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YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKİF ARICAN

Saygı Değer Üyelerimiz;

Dünyada ve Orta Doğu’da yaşanan 
gelişmelerin olumsuz etkilerini 2016 ve 2017 
yılında bölgemizin önemli sektörlerinden 
tarım ve turizmde çok yoğun olarak hissettik. 
Üreticilerimiz, tüccarlarımız ve turizm sektörü 
olarak zor günlerden geçiyoruz.

Bölge ekonomisine katkı sağlayan 
projelerimiz adım adım sona yaklaşıyor. 
Ağustos ayında yılların hayali olan Babadağ 
Teleferik Projesine bir adım daha yaklaşıyoruz. 
TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
da katılacağı temel atma töreni 21 Ağustos’ta 
yapılacak. 

Fethiye Seydikemer Doğal Taş ve Mermer 
İhtisas OSB için resmi başvuru sürecini 
başlattık.  Tarım ve hayvancılık ihtisas OSB için 
de yer bulma çalışmalarımız sürüyor.

Oda olarak uzun vadede bölgemiz 
ekonomisine katkı sağlaması amacıyla projeler 
üretmenin yanı sıra yaptığımız bölgesel 
toplantı ve üye ziyaretlerimizden topladığımız 
verilerle bölge ekonomimizin kısa sürede 
çözüm bekleyen konularını ele alıyoruz. 
Ölüdeniz, Karaçulha, Çalış, Seydikemer ve 
Göcek’te yaptığımız bölgesel toplantıların 
yanında çeşitli sektörlerle bir araya geldik. Bu 
toplantılarda hem daha önce yaptığımız bölgesel 
toplantılarda üyelerimizden aldığımız konulara 
ilişkin yaptığımız çalışmaları anlattık, hem 
de yapacağımız yeni çalışmaların verilerini 
topladık. 

Bölgemizde Seydikemer’de üretilen domates 
ve alabalık başta olmak üzere ürünlerimizin 
markalaşması konusunda çalışma başlattık. 
Turizm sektörünün dış politikadan 
kaynaklanan sorunları aşabilmesi için devlet 
desteğine ihtiyacı var. Turizm bölgelerimizde, 
misafirlerimizin başvurabilecekleri 

enformasyon ofislerine ve turistik 
işletmelerimizin kalifiye elemana ihtiyacı var. 
Tüm bu konuları üyelerimizle birlikte ele alarak 
çalışma planımızı hazırladık.

Üyelerimizin finansmana erişim 
konusundaki taleplerinden biri de makine 
teçhizat, araç, ekipman, iş makinesi, tarımsal 
ürün gibi taşınır malların rehini karşılığında 
kredi kullanılması olmuştu. Bu konuda da yine 
Odamız ve Birliğimiz aracılığı ile yaptığımız 
birden fazla başvuru sonuç verdi ve ‘Taşınır 
Rehni Kanunu’ hayata geçirildi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle SGK prim 
borçlarını ödemekte zorluk yaşayan üyelerimiz 
için yaptığımız başvurular sonucunda Aralık, 
Ocak – Şubat SGK primleri faizsiz olarak Ekim – 
Kasım – Aralık ayına ertelendi. Fethiye’de 6900 
işletme söz konusu destekten faydalandı.

Üyelerimizin en çok dile getirdiği 
şikâyetlerden biri de şirket kuruluşuna ilişkin 
sicil harçlarını bankaya giderek ödemeleri idi. 
Bu konuda Birliğimiz ve ilgili Bakanlıklarla 
ısrarlı girişimlerimizden de sonuç aldık. Yapılan 
girişimler neticesinde şirket işlemlerinde noter, 
banka ve vergi dairesine gitme zorunluluğu 
ortadan kalktı. Tüm işlemler Oda binalarında 
yapılabiliyor. Ticaret sicili harçlarının Odalar 
tarafından tahsili konusunda mevzuat 
değişikliği yapıldı. Ayrıca Odamız web sitesi 
üzerinden online belge verme ve aidat borcu 
ödeme hizmetini hayata geçirdik.

Değerli üyelerimiz, 
“Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada 

durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak 
başarıdır.” Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime 
son verirken tüm üyelerimize hayırlı ve bol 
kazançlar diler, Babadağ Teleferik Projemizin 
Ağustos ayının sonunda gerçekleşecek temel 
atma törenine tüm üyelerimizi davet ederim.

makriGÜÇ BİRLİĞİ

Yayımlanan yazı ve ilanların sorumluluğu, adı geçen yazar ve firmalara aittir. Yayın kurulu yayımlanmasına 
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İMTİYAZ SAHİBİ

Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ticaret 
Limited Şirketi Müdürler Kurulu Adına

BAŞKAN 
Akif Arıcan

SORUMLU MÜDÜR 
Günay Özütok

EDİTÖR
Orhan Okutan

KREATİF DİREKTÖR
Nihat Hatipoğlu

KAPAK FOTOĞRAFI
Orhan Okutan

Baskı Tarihi ?????? 2017

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

Tel: 0 232 458 58 09

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

Fethiye- Muğla
Tel: 0252 612 84 81

Faks: 0252 612 84 82
info@fethiyegucbirligi.com

Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ticaret Limited Şirketi 
bir Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluşudur.
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FETHIYE TELEFERIĞINE KAVUŞUYOR
SKYWALK Fethiye Babadağ Teleferik Projesinin 
İlk Harcı 21 Ağustos Pazartesi Günü Atılıyor.
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Haberler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bölgesel 
sorun ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 
amacıyla organize edilen Karaçulha, Çalış, 

Ölüdeniz, Seydikemer ve Göcek bölgesel toplantıları 
işletmecilerden yoğun ilgi gördü. Sorunlar dile getirilirken 
çözüm önerilerinin de sunulduğu toplantılarda, geçen 
yıllara göre kan kaybeden turizm ve tarım sektörünün, 
devlet destekli uygulamalarla sıkıntıdan kurtulacağı dile 

getirildi. FTSO Başkanı Akif Arıcan sorunların  
çözümü için çaba sarf ettiklerini belirterek; “Bugüne 
kadar yapılan bölgesel toplantılarda 170 sorun  
belirlendi. Bunlardan 34’ü çözüldü, 5’i hakkında 
TBMM’nde kanun teklifi verildi. Her zaman üyelerimizin 
yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.  
Sorunlarımızın çözümünün yolu birlikte hareket 
etmektir” diye konuştu.

İŞLETMELERİN BEKLENTİSİ DEVLET DESTEĞİ

KARAÇULHA DOMATESİN 
MARKALAŞMASINI İSTİYOR
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından bölgesel 
sorun ve çözüm önerilerinin 

belirlenmesi amacıyla Batı Akdeniz 
Yaş Sebze-Meyve Komisyoncuları 
Derneği işbirliği ile Karaçulha halinde 
düzenlenen bölgesel toplantı yoğun 
ilgi gördü. 

Toplantıya FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, yönetim kurulu üyesi Ahmet 
Gürsu Özdemir, Batı Akdeniz Yaş 
Sebze-Meyve Komisyoncuları 
Derneği Başkanı Atabey Akgün, 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
meclis ve meslek komitesi üyeleri, 
halde iş yeri bulunan komisyoncu 
ve tüccarlar katıldı. FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 3 yıl önce 
Karaçulha Halinde yapılan bölgesel 
toplantıda görüşülen konularla ilgili 
Oda tarafından yapılan çalışmalara 

değindi. Geçen toplantıda üniversite 
konusunun görüşüldüğünü 
hatırlatan Arıcan; “Halin üst tarafında 
Ormandan 490 dönüm arazinin 
üniversite için tahsisini sağladık. 
Odamızın girişimleri ile Fethiye 
İşletme Fakültesi kuruldu. Eğitime 
başladı. Ziraat Bilimleri Fakültesi 
kuruldu. Önümüzdeki yıl öğrenci 
alması bekleniyor. Çalıca’da eğitim 
veren 4 yıllık hemşirelik meslek 
yüksek okulu fakülte statüsüne 
yükseltildi. Bunlarla birlikte bir yerde 
üniversite kurulması için gerekli 
olan 3 fakülte bulunması şartını 
tamamladık. Önümüzdeki süreçte 
ilçemizde üniversite kurulması için 
çalışacağız.” dedi. 

FETHIYE DOMATESININ 
MARKALAŞMA ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDIYOR 

Önceki toplantıda Fethiye 
domatesinin markalaşmasının 
gündeme geldiğini belirten Arıcan, 
“Fethiye domatesinin markalaşması 
yönünde çalışmalarımız devam 
ediyor. Fethiye domatesi ile birlikte 
kuzugöbeği mantarı ve tavşan 
yüreği zeytini için de coğrafi işaret 
çalışmalarına başladık. Gerekli 
çalışma Hukuk Müşavirliğimizce 
yürütülüyor.” diye konuştu. 

Toplantıya katılan FTSO 
üyelerince, 5957 sayılı Sebze ve 
Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep 
Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanundan kaynaklanan sorunlar 
dile getirildi. Batı Akdeniz Yaş Sebze-
Meyve Komisyoncuları Derneği 
Başkanı Atabey Akgün, Batı Akdeniz 
İhracatçılar Birliğince yasadan 

kaynaklanan olumsuzlukların 
giderilmesi için yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Halde iş 
yeri bulunan tüccarların kiracı 
konumunda olduğunu belirten 
Akgün, bu işyerlerinin tüccarların 

mülkü olması yönünde çalışma 
yapıldığını kaydetti. 

TARIM OSB IÇIN YER ARANIYOR 
Tarım OSB için de yer 

araştırmalarının devam ettiğini 
kaydeden Arıcan, “OSB çalışmaları 

sırasında Seydikemer’in tarım ihtisas 
OSB için de önemli bir potansiyel 
barındırdığını gördük. Bu konuda da 
Seydikemer Belediyesi ile işbirliği 
halindeyiz. Yer araştırmalarımız 
devam ediyor.” dedi.

ÇALIŞ THY'NİN DALAMAN'A 
SEFER KOYMASINI İSTİYOR 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Çalış Turizm Geliştirme ve 
Tanıtma Derneği işbirliğinde 

düzenlenen toplantı, 12 Mayıs 
Cuma günü, saat 15.00’te, Delta 
Hotel’de yapıldı. Toplantıya FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
yardımcısı Günay Özütok, Genel 
Sekreter Füsun Şahin, meclis ve 
meslek komitesi üyelerinin yanı sıra 
Çalış-Der Başkanı Mete Ay, dernek 
yöneticileri, Foça Mahallesi Muhtarı 
İlker Can ve Çalış bölgesinde faaliyet 
gösteren işletmelerin sahipleri ve 
yöneticileri katıldı. 

Çalış-Der Başkanı Mete Ay 
konuşmasına Babadağ Teleferik 
Projesindeki başarısından dolayı 
FTSO’yu kutlayarak başladı. Mete 
Ay, toplantıda Çalışın ve turizm 
sektörünün yaşadığı sorunların 

çözüm önerileri ile birlikte ele 
alınacağını kaydetti. 

Konuşmasında turizm 
sektörünün sorunlarının 2017 
yılında çözülmesini istediklerini 
belirten Arıcan, “2016 yılında politik 
konjonktürden kaynaklanan 
sıkıntılar oldu inşallah 2017’de bunları 
atlatacağız.” diye konuştu. 

THK DIREKT SEFERLER 
KOYMALI 
Dalaman’a inen uçak sayısının 

yeterli olmamasına dikkat çeken 
işletmeciler “Türkiye 2 yıl önce çok 
turist alan bir yerdi. Şu an bunun 
gerisindeyiz. Fuarlarda; ‘Biz Türkiye’yi 
kafamızdan sildik.’ diyen pek çok 
acente ve turist ile karşılaşıyoruz. 
Bazı Avrupa şehirlerinden Dalaman 
Havalimanına gelen uçuşlar iptal 
edildi. Berlin’den Dalaman’a bir tane 

uçak yok. Berlin’den Ordu’ya direkt 
uçak var. Bunu da devlet sağlıyor. 
İsterse devlet bu desteği verebiliyor. 
Yabancı uçaklar bizle çalışmayı 
kestiğinde Türk Hava Yolları devreye 
girmeli“ dedi. 

Çalış-Der Başkanı Mete 
Ay, “Rusya ve Almanya ile 
sorun yaşadığımızda 5 yıldızlı 
oteller fiyatlarını bizim satmayı 
düşündüğümüz rakamların yarısına 
çekiyor. Personel sayıları da yarı 
yarıya düştü ve istihdam dengesi de 
bozuldu.” dedi. 

Toplantıda katılımcılar tarafından 
gündeme getirilen bir öneri de Çalış 
bölgesinin spor turizminde öne 
çıkartılması oldu. 

Katılımcılar TAPDK belge 
fiyatlarında yaşanan artışı da dile 
getirdi. Konuya ilişkin açıklama 
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Haberler

ÖLÜDENİZ ASYA PAZARINDA 
TANITIM İSTİYOR

yapan FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin, “TAPDK belgeleri eskiden 
cüzi bir bedel karşılığında Odamız 
tarafından veriliyordu ancak 2 
sene önce bu yetki Odalardan 
alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına verildi.” dedi. 

VILLACILAR LOBI 
GÖREVI YAPIYOR 
Delta Hotel Sahibi Zihni Bilgiç de 

“Güvenlik algısını olumluya çevirmede 
ağzımızla kuş da tutsanız buraya turist 
getiremezsiniz. Önümüzdeki yıllarda 
bunun düzeleceğine dair de bir işaret 
yok. Turizmde eleman sorunundan 
bahsediliyor. Sezonda süreklilik 
olmaması ve turizmin meslek olarak 
görülmemesi bu sorunu yaratıyor. 
Villa sahiplerinin kiraya verilmesi 
özendirilmeli. Villa sahipleri yurt 
dışında bizim lobimiz olarak çalışıyor. 

Gece barlardan diskolardan gelen bir 
gürültü var. Bu da misafirleri rahatsız 
ediyor. Mısır, piramit kitaplarını 
bastırıp ücretsiz olarak Avrupa’da 
kitapçılara dağıttı. Mısır gelen 
uçakların boş koltuklarını ödüyor ve 
gelen kişi başına da belli bir miktar 
ödüyor. Bizim de bu şekilde turizmi 
desteklememiz gerek.” dedi. 

ÇALIŞ’IN ÇEVRE 
DÜZENLEMESINE IHTIYACI VAR 
Foça Mahallesi Muhtarı İlker 

Can “Çalışın alt yapı çalışmalarının, 
yollarının ve çevre peyzajının 
yapılması lazım. Yazışma yaptım 
ancak randevu alamadım. Valilik ve 
büyükşehir belediye başkanımızla 
görüşmede sizden destek istiyorum.” 
diyerek FTSO yöneticilerinden destek 
istedi.  FTSO 6 Nolu Konaklama 
Sektörü Meslek Komitesi Başkanı 

İlkay Tugay da Çalış’ın 5 yıl sonra 
ne olacağını ortaya koyan bilimsel 
bir çalışma yapılması önerisinde 
bulundu. Tugay, “Çalışın ortasından 
bıçak gibi geçen bir yol var. Bu 
doğru mudur? Bir deremiz var. Bu 
ekonomiye kazandırılmalı.” dedi.

GÜNAY ÖZÜTOK:”IŞBIRLIĞI 
YAPABILIRSEK SORUNLARIMIZI 
ÇÖZEBILIRIZ” 
FTSO Başkan Yardımcısı Günay 

Özütok Fethiye’nin turizmde hak 
ettiği yerde olmadığını belirterek: 
“Turizmden herkes rahatsız. Bir 
araya gelip çalışırsak, üzerine 
gidersek mutlaka sonuç alınacaktır. 
Bunda sürekliliği yaratmak lazım. 
Bizim daha çok akılcı, bilimsel ve 
sürdürülebilir çalışmaya  
 ihtiyacımız var. Bunu da egolarımızı 
aşarak yapabiliriz.” 

Ölüdeniz bölgesel toplantısı, 25 
Mayıs Perşembe günü saat 
14.00’de Hisarönü Festival 

Restoranda yapıldı. 
Toplantıya FTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Akif Arıcan, Başkan 
Yardımcısı Günay Özütok, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Gürsu Özdemir, 
Genel Sekreter Füsun Şahin, Hukuk 
Müşaviri Ezgi Kullukçu ile Ovacık, 
Hisarönü ve Belceğiz bölgesinde 
faaliyet gösteren işletme sahipleri ve 
yöneticileri katıldı. 

ARICAN “TELEFERIĞIN 
GELIRIYLE TANITIM 
ÇALIŞMALARINI PROFESYONEL 
OLARAK YÜRÜTECEĞIZ” 
FTSO Başkanı Akif Arıcan 

toplantı sonunda yaptığı konuşmada, 
Babadağ’dan elde edilen kaynakla 
yurt dışı fuarlara daha profesyonelce 
katılabileceklerini belirterek “Daha 
önce fuarlar için harcamamız 
sınırlıydı. Her fuara katılamıyorduk. 
Babadağ’dan elde edeceğimiz gelirle 
sorumluluğumuz olan çalışmaları 
daha rahat yürüteceğiz, yurtdışı 

fuarlara da daha profesyonel 
anlayışla katılacağız” dedi.

TELEFERIĞIN HEPIMIZE 
FAYDASI OLACAK 
Toplantıda, Babadağ Teleferik 

Projesinin çok iyi bir çalışma 
olduğunu belirten işletmeciler, 
Hisarönü, Ovacık ve Ölüdeniz’deki 
işletmelerin yanında tüm Fethiye 
turizmine ciddi katkı sağlayacağını 
dile getirerek FTSO Yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür ettiler. 

BÖLGE TURIZMI KAN 
KAYBEDIYOR 
Toplantıda bölge turizminin kan 

kaybettiği, işlerin geçen yıla göre 
yüzde 30-40 oranında düşük olduğu 
dile getirildi. Aynı türden çok sayıda 
işletme olması ve bunun getirdiği 
fiyatla rekabet nedeniyle işletmelerin 
zararına mal sattığı belirtilerek 
“Herkes her istediğini yapınca kalite 
düşüyor ve fiyatla rekabet ortaya 
çıkıyor. Bunun önlenmesi lazım” diye 
konuştular. 

