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Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye’yi Ziyaret 

Etti. 

 

Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na Fethiye 

sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; 

 Fethiye Körfezi’nin Temizlenmesi, 

 Fethiye Körfezi’ne Akan Derelerin Islah Edilmesi ve Körfezin 

Kirlenmesinin Önlenmesi Ġçin Alınacak Tedbirler, 

 Babadağ Teleferik Projesi, 

 Orman Arazilerinin Turizm Amaçlı Tahsis Edilmesi, 

 Kamu Arazilerinin Bölge ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması, 

 Kayaköy ile Ġlgili ÖÇK ve Anıtlar Kurulu Arasındaki Yetki Sorunu gibi 

baĢlıklar altında rapor sunulmuĢtur. 

 

 

 

FETAB’dan Odamıza Ziyaret 

 

 

 

FETAB’da yapılan seçim 

sonrası yeni göreve gelen, 

FETAB’ın BaĢkanı Osman 

Otgöz ve beraberindekiler 

Odamızı ziyaret ettiler. 

 



 

 

  

 

 

 

“Logo, Maskot ve Slogan YarıĢması“ nın Ön Elemeleri 

Sonuçlandı.  

 

 

 

 

 

 

Show Türk Kanalı Odamızı Ziyaret Etti.  

 

  

  

 

 

 

 

Show Türk Kanalı, Fethiye’de çekim yapabilmesi için 

odamızca desteklenerek Fethiye’yi tanıtım programı için 

baĢkanımızla röportaj yapmıĢ olup ilçemizin tarihi ve 

turistik mekanlarında 1 hafta boyunca çekim 

yapmıĢlardır. Fethiye’yi tanıtan film 11 Haziran’da Show 

Türk kanalında yayımlanmıĢtır. 

Odamız tarafından yürütülen 

ĠNOTurizm Projesi kapsamında 

düzenlenen “Logo, Maskot ve 

Slogan YarıĢması” nın ön elemeleri 

sonuçlanmıĢ olup, ön elemeyi geçen 

eserler internet sitemizde 24 

Haziran’a kadar halk oylamasında  
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olacaktır ve yarıĢmanın kazananlarından birinci, ikinci ve üçüncüler 

ödüllendirileceklerdir. 



 

 

 

 

 

Odamız ĠĢkur Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı. 

 

 

 

 

 

 

Babadağ Teleferik Projesi Ġhalesini 

Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Tic. Ltd. ġti. Kazandı. 

 

 

 

 

 

giriĢimcilik kursu için aday seçimleri ve 

mülakat, ĠĢkur tarafından 10 Haziran 

Cuma günü Odamız toplantı salonunda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kendi iĢini kurmak isteyen giriĢimcilere yönelik düzenlenmiĢ olan 
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Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın kurmuĢ 

olduğu Fethiye Güç 

Birliği Turizm Tanıtım 

Ticaret Ltd. ġti.; 

17.06.2011 tarihinde 

yapılan Babadağ 

Teleferik Projesi ve 

Mesire Yerinin iĢletmesi 

ihalesini kazandı. 

 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı ve Fethiye Güç Birliği Turizm 

Tanıtım Ticaret Ltd. ġti’nin müdürü Akif Arıcan, Babadağ teleferik projesi 

ihalesi ile ilgili aĢağıdaki açıklamalarda bulundu: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLTEN 

2011-22_24 

 

2011 

 

 

 

 

 “Özel Çevre Koruma Kurumu’nun yetki alanı içinde bulunan yamaç paraĢütü 

sporunun yapıldığı en iyi pistlerin yer aldığı  Babadağ’ın ihale ilanı, Özel  Çevre 

Korumu Kurulu’nun (ÖÇK) internet sayfasında  yayınlandı. Ġhale dosyasını ve teknik 

Ģartnameyi incelemek üzere dokümanları ÖÇK’dan talep ettik. Ġhale dosyasını 

inceledikten sonra   ihaleye odamız üyelerinin katılması konusunda görüĢmelerde ve 

giriĢimlerde bulunduk. Ancak üyelerimizin ihaleye katılmayacağının anlaĢılması 

üzerine, 15 Haziran Salı akĢamı   yönetim kurulunun yapmıĢ olduğu değerlendirme 

sonucunda, söz konusu Ģirketin kurulması için oda meclisine teklifte bulunmaya 

karar verdik.  

Oda meclisi 16 Haziran PerĢembe günü olağanüstü toplandı ve konunun bölgemiz 

açısından önemini istiĢare etti. Bölge turizmine dinamizm kazandıracak   Babadağ 

Teleferik Projesinin   yapımı  yıllardan beri arzu ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz bir 

konuydu. Ayrıca fizibilite dosyasını da incelemiĢtik.  Dolayısıyla  meclisimiz Ģirket 

kurulmasına onay verdi; ancak Odamız kamu kurumu  niteliğinde bir meslek 

kuruluĢu olması sebebiyle  kanunumuzun 80. maddesine istinaden Ģirket kurulması 

için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Bakanlıktan iznin 

bir gün içerisinde alınması konusunda da milletvekilimiz Sayın  Ali Boğa’nın 

giriĢimleriyle izin alma sürecini hızlandırdık. 16 Haziran ÇarĢamba günü  saat 

16.00’da bakanlıktan izin sürecini tamamladık ve FETHĠYE GÜÇ BĠRLĠĞĠ TURĠZM 

TANITIM TĠC. LTD.ġTĠ. unvanı ile %99’ı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, %1 

Ölüdeniz Turizmi GeliĢtirme Kooperatifine ait olmak üzere  Ģirketimizi kurduk. 

