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Köyleri, meraları tek tek gezer, 
hayvanları yerinden alırdık
Babam devamlı dağlarda gezerdi, yöreyi çok 
iyi bilirdi, herkesi tanırdı. O zamanlar hayvan-
ları gidip yerinden, köylerden, yaylalardan 
kendimiz alırdık. Tek tek hayvan toplardık 
köylerden, yayladan.  Ben de onun yanında 
öğrendim işi ve yöreyi. Babamın zamanın-
da vasıta, araba yok atla gidiliyordu köylere. 
Atın varsa atla, yoksa yaya gidiliyordu yaylara 
özellikle. O günlerde Akdağlar ’da çok gezdik 
yaya. Atın da çıkamadığı yerler oluyordu, ora-
lara yaya giderdik. Çobanlar yazın Akdağ’a bir 
gider, Ekim-Kasım gibi dönerlerdi. O zaman 
çoban çoktu. Karadere filan hep Yörüktü, ya-
zın hepsi meralarda olurdu. Kantarla almazdık 
hayvanı, bakar anlardık. Yaylada, merada kan-
tarı nerde bulacağız. İyi anlayan için yanılma 
payı çok azdır, en fazla yüzde 2’dir. 

Babamın zamanında hayvan çok boldu. Yurt-
dışına hayvan gönderiyordu babam. Ben ha-
tırlıyorum çocukluğumda iskeleden Yemen’e 
keçinin erkeğini gönderdi. Bir gemi hayvan 
gönderdi. İzmirli bir komisyoncu aracılık etti. 

Yazın her gün birkaç kamyon İzmir’e koyun 
gönderirdi. Akdağ’da 80 çoban varsa 75’i hay-
vanlarını babama verirdi. Kendisi gitmezdi, 
kamyonla gönderirdi. İzmir’de Bayraklı’daydı 
mezbaha, babam hayvanları oraya gönderi-
yordu. Hayvan orada kesilir, kasaplara dağıtı-
lır, parası babamın hesabına yatardı. Babam 
kilosunu bile bilmez, o günkü piyasayı bilmez 
ama hesabına parası tam olarak yatardı. Ba-
bam, İzmir’e yılda bir ya da iki kere giderdi sa-
dece. 

O zamanlar ticaret çok başkaydı, dürüstlük, 
güven vardı. Öyle ki babamın hastalığında, o 
komisyoncular, babamı İzmir’den özel uçakla 
İstanbul’a gönderdiler.  

Babamı genç yaşta 
kaybettik
Ben 1962’den 1966’ya kadar hep 
babamın yanındaydım. Babam 
1966 yılında beyin tümöründen 
genç yaşta vefat etti, Babam öl-
düğünde ben 17 yaşındaydım 
ve onun bıraktığı yerden devam 
ettim. 5 kardeşin en büyükleri 
ben olduğum için mecburen 
yükü aldık annemle birlikte, 
kardeşlerimi okuttum. Askere 
kadar bu şekilde devam ettim. 

Sonra askere gittim. Askerliğin 
eğitimi İskenderun’da yaptım, 
sonra İstanbul Kasımpaşa’day-

dım. Askere 24 ay diye gittim, 10 ayda askerlik 
4 ay indi, 20 ay askerlik yaptım. Askerlik yap-
tığım yıllarda İstanbul çok güzeldi. Denizci 
olarak yaptım askerliği, rahat bir yerdi kantine 
bakardım. Dışarıya sivil çıkardık.  Fethiye’den 
öğrencilik yapan arkadaşlarımla buluşur ge-
zerdik. Sık sık Fethiye’ye gelirdim.

Askerden sonra işe kaldığım yerden devam 
ettim. O dönemde babamın sayesinde köy-
lerde herkesi tanırdım. Sadece Fethiye’nin 
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köyleri, yayları değil, Kaş’ın köyleri, Burdur’un 
köylerinden çok alışveriş yaptım.  Gelibolu Ya-
rımadası’nın hayvanı lezzetli olur, oradan da 
hayvan getiriyordum. O zamanlar kurtarıyor-
du. Hayvan boldu. Kurbanlık da satıyorduk.

Fethiye’de 7-8 kasap vardı
İlk kasap dükkânımız eski pazar yerindeydi. 
1967 yılında balık pazarının olduğu yere gel-
dik, ilk zamanlarda iç kısımdaydı yerimiz şim-
di dış kısmında. 7-8 kasap vardı Fethiye’de; 
Hilmi Başaran, Mustafa Çolak, Muhittin Öz-
demir, Muhittin Ünlükaya, Necati Bölükbaşı, 
Mehmet Ürem, Orhan Ersoy. Tüm kasaplar 
pazar yerinin içindeydi. Kasapların pazar yeri-
nin dışında olması yasaktı. 

Sonra 20-25 yıl kasaplığa ara verdim. Bu sırada 
restoran devam etti. Pansiyon turizmi başladı-
ğı zamanlar 1970’li yıllar. Fethiye o dönemde 
çok küçüktü, herkes herkesi tanırdı. 

1975 yılında Annemin uzaktan akrabası eşim 
Hasibe Hanım ile evlendim. 2 oğlumuz var. 
Büyük oğlum Hüseyin üniversite sınavlarında 
gazeteciliği kazandı ama gitmedi. Benim işi-
mi yürütüyor. Çok titiz çalışır. Yazın sabah 6’da 
gider işine akşam 9’a kadar. Küçük oğlum 
Hakkı turizmde çalışıyordu, uzun süre otel-
lerde yöneticilik yaptı. Şimdi gıda sektöründe 
yöneticilik yapıyor. Oğullarım geç evlendi. 5 
yaşında torunum var. Benim arkadaşlarım to-
runlarını evlendiriyor. 

- Eskiden Fethiye’de aileler eti 
toptan mı alırdı?  
Ekonomik durumuna göre o zamanlar pera-
kende de vardı, toptan alan da oluyordu. Ha-
tırlıyorum, 1 lira dana eti satardık 2 lira oğlak 
veya kuzu eti satardık. 1960 yıllardan 70’lere 
kadar etin kilosu 5-6 liraydı, 90’larda 10-20 li-
raya sattık. Bu bölgede keçi-oğlak eti yenir. 

Onun için keçi eti daha değerliydi. Dana eti 
yenmezdi. Dana etini sadece lokantalar alırdı. 
Lokantaya gelenler de illa kemikli et isterdi, 
kemikli oğlak eti veya kuzu eti olacak, kuşbaşı 
bile yemezlerdi.  Şimdilerde ise en geçerli et 
dana eti oldu. 

Önceleri kasaplar günlük satacağın kadar 
hayvan keserdi. Buraya ilk buzdolabını babam 
getirmişti. Biz de buzdolabı olduğu için 3-4 
kuzuyu keser, dolaba koyardık. Gelen memur-
lar keçi-oğlak etine alışana kadar kuzu eti yer-
lerdi,  Sonra alışırlar oğlak eti yerlerdi. Oğlak eti 
daha lezzetli daha doğaldı o zaman. 

Evlerde de herkeste buzdolabı yoktu, onun 
için yiyeceği kadar et alırdı. Mesela belediye-
de çalışan bir işçi 150 lira maaş alıyorsa, ayda 
50-60 liralık et yerdi. Aybaşında getirir verirdi 
parasını. O zaman TV, yok, elektrik ucuz, su pa-
rası neredeyse yok, lüks yok. Et de ucuz. Şimdi 
15.000 lira maaş alsa, bırakın yarısını ayda 5 bin 
liralık et yiyemez. Türkiye’de bazı şeyler çok 
dengesiz büyüdü. Elektrik çok pahalı, et çok 
pahalı, lüks tüketim çok arttı.  

Hayvancılık zamanla azaldı
Bu bölgede keçi eti yendiği için dışardan ke-
çi-oğlak getiriyor, buradan da koyun ve kuzu 
götürüyordum. Zamanla keçi azaldı dağlarda, 
meralarda sonrasında besicilik başladı. Son-
ra seracılık başladı, turizm başladı. Çobanlar 
azaldı, çobanlar seracılık yapmaya başladı, tu-
rizme geçti. 

Önce bölgede azaldı hayvancılık daha sonra 
Türkiye’de. Doğuda da terörden hayvancılık 
düştü. Hayvan azaldı, et azaldı, aslında 20 yıl 
öncesinden başladı sorun. O zaman çok söy-
ledik, uyardık ama duyan olmadı. Yanlış poli-
tikalarla hayvancılık bitti. Besicilik, yani kapalı 
yerde hayvancılık çok maliyetli. Yem fiyatları 
çok arttı. Çoğu besici iflas etti. 500 bin başlık 
olan çiftliklerde 100 bine düştü. Sonra ithalat 
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başladı. İthal dana getirenlere devlet teşvik 
verdi. Bu teşviklerden de sayısı işletme yarar-
landı, hatta o zaman işi bilmeyenler o teşvikleri 
aldı ama çoğu bıraktı. Küçük üreticilere, bizle-
re o krediyi verilmedi büyükler aldı. Dolayısıy-
la hakiki üreticinin eline geçmedi o teşvikler, 
paralar. Bir dönem de tavukçuluğu bitirdiler. 
Büyük üreticiler, küçük çiftçilerin hepsini bitir-
di. O dönem bu dönem fark etmiyor, yandaş 
kayırma her zaman var.

1990 yılında Yayla Dont’ta Turgut Uysal ile or-
tak petrol yaptık. 3 yıl çalıştırdık sonra sattık. 