HANUTÇULUK BEZDIRDI
Bölgedeki en büyük sorunlardan 

birinin hanutçuluk olduğunu dile 
getiren işletmeciler “Yıllardır çözüm 
bulamadık. Her türlü olumsuzluğu 
yaşatıyorlar, turisti neredeyse 
geldiğine pişman ediyorlar” diye 
konuştular. 

DALAMAN’A UÇAK SEFERLERI 
ARTIRILMALI 
İstanbul’dan Antalya’ya günde 

onlarca uçak seferi olduğunu belirten 
işletmeciler, “Antalya’ya ulaşım 
fiyatları da Dalaman Havaalanına 
göre çok ucuz. Dalaman Havaalanı 
fiyatları da ucuzlamalı” diye 
konuştular. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan 
“Marmaris Ticaret Odasıyla birlikte 
uçak seferlerinin artması için 
Muğla Valiliği nezdinde bir çalışma 
yapıyoruz. Fakat THY koltuk 
garantisi istiyor. Seferlerin artması 
için birlikte olmalıyız, birlikte hareket 
etmeliyiz “ diye konuştu. 

ÇEVRE KIRLILIĞI TEPKI 
ÇEKIYOR 
Belceğiz, Ovacık ve Hisarönü’nün 

çevre kirliliğinin oldukça fazla 

olduğuna dikkat çeken, altyapı 
eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntı 
yaşandığını belirten işletmeciler 
“Çevre kirliliği çok fazla. Geçen gün 
yağmur yağdı turistler karşıdan 
karşıya geçemedi. En azından bu 
tür sorunlar bari çözülmeli” diye 
konuştular. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan 
Muğla Büyükşehir Belediyesiyle 
yapılan görüşmelerde Ovacık 
ve Hisarönü’nün altyapı ve 
kanalizasyonu için çalışmaların 
2017 turizm sezonu sonunda 
başlayacağını söylediklerini 
belirterek “Üyelerimizin ve tüm 
işletmelerin daha uygun koşullarda 
çalışması, daha iyi koşullarda hizmet 

verebilmesi için Ovacık ve Hisarönü 
mahallelerinin kanalizasyonu 
ve arıtmasının en kısa sürede 
tamamlanmasını bekliyoruz” diye 
konuştu. 

UZAKDOĞU PAZARINA 
AÇILMALIYIZ 
Bölgemizin tanıtımının yapıldığı 

kapsamlı bir web portalının 
bulunmadığı dile getirilerek 
“Bölgemizi tanıtan bir web portalı 
hazırlanmalı ve tanıtım faaliyetleri 
sosyal medya üzerinden de 
yapılmalı” diye konuştular. 

İngiliz pazarı konusunda sıkıntı 
yaşandığını, bu sıkıntının gelecek 
yıllarda da devam edeceği belirtilerek 
“Son yıllarda Çinli turist sayısında 

ciddi artış yaşanıyor. 
Geçen yıl 150 milyon 
Çinli tatile çıkmış. Çin 
ve belirlenecek yeni 
pazarlar için fuarlara 
gitmeliyiz” diye 
konuştular. 

ÖZÜTOK “BIRLIK 
OLURSAK 
SORUNLARIMIZI 
DAHA KOLAY 
ÇÖZERIZ” 
FTSO Başkan 

Yardımcısı Günay 
Özütok konuşmasında 
bir çok sorunun birlik 
olarak çözülebileceğini 
belirterek “Birlikte 
hareket edersek 
sorunlarımızı daha 
kolay çözeriz. 2000’li 
yılların başında 
Hisarönü Güzelleştirme 

Derneğini kurduk. Hisarönü’nde 10 
yıl karnaval yaptık. Mayıs ayında 
Hisarönü sokakları doluyordu. 
İşletmeci karnaval günü iş 
yapamıyorum diye şikayet ediyordu. 
Şimdi mayıs ayında hiç iş yapamıyor. 
Bir araya gelmeden, mücadele 
etmeden sorunlarımızı çözemeyiz. 
FTSO olarak biz sizin yanınızdayız. 
Gelin sorunlarımızı çözmek için 
birlikte uğraşalım.” diye konuştu. 

Toplantıda Dalış Şirketi Sahibi 
İsmail Çullu adlı işletmeci Liberty 
Likya Tatil Köyü açıklarına Likya 
Uygarlığıyla ilgili yapay resif müzesi 
yapılması için yürüttüğü çalışmanın 
sunumunu yaptı. 

GÖCEK İSKELELERİN 
DÜZENLENMESİNİ İSTİYOR

FTSO tarafından Göcek’te 
düzenlenen toplantıda 
işletmeciler, iskelelerin 

bakımsızlığı, çöp sorunu, iki zincir 
marketin denizde de satış yapmaya 
başlamasının bölge turizmine 
yaşattığı olumsuzluğu dile getirerek 
çözümü için destek istediler. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından bölgesel sorunların 

belirlenerek çözümü için ilgili 
kurumlara iletilmesi amacıyla 
düzenlenen Göcek Bölgesel toplantısı 
5 Temmuz 2017 tarihinde Göcek 
Güverte Restoranda yapıldı. Göcek 
Kültür ve Turizm Derneği işbirliği ile 
organize edilen toplantıya Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi Halit 
Saraç, İMEAK Deniz Ticaret Odası 

Başkanı Şaban Arıkan ve Mehmet 
Eskici, Göcek Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Onur Ugan, FTSO 
Genel Sekreteri Füsun Şahin ve çok 
sayıda Oda üyesi katıldı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan Göcek’in ticaretini, 
turizmini konuşmak için geldiklerini 
belirterek  “Sorunları ve çözüm 
önerilerini tespit edelim, bu 
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konuda ne yapabileceğimizi, nasıl 
üst makamlara ulaştıracağımızı 
belirleyelim.” diye konuştu. Çok zor 
bir dönemden geçildiğini belirten 
Arıcan, 2015 yılından beri ciddi 
olumsuzluk yaşandığını, etkilerinin 
2017 yılında da devam ettiğini 
kaydetti. 

ŞABAN ARIKAN: “CIDDI 
DÜŞÜŞ VAR”
İMEAK Deniz Ticaret Odası 

Fethiye Şubesi Başkanı Şaban 
Arıkan transitlog sayısına göre ciddi 
düşüş yaşandığını belirterek “2015 
yılında Odamız tarafından, 12 binin 
üzerinde transitlog düzenlerken, 
geçen yıl 6 bin 500 kadar transitlog 
düzenlendi. Bu sene daha da 
düşeceğini görüyoruz.” Dedi. Göcek’in 
öncelikli sorununun iskele olduğunu 
kaydeden Arıkan, iskelelerin 
özelleştirme tehlikesini işaret 
ederek “Belediyenin işlettiği iskele 
özelleştirilmemeli. Bunun için tüm 
Göcekliler birlikte hareket etmeli” 
diye konuştu.

“GÖCEK’TE BIR ŞEY YAPMAK 
ÖNEMLI DEĞIL; KALITELI 
YAPMAK ÖNEMLI”
Turizm Derneği Başkanı Onur 

Ugan, Göcek’te yaşanan çevre 
sorunlarına dikkat çekerek “Çok 
güzel şeyler yapıyoruz ama çok 
küçük şeylere yeniliyoruz. Geri 
dönüşüm kutularına düzensiz atılmış 
çöpler oluyor. Tesisler çok güzel 
ama gelen turistler, çöpleri görerek, 
yanından yürüyerek tesisinize geliyor. 
Ekibimize çevre bilincini aktarmamız 
gerekiyor. Bu konuda her türlü iş 
birliğine açığız. Göcek’te iş yapan, 

yaşayan herkes, bir iş yaparken 
insanlar Göcek’e neden geliyor. Ben 
bunu yaparken buna destek mi 
veriyorum zarar mı veriyorum diye 
düşünmesi lazım” dedi. 

IKI BELEDIYE ARASINDA 
SIKIŞTIK KALDIK
Oda üyeleri Muğla’nın Büyükşehir 

olması, Göcek Belediyesinin 
kapanmasının ardından sorunların 
çözümü aşamasında ciddi sıkıntı 
yaşadıklarını belirterek “Bizi 
neredeyse üvey evlat olarak Muğla 
Büyükşehir ile Fethiye Belediyesinin 
eline verdiler. Sorunlarımızın 
çözümü için nereye başvuracağımızı 
bilmiyoruz. Ören yerleri hakkında 
bilgi veren bir katalog yok. Bu 
bölgenin tarihini bilen rehberler 
getirilmeli. ” dediler. 

OTELLER ODALARDAN BROŞÜR 
VE HARITA TEMIN EDEBILIR
FTSO Genel Sekreteri Füsun 

Şahin, FTSO tarafından 10 bin adet 
Fethiye Kültür Haritası basıldığını 
ve dağıtımına başlandığını söyledi. 
Şahin, isteyen Oda üyesi otellerin 

bu haritaları Odadan temin 
edebileceklerini kaydetti. DTO 
Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan 
da “Broşürlerimiz var ancak demek 
ki bunları Göcek’te dağıtmakta 
eksik kalmışız” dedi. Zincir market 
sayısının Göcek merkezde gereğinde 
fazla açıldığını belirten İşletmeciler, 
“Şimdi de denizde tekneyle 
marketçilik yapıyorlar. Bu denizdeki 
turistin karaya çıkmasına engel olur. 
Bunların çalışmasının yasal olup 
olmadığının araştırılmasını istiyoruz” 
diye konuştular.

Göcek iskelesinde yaşanan 
sorunu dile getiren işletmeciler 
“iskelelerin bakımı yapılmıyor. Tahta 
iskele çökmek üzere. Yürünemez 
durumda.” diye konuştular. 

DANIŞMA OFISI AÇILMALI
Bazı işletmeciler de turistlerin 

yararlanması için Göcek’e turizm 
danışma bürosu açılması talebini dile 
getirdi. Toplantının sonunda Güverte 
Restoran sahibi Ahmet Şavkın, 
günün anısına Akif Arıcan’a çini 
hediye etti.

SEYDİKEMER’DE ALABALIK 
MARKALAŞMAYI BEKLİYOR

FTSO tarafından Seydikemer’de 
düzenlenen toplantıda 
işletmeciler, meslek lisesi 

açılması, alabalığın Fethiye’de 
tanıtımı ile Halk Bankası Şubesinin 
açılması için destek istedi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Seydikemer Bölgesel Toplantısı 12 

Temmuz Çarşamba günü Esinti 
Restoranda yapıldı. Toplantıya 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi Halit 
Saraç, Muğla Alabalık Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, 
Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri 
Birliği Başkanı Turgut Tokmak ve 

Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Harun Sağır ve çok 
sayıda Oda üyesinin katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
Oda olarak yürütülen projelere ilişkin 
bilgi verdi. Bölgesel toplantıların 
sorunların belirlenerek çözümü 

için ilgili kurumlara iletilmesini 
sağladıklarını belirten Akif Arıcan 
“İyi bir ekibimiz, iyi bir kadromuz var. 
Bölgemizin seviyesinin hak ettiği 
yere gelmesini istiyoruz. Sorunları 
sizlerden alacağız, gerekli kurum 
ve kuruluşlar nezdinde takibini 
yapacağız. Gerekirse bakanlıklara 
kadar götüreceğiz. Her zaman 
üyelerimizin yanındayız." Dedi. 
Akif Arıcan, Babadağ Teleferik 
Projesi,Seydikemer sınırları içinde 
kurulması planlanan Organize 
Sanayi Bölgesi Projesi ile Fethiye 
Üniversitesinin kurulması 
konusunda geniş bilgi verdi. 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ IÇIN 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 
ANLATILDI 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 

tarafından Seydikemer bölgesinde 
daha önce yapılan toplantıda ele 
alınan konular ve geçen zaman 
zarfında bu konularda Oda tarafından 
yapılan çalışmalara ilişkin bilgi 
verildi. 

Oda üyelerinin finansmana 
erişiminin sağlanması yönünde talep 
alındığını belirten Şahin, bu konuda 
KOBİ Nefes Kredisi ile Oda ve Borsa 
üyelerine daha düşük faizle kredi 
sağlandığını, finansmana erişim 
konusunda KOSGEB temsilciliğinin 
açıldığını, Muğla’da KOSGEB’e kayıtlı 
9621 firma arasından 6261 firma 
söz konusu kredi desteğinden 
yararlandığını, finansmana 
erişimde teminat sıkıntısı yaşayan 
üyelerimizin yaşadığı sorunların 
giderilmesi talep edildiğini, taşınır 
Rehin Kanununun hayata geçmesi 
ile birlikte her türlü taşınır (makine 
teçhizat, araç, ekipman, iş makinası, 
tarımsal ürün) teminat olarak 

gösterilebildiğini belirtti. 
SU ÜRÜNLERINDEKI YÜKSEK 
KDV ORANI’NIN DÜŞÜRÜLMESI 
IÇIN YAZI YAZILDI 
Domates başta olmak üzere yaş 

sebze ve meyve ürünlerine katma 
değer kazandırılması amacıyla 
FTSO bünyesinde çalışmalar 
gerçekleştirildiğini belirten 
Şahin; "Domatese coğrafi işaret 
alınması çalışmalarına başlandı. Su 
ürünlerinin toptan ve perakende 
ticaretin uygulanan %8 ve %18’lik 
KDV oranlarının et ürünlerindeki 
gibi düşürülmesi talep edildi. FTSO 
tarafından, Türkiye’de ve Avrupa’da 
öncü olan bu sektörle ilgili yaşanılan 
yüksek KDV oranı sorunu ilgili 
bakanlıklara iletildi” dedi. 

Bilgilendirmenin ardından üyeler 
Odadan beklentilerini dile getirdi. 
FTSO tarafından düzenlenen eğitim 
ve seminerlerin Seydikemer’de de 
düzenlenmesi talep edildi. Ayrıca 
Mesleki Yeterlilik Sınavlarının 
Seydikemer’de de açılması istendi. 
Genel Sekreter Füsun Şahin, sınavın 
uygulamalı kısmının yapılabileceği 
bir alan bulunması halinde bunun 
mümkün olacağını kaydetti. 

Seydikemer’de sadece iki 
bankanın şubesinin bulunduğu 
belirten FTSO üyeleri bu konuda 
çalışma yapılmasını istedi. 
Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Harun Sağır, bu 
konuda Halk Bankası Genel 
Müdür yardımcısı ile görüştüğünü, 
şubenin açılabilmesi için 
kamuoyu desteğine ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Harun Sağır, 
Fethiye’de eğitim veren meslek 
liselerinin öğrencilerinin büyük 
çoğunluğunun Seydikemer’de 

yaşadığını belirterek Seydikemer’in 
mesleki ve teknik liseye ihtiyacı 
olduğunu söyledi. 

HAYVANCILIK OSB AÇILMALI 
Fethiye-Seydikemer Süt 

Üreticileri Birliği başkanı Turgut 
Tokmak da Seydikemer’de günlük 
130 ton süt üretildiğini ifade ederek 
Seydikemer’de bir hayvancılık ihtisas 
OSB açılması gerektiğini ileri sürdü. 
Hayvancılığın yayla bölgesinde 
yapılmasının doğru olduğunu 
kaydeden Turgut Tokmak, bunun için 
yer araştırması da yaptıklarını ve 
uygun birkaç arazi tespit ettiklerini 
söyleyerek konuyla ilgili olarak 
FTSO’dan destek istedi. 

FETHIYE ALABALIĞI ORGANIK 
ÜRÜN STANDARTLARINDA 
ÜRETILIYOR 
Muğla Alabalık Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, 
Fethiye alabalığının önemli bir ihracat 
ürünü olduğuna vurgu yaparak 
markalaşması konusunda destek 
istedi. 

Toplantıda görüşlerini dile getiren 
Alabalık üreticisi Taner Demirkan, 
Fethiye’de yerli alabalık tüketilmesi 
için turizm sektörü başta olmak 
üzere tanıtım konusunda FTSO’dan 
destek istedi. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
alabalığın Türkiye’de de tanıtılması 
için Fethiye tanıtımı konusunda 
Oda/Borsalarla yapılan dergilerde 
yer verilmesi iş birliğinin alabalık 
için de yapılabileceğini söyledi. 
Arıcan, alabalık tüketiminin Fethiye 
içerisinde arttırılmasını sağlamak 
amacıyla turizmciler ile alabalık 
üreticilerinin bir araya geleceği bir 
buluşmanın organize edilebileceğiniz 
söyledi.
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“FETHİYE ÜNİVERSİTESİ 

KURULMALI”
Fethiye-

Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu üyeleri 
Mayıs ayı toplantısında 
Fethiye Üniversitesinin 
kurulmasındaki 
kararlılıklarını “Fethiye 
Üniversitesinin 
kurulması için 
gerekirse Ankara’yı 
mesken tutarız” 
diyerek gösterdiler. 

Fethiye-
Seydikemer 
Meslek 

Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu Mayıs ayı 
toplantısı 10 Mayıs 
Çarşamba Günü saat 
14.00’de Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilciliğinin 
ev sahipliğinde yapıldı. 

Toplantıya, Dönem 
Başkanı Mimarlar 
Odası Fethiye 
Temsilcisi Gökhan Güngör, FTSO 
Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 
Ziraat Odası Başkanı Kenan 
Karayiğit, Seydikemer Ziraat Odası 
Başkanı Muhsin Gümüş, Elektrik 
Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi 
Sermet Ünel, DTO Fethiye Şubesi 
Başkan Yardımcısı Mehmet Eskici, 
Seydikemer Esnaf Odası Başkanı 
Harun Sağır, Makine Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Hakan 
Yetiş, Fethiye Baro Temsilcisi Fatih 
Taşer, Mimarlar Odası Fethiye 
Temsilciliğinden Çiğdem Özel, FTSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çelik, 
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu 
ve FTSO Ar-Ge ve Uluslararası 
İlişkiler Biriminden Bora Türkoğlu 
katıldı. 