Zamana karĢı yarıĢtık ve bu yarıĢta ihale dosyasını hazırlayarak 17 Haziran Cuma 

14.30’da ihaleye katıldık. Ġhaleye iki firma katıldı ve yıllık kira bedeli KDV dahil 

500.000 TL’ye Babadağ Teleferik Projesi ve Mesire Yerinin iĢletmesi ihalesini aldık. 

ġu aĢamada ihale, Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından onaylandıktan sonra yer 

teslimi Ģirketimize yapılacaktır ve Ģirketimiz faaliyete geçecektir. Ġhale Ģartnamesine 

göre; 5 yıl içerisinde teleferik projesi ve projenin ön gördüğü mesire yerindeki   diğer 

tesislerin inĢasının  gerçekleĢtirilmesi halinde, 5 yılın sonunda yatırımımızın 

büyüklüğüne bağlı olarak kira sözleĢmemiz 29 yıla kadar uzatılabilecektir. Daha 

önceden yapılan fizibilite raporlarında da öngörüldüğü üzere söz konusu yatırımın 

15.000.000 - 20.000.000 TL arasında gerçekleĢeceğini düĢünmekteyiz.  

ġirketimizin kuruluĢ aĢamasından ihaleye kadar olan süreçte yani zamana karĢı 

yapılan yarıĢta emeği geçen pek çok kiĢi ve kurum oldu. Bu süreçte bizlere yardımcı 

olan baĢta milletvekilimiz Ali Boğa’ya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine, Vergi 

Dairesi Müdürlüğümüze ve personeline ,SGK Müdürlüğümüze ve personeline, 

Halkbankası Fethiye ġubesi Müdürlüğümüze ve personeline, Halkbankası Bakanlıklar 

ġube Müdürümüze, Ölüdeniz Turizm GeliĢtirme Kooperatifi Yönetimine, Oda Meclisi 

üyelerimize, canla baĢla çalıĢan Yönetim Kurulu üyelerime ve Oda personelime , 

manevi desteklerini esirgemeyen tüm Fethiyelilere teĢekkür ederim.  Projenin 

Ģirketimize ve bölgemize hayırlı olmasını dileriz.”  

 



 

 

 

 

 

Litvanya Cumhuriyeti Basın&Medya Temsilcileri Odamızı 

Ziyaret Ettiler. 

 

 

 

 

Dalaman, Fethiye, Dalyan, Köyceğiz, Marmaris, Muğla ve Bodrum’u 

ayrıntılı olarak ziyaret edecek ve çekim yapacak olan Litvanya’nın önde 

gelen etkili basın kuruluĢlarında çalıĢan, 7 kiĢiden oluĢan basın 

temsilcilerinin ilk durağı Fethiye idi. Heyet, Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası(FTSO) ve FETOB yetkilileri eĢliğinde ilçenin tarihi, turistik ve ören 

yerlerini gezip çekimler yaptılar. 18 Haziran’da da FTSO’yu ziyaret ederek 

FTSO BaĢkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüĢüp Fethiye’de geçirdikleri 

gezinin izlenimlerini aktardılar. Basın heyeti üyeleri, 100.000 Litvanyalı 

turistin Türkiye’ye, özellikle Antalya bölgesine geldiklerini belirtip Muğla 

bölgesi gezisinden sonra, Litvanya’da Muğla bölgesinin geniĢ bir Ģekilde 

tanıtımına yer vereceklerini ifade ettiler. Bu tanıtımlardan sonra Litvanyalı 

turistlerin Muğla bölgesini de tercih edeceklerine inandıklarını söylediler. 

FTSO yetkilileri tarafından Litvanyalı basın temsilcilerine, Litvanyalı 

turistlerin beklentilerinin sorulması üzerine; heyet Ģöyle bir açıklamada  

 

BÜLTEN 

2011-22_24 

 

2011 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

bulundu: Turistlerin, kaliteli yiyecek ve içecek istediklerini, her Ģey dahil 

sisteminin olduğu kaliteli bir otelde konaklayarak bölgenin tarihi ve turistik 

yerlerini gezmeyi tercih ettiklerini dile getirdiler. FTSO BaĢkanı Akif Arıcan, 

Fethiye’nin dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyerek tarihi 

yapısı, doğası ve birçok ören yeriyle Litvanyalı basın mensuplarının 

Fethiye’yi en iyi Ģekilde tanıtacaklarına inandıklarını ifade etti. Bölge 

turizminin önemine değinen FTSO BaĢkanı Akif Arıcan, bölge turizminin 

geliĢtirilmesi için bu tür tanıtım faaliyetlerinin olumlu etkisinin olduğunu ve 

odanın böyle bir organizasyon gerçekleĢtirmekten duyduğu memnuniyeti 

belirterek iki ülke arasındaki iĢbirliklerinin artması halinde bunun ticarete, 

turizme ve ekonomiye katkısı olacağını vurguladı. 

 

 

 

 
 
13-17 HAZĠRAN 2011 YILI TĠCARET SĠCĠL 
MEMURLUĞU ĠġLEMLERĠ 

 

 

 

 
 

 

 9  YENİ KAYIT 

 4  TERK  

 14  TESCİL İŞLEMİ 

 51  BELGE 

 21  GELEN YAZI 

 22  CEVAPLANAN YAZI  
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