1994 yılında tekrar celeplik ve kasaplık yap-
maya başladım. Bu dönemde restoran işini 
kardeşim o devam ettirdi. Türkiye’nin dört bir 
tarafından hayvan getirdim. Zaman zaman, 
mevsimine göre buradan oraya götürüyor-
dum. Manisa, Salihli Ege’deki bütün pazarları 
geziyor, hayvan getiriyordum. Trakya’dan da 
hayvan getiriyordum 10 yıl öncesine kadar. 9 
yıl önce böbrek yetmezliği rahatsızlığı başladı 
fiziki durumum çalışmaya müsaade etmedi. 
2016 yılında Antalya’da nakil oldum. Kız karde-
şim böbreğini verdi. Sonra da emekli oldum. 
Şimdi kasap işini, 1998 yılından bu yana ya-
nımda çalışan büyük oğlum Hüseyin ile kar-
deşim birlikte yürütüyor.

En lezzetli et hangi ettir size göre?
En lezzetli et hiç yavru yapmamış hayvanın 
etidir. En sağlıklı et ise doğada yetişen, besle-
nen keçi etidir. Keçi her suyu içmez, koyunun 
artığı suyu içmez ağacın en tepesindeki filizi 
yer. 

Ama şimdi yemlerle besleniyorlar. Yemlerde 
de katkı var, hangi hububat daha ucuzsa o 
daha çok kullanılıyor. İlk besicilik başladığında 
1970’lerde yemler bilinçliydi dolayısıyla kalite-
liydi. Sonra maliyeti düşürmek için ne ucuzsa 
o daha çok konulmaya başladı. Yeme tuz fazla 
konuluyor. Tuz da hayvanı sağlıklı beslettirmi-
yor, yağ tutuyor. Bir de mermer tozu konulu-
yor yem sanayinde o da kullanılıyor ama son 
dönemde fazla kullanılıyor. 

Ne günlere geldik. Böyle giderse yiyecek et 
bulamayacağız. Hep ithal et. Onu da belirli bir 
kesim yiyebiliyor.  Herkes et yiyemeyecek. Ar-
tık ekmeği bulamaz hale geleceğiz. Nasıl ge-
çinecek yanlış politikalar devam ediyor. 

Hayvancılığın bitmesi çok vahim. Yıllar önce 
hayvancılık sorunu başladığında biz uyardık 
ama sesimizi duyan yok. Sorun başladığı za-
man ithal ederek dışarıya bir sürü döviz öde-
dik. O para üreticiye yemde destek olarak 
verilseydi. 3-5 kuruş destekle ile olmaz. İthal 
ediyoruz dövizle. Bundan 3-5 kişi faydalanıyor. 
Devlet kasasından Tüyü bitmemiş yetimin 

hakkı yurtdışına gitti daha da gidiyor. İktida-
ra kim gelse ithal etmek durumunda çünkü 
hayvan yok. 

Üretici bitti, üretici aç kaldı, hamile inekler ke-
sime gönderildi. Aslında yasaktır suçtur ama 
işlem bile yapılmıyor. İnekler kesime giderse 
ki hamile hayvanın eti de sağlıklı değildir. Yav-
ru yapmamış hayvana düve derler. Düve kesi-
mi bile yasaktır, neden çünkü üresin çoğalsın 
diye. Ama ne hale geldik. 

Yem pahalı, neden mazot pahalı gübre pahalı 
işçilik pahalı mecburen yem pahalı. Yem pa-
halı olunca her şey pahalı oluyor bu kısır dön-
gü. 

Hesapsız
kasap, 
ya bıçak
kırar 
ya 
masat…

”

“
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DONT 
TESTİSİ

Fethiye ve Seydikemer... Bu toprakların 
hem yaylası var hem sahili vardır; Kara-
çulha, Esenköy (Dont) gibi. Bu yörede 

yaşayanların hem sahilde hem de yaylada evi 
vardır. Kış soğuğunda sahile, yaz sıcağında 
yaylaya göçerler. Son dönemde, yol üzerin-
deki tabelasının önünde çekilen fotoğraflarla 
sosyal medyada fenomen olan Dont da bu 
yaylalardan biri. Yörede bilinen adıyla Yayla 
Dont. 
Ve bir dönem Dontluların geçim kaynakların-
dan biri olan, içindeki suyu soğuk tutması ne-
deniyle özellikle sıcak yaz günlerinde tarlada 
tokatta çalışanların imdadına yetişen, bir nevi 
seyyar buzdolabı gibi kullanılan meşhur Dont 
testisi. 

Sadece, yöreye 
özgü kızıl topra-
ğı, kili, suyu soğuk 
tutma özelliği ile 
değil, aynı zaman-
da bu bölgenin ve 
Yörük kültürünün 
de önemli bir öge-
si Dont testisi. 

“DONT YAPAR TESTİYİ, 
ÇÊLENG1 GİYER ESKİYİ”

Röportaj: Selda OĞUZ 

Yaylada kızıl topraktı, küyük ve aklı 
toprakla buluştu, çarkta döndü usta 

ellerde şekil aldı, testi oldu. Hamdı, 
ateşi göre göre pişti. Alazla karardı, 
esginle ağardı. Gelin kız gibi ağlaya 

ağlaya olduğu yere alıştı. Suyu 
buz gibi yaptı, yaz günü sıcaktan 

yananların imdadına yetişti. Bu 
kadarla da kalmadı, vefalıydı, kabir 

başında bekledi, geldiği toprağı 
dualarla suladı.

İşte bu toprakların meşhur Dont 
testisinin kısa hikâyesi.

1) Şimdi Sahil Ceylan denilen yer. Asıl adı yöresel ağızda Çêleng (ng nazal n sesini göstermek için kullanılmıştır)’dir. Sahil Ceylan, 
yanında akan derenin sığ yerinde kurulmuştur. Çêleng sığ demektir. Onun için orijinal adı Çêleng’dir.

Kaybolan
Meslekler
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Yayla Dont’a has kızıl topraktan özelliğini alan, 
maharetli ve fedakâr yöre kadınlarının ellerin-
de şekillenen, her aşaması sabır ve denge is-
teyen bu özel testiyi yapan usta sayısı bugün 
ne yazık ki 5’i geçmiyor. Dolayısıyla Dost testisi 
yapımı da artık kaybolmaya yüz tutan el zana-
atları arasında.

Dont testisinin, topraktan çarka, çarktan alaza 
yolculuğu ile 50 yıl önce eşeklerin sırtında köy 
köy dolaştırılarak, arpa buğday karşılığı satıl-
masının hikâyesini, testi ustası Özen Çavdar 
anlattı, biz de Makri okurları için kaleme aldık. 

Dontlu (Esenköylü) Kıbrıs Gazisi Kemal Çav-
dar’ın eşi Özen Çavdar, testi yapmayı, annesi 
Emel Polat’tan öğrenmiş. 1953 doğumlu Özen 
Çavdar, ilkokulu bitirdikten sonra geçmiş çar-
kın başına. Ve o zamandan bu yana adı gibi 
özenle yapıyor Dont testisini. 
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“Ben testi yapmayı anamdan öğrendim. 
Anam da anasından, atasından öğrenmiş.” 
diyerek tek tek anlatmaya başladı Özen Usta, 
Dont testisi yapımının tüm inceliklerini. 

“Testiyi yaptığımız kırmızı toprağı, yaylaya 
(Yayla Dont) arabayla 15 dakika uzakta dağın 
eteğinden, “Topraklık” dediğimiz bir yer var, 
oradan alırız. Ama tek kırmızı toprakla olmaz, 
parça parça 2 ayrı yerden daha toprak alırız. 
Kırmızı toprak (esas toprak), küyük (beyaz 
toprak) ve aklı toprak onun daha karası (koyu 
renk) bu üçü birleşir. 3 ayrı yerden aldığımız 
toprağı eve getirir, tokuçla (ucu yassı tahta 
tokmak) döver inceltirim, un gibi olur. Son-
ra elekle eler, su vere vere yoğururum. Kendi 
kendini tutar bu 3 toprak, hamur gibi olur. 
Hamur gibi karara geldiği de anlaşılır, azcık 
katıca olur. Yoğurduktan sonra 3-4 gün durur, 
bekler. Aynı hamur gibi mayalanır, öyle 3-4 

gün bekleyince daha da iyi olur. İyice özleşir. 

3-4 gün bekledikten sonra tekrar yoğurur ve 
topalaya topalaya topalacık (parça parça) ya-
par, düzeni (çarkı) kurar, çarka alır, başlarım 
yapmaya. Toprağa şekil verirken çarkın hızlı 
da önemli, hızlı döndürülmez. Toprağa testi 
şeklini vermek kolay değildir, ama ben yıllar-
dır yapa yapa alıştım. 

Testiyi yaparken de, pişirirken de havanın gü-
zel, ıscak (sıcak) olması lazım. Hava soğuk, ya-
ğışlı olmayacak. Onun için ben ağustos-eylül 
gibi yaparım. Hava ıscak olacak ki ateşe gir-
meden kendi kendine kurusun âcık (azıcık). 
Testiyi çarktan indirdikten sonra, onlar kapalı 
yerde 15-20 gün kendi hâlinde durur, kurur. 
Hemen ateşe verilirse ya da çok esen (rüzgâr) 
olursa toprak yarılır, patlar. Yavaş yavaş kendini 
çekecek, kuruyacak. Ağzı aşağıya doğru bir ay 
durur. Üzeri de çaputla örtülür ki hiç hava gir-
mesin içeriye. Pencereleri bile açmayız. Açar-
sak hava alır, patlar. 1 aya yakın öylece yatar. 
Sonra kaldırır, biraz da eğik durdururuz. Kendi 
hâlinde içine de eskin (hava) girsin, içinde yaş 
yerleri varsa kurusun diye. Ateş öncesinde, pi-
şimine yakın beyaz alalık (alıç) ile desen yapa-
rız. Desenleri dipten analarımızdan, atamız-
dan öğrendiğimiz, gördüğümüz gibi yaparız. 