Toplantıda Dönem Başkanı 
Gökhan Güngör’ün açılış 
konuşmasının ardından gündem 

maddelerin görüşülmesine geçildi. 
FTSO Ar-Ge ve Uluslararası 
İlişkiler Biriminden Bora Türkoğlu 
Güç Birliği Platformu kararınca 
hazırlanan ve yürütülen Fethiye 
ve Seydikemer Organize Sanayi 
Bölgesi Fizibilite Etüdü Projesi’nin 
sonuç raporu hakkında bilgi 
verirken yöneltilen soruları da 
cevapladı. Türkoğlu, yapılan 
toplantı ve araştırmalarda mermer 
ve doğal taş ihtisas OSB’nin öne 
çıktığını ve çalışmaların bu yönde 
devam ettiğini dile getirdi. 

Platform üyeleri OSB’nin bölge 
ve işletmeciler için ciddi avantajlar 
getirdiğinde birleştiler. 

Toplantıda platform üyeleri 
Fethiye Üniversitesi’nin kurulması 
için çalışma başlatılması yönünde 
görüş bildirirken, kamuoyu 
oluşturulmasının ardından 
Ankara’ya gidilmesi önerisi kabul 

gördü. Platform üyeleri “Fethiye 
Üniversitesinin kurulması için 
Ankara’ya gerekirse 10 kez gideriz, 
garekirse Ankara’yı mesken tutarız” 
diyerek kararlılıklarını ortaya 
koydular. 

FTSO Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok, Fethiye Üniversitesinin 
kurulması ile ilgili Meslek Kuruluşları 
Platformu olarak hazırlanacak yazıya 
tüm üyelerin imzalamasının ardından 
diğer dernek ve kuruluşları da davet 
ederek kampanya düzenlenmesi 
önerisi kabul gördü. 

Toplantıda Göcek Tüneli’ne 
zam yapılması da gündeme geldi. 
Göcek Tünelinin ücretsiz olması 
konusundaki görüşlerini dile getiren 
platform üyeleri, ilgili meslek 
kuruluşlarının sessizliğine karşı 
Göcek Tünelinin ücretsiz olması için 
mücadele edilmesi gerektiğinde 
birleştiler. 

FTSO’DAN SİGORTACILAR İÇİN ANKARA ÇIKARTMASI

FTSO SİGORTACILARIN 
SORUNLARINI   

ANKARA’YA TAŞIDI
Sigorta acenteleri ile yapılan 

sektörel toplantıda öne çıkan 
sorunların çözümü için çaba 
sarf eden Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasınca, sorunların 
çözümü için Ankara nezdinde 
girişimlerde bulunuldu. FTSO’nun 
organizasyonuna Marmaris ve Milas 
Odaları da katıldı.

25 Mayıs Perşembe günü TOBB 
ikiz kulelerde yapılan toplantıda, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasınca sigorta acenteleri ile yapılan 
sektör toplantısında belirlenen 
sorunlar görüşüldü. 

FTSO öncülüğünde bir araya gelen 
heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Merkezinin bünyesinde olan 
ve sigorta acentelerinin üst komitesi 
olan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 
Başkanı Hüseyin Kasap, Sigortacılık 
Müdürü Mevlüt Söylenmez ve Köksal 
İlker Barış ile bir araya geldi. FTSO’nın 
öncülüğünde oluşturulan heyette; 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Halit 
Saraç, MİTSO adına Hasan Eren, MTO 
Adına Başak İncekara yer aldı. 

FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Halit 

Saraç, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının sigorta acenteleri ile 
yaptığı görüşme sonrası hazırlanan 
acentelerin sorunlarını içeren raporu 
Hüseyin Kasap’a teslim etti.

Hüseyin Kasap, hazırlanan 
rapor için teşekkür ederek, SAİK’in 
yapılacak çalışmalarında raporda 
yer alan sorunlara yer verileceğini 
söyledi.

SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, 

heyetin sunduğu sorunlar hakkında 
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından konuya 
ilişkin acentelerde denetlemeler 
yapıldığı, yakında zamanda para 
cezasının dışında, SBGM sistemine 
erişim engeli gibi cezaların geleceğini 
söyledi. Toplantıda, merdiven altı 
sigortacılık ve riskli araçlara trafik 
sigorta yapılmasına ilişkin konular da 
masaya yatırıldı. 

Arıcan Vali Civelek’ten 
Destek İstedi

Fethiye’de bulunan Oda başkanları 27 Temmuz 
Perşembe günü Muğla Valisi Esengül Civelek’i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
teleferik projesinin temel atma törenine davet ettiği 
Vali Civelek’ten Fethiye Üniversitesinin kurulması ile 
Doğaltaş ve Mermer İhtisas OSB hakkında destek istedi.
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Geçen ay İstanbul Ankara gibi 
büyükşehirlerde domatesin fahiş 
fiyatlarla satılması gözlerin üretici 
ve komisyonculara dikilmesine 
neden oluyor. Ülkemizin en büyük 
domates üreticisi ve ihracatçısı 
konumundaki İlçemizde, üreticiler 
üretim koşullarını ve maliyetlerini 
kamuoyuyla paylaştı.

Sebze ve meyvenin borsası olan 
hal fiyatları ile pazar fiyatlarının 
incelendiğinde domates 

fiyatlarının yüksek olduğunu belirten 
üreticiler, “Bu durumda tepkiler 
direk olrak üretici ve komisyoncuya 
geliyor.  Komisyoncunun kar oranı 
belli, üreticinin satışı belli. Pazarda 
pahalı satılması yıl boyu ortalama 
1 lira- 1 lira 20 kuruşa domates 
satan üreticilerin mağduriyetinin 
görmezden gelinmesine neden 
oluyor” diye konuştular.

GIRDI MALIYETLERI YÜKSEK
Bin bir emekle, yaz kış demeden 

serada çalışan ve emeklerinin 
karşılığını almak isteyen çiftçiler; 
girdi maliyetlerinin yüksekliği altında 
ezilmeye devam ediyor. Taban 
fiyat uygulaması isteyen üreticiler, 
sebzede hal giriş çıkışının zorunlu 
tutulması gerektiğini vurguladılar.

BIR DEKAR SERANIN 
MALIYETI 10 BIN LIRA
Domates üreticisi İzzet Üyük, 

bölgesel tarım politikalarının 
geliştirilmesini talep ederek, “Fethiye 
Karaçulha’da 8 dönüm serada çiftçilik 
yapıyorum. Şu an halde ihracata 
giden domatesin fiyatı 1 Lira 30 Kuruş 
ile 1 lira 70 kuruş arasında değişiyor. 
İç pazara giden domates 50 kuruşa 
kadar iniyor. Bizi 1 lira 50 kuruş 
taban fiyat kurtarır. 1 kilo domatesin 
1 lira maliyeti vardır. Burada üretici 
kazanmıyor. Tüketici aşırı fiyata mal 
yiyorum diyor. Arada paranın nereye 
gittiğini biz de bilmiyoruz. Dönüm 
maliyeti 8 ila 10 bin lira arasında 

değişiyor. Toplamda 10 dönümde 
8-10 ton mal satarız ya kurtarırız 
ya zarar ederiz. Kalıntısız, Avrupa 
standartlarına uygun sebzeyi Türkiye 
üretiyor ama pazar bulamıyoruz. ” 
Dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının bölgesel tarım 
politikaları uygulamasını isteyen 
İzzet Üyük, “Haftalık bir seraya 
kullanmış olduğumuz zirai 
mücadelelerin toplam maliyeti 300-
350 lirayı buluyor, 500 lira gübre 
maliyeti var. Tarım Bakanımızdan 
ülke geneli düşünülerek 
politika uygulamamasını; tarım 
politikalarının bölgesel olarak 
uygulanmasını istiyoruz.” diye 
konuştu.

ŞU AN DOMATESI 
SALÇAYA DÖKÜYORUZ
Fethiye Çamköy’de üreticilik 

yapan Mustafa Karaoluk, “Şu an 
halde en iyi fiyata ihracat domatesin 
fiyat 1 Lira. İç piyasa olarak verdiğimiz 
domateslerin fiyatı 30-40-50 kuruş 
olarak değişmekte. Salçanın kasası 
bir buçuk lira. Tam karaborsa 
zamanında domatesin kilosu 3 lira 
iken buradan İstanbul’a vardığında 
10-15 lirayı görüyor. Biz burada 
bu fiyatları göremiyoruz. Burada 
suçlanan çiftçi oluyor. Hep ezilen biz 

olduk” diye konuştu.
SATIŞLAR FATURA 
ÜZERINDEN YAPILMALI
Fethiye Karaçulha Halinde 

Komisyonculuk yapan Mustafa Ozan, 
satışların fatura üzerinden yapılması 
ve denetlenmesi gerektiğini 
söyledi. Birinci kalite domatesin 
son satıcı tarafından yüksek fiyata 
satıldığını kaydeden Mustafa Ozan, 
“Televizyonlarda çıkan fiyatlar ne 
zamanın fiyatları onu bilmiyoruz. 
Domatesin pek çok çeşidi var. Arada 
girdiler, nakliye belli. Marketçi 
alıyor, faturası belli. Şu halden şu 
paraya alınmıştır diye yüksek fiyat 
gösteriyor.” diye konuştu.

GELECEK YIL DOMATES 
ITHAL EDEBILIRIZ
Medyada çıkan haberlerin 

çiftçinin kafasını karıştırdığını 
söyleyen Ziraat Mühendisi Mükremin 
Sert “Bu kafa karışıklığı devam 
ederse gelecek yıl üretim daha da 
düşer. Gelecek yıl domates ithal 
edersek de hiç şaşırmayın. Bu 
maliyetler böyle devam ettiği sürece 
çiftçimiz zor durumda kalacak.” 
İfadelerini kaydetti.

GIRDI MALIYETLERI 
HER YIL ARTIYOR
Mükremin Sert “Üreticinin 

maliyetleri geçen yıla göre arttı. 1 

ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE 
MEMNUN DEĞİL

Dönüm seranın yalnızca fide maliyeti 
3 bin lira. Geçtiğimiz yıl çuval başına 
70 lira olan gübre fiyatı bu yıl 120, 130, 
150 lira. Çiftçinin borcu her geçen 
yıl artmaktadır. Çiftçinin kendine 
ait 2B borçları var.  Bunları günden 
güne ödeyememekte. Kışın soğukta 
soba yakılıyor yazın güneşin altında 
çalışılıyor. Üretim yapan insanlar 40-
50 yaşlarında. Yeni nesilden tarım, 
üretim yapan yok. Biz böyle gidersek 
gençlerden tarımı seven bir insan da 
bulamayacağız.” dedi.

ÇIFTÇI YILIN BIR AYI 
PARA KAZANIYOR
Fethiye’de zirai ilaç bayiliği 

domates üreticiliği yapan Mustafa 
Kiremitli de domateste fiyatların 
Nisan ayı gibi üretimin az olduğu 
dönemlerde fiyatın yüksek olduğunu 
söyledi. 

Çiftçinin yılın 335 günü maliyetin 
altında satış yaptığını söyleyen 
Mustafa Güler, “Çiftçiye bir dekar 
seranın maliyeti 8 bin lira ile 10 bin 
lira arasında değişiyor. Maksimum 
dekarda alınan tonajı hesaplarsak 7 
ton ile 10 ton arasıdır. Haldeki fiyatlara 
baktığımız zaman 50 kuruş ile 1,5 lira 
arasında değişim göstermektedir. 
Bu fiyatlar 10 bin lira dekar maliyeti 
olan bir seranın masraflarını 
karşılamamaktadır. En az 1,5 lira ve 
üzeri çiftçiyi kurtarır. 

ÖZDEMIR: “EN ÇOK
 ÜRETICI MAĞDUR OLUYOR”

Üreticileri ve komisyoncuları 
dinleyen Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Gürsu Özdemir de en çok üreticinin 
mağdur olduğunun altını çizdi. 
Çiftçinin işinin zor dolduğunu 
söyleyen Ahmet Gürsu Özdemir, 
“Şimdi biz neyi kanıtlamaya çalıştık: 
Çiftçiden başladık komisyoncuya 
kadar bayiye kadar geldik. Bir kilo 
domatesin maliyetini çıkartmaya 
çalıştık. Ben de bir bayiyim. 
Komisyoncu da bayii de Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi ama 
biz çiftçiyi de doğal üyemiz olarak 
görüyoruz. Şu anda bir kilo domatesin 
çiftçiye 1 liraya mal olduğunu 
öğrendik. Komisyoncudan diğer 
hallere gidinceye kadarki maliyeti 
de aşağı yukarı öğrendik. Bir kilo 
domatesin komisyoncudan diğer 
hallere gidinceye kadarki maliyeti 
de aşağı yukarı 1 lira 50 kuruşa mal 
oluyor. Burada bu fiyatlara halden 
çıkan domatesin büyük şehirlerde 
nasıl oluyor da yüksek fiyatlardan 
satıldığını, biz de anlayamadık. Çok 
kötü bir süreçten geçiyoruz suçluyu 
bulamıyoruz. Bayiler finansördür. 
Sezon boyunca gelir çiftçi, parası 
yoktur, yazarlar. Ürün para 
etmezse para da almazlar. En çok 
cefa çekenlerden biri de bayilerdir. 
Komisyoncunun işi zor, bayiinin işi 
zor ama çiftçinin işi daha da zor.” diye 
konuştu.

Fethiye Cumhuriyet 
Başsavcılığı görevinden 
İzmir Cumhuriyet Savcılığı 

görevine atanan Veli San, veda 
ziyaretleri kapsamında Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ile görüştü. 

Veli San, teleferik projesin 
gerçekleştirilmesi konusunda 
verdikleri çaba için Akif Arıcan ve 
yönetimini tebrik etti.

Bölgemiz ekonomisine yeni 
işyerleri ve girişimcilerin 
kazandırılması amacıyla 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından bu yıl iki kez 
düzenlenen girişimcilik eğitimi 
başarıyla gerçekleştirildi. Eğitimi 
başarı ile tamamlayarak sertifika 
almaya hak kazanan 57 kişiye 
sertifikaları 6 Temmuz Perşembe 
günü FTSO Likya Salonunda 
düzenlenen törenle verildi. 

KOSGEB Muğla İl Müdürü 
Gökhan Akaydın'ında katıldığı 
törende girişimcilerin başarılı 
olmasının yolunun farklı 
olmaktan geçtiğini söyleyen 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
kadın girişimci adaylarını da iş 
yaşamında aktif olmaya çağırdı.

SAN "ÖNEMLİ 
İŞLERİ 

BAŞARDINIZ"

GİRİŞİMCİ 
ADAYLARI 

BELGELERİNİ 
ALDI
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen Prof.Dr. Üstün 
Dökmen semineri yoğun ilgi gördü. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca organize edilen ve 
konuşmacı olarak Prof.Dr.Üstün 

Dökmen’in katıldığı “İş Dünyası 
ve Aile Hayatında Kaliteli İletişim 
Yaşama ve Çalışma Sevinci” konulu 
konferansı, 7 Mayıs Pazar günü saat 
15.30’da Fethiye Belediyesi Kültür 
Merkezinde yapıldı. Seminer öncesi 
katılımcılara lokma dağıtıldı.

ARICAN’DAN ODA YÖNETICI VE 
ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Odada görev almanın gönüllülük 
esasına dayandığını vurgulayan 
Akif Arıcan, “Odada görev almanın 
temel şartı ise gönüllü olmaktır. 
Yani Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda görev alan hiçbir yönetici 
bir ücret karşılığında çalışmıyor. 
Yaşadığımız ilçeyi ve ülkemizi 
gönülden sevdiğimiz için, kendi 
işimizin yanı sıra, ilçemizi ileriye 
götürecek çalışmaları ve projeleri 
takip ediyoruz.  Bu vesileyle 
Fethiye için gönülden çalışan başta 

Yönetim Kurulu, meclis ve meslek 
komitesindeki tüm arkadaşlarıma 
tüm kalbimle teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Odamızda çalışan idari 
kadromuz, oda yönetimi olarak 
koyduğumuz hedefleri ve 
projeleri profesyonel bir anlayışla 
yürütmektedir. Onlarla gurur 
duyduğumu belirtir, şükranlarımı 
ifade etmek isterim. Bir araya gelmek 
bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak 
bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek 

ise başarıdır. Ortada bir başarı varsa 
bu Odamızın çaycısından Yönetim 
Kurulu Başkanına kadar hepimizin 
beraber çalışmasının bir ürünüdür.” 
dedi. Arıcan’ın konuşmasının 
ardından Prof.Dr.Üstün Dökmen’in 
semineri başladı. 

İş ve aile yaşamında başarılı 
olmanın yolunun ‘yılmazlık’ olduğunu 
belirten Üstün Dökmen, çocukların 
bu yönde eğitilmesinde zor sporların 
etkili olabileceğini kaydetti.

ÜSTÜN DÖKMEN 
SEMİNERİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

TOBB 73.Genel 
Kurulunda İlçemizi 
Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, genel kurul 
delegeleri Ramazan 
Angay, Ömer Eriz, Ali 
Çelik, Tayfun Budak, 
Üstün Gönen temsil etti.

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası genel 
kurul delegeleri, Genel Kurul 
öncesinde TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiler. 

Hisarcıklıoğlu, Arıcan’ı Babadağ 
Teleferik Projesinin zorlu izin sürecini 
sabırla tamamlaması ve başarılı bir 
ihale gerçekleştirmesinden ötürü 

tebrik etti. FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan da, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
SKYWALK-Fethiye adı 
ile markalaşan Babadağ 
Teleferik Projesinin temel 
atma törenine davet 
etti. Hisarcıklıoğlu, bu 
daveti memnuniyetle 
karşılayarak, mutlaka 
katılacağını söyledi. FTSO 
Delegeleri, Hisarcıklıoğlu ile 

yaptıkları görüşmenin ardından, TOBB 
Genel Kurul programının başlangıcı olan 
Anıtkabir ziyaretine katıldı. 

HİSARCIKLIOĞLU AÇILIŞA GELECEK

FTSO PERSONELİ 
KURUMSAL GELİŞİM 
EĞİTİMİNE KATILDI

FTSO KALİTE EĞİTİMLERİNİ YENİLEDİ

A sınıfı hizmet veren Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası 
personeli, hizmet kalitesinin 

yükselmesine katkı sağlayacak 
kurumsal ve kişisel gelişim 
eğitimlerine katılmaya devam ediyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Ezgi Kullukçu, 
Kalite ve Eğitim Sorumlusu Deren 
Karasu ve Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler personeli Halime Öztürk 
TOBB tarafından düzenlenen 
Kurumsal Gelişim eğitimlerine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Oda ve Borsalarda hizmet 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
Kurumsal Gelişim Eğitimleri 
düzenledi. 14 hafta boyunca haftada 
iki gün olarak verilen eğitimlere, 
Oda ve Borsa çalışanlarından oluşan 

farklı gruplar katıldı. Eğitimlerde 
Prof.Dr.Özcan Yağcı tarafından 
Etkin Ekip Çalışması, Samet Çelik 
tarafından Sosyal Medya, Özlem 

Yurdanur tarafından Kurum  
Kültürü, Dr.Cengiz Tavukçuoğlu 
tarafından İş Yaşamında Kuşak 
Yönetimi eğitimi verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca, hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla 

personeline yönelik olarak 
düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi 
ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi İç Denetçi eğitimleri 27, 29 ve 
30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
personeli, üyelerine sunmuş olduğu 
hizmet faaliyetlerinin iyileştirilmesi 
ve mevcut Oda standartlarının 
yenilenen ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemine uyumunun 
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 
eğitimler ilgiyle izlendi. 3 Gün süren 
eğitim, Türk Loydu Vakfı Eğitmeni 
İlker Gür tarafından verildi. Eğitimin 
birinci gününde tüm Oda personeli 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Standardı revizyonları ile ilgili eğitim 
aldı. Eğitim sırasında yeni Standart 
ile TOBB Akreditasyon Standardı 
uygulamalarının nasıl entegre 
edilmesi gerektiği konusunda bilgiler 
verildi.

Eğitimin 29-30 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ikinci bölümünde 
ise ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Standardı Kurum İçi 
Denetçi eğitimleri hem teorik 
hem de uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi. Eğitim sonunda 
katılımcılar Türk Loydu Eğitmen 
ve TOBB Akreditasyon Denetmeni 
İlker Gür tarafından sınava tabi 
tutuldu. Sınavda başarılı olan FTSO 
personeli kurum içi denetimleri 
gerçekleştirebilecek.
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OSB DERNEĞİ 
KURULUYOR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen 
çalışmalar sonucu OSB’ye adım adım yaklaşan 
mermer ve doğal taş sanayicileri, OSB’nin 

kurulmasının ilk şartı olan derneğin kurulması için 
FTSO’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya geldi. 
Toplantıda FTSO Başkanı Akif Arıcan tarafından önerilen 
“Fethiye-Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği” ismi oy 
birliği ile kabul edildi.

FTSO’nun evsahipliğinde 17 Mayıs Çarşamba günü saat 
15.00’te yapılan toplantıda OSB’ye başvuru için gerekli 
olan derneğin kurulması kararı alındı. Toplantıya; FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, Genel Sekreter Füsun Şahin ile OSB’ye 
girmek için talepte bulunan işletmeciler katıldı. Tüzüğün 
hazırlanmasının ardından derneğin kuruluşu için başvuru 
yapılacak. Derneğin kurulmasının ardından, toplantıda 
belirlenen geçici yönetim, yapılacak genel kurulda yerini 
asil yönetim kuruluna bırakacak.

ARICAN: “HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, çalışmanın 

önemli bir aşamasına gelindiğini belirtti. Arıcan, “Talep 
toplanması sonucunda ihtisas OSB’ye varız dediniz. Bu 
işte hakikaten var isek bir dosya, yol haritası oluşturup 
bakanlığa götürmemiz gerekiyor. Ama önce sizlerin 
bir dernek kurmanız gerekiyor. Bu konuda Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmayı başlattık. Biz 
sizlerin yanındayız. Bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. 
Seydikemer Belediyesi, Seydikemer Kaymakamlığı, 
Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak da bu işin 
içinde yer alacağız.” dedi.

Eylül Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, 
Saygın Rehabilitasyon, Fethiye Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 

engelli bireyler ve aileleri, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının misafiri olarak Babadağ’da bir araya 
geldi. Gün batımını hayranlıkla izleyen katılımcılar, 
Babadağ’ın Ölüdeniz manzarasında fotoğraf 
çektirmeyi de ihmal etmedi.

Özel konuklar ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Arıcan, “Bugüne kadar 
Babadağ pek çok ünlüyü ağırladı ancak bizim 
için en özel konuklar şehrimizde yaşayan engelli 
vatandaşlarımız. Pek çoğu ilk kez Babadağ’a 
çıktıklarını söyledi. Biz de kendi vatandaşlarımızın 
bize ait olan bir değeri yaşamalarına vesile 
olmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah 2019 yılında 
teleferiğin de faaliyete başlaması ile birlikte 
Babadağ’ın ulaşımı daha kolay olacak ve engeller 
kalkacak. Birlikte Zirveye çıkacağız.” Dedi.

FTSO Özel 
Konuklarını 

Ağırladı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Fethiye ve Seydikemer’de 
sürdürülebilir girişimcilik 
ortamının alt yapısının 

hazırlanması için çalışan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasınca, yeni 
girişimcilerin finans kaynaklarına 
erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 
düzenlenen iki KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik eğitimi başarıyla 
tamamlandı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve 
KOSGEB Muğla Müdürlüğü iş birliği 
ile mayıs ayı içerisinde düzenlenen 
iki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
başarıyla tamamlandı.

10 ve 17 Mayıs tarihlerinde 
yapılan sınavlara toplam 80 kişi 
katıldı. Sınav sonucunda  60 kişi 
eğitim almaya hak kazandı. 15-
18 Mayıs ve 22-15 Mayıs tarihleri 

arasında FTSO Hizmet Binasında 
Fethiye İşletme Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Hakan Kiracı tarafından verilen 
eğitim 4 gün (32 saat) sürdü. Eğitime 
yeterli derecede devam etmeyen 3 
kişi eğitimi tamamlayamazken 57 

kişi eğitimi başarı ile tamamladı.
Eğitimi başarı ile tamamlayan 

katılımcılar KOSGEB Girişimcilik 
Destek Programından 
yararlanabilmek için ön koşul olan 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi katılım belgesini almaya hak 
kazandılar.

SGK’DAN ZİYARET

Fethiye Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu Müdür 

Gamze Yıldırım ve 
çalışanları Gülser 
Uysal, Hüseyin 
Mücahit Tuna ile 
Seydikemer SGK 
Müdürü Mikayil 
Çatak, Sosyal 
Güvenlik Haftası 
sebebiyle Fethiye 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif 
Arıcan’ı ziyaret etti.

16 Mayıs Salı günü 
yapılan ziyarette, 
Seydikemer’in 
ilçe olması ile 
birlikte SGK ilçe 
müdürlüğünün kurulması ve kurum 
yapılarındaki değişiklikte gündeme 
geldi. Fethiye SGK Müdürü Gamze 
Yıldırım, Seydikemerli vatandaşların 
sağlık hizmetlerini Fethiye’den 
aldığını, bu hizmetler sırasında 
yaşadığı sorundan dolayı Fethiye 

SGK müdürlüğüne geldiğini, bu 
vatandaşların geri gönderilmediğini 
söyledi.

Arıcan, Fethiye ve çevresinde 
sağlık hizmetlerinin yeterli 
olmadığının farkında olduklarını ifade 
ederek konuyu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçiye ilettiklerini söyledi. 

Arıcan, konuklarına ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür ederek “Bizim 
üyelerimizin en çok çalıştığı 
kurumlardan biri de Sosyal Güvenlik 
Kurumu. Üyelerimizin işlerinin 
kolaylaşmasına yönelik yapılacak 
her çalışmada işbirliği yapmaya 
hazırız.” Dedi.
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FTSO TVK HEYETİNİ AĞIRLADI

FTSO ÜYELERİ 
SAĞLIK HİZMETİNİ 
İNDİRİMLİ ALACAK

Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürü Kemalettin Cengiz 
Tekinsoy, Yardımcı Vekili 

Cemalettin Alkan, Daire Başkanları 
Dr.Ali Özkır, V.Ahmet Demirtaş, 
Mustafa Kolçak, Özcan Yumruktay, 
İl Müdürü Uğur Şeren, Şube Müdürü 
Fatih Ermiş saha incelemesi için 
Fethiye’deydi. Babadağ inceleme 
gezisi öncesi, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Gürsu Özdemir ile 
Oda binasında bir araya gelen Genel 
Müdür Kemalettin Cengiz Tekinsoy ve 
beraberindekiler,  bölgemizin kurulda 
bekleyen konularını hakkında görüş 
alış verişinde bulundular.

Ziyarette Kaya Köyünün önemli 
bir kültürel değer olduğunu ifade 
eden Arıcan, “Kaya Köyü gibi bir yer 
yıkıla yıkıla yok oluyor. Kaya’nın 

imar planını yapılması gerekiyor.” 
diye konuştu. TVK Genel Müdürü 
Kemalettin Cengiz Tekinsoy, “Kurum 
olarak gerek Kaya Köyünün gerekse 
diğer alanlarda üzerimize düşen ne 
ise, sırası geldiğinde yapmaya hazırız” 
diye konuştu.

Görüşmenin ardından Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu Genel 
Müdürü Tekinsoy ve ekibi Babadağ’a 
çıkarak incelemelerde bulundu. 
Tekinsoy’a FTSO Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Gürsu Özdemir ve Genel 
Sekreter Füsun Şahin eşlik etti.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin 
Bayar, Fethiye Vergi Dairesi Başkanı 
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Grup 

Müdürü Cenk Canal, Fethiye Vergi Dairesi 
Müdürü Mithat Aktar Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
ziyaret ederek 6736 sayılı sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 
hakkında görüştüler.

Görüşmede, Muğla Vergi Dairesi Müdürü 
Hüseyin Bayar tarafından, kanunun vergi 
borcu olan mükelleflere sağladığı imkanlar 
konusunda bilgi verilerek bu imkanların 
mükelleflere duyurulması konusunda 
Arıcan’dan destek istedi. FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, daha önce de olduğu 
gibi FTSO üyelerinin kanundan yeterinde 
faydalanabilmesi için ellerinden gelen desteği 
verdikklerini belirtti.

“Yapılandırma 
Fırsatını Kaçırmayın”

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Letoon 
Hastanesi arasında 

imzalanan protokolle 
FTSO üyeleri ve birinci 
derece yakınları, hastane  
hizmetlerinden yüzde 15 
indirimli faydalanabilecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerinin iş ve özel 
yaşamına katkı sunmaya 
yönelik protokollerine devam 
ediyor. Bu kapsamda FTSO 
ile Letoon Hastanesi arasında 
hazırlanan indirim protokolü 
17 Mayıs Çarşamba günü 
imzalandı. FTSO Başkanı Akif 
Arıcan ile Fetmed Özel Sağlık 
Hizmetleri Ticaret A.Ş. sahibi 
Hasan Aydemir’in imzasının ardından FTSO üyeleri ve birinci 
derece yakınları, hastane  hizmetlerinden yüzde 15 indirimli 
faydalanma imkanına kavuştu.

TARIM VE TURİZME ÖZEL 
TEŞVİK HAZIRLANMALI

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının Genişletilmiş Meslek 
Komiteleri Müşterek Toplantısı, 
kamu kurum ve kuruluşlarından 
büyük ilgi gördü. Bölge 
ekonomisinde yaşanan sorunların 
masaya yatırıldığı toplantıda, 
sektörel sorunlar tek tek ele alındı.  

Toplantıda, bölge ekonomisinde 
yaşanan sorunların turizm 
sektörü merkezli olduğunu 

belirten FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
istihdam konusunda devletin İŞKUR 
üzerinden teşvik sistemini hayata 
geçirdiğini ancak küçük aile işletmesi 
niteliğindeki turizm işletmelerinin 
bu teşvikten de faydalanamayacak 
kadar ağır bir ekonomik dar boğaz 
içinde olduğunu belirterek turizm 
ve tarım işletmelerini geleceğe 
taşıyacak teşviklerin bir an önce 
geliştirilmesini istedi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Genişletilmiş Meslek Komiteleri 
Müşterek Toplantısı, 16 Haziran 
2017 tarihinde Fethiye DSİ Sosyal 
Tesislerinde yapıldı. Toplantıya 
Muğla Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı Hida 
Kılıç, Fethiye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mete Atay, AK Parti İl 

Başkanı Kadim Mete, İlçe Başkanı 
Kadir Saruhan, CHP İlçe Başkanı 
Ali Özgür Kullukçu, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, FTSO’nun 13 
meslek komitesinin üyeleri ve Oda 
üyeleri katıldı. Katılımcılar, toplantı 
öncesi “Fethiye’ye Üniversite Yakışır” 
kampanyasına destek vererek imza 
attı.

Açılış konuşmalarının ardından 
her komitenin öncelikli sorunları 
sözcüleri tarafından dile getirildi. 
Komite sunumlarının ardından 
protokol üyeleri değerlendirme 
konuşması yaparak katılımcıların 
sorunlarını ve sorularını cevapladı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, toplantının amacını 
bölgemizdeki tüccar ve sanayicilerin 
sektörel sorunlarını çözüm 
makamlarına ilk elden ulaştırmak 
ve çözümleri noktasında harekete 
geçilmesini sağlamak olarak 
açıkladı. Konuşmasında turizmde 
yaşanan sorunlara geniş yer veren 
Arıcan, turizme özel teşvikler 
geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 
Dalaman Havalimanına gelen 
yurt içi ve yurt dışı uçakların da 
arttırılması talebinde bulundu. 
Akif Arıcan, eğitim ve sanayi şehri 
olma taleplerini de konuşmasında 

dile getirdi. Üniversite kurulması 
konusunda milletvekillerin destek 
beklediklerini ifade eden Arıcan, 
doğal taş ve mermer ihtisas Organize 
sanayi bölgesi kurulması için de 
Muğla Valiliğinden destek istedi.

BABADAĞ TELEFERIK 
PROJESININ AMACI 
12 AY TURIZM
FTSO’nun Fethiye ve 

Seydikemer’in ekonomisini 
şekillendirecek projeler üzerinde 
çalıştıklarını belirten Arıcan, “Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
Fethiye ve Seydikemer ekonomisinin 
geleceğinin şekillenmesine yönelik 
pek çok projeyi yürüttüğümüz 
hepinizce bilinmektedir. Bunlardan 
ilki Babadağ teleferik projesinin 
hayata geçirilmesidir. Bu salondaki 
pek çok kurum ve kuruluşun 
desteği ile projemiz gerçekleşme 
safhasına geldi. İhalemizi yaptık, 
yapımcı firma ile sözleşmemizi 8 
Haziran 2017’de imzaladık. Teleferik 
projesine oda olarak girmekteki 
temel gayemiz ilçemizdeki turizm 
çeşitliliğini sağlamak, sezonu 12 
aya yayacak bir turizm anlayışının 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktı. 
Ancak ülkemizde son 2 yıldan bu 
yana iç ve dış politikada yaşanan 
siyasi krizler, 15 Temmuz darbesi 
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ve terör olayları sebebiyle turizm 
sektörü geçen yılı büyük bir kayıp ile 
kapattı. Referandum sürecinde ise 
Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan 
siyasi gerilimin ülkemiz ve ilçemiz 
turizmine olumsuz etkileri ne yazık 
ki 2017 sezonu daha başlamadan 
kendisini hissettirdi. Haziran ayının 
sonuna geldiğimiz şu günlerde 
otellerimizin doluluk oranı son derece 
düşük.”

ÜYELERIMIZ 
YAPILANDIRDIKLARI BORÇLARI 
ÖDEYEMEYECEK DURUMDA
“Turizm sektöründeki pek 

çok üyemiz personel ücretlerini 
ödemekte güçlük çekiyor. Her 
ne kadar istihdam konusunda 
devletimiz İŞKUR üzerinden teşvik 
sistemi hayata geçirmiş olsa da 
küçük aile işletmesi niteliğindeki 
turizm işletmelerimiz bu teşvikten 
de faydalanamayacak kadar ağır 
bir ekonomik dar boğaz içindedir. 
Birbiri ardına hayata geçirilen vergi, 
sigorta ve devlet alacaklarına 
ilişkin yapılandırma paketleri 
ile devlet kendi alacağını tahsil 
etmeye çalışırken pek çok üyemiz 
yapılandırılan bu borçları bile 
ödemekte zorlanmaktadır.”

TARIM, RUSYA KRIZINI 
AŞMAYA ÇALIŞIYOR
“Öte yandan bölgemizin en 

önemli sektörlerinden birisi olan 
tarım sektöründe yurtdışı pazarımızı 
geliştirmek konusunda Odamızca 
attığımız önemli adımlar oldu. 
Özellikle Rus pazarına yönelik 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız 
bir dönemin ardından Rusya ile 
yaşanan siyasi kriz maalesef bu 
çalışmalarımızı sekteye uğrattı. 
Tarım ürünleri ihracatında 2016 yılı 
üreticilerimiz ve tarım tüccarlarımız 
açısından kayıp bir yıl oldu. Bu yıl 
Rus pazarında yaşanan bu daralmayı 
Körfez ve Arap ülkelerine yaptığımız 
ihracat ile aşmaya çalışıyoruz.”