Sonra güneş tepedeyken kapalı yerden dışarı-
ya çıkarır, alazını (ateş) yakarız. Her ağaçla pi-
şirme olmaz, ardıç ağacı ve çam kabuğu ola-
cak ateş için. Ardıç hızlı alev alır. Çam kabuk-
larını da aralarına koyarız ki, ateşin sönmesini 
engeller. Çıralı ağaçla olmaz. 

Enden ateşle etrafı çevrilir testilerin. Yandıkça, 
ısı yükselir, ateş yavaş yavaş yaklaştırılır orta-
daki testilere, güveçlere. Ateşte pişirme sabır 
ister, emek ister, 3-4 saat sürer. 
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Toprak gelinlik kız gibidir

Toprak, gelinlik kız gibidir. Birden ateşle üzeri-
ne gidersen kaçar gider, yani patlar. Yavaş ya-
vaş tavına getirmek gerek. Ateşi iyice yaklaş-
tırdıktan sonra bi yatırırım üzerlerine odunları, 
alevle hepsinin üstü örtülür. Ateş yaklaştıkça 
kararır toprak, evveli kara olur, sonra esgin 
(rüzgâr) gelir rengi açılır gider. Yandıkça gider 
isi, karası, ağarıp buz gibi olur.

Dont toprağından testi de, güveç de, buhur-
luk da yaparız. En zor testi kurur, ağzı dar ol-
duğundan ısıyı geç alır içine. Güveçler ağzı 
açık olduğunda tez kurur. 

Dont testisi kullanılmaya başladığında ilk za-
manlar su akıtır. Nasıl ki genç kız gelin oldu-
ğunda ağlaya ağlaya gider, sonra evine alışır, 
testi de suyu aldığında ağlaya ağlaya yerine 
alışır.”

Özen Usta’nın anlattıklarına göre, toprağa şe-
kil vermek, sabır ve tam bir denge işi. Üç farklı 
yerden alınan toprağı belirli oranlarda karış-
tırmak da, çarkta şekil vermek de, kurutmak 
da, her şey kararınca ve dengeli olacak. “Peki, 
o karar ve denge nedir?” derseniz, işte o yapa 
yapa öğreniliyor. Usta olmak da bunu gerek-
tiriyor.

Dont’ta Efeler’in Özen diye de bilinen Özen 
Usta’nın hayatında önemli bir yere sahip Dont 
testisi. Annesiyle birlikte çocuk yaşta köy köy 
gezip testi satmışlar. Özen Usta, o günün zor-
lu koşullarında yapılan ticaretle ilgili anıları da 
paylaştı bizimle.

Anamla testi yapar, satar 
karşılığında buğday, arpa alırdık

“İlkokulu bitirdikten sonra testi yapmaya baş-
ladım. Önceleri anam yapardı. Beraber eşek-
lere yükler satmaya giderdik köylere. Daha 
ilkokuldaydım, ama kardeşlerimin içinde en 
büyükleri ben olduğumdan anamın yanında 
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şımdan çıkarıp ocaklık yakınına koymuşum. O 
da orada yanmış ocaktan. Anam beni bi döv-
dü. Hiç unutmam o dayağı. Haklı tabii. Kim 
bilir o kanadı kaç güğüm verdi de aldı. Ama 
çocukluk işte, ocağın yakınına koymuşum, 
yanmış kanat. 
Anam büyük güğümler yapardı. Testinin bü-
yüğü, ibiği olan güğümdür. “Ne vercen teyze 
bu güğüme?” derdik ya da onlar “Ne kadara 
veriyon?” derlerdi. Bi testiyi buçukile buğdaya, 
güğümü ise iki dolusu buçukileye verirdik.” 

Buçukile nedir?

“Buçukile nedir” diye sordum Özen Usta’ya. 
“Sen kileyi2 bilmez misin?” dedi. “Bilmem. Ne 
ki kile?” dedim. “Eskiden kile vardı. Sepet gibi 
bir şey. Bi dolu kile buçukile (yarım kile), iki do-
lusu bi kiledir.” dedi. 
Sonra araştırınca öğrendim. Kile, Anadolu’da 
eskiden kullanılan bir tahıl ve ağırlık ölçü bi-
rimi imiş. Günümüzde resmî ölçüler arasın-
da yer almayan kile , hububat ölçüsü (hacim 
ölçüsü) olarak Anadolu’da bazı yerlerde hâlâ 
kullanılıyormuş. Bunca yıl ekonomi muhabir-
liği, gazetecilik yaptım, hiç duymamıştım kile-
yi. Ama ne demişler öğrenmenin yaşı yok. Biz 
de bu bilgiye de kattık heybemize :)

gider, eşek çekerdim. İki eşekle geceden dü-
şerdik yollara. Birini ben, birini anam çekerdi. 
Erkenden, hatta gece saat 3’te çıkardık yola, bi 
kadın bi çocuk. O zamanlar şimdiki gibi değil, 
yokluk var, açlık var. Korku aklımıza bile gel-
mezdi. Gece karanlığında yola çıkar, höte Ge-
beler’e, Kadıköy’üne kadar giderdik, testi, gü-
ğüm satmaya. Yağmur çamur demezdik. 
Anamla yol boyunca, “Huuu yenge ibrik al-
mıyon mu?” diye sorardı. Onlar da, “Alam da, 
ne kadara veriyon?” derlerdi. Kimine buğday, 
kimine arpa, kimine zeytinyağı karşılığı verir-
dik testiyi, güğümü. Kimde ne varsa. Yokluk 
zamanları. Para yok. Çoğunlukla yağ, buğday 
ya da arpa katarlardı heybemize. 
Bi gün, hiç unutmam, arıktan geçerken ana-
mın pabucunun teki arıkta kaldı. Arığa düş-
tü pabuç. Öyle ettik; böyle ettik bulamadık. 
Anam yalınayak kaldı. O yolu pabucunun teki-
ni bi bu ayağına bi diğer ayağına giye giye, de-
ğiştire değiştire yürüdü. Gebeler’e kadar öyle 
geldik. Anam orda bi eve saptı. Bi teyzenin ya-
nına vardık ki, evde boydan boya pabuç var. 
O teyze anama bir pabuç verdi de giydi geldi. 
Evin yakınına geldik, bi yağmur bastırdı ki, di-
rek gibi yağmur yağıyor, deli şimşek bi çakıyor 
ki, ortalık gündüz gibi aydınlanıyor. Yağmur-
da eşekler yürümüyor. Bi rezillik yaşadık ki hiç 
unutmam, dün gibi aklımda. Yıl 1960’lar. Bü-
tün rezilliği ben çektim. Kardeşlerim bunları 
yaşamadılar, bilmez onlar. 
Dedim ya yokluk zamanları... Anam bana testi 
karşılığı Üzümlü’den kanat (dastar-başörtüsü) 
almıştı. Yine bir gün anamla ocaklığın başında 
toprak (testi-güğüm) pişiriyoruz. Anam oca-
ğın içinden salıyor, ben de çözüp indiriyorum. 
Herhalde çok sıcaklamışım kanat dastarı ba-

2) 20 kileye de bit mut denir. Eskiden tarlaların büyüklük-
lerini 1 mutluk, 2 mutluk diye de anarlarmış. Yani, o kadar 
buğday ekilecek büyüklükte, demekmiş. (Uğur Çaça-
ron’un notu)
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 “Seramik ustası Qi Seramik markasının sahibi Feride 
Ceyda Erdemli ile Dont Testisi Ustası Özen Çavdar’ın 
yolları kısa bir süre önce kesişmiş ama kısa sürede ka-
dim bir dostluk kurulmuş aralarında.”  

Dont testisi neden bu kadar 
meşhurdur?

“Dont testisi, toprağından dolayı suyu soğuk 
tutar. Dont testisi geçmişte çok ünlüydü. 
Büyük güğümlerden buz gibi su içilirdi. Yaz 
günü ağustos sıcağında orağa, tarlaya giden-
ler soğuk suyu nereden bulacaklar. Dont tes-
tisinden, güğümden katıp katıp içerlerdi buz 
gibi suyu. Eskiden testiler buzdolabı yerine 
kullanılırdı. Evlerde de o zaman dolap mı var? 
Buzdolabı yok dolduruyorlar köşeye koyuyor-
lar suyu. Güğüm ağlaya ağlaya buz gibi su ya-
pıyor, o soğuk su içilirdi. Seyyar buzdolabı gibi. 
Sonra testi unutuldu.
O zamanlar en çok testi yapılırdı. Anam hem 
evin her bir işini görürdü, bi de testi, güğüm 
yapardı. Sabah erkenden kalkardı, sabah na-
mazında dama, mala maşata (besi hayvanları) 
gider, o arada da testi yapardı.

Gençlere Dont testisi yapmayı 
öğretiyor musunuz?

“Ben öğretirim de, şimdiki gençlerin hiç heve-
si yok. Bikaç kişi geldi, öğrettim; ama devamı 
gelmedi. Gençlerde sabır yok, çok çabuk sıkı-
lıyorlar. 
Dont’ta da 3-5 kişi kaldık testi yapan. Bizden 
sonra yapan olmazsa unutulacak Dont testisi. 
Benim kızım yok, 3 oğlum var. Bi oğlum evli. 
Gelinimin bu işlere hiç ilgisi yok. Bizim ailede 
benimle birlikte bitecek bu zanaat. Bi de zor 
geliyor artık gençlere bu işler. Çok da alıcısı 
yok. Unutulacak, üzülüyorum. Kültürümüzü 
yaşatılması gerekir. İstiyorum ki ben öldü-
ğümde bunu yapan birileri olsun.”

Dont testisi suyu nasıl soğuk 
tutuyor?

Dont testisinin suyu nasıl soğuk tuttuğunu 
Özen Usta’nın da tanıdığı seramik ustası Qi 
Seramik markasının sahibi Feride Ceyda Er-
demli’ye sorduk. 
“Dont testisinin en önemli ayırıcı özelliği yazla-
rı 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda dahi 
suyu çok soğuk tutabilecek yapıya sahip ol-
masıdır. Doğada killer çeşitlidir. Her bölgenin 
toprağı da kili de o bölgenin yapısına ve ihti-
yacına göredir. 
Akdeniz bölgesindeki killer genelde düşük de-
receli diye adlandırdıklarımızdandır. Bu çeşit 
killerin piştikten sonraki gözenekleri diğerleri-
ne göre daha fazladır. Bu da -termoslarda ol-
duğu gibi- suyu daha uzun süre soğuk tutar. 
Dont testisi başta olmak üzere bu topraktan 
yapılan ürünler de açık pişirim tekniği ile pişer.
Kırmızı kile rengini veren ‘demir oksittir’. Halk 

arasında ‘pas/demir pası’ diye biliriz. Demir 
oksit oranı bir kilde ne kadar fazla ise o kilden 
yapılan ürün o kadar kırmızı olur. Mesela Me-
nemen testileri. Demir oksitin ilginç bir özelli-
ği isi/alevi ilk gördüğünde kararıp daha sonra 
bunu hava/rüzgâr yolu ile atabilmesidir. 
Dont testisi her ne kadar o kırmızı/kahverengi 
görüntüye sahip olmasa da, içinde hatırı sayı-
lır miktarda demir oksit bulunmaktadır. Çün-
kü açık pişirimde kararması gerekirken rüz-
gârın yardımı ile bu kararma olmamaktadır. 
Bu yüzden de yine atalardan miras kalan bir 
açık pişirim yöntemi ile pişer. Dont testisi her 
zaman pişirilmez! Pişirimin zamanı vardır. Pi-
şirimin yapıldığı bir yön vardır ve bu da ağus-
tos-eylül aylarındaki rüzgârın yönüne denktir.“
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Keçi bahsine girildiğinde, karşımıza en 
çok çıkan konulardan biri keçi-orman 
ikilemidir. Keçi bu ikilem ile tanımlanır-

sa daha işin başında yanlış adım atılmış olur.  
Zaten konu hakkında günümüze kadar getiri-
len mesnetsiz tartışmaların asıl sebebi budur. 
Bir kere bilinmesi gereken nokta, keçi ve or-
manın birbirilerinin alternatifi olmadığıdır. Bi-
rinin varlığı veya yokluğu diğeri üzerine olmak 
ya da olmamak noktasında etkili değildir. 
Kaldı ki keçiyi ormanın yegâne zararlısı olarak 
vurgulamak, keçiye karşı bir haksızlık olduğu 
gibi, ormanlarımıza zarar veren diğer faktör-
leri de gündemden düşürecek bir yanlıştır. 
Yıllardan beri, konuyla ilgili yetkisizce ve bilgi-
sizce yapılan yorumlar aslında her iki sektörün 
de aleyhine olmuştur.  Hem keçinin, hem de 
ormanın bu ülkenin değerleri olduğu gerçe-
ği taraflarca kabul edildiği takdirde, kazanan 
tarafın ülke insanı olacağı açıktır. Ne bir keçi 
için bir ağacı, ne de bir ağaç için bir keçiyi feda 
etme lüksümüz vardır. Bu düsturu, tartışma-

KEÇİ KEÇİ veve  
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

nın başlangıç noktası olarak vurguladığımız 
takdirde çözüm yollarına ulaşmak gayet kolay 
olacaktır.
Keçi Türkiye coğrafyası için bir değerdir ve bu 
coğrafyanın insanlarını böyle bir değerden 
mahrum bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok-
tur. Dünyada çalı ve makiyi et ve süt gibi iki 
mükemmel gıdaya dönüştürebilen başka bir 
varlık yoktur.  Kaldı ki; aldıklarıyla verdikleri kı-
yaslandığı takdirde, uyum sağladığı zor coğ-
rafi ve iklim şartları dikkate alındığında, keçi 
ile boy ölçüşebilecek başka bir çiftlik hayvanı 
da mevcut değildir. 
Anadolu’nun değeri olan keçi, ne yazık ki bize 
kendi özelliklerini tam anlamıyla göstereme-
mektedir. Bugüne kadar üzerine yüklenen, 
hiç de hak etmediği olumsuzluklarla müca-
dele eden keçi, şimdi de büyükşehir yasası ile 
mahalle yapılan köylerdeki turizm yatırımla-
rına kurban edilmekle karşı karşıyadır. Belki 
de darağacına giderken haykırılan son dileğin 
yankısı Toroslar’dan aksederek yetkililere ula-

Makale
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şır da, konuya aklıselimle yaklaşma fırsatı bu-
lunabilir. Keçiden elde edilen ürünlerin, beto-
na bulanmış turizm fırsatçılığından kazanıla-
cak paralardan, çok daha kıymetli olduğunun 
anlaşılması gerekir. Yaylalarımıza bile ulaşmış 
olan yazlıkçı istilasının sonucu olarak şikâyet 
unsuru haline gelen keçilerimizin çobanları 
gerçekten içinde bulundukları bu saçma du-
rumu anlamakta zorlanmaktadırlar. Yazlıkçı-
lar, çobanlara “burası mahalle burada hayvan 
yetiştiremezsin, koku yapıyor” diyerek ve ko-
nuyu büyükşehir belediyesi zabıtasına kadar 
iletmektedirler. Aslında yaptıkları şey,  kökü 
yüzyıllar öncesine dayanan kadim kültürü yok 
sayma aymazlığıdır.  
Adını, “Karakeçililer” olarak Oğuz boyuna, “Ke-
çiboynuzu” olarak dağ yemişine, “Keçiyolu” 
olarak dağların aşıldığı geçitlere, “Teke Yöresi” 
olarak coğrafi bölgeye, “Keçi inadı” olarak kül-
türümüze veren keçi, ne kadar bizleştiğini ve 
bunun sonucu olarak da en azından hakkıyla 
tanınması ve yaşatılması gereğini haykırmak-
tadır.

Ülkemizde, “keçi” denildiği zaman genelde Kıl 
keçisi yani Karakeçi anlaşılır. Bulunduğumuz 
Batı Akdeniz ve Güney Ege civarları bu hayva-
nın yaşayabileceği doğal ortamların başında 
gelir. Bunun yanında Anadolu coğrafyasının 
yerli keçilerini bir çırpıda, Gürcü Keçisi, Malta 
Keçisi (Yöresel ismi Mısır Keçisi), Abaza Keçi-
si, Norduz Keçisi, Kilis Keçisi, Halep Keçisi, Ho-
namlı Keçisi, Tiftik Keçisi olarak sayabiliriz. Bu 
sayılan keçilerin bazıları yok olmanın eşiğine 
gelmiştir. Kıl keçisi bunlar içerisinde sayıca en 
fazla olanıdır ve “keçi” denince ilk akla gelenin 
kıl keçisi olma sebebi de budur. Konu bu bah-
se gelmişken varlığını son yıllarda kavradığı-
mız ve bakanlıkça ırk tescili yapılan Honamlı 
keçisinden söz etmeden geçemeyiz. Honamlı 

keçisi yıllardan beri kıl keçisi olarak değerlen-
dirilmiş, kendi adını layıkıyla duyuramamış bir 
ırkımızdır. Hem et hem de süt yönünden ol-
dukça iyi bir potansiyele sahip olduğu tahmin 
edilen Honamlı keçisi de, özelliklerini tam an-
lamıyla gösteremeden kaybolup gitmek teh-
likesiyle yüz yüzedir.  
Genellikle ormanlık bölgelerin çevresinde ve 
yakınlarında, bazen de orman içinde yetiştiri-
len keçiler, yetiştirildikleri bölgelerin et ve süt 
ihtiyacına çok ciddi katkılar sağlamaktadırlar. 
Özellikle belli bir rakımın (1000m) üzerindeki 
zor coğrafi şartlarda bile yetiştirilmesi ve ürün 
vermesi bölge halkının hayvansal gıda soru-
nuna bulduğu bir çözümdür. Anadolu coğ-
rafyasındaki mazisi neredeyse insanınkiyle 
aynıdır. İlk evcilleştirilmiş hayvanlar arasında 
yer alan keçi, kendisinden sonra evcilleştirilen 
hayvanlara da sütanneliği yapmıştır. Çeşitli 
yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda keçi figür 
ve heykellerine rastlanması, keçinin Anado-
lu’daki mazisinin bir ispatıdır. Son olarak Gö-
beklitepe kazılarında bulunan keçi figürleri 

ile MÖ 12000 yıllarına dayanan mazisi, keçi ve 
Anadolu birlikteliğini en güzel şekilde perçin-
lemiştir. Bu noktadan bakıldığında bile ke-
çi-orman ilişkisinde keçinin suçlanmasının ne 
kadar yersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrı-
ca ormanlık alanlarda ekosistemin bir parça-
sı olan keçi, köpek ve çoban üçlemesinin bir 
bütünü tamamlayan unsurlar olduğu son yıl-
larda daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu üçlünün 
gerek yangınlardaki, gerekse, son yıllarda ne-
redeyse istila düzeyinde artan, yaban domuzu 
sorunundaki çözümleyici rolleri yeni yeni an-
laşılmaktadır.
Keçilerin girmesinin yasak olduğu ormanlara 
gerekli durumlarda ormancı ve itfaiyecilerin 
girmesi de oldukça zordur. Amerika’da yapılıp, 