Kayıt dışının artmasının nedeni 
ekonominin kötü olması

“Ekonomide yaşanan bu dar 
boğaz kayıt dışılığı da beraberinde 
getiriyor. Kayıt dışı olarak misafir 
ağırlanan villalar, internet üzerinden 
kayıt dışı gayrimenkul satışları, 

iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
olmaksızın faaliyet gösteren 
işletmeler, kayıt dışı istihdam ile 
bizim üyelerimizin rekabet etme 
şansı ne yazık ki yok. Doğal olarak 
kayıtlı işletmelerimiz her geçen 
gün yok olurken devletimizin 
denetimlerini yine kayıtlı işletmelere 
yoğunlaştırması buradaki krizi daha 
da derinleştirmektedir. Özellikle 
turizm sektöründe yaşanan bu kayıt 
dışılığın ve düzensizliğin önüne 
geçilmesi için devletimizce gereken 
tedbirlerin alınması gerektiğini 
özellikle vurgulamak istiyorum.”

TURIZME ÖZEL 
TEŞVIK GELIŞTIRILMELI
“Konuşmamım başında da 

ifade ettiğim gibi Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak bölge 
ekonomisinin geleceği üzerine 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Ancak üyelerimizin bugününe ilişkin 
biraz önce ifade ettiğim sorunlar 
çözülemez ise yarına ilişkin umudu 
ayakta tutmamız mümkün değildir. 
Hükümetimiz üretim reform paketi 
adı altında bir çalışma başlattı. 
Benzer bir reform paketinin başta 
turizm olmak üzere diğer sektörlerde 
de hayata geçirilmesi en temel 
beklentilerimizden birisidir. Turizm 
sektöründe son 2 yıldır yaşanan 
olumsuz gelişmeler dikkate alınarak 
turizmciye yönelik özel teşvik ve 
afların ivedilikle devreye sokulması 
gerekmektedir. Bölgemizde ise 
Dalaman Havalimanı’na yurt içi 
ve yurtdışı uçuşların arttırılması 
en önemli konular arasında yer 
almaktadır.”

FETHIYE ÜNIVERSITESI’NIN 
KURULMASINI ISTIYORUZ
3 T olarak tanımladığımız 

ilçemiz ekonomisine tarım, ticaret 
ve turizmin yanı sıra eğitim şehri 
ve sanayi şehri olma özelliğini 
kazandırmak istiyoruz. İlçemiz, 
şu anda 110 adet akademik 
personel ve 3600 adet yüksek 
öğrenim öğrencisine ev sahipliği 
yapmaktadır. Öğretim hayatına 
başlayan Fethiye İşletme Fakültesi 
Yerleşkesi, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi merkez kampüsünden 
sonraki en büyük kampüs olma 

yolunda hızla ilerlemektedir. 
İlçemizde İşletme Fakültesi’nin 
yanında, Ziraat ve Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri de bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, Yüksek Öğretim 
Kurumları mevzuatı gereğince 
üniversite kurulması için en az üç 
fakülte olması şartı yerine getirilmiş 
durumdadır. Ayrıca Fethiyeliler 
olarak bizler de bu konuda gereken 
iradeyi gösterdiğimize inanıyoruz. 
Artık Fethiye Üniversitesi’nin 
kurulmasını istiyoruz. Bu konuda 
19 tane meslek kuruluşunun 
temsilcilerinden oluşan Fethiye-
Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu olarak bölgemizde 
başlattığımız imza kampanyası 
ile sesimizi Ankara’ya ulaştırmak, 
vekillerimizin elini güçlendirmek 
için Çalışıyoruz. Ekonomi Bakanımız 
Sayın Nihat Zeybekçi’nin de Fethiye 
ziyaretinde söylediği gibi “Fethiye’ye 
üniversite yakışır” diyoruz. Muğla 
milletvekillerimizin bu konuyu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemine taşımasını bekliyoruz.”

SANAYI ŞEHRI OLMAK 
ISTIYORUZ
“Seydikemer ilçemizde Doğal Taş 

ve Mermer İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi kurulması girişimlerine 
başladık. OSB’mizin planlanan 
yatırım maliyeti 53 milyon liradır. 
Bu yatırımın hayata geçmesinde 
Valiliğimiz gereken desteği 
vereceğini inanıyoruz. OSB yatırımın 
bir an önce hayata geçirilmesi 
konusunda biz Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak elimizi taşın 
altına koymaya hazırız.”

Arıcan’ın ardından FTSO Meclis 
Başkanı Osman Çıralı konuşma 
yaptı. Çıralı, konuşmasında meslek 
komitelerinin önemini vurgulayarak 
komitelerin çalışmalarının Oda 

çalışmalarına kaynak oluşturduğunu 
belirtti. Çıralı, 7 Nolu Yiyecek 
ve İçeçek Hizmetleri Meslek 
Komitesinin sorunlarına değindi. 
Hanutçuk ve TAPDK belgesiz 
işletmeleri gündeme taşıyan Çıralı, 
bu konularda denetimler yapılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Meslek Komitelerinin sunumlarına 
geçildi. 

Komite numara sırasına 
göre yapılan sunumlarda 1 Nolu 
İmalatçılar Meslek Komitesi adına 
konuşan Kıymet Günay mermer 
imalatçılarının sorunlarına değinerek 
FTSO tarafından GEKA’dan alınan 
destekle hazırlatılan ‘Fethiye-
Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi 
Fizibilite Etüdü” projesi raporu 
doğrultusuna kurulması planlanan 
Doğal Taş ve Mermer OSB için destek 
talebinde bulundu.

2 Nolu Tarım, Hayvancılık, 
Su Ürünleri Ticareti İle Zirai İlaç 
Meslek Komitesi adına komite 
başkanı Atabey Şahin, su ürünleri 
üreticilerinin maliyetlerinin 
yüksekliğine dikkat çekerek 
düşürmesi talebini paylaştı.

3 Nolu İnşaat Taahhüt Komitesi 
adına konuşan Ömer Yıldırım, 6360 
sayılı kanunla yeni oluşturulan 
mahalleleri kapsayan alanlara ilişkin 
imar önerilerini dile getirdi.

4 Nolu Elektrik Elektronik Ve 
Dayanıklı Tüketim Malları Meslek 
Komitesi adına konuşan Atilla 
Erten, beyaz eşyadan ÖTV alınması 
uygulamasının kaldırılması, KDV’nin 
de belli bir oranda düşülmesi talebini 
dile getirdi. Erten, Fethiye Üniversitesi 
kurulması konusuna da sunumunda 
yer vererek gerekli alt yapının hazır 
olduğunu ifade etti.

5 Nolu İnşaat Malzemeleri Meslek 
komitesi adına konuşan Hüseyin 
Çetinkaya, Kaya Köyünün turizme 
kazandırılması görüşünü ifade etti. 
Çetinkaya, bölgemizde bulunan 
antik tiyatro, kale gibi tarihi yerlerin 
restore edilip turizme kazandırılarak 
korunması önerisini getirdi.

6 Nolu Konaklama Hizmetleri 
Meslek Komitesi adına konuşan 
Günay Özütok, turizmde yaşanan 

sorunlara değindi. Turizm sezonunun 
2 aya düştüğünü kaydeden Özütok, 
konaklama sektörünün maliyetlerini 
karşılayamaz duruma geldiğini 
söyledi. 

8 Nolu Sigorta ve Finans 
Hizmetleri Meslek Komitesi adına 
konuşan Aydın Aktepe trafik 
sigortalarında acente ile şirket 
arasında yaşanan sorunlara değindi. 
Aktepe, trafik sigortalarının DASK 
gibi devlet tarafından yapılması 
önerisini sundu.

9 Nolu Oto Kiralama ve Seyahat 
Acenteleri Meslek Komitesi adına 
konuşan Ertuğrul Gürkan ören 
yerleri ve koylardaki atık sorununu 
ve Göcek Tüneli ücret uygulaması 
sorununu dile getirdi.

10 Nolu Toptan ve Perakende 
Gıda Ticareti Meslek Komitesi adına 
konuşan Uğur Çaçaron, perakende 
ticaretin düzenlenmesi gerektiğini 
belirterek, AVM’lerde yer alan 
ulusal sermayelerin perakende 
ticaret yapan yerel işletmelere zarar 
verdiğini söyledi. 

12 Nolu Akaryakıt, Otomotiv ve 
Ulaştırma Meslek Komitesi adına 
konuşan Nuri Kıvrak, akaryakıttan 
alınan vergilerin yüksekliğini ve 
‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticareti Hakkında Yönetmelik 
Taslağında yer alan sakıncaları dile 
getirdi. 

13 Nolu Emlak, Eğitim, Sağlık ve 
Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi 
adına konuşan Akif Milaslıoğlu da 
kayıt dışı ev kiralama faaliyetlerine 
değindi. Bu sorunun 15 Temmuz 
Darbe Girişiminde kendini daha çok 
belli ettiğini söyleyen Milaslıoğlu, 
denetimlerin arttırılmasını istedi.

Meslek komitelerinin 
sunumlarının ardından protokol 
üyeleri konuşmalarını yaptı. 
İlk olarak konuşan Fethiye 

Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mete Atay, perakende ticaretin 
korunması konusuna değinerek 
bu konuda ilçe belediyesinde bir 
yetki bulunmadığını, gelecek olan 
düzenleme ile valiliklere yetki 
verildiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Teknik Yardımcısı 
Hida Kılıç, Fethiye’nin trafik sorununa 
değindi. Büyükşehir belediyesinin yol 
yapım, bakım onarım çalışmalarına 
ağırlık verdiğini belirten Hida 
Kılıç, Fethiye merkezindeki trafik 
yoğunluğunun azaltılması için de 
çalışılacağını kaydetti.

Muğla Vali Yardımcısı Ekrem 
Aylanç, komiteler tarafından dile 
getirilen her konuya değinerek 
açıklamalarda bulundu. Bazı 
konuların sadece bölgesel olmayıp, 
ulusal olduğunu kaydeden Aylanç, 
yerel sorunların çözümünde etkili 
olmak için çalışacaklarını kaydetti. 
OSB konusunda iyi bir fizibilite 
çalışması yapılmasını gerektiğini 
söyleyen Aylanç’a FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin tarafından 
hazırlanan OSB raporu takdim 
edildi.

Göcek tünelinin gündeme 
gelmesi üzerine AK Parti İl Başkanı 
Kadim Mete dilek ve temenniler 
bölümünde söz alarak açıklamalarda 
bulundu. Mete, ilgili bakanlığı konuya 
ilişkin takibinin devam ettiğini ve 
mutlaka kamu yararına bir çalışma 
yapılacağını kaydetti.

Toplantıda son olarak söz alan 
CHP Fethiye İlçe Başkanı Av.Ali 
Özgür Kullukçu, hükümetin Göcek 
tüneli konusunda bir türlü sonuç 
alamamasını eleştirdi. Kullukçu, 
turizmde yaşanan sorunların 
da hükümetin yanlış Suriye 
politikasından kaynaklandığını ileri 
sürdü.
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ÜNİVERSİTEMİZİ İSTİYORUZ
Fethiye Seydikemer Meslek 

Kuruluşları Güçbirliği 
Platformunca “Fethiye’ye 

Üniversite Yakışır” sloganıyla Fethiye 
Üniversitesinin kurulması için 
başlatılan imza kampanyası yoğun 
ilgi görüyor. 9 Haziran tarihinde 
yapılan toplantıda imza kampanyası 
kararı alınmasının ardından kurum 
ve kuruluşları ziyaret ederek destek 
isteyen platform üyeleri, kampanyayı 
14 Haziran’da Fethiye’de 15 
Haziran’da da Seydikemer’de başlattı. 

Kampanya başlangıcında 
yapılan açıklamalarda, Fethiye 
Üniversitesinin kurulması kararının 
TBMM’ne taşınmasında atılan 
her imzanın  önemli olduğuna 
dikkat çekilerek tüm Fethiye 
ve Seydikemer halkını  Fethiye 
Üniversitesinin kurulması amacıyla 
açılan kampanyaya katılarak imza 
atmaya davet edildi. Fethiye-
Seydikemer Meslek Kuruluşları 
Güç Birliği Platformunca, Fethiye’ye 
üniversite kurulması için başlatılan 
imza kampanyasında sloganı olarak 
16 Mart 2017 tarihinde Fethiye’ye 
gelen Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi’nin “Fethiye’ye üniversite 
yakışır” sözü belirlendi.Fethiye-
Seydikemer Meslek Kuruluşları 
Güç Birliği Platformu Haziran ayı 
olağan toplantısı 9 Haziran Cuma 
günü FTSO binası Meğri Salonunda 
yapıldı. Toplantıda platform 
üyelerince, Fethiye’de kurulmuş 
olan 3 fakültenin üniversiteye 
dönüşmesi için imza kampanyası 

başlatıldı. İmza kampanyası için 
hazırlanan bildiri, platformun 
dönem başkanı Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilcisi Gökhan Güngör 
tarafından okundu. Platformun 
basın açıklamasında şu ifadeler yer 
aldı: “Fethiye ve Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği Platformu” 
bölgemizdeki 19 meslek kuruluşunun 
temsilcilerinden oluşmaktadır. 
Platformumuz bölgemizin sosyal, 
ekonomik, kültürel sorunlarına 
duyarlılık göstermekte, bunları 
gündeme taşımakta ve çözümüne 
yönelik takibini yürütmektedir. 
Kuruluşunun üçüncü yılını 
dolduran Fethiye ve Seydikemer 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu’nun bugüne kadarki en 
önemli gündem maddelerinden 
birisi, Fethiye’ye üniversite 
kazandırılması olmuştur.  Fethiye ve 
Seydikemer’de Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin 
açılması konusunda Fethiyeli 
olan rektörümüz Prof. Dr. Mansur 
Harmandar ile Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof Dr. Erdoğan 
Gavcar büyük destek vermiştir. 
Kendilerine teşekkürlerimizi bu 
vesile ile ifade etmek isteriz. Ayrıca, 
Fethiye İşletme Fakültesi’nin yer 
tahsisinden bu yana, sürecin bu 
noktaya getirilmesi konusunda 
ilçemize katkılarını esirgemeyen 
Muğla Milletvekillerimiz Sayın Hasan 
Özyer’e, Sayın Nihat Öztürk’e, Sayın 
Ömer Suha Aldan’a, Sayın Nurettin 
Demir’e, Sayın Akın Üstündağ’a 

ve Sayın Mehmet Erdoğan’a 
teşekkür ederiz. Fethiyeliler olarak 
bizler de bu konuda gereken 
iradeyi gösterdiğimize inanıyoruz. 
İşletme Fakültesi’nin bir bloğunun 
yapımı Fethiye Yüksek Öğretim 
Kurumları Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği tarafından, Fethiyelilerin 
bağış ve yardımları ile inşa 
edilirken bir bloğunun yapımı da 
Fethiye Belediyemiz tarafından 
üstlenilmiştir. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Sayın Akif 
Arıcan’a ve Belediye Başkanımız 
Sayın Behçet Saatcı’ya da eğitim 
kenti olma yolundaki katkılarından 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”

3 FAKÜLTE ŞARTI TAMAM
“İlçemizde İşletme Fakültesi’nin 

yanında, Ziraat ve Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri de bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, Yüksek Öğretim 
Kurumları mevzuatı gereğince 
üniversite kurulması için en 
az üç fakülte olma şartı yerine 
getirilmiştir.”

ÜNIVERSITE YERLEŞKESI HAZIR
“Fethiye Üniversitesi için Fethiye 

İşletme Fakültesi Yerleşkesi hazırdır. 
Üniversite için şehrimiz alt yapı 
ve üst yapı nitelikleri ile yeterlidir.  
Fethiye’deki meslek kuruluşları 
olarak bizler de şehrimizin üniversite 
şehri olmasını arzu ediyoruz.  Bu 
konudaki isteğimizi ve irademizi 
başlattığımız imza kampanyası 
ile ortaya koyuyoruz.  Şimdiden 
kampanyamıza destek verecek 
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 

KAMPANYA İLGİ GÖRDÜ

vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Akif Arıcan Fethiye İşletme 
Fakültesinin bir bloğunun yapımına 
destek veren FTSO üyeleri ve Dekan 
Gavcar’a teşekkür ederek: “Öncelikle 
Erdoğan Gavcar hocamıza teşekkür 
ediyorum. Birlikte Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının 70 üyesini ziyaret 
ettik. 2 milyona yakın destek alarak 
bir bloğu yaptık. Eşinden, işinden 
zaman ayırdı, yüreğini ortaya koydu. 
Emeği geçen, katkıda bulunan, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 
olan olmayan herkese öncelikle 
teşekkür ederim. Ayrıca FTSO’da bu 
bloğun yapımında 700 Bin TL katkısı 
oldu. Çok az bir miktarı kaldı. İnşallah 
önümüzdeki günlerde halkımızın 
desteği, devletimizin desteği ile 
bitireceğiz. Ekonomi Bakanımızın 
yine Odamızın bir organizasyonunda 
‘Fethiye’ye üniversite yakışır’ sözü ile 
Fethiye ve Seydikemerlilerin desteği 

ile üniversiteyi kazandırmanın 
mutluluğunu her birlikte 
yaşayacağız.”

GAVCAR: FETHIYE VE 
SEYDIKEMER’E HAYIRLI OLSUN
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr.Erdoğan Gavcar da “Böyle 
bir günde böyle bir ayda başlatmış 
olduğumuz bu iş Fethiyemize, 
Seydikemerimize hayırlı olsun. 
Yaklaşık olarak 5 yıldır burada görev 
yapıyorum. Hep şunu söylemişimdir: 
Fethiye her zaman daha iyilerine 
layık. Fethiyemize üniversite yakışır.” 
dedi. 

KAMPANYAYA KURUM VE 
KURULUŞLARDAN DESTEK
Fethiye-Seydikemer Meslek 

Kuruluşları Güç Birliği Platformu 
12 Haziran Pazartesi günü Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye 
Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 
Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı 
Niyazi Canözü, CHP İlçe Başkanı Ali 

Özgür Kullukçu ve MHP İlçe Başkanı 
Cengiz Çay’ı, 13 Haziran Salı günü 
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir 
Saruhan’ı, Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz’ü, Seydikemer 
MHP İlçe Başkanı Yusuf Bağırıcı’yı, 
Seydikemer Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mehmet Güven’i ziyaret 
ederek Fethiye Üniversitesinin 
kurulması amacıyla “Fethiye’ye 
Üniversite Yakışır” adıyla açılan 
imza kampanyasına destek 
istediler. 