Fotoğraf: Temmuz Korkmazgil
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New-York Times’da bahsedilen araştırmaya 
göre keçilerin bulunduğu ormanlardaki yan-
gınlara ulaşmak daha kolaydır. Çünkü keçiler 
özellikleri gereği, çalı ve makileri budayarak 
onlara şekil kazandırırlar, şekilsiz büyüyen ve 
birbiri içine girmiş çalı ve makilikler bırakın 
insana hayvanlara bile hareket etme imkânı 
sağlamaz. Keçilerin bu özelliklerinin yanında 
çok sık tekrarlanan bir gerçek de, orman taba-
nındaki otları temizleyerek yangına karşı sağ-
ladıkları korumadır. Orman tabanında temiz-
lenmeden kalan ve kuruyan otlar gerek yan-
gının çıkmasına gerekse yayılmasına sebep 
olabilir. Bu durum İspanya’da rutin haline ge-
tirilmiştir bir uygulamayla desteklenmektedir. 
Devlet para vererek koyun ve keçi sürülerini 
ormanların belli bölgelerine yönlendirmekte 
ve burada otlatmalarını sağlamaktadır. Böyle-
ce sütün ve etin ormandan sağlanması duru-
mu gerçekleşmektedir. Bunun yanında keçi, 
içinde bulunduğu ekosistemin bir parçası gibi 
çalışarak, orman içinde bir nevi çapalama, bu-
dama, tohum dikme, yabani otlarla mücadele 

hizmeti verir. Keçi sürüsünün başında bulu-
nan eğitimli çoban, aslında gönüllü bir orman 
koruyucusudur. Aynı şekilde sürüde bulunan 
köpekler de orman çevresindeki köylerin ta-
rım arazilerine musallat olan yaban domuzları 
için başlıca caydırıcı etkendir. Keçi sürüleri-
nin ortadan kalkmasıyla, keçi-çoban-köpek 
üçlemesinin caydırıcı ve engelleyici etkisin-
den kurtulan domuzların köylere daha rahat 
indiği köylüler tarafından sıklıkla tekrarlanan 
bir gerçektir. Bu konu, gerek domuzlardan 
korunmak için sarf edilen masraf ve gerek-
se domuzlar tarafından ürüne verilen zararın 
ekonomik olarak irdelenmesiyle daha net bir 
şekilde ortaya çıkacak ve dolaylı olarak orman 
ve köy arasında domuzlara karşı tampon gö-

revi üstlenen keçi sürülerinin önemi bir kez 
daha anlaşılacaktır.    
Kathy Voth’un “Fire Science Brief” isimli dergi-
de 2009 yılında yayınladığı “Şaka değil; orman 
yangınlarından keçiyle korunmak” isimli bi-
limsel araştırmalara dayanan yazısı detaylı bir 
şekilde incelenmelidir. Bu makalenin her satı-
rı bugüne kadar dillere pelesenk edilmiş “keçi 
orman zararlısıdır” sözünü ortadan kaldıracak 
tecrübe ve bilimsel araştırmaların desteğiyle 
kaleme alınmıştır. Yazar, bir mevsimde üç kez 
keçi otlatılan bir bölgede yangının daha az za-
rarla atlatılacağını göstermektedir. Ayrıca or-
manlık bölgelere yakın müstakil evlerde otu-
ranlara, muhtemel bir yangının engellenmesi 
amacıyla keçilerin o çevrede otlatılması tavsi-
ye edilmektedir. Hatta belirtilen özelliğe sahip 
bölgelerde yeni kurulan şirketler sahip olduk-
ları keçileri bu amaçla mevsimsel olarak kiraya 
vermekte ve böylece bir sektör oluşturmakta-
dırlar. Amerika’da son zamanlarda kurulan bu 
şirketler ve uygulamaları keçi ve orman iliş-
kisini duymaya alışmadığımız bir frekanstan 

anlatmaktadırlar. Bu yazıyı okuduktan sonra, 
insan kendi kendine sormadan edemiyor; 
acaba Avustralya’da aylarca söndürülemeden 
devam eden çalı yangınlarının sebebi keçile-
rin o çalılıklarda otlamaması olabilir mi? 
Aynı şekilde geçtiğimiz yaz aylarında Akdeniz 
Bölgemizde Toroslar boyunca uzun süre sön-
dürülemeyen yangınlar için de aynı soru so-
rulabilir mi? Haftalarca yanan ve kendi kendi-
ne sönmesi beklenen birçok orman yangının, 
orman-ekosistemin paydaşı olan keçinin ait 
olduğu yerden uzaklaştırılmasıyla doğrudan 
ilişkisi vardır. İnkâr edilemeyen bu ilişkinin or-
tadan kaldırılması, Anadolu’nun 1000 yaşın 
üzerindeki anıtsal ağaçlarının yok olmasıyla 
sonuçlanmıştır. 

Fotoğraf: Temmuz Korkmazgil
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muş gibi duran bu ağaçlara bakmaya yürek 
dayanmaz. Bu görüntünün sebebi yangın 
değil, halk arasında ağ böceği veya ağı böce-
ği denilen ormancılık dilindeki adı “çam kese 
böceği - Thaumetopoea pityocampa” olan 
zararlıdır. Şu rahatlıkla söylenebilir ki; keçi o 
böceğin zarar verdiği yaştaki bir çama hiçbir 
şekilde zarar veremez. Yine yöremizde hızla 
artan ve açık işletilen mermer ocaklarının et-
rafındaki ormanlıklar hatta fidanlıkların duru-
mu gerçekten içler acısıdır. Merak edenler bu 
mermer ocaklarının yanlarında bulunan çam 
fidanlarının ve gelişmiş ağaçların perişan du-
rumunu gidip görebilir. “Verimsiz” diye çok 
büyük bir aşağılanma sonrasında terk edilen 
ocakların durumu ise yürek yakan durum-
dadır. Doğanın hiçbir kısmı verimsiz değildir, 
onu böyle gören insan hadsizdir.  
Günümüz dünyasında organik üretim ve or-
ganik tüketim yeni bir akım olarak gıda sek-
törünün hemen her alanında yerini almak-
tadır. Kıl ve Honamlı keçilerinin yetiştirilme 
şekilleri belki de dünyada yapılan en organik 
hayvancılıktır. Bu keçilerden elde edilen ge-
rek et, gerek süt ve peynir de aynı oranda 
organiktir. Bizzat yaptığımız gözlemler sonu-
cunda bu hayvanlara yetiştiriciler tarafından 
herhangi bir hazır ticari yem verilmediği ve 
sadece dağlardan otladıkları maki ve otlarla 
beslendikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum or-
ganik ürün sıralamasında keçi ürünlerini ilk 
sıralara oturtacak kadar iddialıdır. Yani iyi bir 
organizasyonla son kalan keçi varlığımızı or-
ganik üretim çarkına sokarak, Avrupa’da en 
fazla keçi popülâsyonuna sahip olan ülkemizi 
organik keçi eti ve sütünde de lider konuma 
getirebiliriz. Sadece orman ürünleriyle ge-
çinen köylerimize kontrollü otlatma şartıyla 
verilecek belli sayıdaki keçinin bu köylerin 
yoksulluklarına çare olacağı daha önce verdi-

Fotoğraf: Temmuz Korkmazgil

Bu aşamada çok net örnekler kullanabiliriz. 
Yöremizde keçi otlatmaya yasaklanmış bölge-
lerdeki insan boyunu aşan maki çalılıklarının 
nasıl bir biri içine girdiği ve aralarından ge-
çilmesinin imkânsız olduğu rahatça anlaşılır. 
Böyle bir alanda çıkabilecek yangına da kara-
dan müdahalenin ne denli güç, hatta imkân-
sız olacağı açıktır. 
Dünyanın diğer ucunda Jakarta’da yapılan iki 
proje ise gerçekten heyecan verici. Yetkililer 
yoksul köylüleri kalkındırmak için keçi ve or-
man projesini aynı bölgede aynı anda başlat-
mışlar. 2000 yılından beri devam eden proje 
çıktılarını vermeye devam ediyor ve bunu şöy-
le dile getiriyorlar; orman hala yeşil ve köylüler 
keçi ürünlerini satarak iyi kazanımlar elde edi-
yorlar. Yine bu konuya paralel olarak Hollan-
da’da yapılan bir çalışmada kırsal bölgedeki 
yoksullukla mücadelede en etkin rolün keçi 
yetiştiriciliği olduğu vurgulanmaktadır.
Bu örneklerin ışığında orman ve keçi ilişkisi-
nin bir kez daha bütün yönleriyle değerlendi-
rilmeye alınmasının ne derece önemli olduğu 
ve tüm yönleriyle tanınması gerekli dediğimiz 
keçinin, sadece orman zararlısı olduğu yönün-
deki tanımlamanın ne kadar yanlış olduğu da 
ortaya çıkmaktadır. 
Bahsettiğimiz varlığın çoban tarafından gü-
dülüyor olması aslında keçiye atfedilen suç-
ların hemen hepsinin çoban üzerine yüklen-
mesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Keçi fidanlık 
alanlara sokulduğu zaman tabiatı gereği fi-
danları ve genç sürgünleri yiyecek ve bilindiği 
gibi orman gelişmesine telafisi imkânsız za-
rarlar verebilecektir, bu ateşin yakması, suyun 
boğması kadar doğaldır. Fakat bu kabahat 
keçinin değil eğitimsiz çobanındır. Orman-
cılar tarafından “yenilenme gücüne sahip” 
diye tanımlanan ormanların içinde keçi otla-
tılmasına mani bir durum olmadığı çok sesli 
olmasa da belirtilmektedir. Hele bu otlatma 
kontrollü ve rotasyonel olduğu takdirde, bü-
tün taraflarca kabul edilebilecektir. “Ormanın 
korunması için keçilerin yok edilmesi gerekir” 
fikri kesinlikle orman sorunlarının çözümü 
değildir. Zaten keçilerin ortadan kalkmasıyla 
ormanlarımızın sorunlarının çözülemeyeceği 
bir gerçektir. Bu sorunun çözümünde siyah 
veya beyaz gibi net ayrıma gidilmeden grinin 
bir tonunda çözümün bulunması çok daha 
doğru olacaktır. İşin özünde keçinin de bir or-
man ürünü olarak kabul edilmesi, bütün tar-
tışmalara nokta koyacaktır.
Yöremizdeki devlet karayollarının bazı güzer-
gâhları üzerinde bulunan çam ormanlarında 
kilometrelerce uzanan ve sanki yangından 
sonraki manzarayı andıran bir görüntü vardır. 
Son yaprağına kadar kurumuş hatta kavrul-
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ğimiz örnek ile sabittir. 
Türkiye’nin kırmızı et üretiminin %25’i, süt 
üretiminin %11’i, deri üretiminin %63’ü küçük-
baş hayvanlardan karşılanmaktadır. Bu üre-
timlerin yaklaşık ¼’ü de keçiye aittir.   TÜİK 
verilerine göre 2021 yılında toplam keçi sayısı 
12.000.000 baştır. Bir sürüdeki ortalama hay-
van sayısını 200 baş olarak alırsak ve her sü-
rüye de en az 2 kişinin baktığını düşünürsek 
sahip olduğumuz keçi popülasyonuyla yakla-
şık 120.000 kişiyi istihdam ettiğimiz görülür. 
Bir sürüden kırsal kesimde yaşayan 5 kişilik 
bir ailenin faydalandığı hesaplanırsa toplam 
300.000 kişinin kıl keçisi yetiştiriciliği ile ha-
yatlarını idame ettirdikleri söylenebilir. Bir de 
bu kişilerin yaşadığı yerlerin gerek iklim, ge-
rekse rakım açısından ne derece zor ve keçici-
liği ikame edebilecek bir sektörün bu bölge-
lere kurulmasının neredeyse imkânsız oldu-
ğu düşünülürse kıl keçisi sektörünün yapmış 
olduğu hizmet daha net ortaya çıkacaktır. 
 İnsanların hayvanlardan beklentileri zama-
na ve mekâna göre değişir. Bunu hayvan ve 
insan ilişkisinin tarihinde rahatlıkla görebi-
liriz. Önceleri koyun ve keçiden elde edilen 
ürünler arasında yapağı ve kıl önemli bir yere 
sahipken sentetik elyafların çıkması bu duru-
mu et ve süt yönüne doğru kaydırmıştır. Gü-
nümüzde de et ve süt, çiftlik hayvanlarından 
elde etmeye çalıştığımız en önemli ürünler-
dir. Fakat dünya ikliminde meydana gelen ve 
her yönüyle hissedilen değişiklikler hayvancı-
lık sektörünü de er ya da geç etkileyecektir. 
Bu durumda insanlar hayvanlarının az ürün 
verse bile bulunduğu ortama adapte olarak 
yaşamasını isteyecektir. Bu durumda coğ-
rafi zorluklara ve sıcaklık stresine en dirençli 
hayvan olan keçi, hele hele kıl keçisi ön plana 
çıkabilecektir.  Bu açıdan elimizde bulundur-
duğumuz değerimize sahip çıkmalı; onu layı-

kıyla korumalıyız. En iyi koruma da halk elin-
de yapılan yetiştiricilikle olur.
Keçi sayısındaki azalmanın 1 milyona kadar 
indirilip burada sabit tutulması bazı çevreler-
ce önerilmiştir. Fakat bu azalma ivmesi her 
zaman kontrol edilemez, taşları yerinden oy-
natıldığı zaman, sektör tümüyle yok olmayla 
yüz yüze gelebilir. Böyle düşük eşiklerin belir-
lenmesi Anadolu’nun önemli bir istihdam ve 
hayvansal protein kaynağını yok edebilecektir. 
Ülkeler kendi ihtiyaçlarına göre zaman za-
man başka coğrafyalardan yeni hayvanlar ge-
tirirler. Bu da güncel taleplerin değerlendiril-
meleri adına gayet doğaldır. Fakat bu işlemin 
doğuracağı en büyük sorun yeni getirilen 
hayvanların adaptasyon problemleridir. Geti-
rilen hayvan ne kadar iyi olursa olsun ortama 
uyum sağlamadığı müddetçe istenilen veri-
me ulaşamayacaktır. Bu adaptasyon sorunu-
nu çözmenin en iyi yolu da yerli ırklarla melez-
lemedir. Bu melezleme uygulaması sadece 
keçiye özgü olmayıp diğer hayvan türleri için 
de geçerlidir. Bu açıdan keçiyle birlikte diğer 
yerli ırk hayvanlarımızın da ileriki yıllarda kul-
lanılmak adına saf sürüler halinde halk elinde 
yetiştirilmeleri hayati önem arz etmektedir.
Keçi yetiştiriciliği sadece bir hayvancılık kolu 
değil aynı zamanda yaşayan kültürün ta ken-
disidir. Konunun bu açıdan da değerlendi-
rilmesi özellikle sosyal bilimler açısından ol-
dukça önemlidir. Hatta bu konuya Atamız bir 
vecizesi ile şöyle katkıda bulunmuştur; “Ar-
kadaşlar! Gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer 
orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o ça-
dırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi bilin 
ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi 
yenemez”. Tabii ki burada şu soru sorulmalı-
dır; keçi giderse yörük ve çadırı kalır mı?
Toprağımızın altında yatan madenler ne ka-
dar kıymetliyse Anadolu coğrafyasına adapte 
olmuş tüm yerli ırk hayvanlarımız da en az o 
kadar hatta daha fazla kıymetlidir. Bu kıymet 
sıralamasında şu anda hor görülen keçinin 
önemi çok yakında anlaşılacaktır. O zamana 
kadar yeni geliştireceğimiz otlatma politika-
ları ve eğiteceğimiz çobanlarımızla keçi sayı-
sını en azından bulunduğu düzeyde tutmak 
çok önemlidir. 
Günümüz dünyasında ülkeler, ellerinde bu-
lunan en küçük imkânları bile ekonomiye 
sunarak, insanlarının refahını artırma yoluna 
gitmektedirler. Dağlarımızda atıl vaziyette 
duran çalı, ot ve makilerimizi et ve süte çevi-
rerek bu ülkenin ekonomisine ve insanlarının 
hizmetine sunabilen tek varlık olan “keçiyi” 
korumak bugün için görevimiz, yarın için so-
rumluluğumuzdur. Fotoğraf: Temmuz Korkmazgil
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Ayşegül ATAÇ AKTAR
Muş Kurtik Dağı

Muş

Eşimin görevi do-
layısıyla Muş’a ta-
yinimiz çıktığında 

oldukça karışık duygular 
içerisindeydik. Her ne kadar 
Kahramanmaraş, Pazarcık gibi nispe-
ten doğu illerinde daha önceden gö-
rev yapmış olsak da Muş, Doğu Ana-
dolu’nun bile en doğusuna yakındı. 
Oradan sonrası Van veya Ağrı sonrası 
İran…
Karasu ve Murat ırmağının geçtiği 90 
km uzunluktaki Muş Ovası’nın hemen 
yanı başında, Kurtik Dağı’nın etekle-
rinde kurulmuş Muş’a dışardan ba-
kıldığında çanak şeklinde bir şehir 
yerleşkesi var. Yaklaşık 1500 rakımı ile 
yazları yaylada yaşıyormuş hazzını ve-
riyor. Ortalama 85.000 olan nüfusu 
artmıyor ama pek eksilmiyor da. Kaf-
kaslardan göçüp gelen Türkmenler 
(Bulanık ve Malazgirt ilçeleri)  Has-
köy’e yerleşmiş Araplar, şehir merke-
zine Atatürk zamanında yerleştirilen 
Trabzonlular (Muşta Laz uşakları diye 
anılıyorlar), Varto’daki Alevi Türkmen-

Gezi
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Kargalar

ler, şehir merkezlerindeki ve köylerde-
ki Kürtler ile beraber tam bir mozaiktir 
Muş. Ankara’nın batısındakilerin bildi-
ği/bildiğini zannettiğinin aksine, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’daki illerimiz, 
tıpkı Muş gibi, salt bir etnik kökenden 
oluşmamakta, tıpkı büyükşehirlerimiz 
veya kıyı illerimiz gibi çeşit çeşit etnik 
unsurlar bir aradadır.
Muş’ta Eylül 15’ten sonra yakılması zo-
runlu olan kaloriferler Mayıs ortasına 
kadar yanıyordu. Kış başladı mı Muş 
beyaz gelinliğini giyer, bahar ayları 
gelmeden de asla çıkarmaz. -40’ları 
bulan soğukların yanı sıra kar yağışı 

bir başladı mı alimallah 24 saat aralık-
sız yağardı. Her yağışında aşağı yukarı 
bir metre kar olurdu. 6-7 Ekim olayla-
rının olduğu kış karın şehir merkezin-
de 3 metre civarında olduğunu hatır-
larım. Belediyenin iş makineleri karları 
yoldan kaldırmak için her 100 metreye 
bir öbek yaparlardı. Toplanan karların 
uzunluğu evlerin üçüncü katına ula-
şırdı. Acil durumlarda refüje biriktirdi-
lerse yağan karları, bölünmüş yoldan 
geçen arabalar giden geleni, gelen gi-
deni göremezdi. 
Muş’ta yağan karların öyle batıdaki 
gibi tuzlama ile eriyip yok olması im-
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Muş Murat Köprüsü