Başta Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık olmak üzere,  Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı, CHP İlçe Başkanı Ali 
Özgür Kullukçu, MHP İlçe Başkanı 
Cengiz Çay, Ak Parti Fethiye İlçe 
Başkanı Kadir Sarıhan, Seydikemer 
Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve 
Seydikemer Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mehmet Güven kampanyaya 
destek vererek ellerinden geleni 
yapacaklarını dile getirdiler. 

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları 
Güç Birliği Platformu tarafından Fethiye’ye 
üniversite kurulması için açılan “Fethiye’ye 

Üniversite Yakışır’ İmza Kampanyası 14 Haziran 
Çarşamba günü Fethiye Belediyesi Kültür 
Merkezi önünde,  15 Haziran Perşembe günü de 
Seydikemer’de başladı.  

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu, 14 Haziran Çarşamba günü Fethiye 
Belediyesi Kültür Merkezi önünde başlatılan  imza 
kampanyası standı kurulduğu andan itibaren 
vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Standın 
açıldığı ilk dakikalarda bile çok sayıda vatandaş 
kampanyaya imza atarak destek oldu.

Seydikemer’de düzenlenen imza kampanyası da 
vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

ÜNİVERSİTEYE DESTEK
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret 

eden İstanbul Anadolu Yakası eski Cumhuriyet Başsavcısı 
Fehmi Tosun, Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç 

Birliği Platformu tarafından başlatılan “Fethiye’ye Üniversite 
Yakışır”  kampanyasına imza atarak destek verdi.

Fehmi Tosun Fethiye’de bir üniversite kurulmasının çok güzel 
olacağını ifade etti.
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Babadağ Teleferik Projesi 
ihalesini kazanan Kırtur Turizm 
İnşaat Taahhüt Elektrik Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şirketi ile Fethiye Güç 
Birliği Ltd.Şti. arasında sözleşme 
imzalanarak yer teslimi yapıldı. 

Yer teslim töreni samimi bir 
ortamda geçerken imzaların 
atılması sırasında Akif 

Arıcan’ın “Babadağ bizim evimizin 
kızı. Evin kızını vermiyoruz. Kalem 
yazmıyor” esprisine gülerek cevap 
veren Kenan Kıran, “Yardıma ihtiyacı 
olan 30 öğrenciyi baştan aşağı 
giydirelim, ailelerinin Ramazan 
masraflarını karşılayalım. Üç 
üniversite öğrencisine burs verelim. 
Bunu da her yıl geleneksel hale 
getirip öğrenci sayısını arttıralım” 
diye konuştu. 

SKYWALK-Fethiye adı ile 
markalaşan Babadağ Teleferik 
Projesinin, 3 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan ihalesini kazanan KırturLtd.
Şti. ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
bağlı ortaklığı Fethiye Güç Birliği 
Turizm Tanıtım ve Ticaret Limited 
Şirketi sözleşme imzalandı ve yer 
teslimi yapıldı.İmza töreni 8 Haziran 
2017 tarihinde FTSO binası Meğri 
Salonunda yapıldı.

İmza törenine FTSO Yönetim 

Kurulu Başkanı ve FGB Şirketi 
Müdürler Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Kırtur Şirketi sahibi Kenan Kıran, 
Şirketin Müdürler Kurulu Üyeleri 
Günay Özütok, Adnan Bakırcı, Ömer 
Eriz, Ahmet Gürsu Özdemir ve FTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Halit Saraç, 
Meclis Üyeleri Tayfun Budak, Serkan 
Deveci, Aydın Aktepe katıldı.Kırtur 
Şirketi sahibi Kenan Kıran, imza 
töreninin yapılacağı salona kırmızı 
güller ve çikolata ile geldi.

“BU MUTLULUĞU HEP 
BIRLIKTE YAŞAYACAĞIZ”
İmza töreni öncesi konuşma 

yapan FTSO Başkanı ve FGB Şirketi 
Müdürler Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Babadağ Teleferik Projesinin bu güne 
gelmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Arıcan, “Fethiye’nin 25 
yıllık hayali olan projemizin ihalesini 
3 Nisan’da yapmıştık. İhaleyi kazanan 
çok değerli iş adamımız Kenan Bey 
bütün şartları yerine getirdi. Bugün 
de noter huzurunda projemizin 
sözleşmesini imzalayıp yer teslimini 
yapacağız. İnşallah mümkün olan en 
kısa sürede kendisinin de bu projeyi 
ilçemize, bölgemize kazandıracağı 
için mutluyuz. Bunun sevincini hep 
birlikte yaşayacağız. Projemizin 
ilçemize, Muğla’mıza hayırlı 
olmasını diliyor en kısa zamanda da 

projemizin hayata geçmesini temenni 
ediyorum.”dedi. 

“UZUN ZAMANDIR TAKIP 
ETTIĞIMIZ BIR PROJEYDI”
Babadağ Teleferik Projesini uzun 

zamandan beri takip ettiklerini 
söyleyen Kenan Kıran “Bizim 
önceden takip ettiğimiz bir projeydi. 
Siz bizden daha önce takibe 
başlamışsınız. Biz de sizin peşinizden 
takip etmeye başladık. Geldiğimiz 
nokta, birlikte hareket etme noktası. 
Bunu en kısa sürede daha üst 
noktalara taşımayı hedefliyoruz.” 
diye konuştu.

“BABADAĞ, DÜNYANIN IZLEDIĞI 
BIR YER OLACAK”
Babadağ’ı; Tanrı’nın Türkiye’ye 

bahşettiği bir yer olarak niteleyen 
Kenan Kıran, Babadağ’ı bu nedenle 
önemsediklerini söyledi. Kıran, 
şu sözleri kaydetti: “Babadağ çok 
önemli bir yer. Ben iki yıl kadar 
önce, ilk ziyarete geldiğimde yukarı 
çıkamamıştık. Karlı bir zamandı. Bir 
sene sonra ziyaret etme şansımız 
oldu. Bence Tanrı’nın dünyada 
Türkiye’ye bahşetmiş olduğu 
müthiş bir yer. Beni içine çeken 
ticaret değil; Babadağ’ın kendisi 
oldu.Burası birkaç ayaklı bir proje; 
inşallah bunu belirli süreler içerisinde 
tamamlamayı hedefliyoruz. 

TELEFERİKTE 
YER TESLİMİ YAPILDI

Babadağ’ın sadece Fethiye’ye değil; 
Muğla’ya Türkiye’ye hatta dünyaya 
örnek bir proje olmasını diliyorum. 
Böyle hareket etmek istiyorum. 
Dünyanın izleyeceği bir proje olacak. 
Sadece Fethiye’yi hedeflemiyoruz. 
Düşüncelerimiz yapmak 
istediklerimiz bunlar.Babadağ; 
dünyanın imrenerek baktığı bir yer 
olacak.”

Kenan Kıran, projenin her 
safhasını Fethiye kamuoyu ve 
basınla paylaşacaklarını da sözlerine 
ekledi. 

BABADAĞ’IN VERDIKLERINI 
FETHIYE’YE SUNMAK 
ISTIYORUZ
Konuşmaların ardından imzalar 

atıldı. Sözleşmenin imzalanması 
sırasında Akif Arıcan’ın“Babadağ 
bizim evimizin kızı. Evin kızını 
vermiyoruz. Kalem yazmıyor” 
esprisini gülerek ve iyi niyetleriyle 
karşılayan Kenan Kıran, “Mübarek 
aylardayız. Yardıma ihtiyacı olan 30 
öğrenciyi baştan aşağı giydirelim, 
ailelerinin Ramazan masraflarını 
karşılayalım. Üç üniversite 
öğrencisine burs verelim. Bunu da 
her yıl geleneksel hale getirip öğrenci 
sayısını arttıralım. Belki ilerde bu 
sayıya 40-50 diyeceğiz. Elimizden ne 
geliyorsa yapacağız. Biz Babadağ’a 
yatırım yapacağız,  ilk hedefimiz 
olmamakla beraber Babadağ’dan 
bir kazanç elde etmek istiyoruz. Bu 
gelirden bir nebze de olsa burada 
yaşayan insanların faydalanması 
gerek. Babadağ’ın verdiklerini biz 
de Fethiye’ye sunmak istiyoruz.” 
diye konuştu. Ardından sözleşme 
imzalandı ve  Babadağ’ın yer teslimi 
gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 2017 yılında 
düzenlenen 5 bölgesel toplantıda 

turizm bölgesi olarak öne çıkan Çalış, 
Ölüdeniz ve Göcek‘te dile getirilen 
sorunların çözümü konusunda 
çalışmalara başladı. 

FTSO, Çalış, Göcek ve Hisarönü 
bölgesel toplantılarında ortaya 
çıkan ortak konu başlıklarını 
değerlendirmek üzere bölgelerin 
dernek başkanlarının katıldığı 
toplantıya ev sahipliği yaptı.

25 Haziran saat 10:00’da 
gerçekleştirilen toplantıya FTSO 
Başkan Yardımcısı aynı zamanda 
Hisarönü Güzelleştirme Derneği 
Başkanı Günay Özütok, Çalış Turizm 
ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete 
Ay, Göcek Kültür ve Turizm Derneği 

Başkanı Onur Ugan, Eğitim ve Otelim 
Danışmanlık Şirketi’nden Nebi Acar, 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin ve 
FTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi 
Kullukçu katıldı.

Katılımcılar, turizmi direkt 
ilgilendiren ve bölgesel toplantılarda 
konuşulan ortak konu başlıklarından 
ağırlıklı olarak temizlik sorunu, 
çalışan/işveren eğitimi ve turizm 
danışma bürolarının kurulması 
konuları üzerinde durdu. Toplantıda, 
bölgelere özgü sorunların işleneceği 
teatral eğitimlerin düzenlenmesi 
önerisi görüşüldü. Toplantıda ayrıca, 
turizmin yoğunlukta yaşandığı 
söz konusu üç bölge için de turizm 
danışma bürolarının kurulması için 
yapılan çalışmaların hızlandırılması 
yönünde görüş birliği sağlandı.

Eski milletvekili 
Ali Boğa, 
Beşkaza 

Yaylaları Yörük 
Türkmen Kültür 
Şölenine katılımları 
nedeniyle Fethiye 
Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret 
ederek Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan’a teşekkür 
ederek, Boğalar 

Yörük Kültür Derneği 
adına çini tabak 
hediye etti.

Başbakan Binali 
Yıldırım ve 4 bakanın 
katıldığı şölene 10 
bin kişinin katıldığını 
belirten Ali Boğa, 
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasına 
şölene katılımları ve 
desteklerinden ötürü 
teşekkür etti.

FTSO’DAN BÖLGESEL 
TOPLANTILARDA ELDE 

EDİLEN SORUNLARIN 
ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA 

BAŞLATILDI

BOĞA’DAN TEŞEKKÜR
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“FTSO BÖLGENİN GELİŞMESİ 
İÇİN PROJELER YAPIYOR”

ATİS FUARCILIKTAN 
PLAKET

OTOMOBİLCİLERİN  
ARA ELEMAN SORUNUNA 

ÇÖZÜM ARANIYOR

Merkez valiliğine atanması 
nedeniyle Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasına veda ziyaretinde bulunan 
Vali Çiçek, FTSO’nun bölge için 
isabetli çalışmaları olduğunu ifade 
ederek, Kaya Köyünün imarı için 
‘Ukdemde kaldı’ sözlerini kullandı. 

Muğla valisi olarak 3 yıla yakın 
bir süredir görev yapan 
Amir Çiçek, Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek, 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Gürsu 
Özdemir ve Halit Saraç ile görüştü. 

FTSO’nun çalışmalarını takdir 
ettiğini belirten Amir Çiçek, bu 
çalışmaların bölge ekonomisi için 

isabetli projeler olduğunu söyledi. 
Çiçek şunları söyledi: “3 yıl boyunca 
yapabileceğimizi yapmaya çalıştık. 
Sizler proje getirdiniz biz çalıştık. 
Bundan sonra da bir Türk vatandaşı 
olarak Muğla’nın, Fethiye’nin 
kalkınmasından mutlu olurum. Kaya 

Köyün imarı konusu benim için bir 
ukdedir. Üniversitemizin açılışına da 
gelmek isteriz.” 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Muğla’daki 
görev süresinde FTSO’nun 
çalışmalarına verdiği destekten ötürü 
Amir Çiçek’e teşekkür ederek “Sizin 
de desteklerinizle ilçemizde 3 fakülte 
kuruldu. Bugün Fethiye’nin üniversite 
olması için imza kampanyası 
yürütüyoruz. Babadağ Teleferik 
Projemiz de hayata geçiyor.” dedi. 

FTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Gürsu Özdemir de Amir 
Çiçek’e teşekkür ederek kendilerinin 
Fethiye’ye ve Muğla’ya önemli 
katkılarının olduğunu söyledi. 

Ankara’nın tek turizm 
fuarı olan Travel EXPO 
Ankara fuarını 2 yıldır 
düzenleyen ATİS Fuarcılık 
tarafından  FTSO’ya plaket 
verildi. 

2016 ve 2017 
yılında Ankara’da 
düzenlenen Travel 

EXPO Ankara fuarında katılımlarından dolayı ATİS 
Fuarcılık tarafından FTSO’ya verilen plaketi Oda 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan aldı. 
ATİS Fuarcılık Proje Sorumlusu Emir Can Tunç, 
Fethiye’ye gelerek Arıcan’a plaketi takdim etti. 
FTSO’nun 2017 yılında SKYWALK-Fethiye standı 
ile fuarda göz doldurduğunu belirterek 2018 yılında 
da yer almasından memnuniyet duyacaklarını 
ifade etti. Plaket ve davetlerin ötürü ATİS Fuarcılığa 
teşekkür eden Akif Arıcan, “Ankara Fethiye için 
önemli bir iç pazar. Bu nedenle Travel EXPO Ankara 
fuarını önemsiyoruz. Oda olarak 2018 davetinizi 
yönetim kurulumuz ve turizm paydaşlarımızla 
birlikte değerlendirerek gereken katılımı 
sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi. 

Ankara’nın tek turizm fuarı olan Travel EXPO Ankara 
fuarını 2 yıldır düzenleyen ATİS Fuarcılık tarafından  FTSO’ya 
plaket verildi. 

Fethiye Küçük Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan otomobil 
yedek parça ve tamiri yapan işletmelerin nitelikli 
eleman sorununun çözümü için çalışma başlatıldı. 

FTSO tarafından organize edilen toplantıda, Karaçulha Çok 
Programlı Anadolu Lisesinde motor bölümünün açılması 
için çalışma yapılmasına karar verildi.  Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ın Fethiye 
Küçük Sanayi Sitesinde yaptığı üye ziyaretlerinden aldığı 
taleplerin ardından organize edilen toplantı FTSO binasında 
gerçekleştirildi. FTSO Başkanı Akif Arıcan, Lisesi Müdürü 
Mustafa Aybars ve Müdür Yardımcısı Mutlu Camuz ve Fethiye 
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren FTSO üyelerinin katıldığı 
toplantıda, araç tamiri sektöründe yaşanan kalifiye eleman 
sorunu öne çıktı. Karaçulha Çok Programlı Anadolu Lisesine 
motor bölümü açılabileceği, motor bölümünün açılması için 
okulda boş bulunan hangarın sponsor olan bir otomobil 
firması tarafından donatılabileceği, bunun için de FTSO 
öncülüğünde görüşmelerin yapılması sonucuna varıldı.

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım 
Yönetmeliği kapsamında, ilk 
yardım eğitimi almış personel 

istihdam etme zorunluluğu olan 
işletmeler için, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının katkıları ile iki kez 
düzenlenen ilk yardım Eğitimi yoğun 
ilgi gördü.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasında 20-21 Nisan ve 12-13 
2017 Haziran tarihlerinde, bu yıl 
iki kez, düzenlenen ilk yardım 
eğitimi FTSO üyelerinden büyük ilgi 
gördü. Cankurtaran Tıp Hizmetleri 
hekimleri Dr. Ercan Kit ve Eğitmen 
Göksal Bulut tarafından verilen 
eğitim iki gün sürdü. Teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin sonunda, 
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 
Denetmenleri tarafından yazılı 
ve uygulamalı sınavı başarıyla 

geçen katılımcılar İlk Yardım 
Sertifikası almaya hak kazandı. 
Sağlık Bakanlığının 29 Temmuz 
2015 tarih ve 29429 sayılı İlk 
Yardım Yönetmeliği’ne göre tüm 

iş yerlerinde, ilk yardım eğitimi 
almış personel istihdam edilmesi 
gerekiyor. İlk yardım eğitimi almış 
personel sayısı iş yerlerinin tehlike 
sınıfına göre değişiyor. 

İLKYARDIM EĞİTİMİ YAPILDI

İş Planı Hazırlama Eğitimi ilgi gördü

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi 
Odasınca, KOSGEB 

Girişimcilik Eğitimi alan 
kişilere yönelik ücretsiz 
olarak düzenlenen 
Girişimcilik İş Planı 
Hazırlama Eğitimi ilgi 
gördü. 

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasınca, 
KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi almış 
girişimci adaylarına 
yönelik ücretsiz olarak 
düzenlenen Girişimcilik 
İş Planı Hazırlama 
Eğitimi Fethiye İşletme 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yardımcı Doçent Dr. 
Hakan Kiracı tarafından 
verildi. 