Muş Laleleri

kânsızdır. Kaldırımlarda katılaşan kar-
ların balta ile kırılıp kaldırıldığını ina-
nın görmesem inanmazdım. Her ne 
kadar görmesek de ovada akan Murat 
ve Karasu nehirlerinin (ki debileri ol-
dukça yüksektir) tamamen donduğu-
nu çok defa duymuşuzdur.
Muş denilince kargalardan bahsetme-
mek olmaz. O bembeyaz kış günlerin-
de aç kalmamak için kırsaldaki kar-
deşlerinin de eklenmesiyle sürü halin-
de gezen kargalar bir çatıya konduk-
larında çatı beyazdan siyaha dönerdi. 
Kışın sert geçmesinden dolayı halk 
kargaların beslenmesi için ellerinden 

geleni yapardı. Şehirde ne yemek ar-
tığı ne de yeşilliklerden çıkanlar asla 
çöpe gitmez kargalar için ziyafet ara-
cıydı. 
Baharın gelmesiyle beraber ovanın 
bazı bölgelerinde Muş’un simgesi 
olan laleler boy gösterir. Tamamı do-
ğal olan bu kırmızı laleleri görmek için 
çevre illerinden bile insanlar gelirdi. 
Herkes eşi dostu ile bu doğa harika-
sı bitkiyi gün boyunca severek seyre-
der, çeşit çeşit pozlarla günün anısını 
ölümsüzleştirirdi.
Tarihi bir şehir olan Muş’a Türklerden 
önce Ermeniler yerleşmişler. Taşo Me-
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Doğubeyazıt Eski Beyazıt Camii ve Beyazıt 
(Urartu) Kalesi

Doğubeyazıt Urartu Kalesi

zarlığının üst bölgelerinde Kurtik Da-
ğı’nın etek uçlarına şehir yerleşkesini 
oturtmuşlar, ovada tarım, engebeli 
arazide üzüm bağları ile çok ciddi bir 
tarım merkezi olmuş. Bizimkiler yerle-
şince şehre maalesef her bölgemizde 
olduğu gibi şehir verimli tarım toprak-
larına kaydırılmış. Uçkun, Muş’ta do-
ğal olarak yetişip her sokak başında 
yaz aylarında satılan mükemmel bir 
şifa kaynağıdır. Elması, yaban armudu, 
kuş üzümü doğal şartlarda (tamamen 
ilaçsız) yetişen eşsiz lezzetlerdir. Yoğun 
olan istasyon (mecburiyet) caddesi ile 
ona paralel 2 cadde şehir merkezini 
oluşturmaktadır.
Tarım hemen hemen tamamen ilaç-
sız yapıldığından kırmızı et, süt, yo-
ğurt, peynir, tereyağı ve ballarının lez-
zeti gerçekten mükemmeldi. Her ne 
kadar Bitlis menşeli de olsa büryan ile 
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İshak Paşa Sarayı

kaburga dolmasını mutlaka tatmanı-
zı tavsiye ederim. Oldukça sıcakkanlı 
olan Muşlular misafirperver ve tokgöz-
lülerdi. Düğünlerinde onlarca metre-
ye ulaşan halay ekibi yavaş ritimden 
oyun sonundaki hızlı ritme ulaştıkla-
rında yaklaşık 2 saat geçmiş oluyordu. 
Birisi hakkın rahmetine erdiği zaman, 
ölüm ne vakit vaki olduysa o anda Taşo 
mezarlığına gidip defnetmek (onların 
diliyle yuvalamak) esastı. Taziyeler, ta-
ziye evlerinde kabul edilir, oralar tıklım 
tıklım dolardı.

İklim kuşakları arasında     
yolculuk; Van 
Muş’taki ilk yılımızda Bulanık-Malaz-
girt-Patnos üzerinden ailecek uzun 
yıllardır görüştüğümüz arkadaşımızın 
ziyaretine gittik. O zamana kadar Tür-
kiye’nin en büyük dağı olarak bildiği-
miz Ağrı Dağı’nın bir de (küçük Ağrı 
Dağı isminde) miniğinin olduğunu 
öğrendik (ülkemizle ilgili öğrenmemiz 
gereken pek çok bilinmeyenin oldu-
ğunu bir daha anladım). 

Ağrı, tıpkı Muş gibi rakımı oldukça 
yüksek, soğuğu pek olan orta ölçekte 
bir il. Merkezinde olan küçük gölette 
insanların suya girdiğini gözlemle-
dik. İnsanların girdiği göletin bir bölü-
münden de camışların suya girmesi 
enteresandı. 
Ağrı’ya gidip Doğubayazıt’ı görme-
mek olur mu? İç Anadolu’da bol bol 
gördüğümüz kerpiç evlerin egemen 
olduğu kocaman bir ilçe. Osmanlı’nın 
Lale devri döneminde, 1685 yılında 
yapılmış 116 odalı İshak Paşa Sarayını 

yolu düşen herkesin görmesini tavsi-
ye ederim. Yapımı 99 yıl süren bu ha-
rikulade sarayda cami, türbe, surlar, 
harem odaları, hamam vs. bulunuyor. 
Bölgede yapılan en ihtişamlı eser. 
Sarayın dışında mendil satan çocuk-
lar, teşbih satan amcalar ve yöresel 
kıyafetler satan çeşitli el zanaatkârları 
müşteri beklemekteydi. Sarayın yakla-
şık 500 metre yakınındaki Hani Baba 
türbesi, oralara yolu düşen herkesin 
uğrak verdiği, ibadet, ziyaret yeri ola-
rak telakki edilmektedir.
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Doğubeyazıt Urartu Kalesi

Muradiye Şelalesi

Pamuk geçidinden doğunun Çukuro-
va’sı Iğdır’a giderken yokuş aşağı uç-
suz bucaksız bir düzlüğe yuvarlanıyor 
gibiydik. 1600 rakımlı Ağrı’dan 800 
rakımlardaki Iğdır’a geçmek iklim ku-
şakları arasında yolculuk gibiydi. Ak-
deniz’de, Ege’de görmeye alışkın ol-
duğumuz erik, şeftali, dut gibi meyve 
ağaçlarının yanı sıra pamuk, karpuz 
tarlalarına rastladık. Doğu Anado-
lu’nun Tendürek Dağı’ndan geçerken 
sönmüş volkanları görmek insanı tari-
he yolculuk yapıyormuş hissi veriyor-
du. 

Çaldıran ilçesi üzerinden Van’ın Mura-
diye Şelalesi’ne vardığımızda yeni bir 
doğal mucizeyle karşılaştık. Tahtadan 
yapılmış asma köprüyü geçerek ol-
dukça güçlü debisi olan şelaleye ula-
şabildik. Erciş, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan 
istikametinde (Van Gölü’nün kuzeyi) 
seyahat ederken insan kendini Akde-
niz kıyılarında gibi hissediyor. 
Adilcevaz ile Ahlat cevizleriyle ünlü 
yemyeşil iki ilçe. Ahlat’taki Selçuklular-
dan kalma (maalesef oldukça bakım-
sız) tarihimize ait mezarlar, sütunlar, 
kümbetler… Yaklaşık 210 dönümlük 
bir arazi üzerindeydi. Oralıların deyi-
miyle denize nazır Tatvan ilçesinin fi-

ziki olarak klasik Ege kasabalarından 
hiçbir farkı yok. 
Eşimin görev yeri değişikliği nedeniy-
le yaklaşık 27 ay yaşadığımız Muş’tan 
ayrılıp, ülkemizin en doğusundan en 
batısına (Fethiye’ye) intikal ederken 
bir sürü anı, dostluk, yaşanmışlıklarla 
yola koyulduk. 
Herkese naçizane tavsiyem dünyanın 
gözbebeği ülkemizin her köşesini fır-
sat buldukça gezin, görün, bilgilenin. 
İnanın bildiğimizi zannettiğimiz bir-
çok şeyi bilmediğimizi göreceğiz.  
Sağlıcakla kalın....
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MALZEMELER: 
2 kg nohut
7-8 kg buğday
2 kg kuru börülce
1 kg kuru darı
1 kg yeşil mercimek
2 kg kuru fasulye
2 kg domates
2 kg salçalık kırmızıbiber
2 kg soğan
2 kg sarımsak
2 bağ nane
2 demet kekik
1 demet maydanoz
5 kaşık yoğurt
Tuz

HAZIRLANIŞI:
Buğday değirmende yarma olacak şekilde öğütülür. İncesiyle 
tarhana, iri kalan taneleriyle göce yapılır. Nohut, mercimek, kuru 
fasulye, darı, kuru börülce değirmende öğütülür ve irileri göce 
için ayrılır. Bir kazanda irice doğranmış domates, soğan, kapya 
biber, bağı ile birlikte nane, kekik ve moy ilave edilip 2 litre kadar 
su ile eriyene sos gibi olana kadar kaynatılır. Kevgirden geçirilir 
ve kazana geri koyulur. 1/2 kg haşlanmış nohut, 1/2 kg haşlanmış 
kuru fasulye, ayrılan irileri ve tuz ilave edilir ve kaynatılır. İyice pişip 
yumuşayınca ocaktan alınır. Hamur kıvamında olmalıdır. Taneleri 
tam ezilmemişse iyice ezilir. Tabaklara konarak sarımsaklı yoğurt ile 
veya biber sos ile servis edilir. Kalan bölüm ve öğütülen karışım un 
ile tarhana yapımına devam edilir.