Eğitim 15 Temmuz Cumartesi günü FTSO Likya 
salonunda gerçekleştirilen eğitim ilgiyle izlendi. 
Eğitimde KOSGEB başvuruları başta olmak üzere 

yapılan tüm destek başvurularından izlenecek 
yöntemler anlatıldı. Yard.Doç.Dr. Hakan Kiracı, sözlü 
anlatımın yanı sıra başvuru formu dokümanlarını 
da katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar, bu sayede 
uygulama yapma fırsatı da buldu. Eğitim 6 saat 
sürdü. 
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FTSO ÜYELERİNE İNDİRİM FIRSATI FETHİYESPOR’DAN ARICAN’A 
FETHİYESPOR FORMASI

GÜÇ BİRLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
üyelerinin 
ihtiyacı olan 
kalifiye elemanı 
yetişmesine 
katkıda 
bulunmak 
amacıyla 
Yakut Mesleki 
Eğitim Kursları 
ile indirim 
protokolü imzaladı. FTSO üyeleri Yakut Mesleki Eğitim 
Kurumundan hizmetleri yüzde 10 indirimli alacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Özel Yakut 
Mesleki Eğitim Kursuları ile indirim protokolü 
imzalandı. 19 Temmuz Çarşamba günü yapılan 

protokol imza törenine FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Özel Yakut Mesleki Eğitim Merkezi 
sahibi Gökhan Yakut katıldı. Protokolden yararlanmak 
isteyen FTSO üyelerinin üye kimlik kartları ile birlikte 
Özel Yakut Mesleki Eğitim Merkezine başvurmaları 
yeterli olacak.

Üyelerine yönelik 
hizmetleri 
geliştirmeye 
devam eden 
Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Özel Ata Okulları 
ile üyelerinin 
birinci derece 
yakınlarına yönelik 
indirim protokolü 
imzaladı. Yapılan protokol sayesinde Özel Ata Okullarının 
hem Fethiye hem de Seydikemer’de bulunan okullarından 
yüzde 10 indirimli eğitim hizmeti alabilecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 2001 yılında kurulan, 
aynı zamanda ortağı olduğu Özel Ata Eğitim 
Kurumları ile üyelerine yönelik indirim protokolü 

imzaladı. 7 Haziran Cuma günü yapılan imza törenine 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, 
Özel Ata Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahir Akarsu ve yardımcısı İsmail Türk, Atasoy 
Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Dirik ve Taner Salman katıldı.

Fethiye-Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu Temmuz ayı 

toplantısı 13 Temmuz Perşembe 
günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meğri Salonunda topladı. Toplantıda 
6 ayda bir değişen platform dönem 
başkanlığı da değişti. Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilcisi Gökhan Güngör, 
platformun dönem başkanlığını 
Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Fatih 
Taşer’e devretti.

IMZA KAMPANYASI 
DEVAM EDIYOR
Toplantıda platform tarafından 

başlatılan ve devam eden “Fethiye’ye 
Üniversite Yakışır” imza kampanyası 
çalışmaları değerlendirildi. Devam 
eden kampanyanın görünürlüğünü 
arttırmaya yönelik yapılacak 
billboard, afiş gibi çalışmaların 
bütçelendirilerek tüm platform 
üyesi meslek kuruluşları tarafından 
finanse edilmesi kararlaştırıldı. 
Ayrıca ilçelerde üniversite 

kurulması konusunda deneyimli 
akademisyenlerden görüş alınarak 
tecrübelerinden faydalanılmasında 
fikir birliğine varıldı.

SEYDIKEMER’IN 
SORUNLARI ELE ALINDI
Toplantıda ayrıca iki konu 

gündem dışı olarak ele alındı. 
Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Harun Sağır 
tarafından Seydikemer’de banka 
şubesi sayısının az olması konusu 
gündeme getirildi. Harun Sağır 
bu konuda Halk Bankası ile 

görüştüğünü ancak olumlu bir 
sonuç alamadığını ifade etti. Harun 
Sağır, Seydikemer’e Halk Bankası 
şubesi açılması için platformdan 
destek istedi. Konuya ilişkin Maliye 
Bakanlığı, Halk Bankası Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine yazı yazılması 
kararlaştırıldı.

Harun Sağır Seydikemer’de 
yaşanan ara eleman sorununa da 
değinerek Seydikemer’in mesleki 
ve teknik eğitim veren liseye ihtiyaç 
duyduğunu söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden  
Fethiyespor Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan yönetim 
kurulu üyeleri, FTSO Başkanı Akif Arıcan’a adının yazılı 

olduğu 10 numaralı formayı hediye etti.
Göreve gelmesinin ardından kurum ve kuruluşlara 

ziyaretlerde bulunan Fethiyespor’un yeni başkanı Mustafa 
Ferizcan ve ekibi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
etti. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ahmet Gürsu Özdemir, Halit Saraç ve Mehmet 
Adnan Bakırcı ile görüşen kulüp yönetimi Arıcan’a günün 
anısına, üzerinde Akif Arıcan yazılı forma hediye etti.

Sohbetin gündemini Fethiyespor ve yeni lig çalışmaları 
oluşturdu. Mustafa Ferizcan, Fethiyespor’u hak ettiği yerlere 
taşıyacaklarını dile getirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, 
şu sözleri kaydetti: “Fethiyespor herkesin sahip çıkması 
gereken bir değer. Herkes gücü oranında katkıda bulunmalı.”

FETHİYE–SEYDİKEMER 
MERMER SANAYİCİLERİ 

DERNEĞİ KURULDU
FTSO tarafından girişimleri 2008 yılında başlatılan Organize 

Sanayi Bölgesi çalışmaları kapsamında İhtisas OSB’nin 
kurulabilmesi için gereken Fethiye–Seydikemer Mermer 
Sanayicileri Derneği kuruldu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından yürütülen 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunu hızlandırmak 
amacıyla, daha önceki toplantılarda kararlaştıran Fethiye–
Seydikemer Mermer Sanayicileri Derneği için gerekli imzalar 
atıldı. 

Derneğin kuruluş toplantısında tüzük maddeleri tek tek 
incelendi. Gerekli düzleltmeler oybirliği ile yapıldı. Katılımcılar, 
Geçici Yönetim Kurulu’nu oluşturduktan sonra başvuru için 
gerekli imzaları atıp, süreci başvuru aşamasına getirdi.

Toplantının açılışı sırasında söz alan FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, bölgeye OSB kazandırılması için ellerinden 
geleni yapacaklarının sözünü verdi. FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin de, kurulacak olan bu dernek ile birlikte, bölge olarak 
OSB kurulma sürecinin çok daha nitelikli ve kuvvetli şekilde 
ilerleyeceğini kaydetti.

ARICAN “ÖLÜDENİZ 
SU İSALE HATTI BİR 

AN ÖNCE YAPILMALI”

İl Koordinasyon Kurulunun 27 
Temmuz Perşembe günü yapılan 
toplantılarında Ölüdeniz Su 

İsale Hatta ve Babadağ Yol yapımı 
görüşüldü.

Muğla İl Koordinasyon Kurulunun 
Temmuz ayı olağan toplantısı 27 
Temmuz Perşembe günü yapılan 
toplantısına katılan FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, Ölüdeniz’in su isale hattının 
olmayışını ve Babadağ’ın Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 
bölümünün temel atma törenine kadar 
yapılması konularını gündeme getirdi.

Ölüdeniz gibi Türkiye’nin en önemli 
turizm bölgesinde otellerin tankerle 
su taşındığını ifade eden Arıcan, 
Ölüdeniz’e su isale hatta yapılması 
konusunun bir an önce yatırım 
programına alınmasını istedi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan Babadağ 
Hava Sporları ve Rekreasyon Alanının 
toprak olan 3,7 km’lik yolunun 
yapımının ağustos ayı içerisinde 
yapılacak olan temel atma törenine 
kadar tamamlanmasını istedi.



makrimakri 36  Ağustos-Eylül-Ekim 2017 37  Ağustos-Eylül-Ekim 2017

Haberler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme 
Merkezleri (MEYBEM) A.Ş 

işbirliğinde yapılan belgelendirme 
sınavlarında başarılı olan ustalar 
sertifikalarını düzenlenen törenle aldılar.

Başarılı olan adaylara Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri ile Mesleki Yeterlilik 
Kimlik Kartları, 5 Mayıs 2017 tarihinde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yapılan tören ile teslim edildi. Arıcan 
törende yaptığı konuşmada, “Türkiye 
doğru yolda gidiyor. Herkes AB 
standartlarına uygun olarak mesleğini 
belgelendirecek. Belgesi olmayan o işi 
yapamayacak” dedi.

 Konuşmanın ardından Akif Arıcan, 
başarılı adayları tebrik ederek Mesleki 
Yeterlilik Belgelerini takdim etti.

Ustalar  
Belgelerini Aldı

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar, 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan’a Oda olarak vergi yapılandırma 

sürecinde vermiş oldukları destekten ötürü 
teşekkür belgesi verdi.

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile görüştü. 
Aktar, 6736 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların 
Yapılandırmasına Dair Kanundan vatandaşların 
ve Oda üyelerinin yararlanabilmeleri için FTSO 
tarafından önemli katkı sağlandığını söyleyerek 
Muğla Gelir İdaresi Başkanı Hasan Bayar imzalı teşekkür belgesini 
Arıcan’a takdim etti. Kanunda 20 binin üzerinde kişinin yararlanarak 
borçlarını yapılandırdığını söyleyen Aktar, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kanunun duyurulması ve 
bilgilendirme yapılması gibi desteklerin sayesinde olduğunu ifade etti.

Mithat Aktar’a ziyaretlerinde ötürü teşekkür eden Akif Arıcan, 
kanundan Oda üyelerinin yaralanması için duyuru ve bilgilendirme 
toplantıları yapıldığını söyledi. Yapılandırma kanunun vergi borcu 
ve Oda borcu olanlar için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Arıcan, 
Oda üyelerinin bu fırsattan yararlanması için ellerinden gelen 
çabayı gösterdiklerini söyledi. 6736 sayılı kanundan faydalanan Oda 
üyelerinin taksit ödemelerinin devam ettiğini belirten Arıcan, borcu 
olan ve yapılandırmak isteyen Oda üyelerinin de 7020 sayılı kanundan 
faydalanarak 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odaya başvurarak borçlarını 
yapılandırabileceğini kaydetti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Halit Saraç 24 Temmuz 1876 

tarihinde basında sansürün kaldırıldığı günün 
Basın Bayramı olarak kutlanması sebebiyle 
Fethiye’de bulunan basın kuruluşlarını ziyaret 
etti. Arıcan ve Saraç, Batı Akdeniz Medya, 
Fethiye Gazetesi, Beşkaza Gazetesi, Muğla Türk, 
FRT ve Gerçek Fethiye Gazetesi, İngilizce yayın 
yapan Land Of Lights ve Sun Expres gazeteleri 
yönetici ve çalışanları ile bir araya geldi.

Basının toplumda önemli görevler 
üstlendiğini ifade eden Arıcan, bu görevlerin 
yerine getirilebilmesi için de basının hiçbir 
baskıya maruz kalmaması gerektiğini söyledi. 
Basının Oda çalışmalarına göstermiş olduğu 
ilgiden ve birlikte çalışma gayretlerin memnun 
olduklarını da belirten Arıcan, bu işbirliği için de 
teşekkür etti.

Vergi Dairesinden 
FTSO’ya Teşekkür

Arıcan Basın Bayramını Kutladı

OSB’de Resmi Başvuru 
Süreci Başladı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülen Fethiye - 
Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi 
için resmi başvuru süreci başladı.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca oluşturulan 
heyetin görüştüğü,  Muğla 

Yatırım ve İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Seydikemer 
Belediyesince çalışmaların bir an 
önce hızlandırılarak Bakanlığa 
başvurunun ivedilikle yapılması 
hususunda birleştiler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Genel Sekreter Füsun Şahin, 
Danışman Dr. Türkay Kısa ve AR-GE 

ve Uluslararası ilişkiler personeli 
Bora Türkoğlu’ndan oluşan FTSO 
heyeti;  Fethiye-Seydikemer 
Mermer Sanayicileri Derneği 
Başkanı Hüseyin Uçar ve dernek 
Yönetim Kurulu üyesi Harun Günay 
ile birlikte Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz’ü makamında 
ziyaret ettiler. 

Görüşmeler, Muğla Yatırım ve 
İzleme Koordinasyon Başkanı ve 
Vali Yardımcısı Fethi Özdemir’e 
yapılan ziyaret ile devam etti. Muğla 
Yatırım ve İzleme Koordinasyon 
Başkanı ve Vali Yardımcısı Fethi 
Özdemir; ‘Bu bir yatırımdır. 
Bu konuda destek veriyoruz. 
Şahıs olarak OSB’ye ortak olma 
taraftarıyım ancak son karar Sayın 

Valimizindir’ dedi.
Heyet ardından Muğla Büyükşehir 

Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
ziyaret etti. Görüşmeler sırasında 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Organize Sanayi Bölgesi 
Sonuç Raporunu takdim etti, süreç 
hakkında bilgi verdi ve destek 
istedi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, ‘Elimizden 
gelen desteği veririz. Mermer 
vazgeçilmezimiz, düzgün yapılmalı, 
çevreye saygılı yapılmalı. şıyoruz, 
Muğla’nın OSB’ye ihtiyacı var. 
Sektörden vazgeçemeyeceğimize 
göre düzgün yapmalıyız, 
sürdürülebilir olması için çok iyi 
düşünmemiz, sosyal maliyetini de 
hesaplamamız gerekir.” dedi.
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Haberler

15 Temmuz’u Unutmayacağız Hijyen 
Eğitimlerinde 
FTSO Halk 
Eğitim İşbirliği

Ege Odaları 
Ankara’da 
Buluştu
Ticaret ve Sanayi Odaları başkan ve 

genel sekreterlerin katıldığı Ege Bölgesi 
İstişare Toplantısı TOBB İkiz Kuleler ’de 

gerçekleştirildi. Toplantıya Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan ve Genel 
Sekreteri Füsun Şahin katıldı. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda oda ve borsa 
başkanlarından, yaptıkları icraatlar konusunda 
üyelerini bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının 
bu imkânlardan yararlanmasını istedi.

Hisarcıklıoğlu, birçok yerde ‘oda ve borsalar ne 
iş yapar?’ sorusuyla karşılaştıklarını hatırlatırken, 
“O nedenle bölgenizde ve gittiğiniz yerlerde 
yaptığınız icraatlardan bahsedin. Oda ve borsaların 
yaptıkları, iş dünyasının önünü açan işleri mutlaka 
anlatın” dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Şubat 
ayında TOBB’da düzenlenen ticaret ve sanayi 
şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bir 
talepte bulundu. Herkes en az bir kişiyi daha 
istihdam etsin dedi. İlk 6 ayda müthiş bir başarı 
hikâyesi yazdınız. 1 milyon 200 kişiyi işe aldınız. Bu 
dünyada bir rekor. Başka hiçbir ülkede bunun bir 
örneği yok” diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, üyelerinin 
mevzuatla yükümlü 

olduğu eğitimleri alabilmesi 
için Fethiye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile protokol imzaladı. 
İmzalanan protokolün süresi 2 
yıl olarak belirlenirken hijyen 
eğitimi başta olmak üzere FTSO 
üyelerinin ihtiyacı olan zorunlu 
eğitimlerin bazıları Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile verilecek.

İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından işletmelerde yapılan 
denetimlerde en sık rastlanan 
eksikliğin hijyen belgesi olması 
üzerine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin yasayla 
yükümlü olduğu bu gerekliliği yerine getirebilmeleri için hareket 
geçti. 28 Temmuz Cuma günü yapılan protokol imza törenine 
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan ve Fethiye Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü İsmail Cazağ katıldı.,

15 Temmuz’un yıldönümü 
kapsamında 81 ilde eş zamanlı 
olarak yapılan basın açıklamasına 
Muğla’da da yoğun katılım oldu.

MUTSO’nun ev sahipliğinde 
yapılan TOBB'a bağlı Oda 
ve borsalar ile Türkiye İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-
İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK),  Memur 
Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN), HAK- İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-
İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonunun (Türkiye 
KAMU-SEN)  katıldığı organizasyona  
FTSO Başkanı Akif Arıcan’da katıldı.

13 Temmuz Perşembe günü 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
(MUTSO) ev sahipliğinde yapılan 
etkinlikte ortak basın açıklamasını 
MUTSO Meclis Başkanı Şükrü 
Altınay okudu: “Tarihimizin en zor 
günlerinden biri olan 15 Temmuz’un 
yıldönümüne giriyoruz. İki hafta 
boyunca, farklı etkinliklerle 
ülkemizin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz’u 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat 
olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu 
alçak saldırı, darbenin ötesinde 
bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, 
İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin 
karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O 
gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” 
ele geçirmeye, milleti tahakküm 
altına almaya kalkıştı. 

Darbe girişiminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde görülmemiş 
bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç 
savaş ortamına sokmaktı. Darbe 
teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye 
Cumhuriyetini bir daha ayağa 
kalkamayacak duruma düşürmekti. 
Allah’a şükürler olsun Milletimiz, 
cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu 
fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve 
özgürlüğümüze kasteden bu saldırı 
karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu. Bu masadaki 
kuruluşlarının tamamı da, ilk andan 
itibaren, devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, Gazi Meclisimiz, 
Başbakanımız, siyasi partilerimiz, 
milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın 
kararlı duruşuyla bir destan yazdık. 
Haince planlanmış darbe girişimini 
savuşturan milletimizin önünde 
saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor 
demokrasi sınavını büyük başarıyla 
vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir 
kaba kuvvete teslim olmayacak 
kadar güçlü olduğunu herkese 
gösterdik. Milletimiz darbeye 
karşı durarak şunu açık şekilde 
ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Milletin iradesi dışında 
hiçbir güç yönetemez. Bu, dünyaya 
örnek olacak bir tavırdır. Elbette 
bunun için büyük bir bedel ödedik. 
Darbe girişimine karşı verdiğimiz 
bu mücadelede, 250 vatandaşımız 
şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi 

oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. Milletimiz onları daima 
minnetle ve rahmetle anacaktır. 
Dünyada çok az millet bu bedeli 
ödeyebilir. Siyasi görüşü fark 
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine 
sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin 
yaşanmaması için FETÖ ile mücadele 
her alanda etkin ve kararlı şekilde 
sürdürülmelidir. Yargı kurumları, 
darbecilere ve onların destekçilerine 
hak ettikleri en ağır cezayı 
vermeli, milletimizin vicdanını 
rahatlatmalıdır.