Afiyet Olsun…

Fethiye’ye
Özgü

Lezzetler
GÖCE

Tarhananın ana malzemesidir. Özellikle tarhana 
yapılırken çok pişirilerek topluca tüketilir.
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Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail 
Başoğlu’nun mücadele ve başarılarla 
dolu hayatını konu alan kitabın yayın 
yönetmeni Kemal Yalçın, çok yönlü İsmail 
Başoğlu’nun hayatını şöyle özetliyor: 
“Hayatını yoktan var eden başarılı, 
cesur, yaratıcı, örnek bir öğretmen, 
çalışkan bir kooperatifçi ve çok yönlü bir 
kültür insanıdır. İsmail Başoğlu Muğla 
vilayetinden seçilerek Gönen’de 1964-1965 
ders yılında okuma hakkını elde etmişti. 
1969-1970 yılında mezun oldu. Çok başarılı 
bir öğretmendi. 20 Kasım 1980 tarihinde 
çok sevdiği öğretmenlikten düşünceleri 
yüzünden atıldı.  Hayatı sıfırlandı. Yılmadı.
1981 yılı Ocak ayında Fethiye’de 
Pamukkale Otobüs İşletmesi Fethiye 
Şubesi’nde katipliğe başladı. Sonra 1984-
1989 yıllarında Fethiye’de bakkallık yaptı. 
Fethiye Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne üye 
oldu, bir yıl kadar sonra bu kooperatifin 
başkanı seçildi. Sonra Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri Üst Birliği’nde görev aldı. 
Tam 32 yıldan beri Fethiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
başkanlığı görevini başarıyla yürütüyor.
1997 yılında Fethiye Özel Lokman Hekim 
Esnaf Hastanesi’ni kurdular. Bölgenin en 
beğenilen hastanesini yarattılar”.

Fethiye’nin tarihini ve Eski Fethiye’yi, 
kentin tanınmış simalarının anılarıyla 

birlikte kaleme alan İlhan Kurt, Makri’den 
Meğri’ye Meğri’den Fethiye’ye Anılar 

isimli kitabına bir yenisini daha ekledi. 

Fethiye ile ilgili araştırmalarına 90’lı 
yıllarda başlayan ve Fethiye’yi anlatan ve 

tarihine ışık tutan 6 kitap çıkaran İlhan 
Kurt’un 7. kitabı olan Makri’den Meğri’ye 

Meğri’den Fethiye’ye Anılar-2 kitabı 
yayınlandı. Fethiye’de doğup büyüyen 

Yazar İlhan Kurt’un, daha önce,  Fethiye 
Türküleri, Beşkazalı Sırrı Efe, Beşkazalı 

Çakıroğulları, Beşkaza Yaylaları, Makri’den 
Meğri’ye Meğri’den Fethiye’ye Anılar 
1 ve Beşkaza Tahtacıları adlı kitapları 

okurlarıyla buluşmuştu. 

Yıllardır Fethiye ve Fethiye’ye damgasını 
vuran önemli kişilerle ilgili bilgileri, 

gezip araştırarak toplayan yazar İlhan 
Kurt, ‘Makri’den Meğri’ye kitabının ilkini 

yazarken eksik kalan yönleri aynı adlı 
ikinci eserinde tamamladığını belirtiyor.  

İsmail Başoğlu’nun Hayat Hikayesi

İlhan Kurt

DOPDOLU BİR HAYAT MAKRİ’DEN 
MEĞRİ’YE MEĞRİ’DEN 
FETHİYE’YE ANILAR-2

Kitap



Üyelerinin iş ve özel yaşamlarında fay-
dalanabileceği protokollere öncülük 
eden Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 

üniversiteler, özel okullar, sağlık kuruluşları, 
oteller şirket ve kuruluşlarla indirim protokol-
leri imzalamaktadır.

Amacımız değişen ve gelişen günümüz eko-
nomik şartları göz önüne alındığında Oda 
üyeleri arasında ticareti arttırmak, meslek 
mensupları arasında birlik beraberliği sağla-
mak ve Oda üyelerinin diğer FTSO üyesi fir-
malara sağlayacağı  özel indirimler ile üyele-
rin birbirlerinden alışveriş etmelerini ve  üye 

ÜYE İNDİRİM PROTOKOLLERİ
bilinirliliği artırmak amacıyla oda ile üye bü-
tünleşmesinin yanında üyelerimizin de bir-
birleri etkileşimde bulunmasını  sağlayarak 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olma-
nın farkındalığını yaşatabilmektir. Yürürlükte 
olan protokoller aşağıda yer almaktadır. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, üye kimlik 
kartı sahiplerine  indirim yapan firmalardan 
biri olmak ve protokollerle ilgili daha detaylı 
bilgi almak için Odamız Basın-Yayın ve Halk-
la İlişkiler Birimi veya Yönetici Asistanı ile ile-
tişime geçebilir.

İNDİRİM PROTOKOL LİSTESİ

Kurum/Kuruluş Protokolün Kapsamı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

İZMİR EKONOMİ 
ÜNİVERSİTESİ

FTSO üyeleri ve birinci derece 
yakınlarına, % 10 indirim 
uygulanıyor.

31 Temmuz 2022 31 Temmuz 2028

İSTANBUL TİCARET 
ÜNİVERSİTESİ

FTSO üyeleri ve birinci derece 
yakınlarına, % 10 indirim 
uygulanıyor.

31 Temmuz 2022 31 Temmuz 2023

TEOL DİL OKULLARI 
FETHİYE ŞUBESİ

FTSO üyelerine, çalışanlarına 
ve birinci derece yakınlarına 
kurs bedeli üzerinden  %15 
indirim uygulanıyor.

14 Eylül 2022 14 Eylül 2023

KİANA ART 
AKADEMİ 

FTSO üyelerinin ve 
çalışanlarının 1. derece 
yakınlarına, eğitim ve seramik, 
heykel, yağlı boya, kara kalem, 
ebru, ahşap boyama, cam 
boyama, epoksi, puch, batik, 
makrome workshop ve atölye 
çalışmalarında % 10 indirim 
uygulanıyor. 

3 Mart 2022 3 Mart 2023

HİPOKAMPÜS 
EĞİTİM ÖĞRETİM 
DANIŞMANLIK 
ORGANİZASYON 
A.Ş.

FTSO üyelerine, toplantı ve 
seminer salonu kiralama gibi 
sanal ofis kiralama hizmet 
bedeli üzerinden  % 10 indirimli 
hizmet veriliyor. 

20 Eylül 2021 20 Eylül 2023

TRİO AJANS

FTSO üyelerine, villa ve 
yat sitesi yazılımı, e-ticaret 
sitesi, web tasarım, seo ve 
google ads danışmanlığı, 
sanal santral kurulumu, 
CRM yazılımı hizmet bedeli 
üzerinden %15 indirim 
uygulanıyor. 

21 Haziran 2022 21 Haziran 2023
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HARMONY BOYA 
A.Ş. 

FTSO üyelerine, Armoni ve 
Armoni Plus markalı su bazlı 
inşaat boyaları, su bazlı 
ahşap boya ve vernikler, su 
bazlı demir boyalarında liste 
fiyatı üzerinden  %50 indirim 
uygulanıyor.   

21 Şubat 2022 21 Şubat 2023

DAİMA GENÇ 
DERMO GÜZELLİK 
MERKEZİ

FTSO üyelerine ve birinci 
derece yakınlarına, zayıflama, 
kırışıklık açma, cilt bakımı, 
bölgesel incelme, epilasyon, 
kalıcı makyaj gibi hizmetlerde 
% 20 indirim yapılıyor.

3 Mart 2022 3 Mart 2023

ANKARA PLAZA 
OTEL/ANKARA

FTSO üyelerine Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
konaklama fiyatı üzerinden 
indirim uygulanıyor.

15 Şubat 2022 31 Aralık 2022

THE ANKARA OTEL/
ANKARA

FTSO üyelerine, Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
konaklama fiyatı üzerinden 
indirim uygulanıyor.

15 Şubat 2022 31 Aralık 2022

EURO PARK OTEL/
İSTANBUL

FTSO üyelerine, Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
konaklama fiyatı üzerinden 
indirim uygulanıyor.

1 Mayıs 2022 1 Ekim 2022

THE GREEN PARK 
OTEL/ANKARA

FTSO üyelerine, Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
konaklama fiyatı üzerinden 
indirim uygulanıyor.

1 Mayıs 2022 30 Eylül 2022

ÖZEL 
HAVUZ&KİMYA / 
ÖZKAN ÖZEL

FTSO üyelerine Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
Havuz ve Endüstriyel 
Kimyasallar liste fiyatı 
üzerinden %15 indirim 
uygulanıyor

28 Temmuz 2022 31 Aralık 2022

ÇELİKOĞLU 
LOJİSTİK SANAYİ 
TİCARET A.Ş.

FTSO üyelerine, Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
Continental marka lastik 
ürünleri ve Varta Akü çeşitleri 
liste fiyatı üzerinden %5 indirim 
uygulanıyor.

27 Temmuz 2022 31 Aralık 2022

4. BOYUT MATBAA/
MEHMET ALİ ÖLÇER

FTSO üyelerine, Oda üyelik 
kartını göstermeleri halinde 
Matbaa-Reklam ve Dijital 
Baskı işlemlerinde liste 
fiyatı üzerinden %15 indirim 
uygulanıyor

27 Temmuz 2022 31 Aralık 2022
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DESTEK HATTI

Bu sitede
iş var!

0252 612 84 81
0530 954 10 70

Kral Mezarları