En az 15 Temmuz kadar, darbe 
girişiminden sonrası da, ülkemiz 
açısından zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum 
büyük bir travma yaşadı. FETÖ, yalan 
haberlerle yurt dışında ülkemiz 
aleyhine karalama kampanyaları 
yürüttü. Ekonomimiz de bu 
saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a 
şükür, birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini de kısa 
sürede atlattık. Hükümetimizin 
bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve 
yaptığı reformlarla hızla toparlandık. 
Daha darbe girişiminin üzerinden 
bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 
5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam 
rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında 
tam 1 milyon 200 bin insanımıza 
yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 
rekor düzeyde arttırmaya başladık. 
Yabancı yatırımcıların güvenini 
yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye 
dünyanın en zor stres testinden 

İlkeli Yayıncılığa Devam Edeceğiz
Gerçek Fethiye ve FRT 

Televizyonunu da bünyesine 
katan  Akdenizli Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Akdenizli, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasını ziyaret ederek FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ile 
görüştü. Önder Akdenizli, 
medya grubunun ilkeli 
ve tarafsız yayıncılığın 
aynı şekilde devam 
ettirileceğini söyledi.

Oldukça samimi 
bir atmosferde geçen 
ziyarette Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan, FRT Televizyonu, FRT FM 
ve Gerçek Fethiye Gazetesi’nin 
Akdenizli Grup tarafından 
sahiplenilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 

başarılar diledi.
Akdenizli Grup Yönetim 

Kurulu Başkanı Önder Akdenizli 
de ‘’Fethiye ticaret ve sanayinin 
gelişmesine medya olarak 
elimizden gelen çabayı bundan 

sonra da göstereceğiz. 
Tarafsız, ilkeli yayıncılık 
anlayışımız aynen devam 
edecek. Önce mutfağımızı 
geliştirip gücümüzü 
büyütüp Fethiye ve 
Seydikemer ile bölgemizin 
tanıtımına büyük katkı 
sunacağız’’ dedi.
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Güncel

Turizmciler İçin 
Yeni Dünya; 
Asya Pazarı

Yıllardır sakin geçen kış 
aylarını 3-4 yıl önce bir 

anda hareketlendiren 
Asyalı turistler, Avrupalı 

turistlerin ülkemizi 
terk ettiği dönemde 
Fethiyeli turizmciler 

için hayatta kalmanın 
umuduna dönüştü. 

Fethiye yamaç paraşütü, 
kentsel kültürü, deniziyle 
Asyalı tatilciler için 
neredeyse yıllardır 
vazgeçilmezleri 

arasında bulunan Kapadokya ve 
Pamukkale’nin önüne geçiyor. 
Gerekli tanıtım çalışmalarının 
yapılması halinde Asyalı tatilcilerin 
ilgisinin daha da artacağı 
öngörülüyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
Türk Turizm Yılı olarak ilan 
edilen 2018 Yılı bu tanıtım atağı 
için en uygun zaman olarak 
görülüyor. 

Türk turizm yılı nedeniyle 
Çin medyasında Türkiye’yi 
tanıtıcı birçok haber, 
makale ve tanıtım videoları 
yayınlanmaktadır. Bu makaleler 
arasında öne çıkanlardan 
en önemlileri ise Fethiye’nin 
yamaç paraşütü ve mavi tur 
gibi değerleri oluşturuyor. 

Yakın zamanda iki ülke 
arasındaki vizelerin karşılıklı 
olarak kaldırılması ile bu sayının 
çok daha üzerinde bir turist 
potansiyeline ulaşılacağı 
düşünülmektedir.  

Çin’in en büyük turizm 
firması C-Trip tarafından yapılan 
araştırmaya göre Çinli Turistler 
2016 yılında dünya genelinde 
261 milyar dolar harcayarak en 
fazla para harcayan turistler 
sıralamasında dünya birinciliğine 
oturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Dış 
İşleri Bakanlığı ve Yunus 
Emre Vakfı evsahipliğinde 
17 – 24 Haziran 2017 tarihleri 
arasında İstanbul – Dalyan – 
Göcek – Fethiye ve Antalya 
bölgelerinden oluşan tanıtım 
turunda Çinli gazetecilerin 
izlenimlerinin, Çin medyası ve 
basın organlarında geniş yer 
bulduğu belirtiliyor.

Asya pazarının bölgemiz 
için önemi konusunda FTSO 
Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok, Yat Otellerinden 
Mustafa Argın ve FlyTürk 
Yamaç Paraşütü Acentesinden 
Celal Yıldız ile görüştük; 
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Güncel
Günay Özütok:

Türk turizm yılı nedeniyle Çin 
medyasında Türkiye’yi tanıtıcı 
birçok haber, makale ve 

tanıtım videoları yayınlanmaktadır. 
Bu makale ve haberler arasında 
öne çıkanlardan en önemlilerini ise 
yamaç paraşütü ve mavi tur gibi 
değerlerimiz oluşturuyor.

Avrupa ülkelerinin ülkemize 
takındığı tavır nedeniyle İngiliz ve 
Avrupa ülkelerinden gelen turist 
sayısında ciddi düşüş yaşandı. 
Avrupa ülkelerinden gelen turist 
sayısındaki düşüşün ardından 
yeni pazarlar bulunması ile Asya 
pazarına açılmamız gerektiği 
düşüncesi fazlasıyla dile getirilmeye 
başlandı. Asyalı turistlerin ilçemiz 
turizminin kurtarıcısı olabileceği 
konuşuluyor. İlçemizin turizm 
potansiyeli göz önüne alındığında, 
bölgemizdeki işletmelerin 
yaşamasını, geleceğe taşınmasını 
sağlayacak olan Asya pazarıdır, 
dolayısıyla Çinli turistlerdir. 

Tüm Akdeniz ve Ege tarih, 
deniz ve plaj açısından zengin 
bir coğrafya. Bizim diğer turistik 
merkezlerden farklı yönümüz ve 
en önemli avantajlarımızdan biri 
Babadağ ve yamaç paraşütüdür. 
Asyalı turistlerin de ilçemizde 
yaptığı aktivitelerin başında da 
yamaç paraşütü geliyor.

3-4 Yıl önce az sayıda gelen 
Asyalı turist sayısı, Babadağ’a 
1200 pistinin açılmasının ardından 
ciddi şekilde arttı. Asyalı tatilcilerin 
Babadağ’dan yamaç paraşütüyle 
atlamaları, atlayış sırasında 
çekilen fotoğraf ve videolarını 
sosyal medyadan paylaşmalarının 
ardından İlçemiz Asyalı turistlerin 
akınına uğradı. Uzakdoğu ve Çin 
pazarı bölgemiz için önemli bir pazar 
konumuna geldi. Bu gelişme Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi 
olarak yaptığımız çalışmaların 
doğruluğunu kanıtlıyor. 

FTSO OLARAK KIŞ AYLARINA 
HAREKET GETİRECEK PROJELER 
GERÇEKLEŞTİRDİK 
FTSO olarak yıllardır bölgemizin 

yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı 

için çeşitli çalışmaları yürütüyoruz. 
Bunun yanında kış aylarında 
bölgemize gelecek tatilcilerin 
yapacakları aktiviteler için 
bölgemizin altyapısını güçlendirecek 
projeler gerçekleştirdik. Bölgemizde 
38 yürüyüş rotasını ile 18 bisiklet 
yolunu turizme kazandırmamızın 
yanında Babadağ’dan kış aylarında 
da yamaç paraşütüyle uçuş 
yapılabilmesine imkan veren 1200 
pistinin açılmasını sağladık. 

Babadağ teleferik projesinin 
de bu anlamda çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz ve bunun 
ihale edilmesi için ciddi mücadele 
ettik. Babadağ teleferik projesi 
tamamlandığında yaz kış insanlar 
Babadağ zirveye çıkabilecekler. 

ÇİN’DE İLAN EDILEN 
TÜRK TURİZM YILINI 
DEĞERLENDİRMELİYİZ 
2018 Yılı Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde “Türk Turizm Yılı” 
ilan edildi. Önceki aylarda bir gurup 
Çinli medya mensubu, ilçemizin 
de aralarında olduğu bölgeleri 
gezerek izlenimlerde bulundular. 
Duyumlarımızda Türkiye’yi tanıtıcı 
birçok haber, makale ve tanıtım 
videoları yayınlanmaktadır. Bu 
makaleler arasında öne çıkanlardan 
en önemlileri ise bölgemizi gezen 
Çinli medya mensuplarının 
oluşturduğu yamaç paraşütü ve 
mavi tur gibi değerlerimizden 
oluşuyor. Bu bölgemiz için ciddi 
bir fırsat ve Fethiyeli turizmciler 
olarak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. 
Profesyonel anlamda bir tanıtım 
çalışması yürütülürse Asyalı 
turistlerin en çok tercih ettiği tatil 
merkezi konumuna gelebileceğimizi 
düşünüyoruz. Çinli turistler 
bölgemizde yaz ayları kadar kış 

aylarına da hareket getiriyorlar.
AVRUPA PAZARININ 
YANINDA ASYA PAZARINA 
DA MUTLAKA GİTMELİYİZ
Avrupa ve İngiltere 

pazarında çalışmalarımıza 
devam etmeliyiz ancak pazarı 
çeşitlendirmek için Çin ve 
Asya pazarına da açılmamız 
gerektiğini, bunun bölgemizin 
turizm geleceği için çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
FTSO Yönetimi olarak başta Çin 

pazarı olmak üzere Uzakdoğu pazarı 
için çalışma yapma düşüncesindeyiz. 
Belediyemiz, ilçemizdeki turizm 
meslek örgütleri ve odalarla bir araya 
gelerek, güçlerimizi birleştirip, neler 
yapılabileceğini görüşerek, profesyonel 
bir tanıtım planı hazırlayabiliriz. 

Ayrıca bölgemizin sosyal 
medya üzerinden tanıtımının 
profesyonel bir şekilde yapılması 
için çalışmalarımız var. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da 
bölgemizin tanıtımında etkin rol 
almak ve bölgemizin tanıtımı için 
elimizden gelen çabayı vermek 
istiyoruz. 

BABADAĞ TELEFERİK PROJESİ 
CAZİBE KATACAK
Yıllardan beri kasım 15 dedi 

mi işletmelerimizi kapatıyoruz. 
Babadağ yolu karla kaplandı mı 
zirveye çıkamıyoruz. Teleferik 
sayesinde turistlere kar kaplı 
alandan denize girebileceği bir 
alana yolculuk yaptıracağız. Bu 
başlı başına bir turizm ürünü, başlı 
başına bir çekim alanı olacak. Bunu 
başardığımız zaman buraya gelen 
insan sayısı da artacaktır.   

Elimizdeki değerleri iyi bir 
şekilde sunmalıyız. Asyalı turistlerin 
yeme içme alışkanlıkları İngiliz ve 
Avrupalı turistlere benzemiyor. 
Avrupalı turistten gördüğümüz 
tavırları, yaklaşımı Asyalı 
turistlerden beklememeliyiz. 
Bu anlamda bölgemiz için ciddi 
öneme sahip olan Asyalı turistlerin 
beklentisini inceleyip bu doğrultuda 
tavır sergilemeliyiz. Burada başta 
otelci, restorancı ve barcı arkadaşlar 
olmak üzere tüm topluma görev 
düşüyor. 

2018 Yılı Çin Halk Cumhuriyeti’nde Türk Turizm Yılı olarak ilan edildi.  
2018 Yılı tanıtım atağı için en uygun zaman olarak görülüyor.

Türk turizm yılı nedeniyle Çin medyasında Türkiye’yi tanıtıcı birçok haber, 
makale ve tanıtım videoları yayınlanmaktadır. Bu makale ve haberler arasında 

öne çıkanlardan en önemlilerini ise yamaç paraşütü  
ve mavi tur gibi değerlerimiz oluşturuyor.
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Güncel
Celal Yıldız: 

Turizm sezonu şu ana kadar 
beklemediğimiz gibi gitmedi 
ama ağustos ayı ile birlikte bir 

hareket başladı. Oteller dolu, sahiller 
hareketli. Yamaç paraşütü uçuşları 
çok iyi gidiyor. Uçuşları yapan 
tatilciler içinde Asyalılar önemli bir 
oranı oluşturuyor.

Avrupa’dan gelen tatilci 
sayısında azalma var bunu Çin 
pazarıyla doldurabiliriz. Son üç 
yıldır Çin’den ciddi bir akım oldu. 
Dünyanın en büyük nüfusuna sahip 
olan Çin dünyaya açılmaya da aç 
olarak nitelendiriliyor. 

YAMAÇ PARAŞÜTÜ 
BÜYÜK ETKEN
Çinli turistler için Fethiye’nin en 

büyük cazibesi yamaç paraşütüdür. 
Asyalılar deniz kum güneş 
turizmini fazla seven insanlar değil. 
Dolayısıyla Fethiye’yi cazip kılan en 
büyük etken yamaç paraşütü ve 
kültürel değerlerdir. Burada yamaç 
paraşütüyle uçuyorlar, havada 
fotoğraf ve filmlerini çekiyorlar bunu 
sosyal medyadan paylaşıyorlar. 
O görseller onlar için çok önemli. 
Sosyal medyada paylaşılan bu 
görseller diğerlerine de ulaşıyor 
ve içinde Fethiye’ye gelip yamaç 
paraşütü yapma isteği 
oluşuyor. Bölgemizin diğer 
merkezlere göre en büyük 
avantajı Babadağ ve yamaç 
paraşütüdür. 

ASYA PAZARINDA 
TANITIM YAPILMALI
Tanıtım için her yıl gidilen 

Avrupa pazarının yanında Çin 
ve Uzakdoğu pazarı da yer 
alınmalı düşüncesindeyiz. 
Çin pazarından yeterli payı 
alabilmemiz için Çin’deki 
tüm fuarlara katılmamız 
gerekiyor. 

Babadağ Teleferik 
Projesini alan firma 
yöneticileri de tanıtım için Çin 
pazarına ağırlık vereceklerini 
söylediler. İnşallah yaparlar. 
Bu çok doğru bir yaklaşım. 
Diğer kurum ve kuruluşlar da 
Asya pazarına önem verirler 

diye umut ediyoruz. 
1200 PİSTİNİN AÇILIŞI 
ÇİNLİLERİN GELİŞİNİ 
HIZLANDIRDI
Üç yıl önce Babadağ’dan yamaç 

paraşütüyle atlayanlar bunu sosyal 
medyada paylaşınca daha fazla ilgi 
oldu. Özellikle FTSO tarafından 1200 
metre pistinin de açılmasıyla kış 
boyunca uçuşlar devam etti. Kışın 
burada yapılan uçuşlar sonrası Çin 
ve Uzakdoğulu tatilciler tarafından 
sosyal medyada paylaşılan 
görsellerden sonra, Babadağ ve 
yamaç paraşütü yazın Türkiye’ye 
gelmeyi düşünen Çinlilerin tercihleri 
arasına girdi. Bu anlamda 1200 pisti 
ciddi katkı sağladı.

Bu bölgenin turizmdeki 
kurtuluşu Asya pazarıdır. Kışın 
geliyorlar, durgun geçen sezonu 

canlandırıyorlar. 
Bir çok öğrenciye 
yamaç paraşütü 
eğitimi verdik. Şimdi o 
öğrencilerin okullarına 
ulaştık, yamaç 
paraşütü yapmak 
isteyen binlerce insan 
olduğunu görüyoruz. 
Öğretmenleriyle 
diyaloga geçtik, eylül 
ayında okullarını 
getirmeye başlıyoruz. 
Avrupa’dan 

bölgemize bir yılda gelen öğrenci 
sayısı, Çin’den bir ay yada bir 
haftada gelebilir. Çin’de bu 
potansiyel var. Bizim bu kapasiteyi 
değerlendirmemiz lazım. 

Önceden Asyalı turistler 
geldiğinde Kapadokya ve 
Pamukkale’ye mutlaka uğrarlardı. 
Tur operatörleri Fethiye’ye 
girmiyorlardı. Şimdi bütün tur 
operatörleri Fethiye’ye girmeye 
çalışıyor. Çünkü Türkiye’ye bireysel 
olarak gelen turistler mutlaka 
Fethiye’ye uğrayıp yamaç paraşütü 
yapmaya başladı. Bunu gören 
acenteler de rotalarını Fethiye’ye 
çevirerek uğramak zorunda kaldılar. 
Fethiye diğer merkezler arasından 
sıyrılarak ilk sıralara çıktı diyebilirim. 

Mustafa Argın: 

Kore ve Çin pazarı bölgemizde 
kış aylarına ciddi hareket 
getirecek bir pazardır. 

Uzakdoğulu turistlerin aradığı tüm 
özellikler İlçemizde mevcut. Gerekli 
tanıtım çalışmalarını yürüterek 
bundan faydalanmalıyız diye 
düşünüyorum. 

Turist sayısı bundan 3 yıl önce 
daha iyiydi ancak Kuzey Kore 
ile Çin arasında yaşanan gerilim 
etkiledi diye düşünüyorum. Ancak 
pazar kendini toplamaya başladı. 
Asya’dan gelen turist kalitesinde 
de yükselme var. Önceden küçük 
otellerde bazı aktivite için gelenler 
varken, şimdi pahalı lüks cip 
kiralayarak gelenler var. Belediye, 
FTSO, sivil toplum örgütleri olarak 
yapılacak bir tanıtım çalışmasıyla 
çok daha fazla Uzakdoğulu turisti 
ilçemize çekebiliriz. 

DÜNYA TURİZMİNDE 
YENİ PAZAR ÇİN
Yaklaşık 6 yıl önce iki arkadaş 

Berlin’de ITB Fuarına gitmiştik. 
Orada yapılan bir toplantıda yeni 
pazarın Çin olduğu anlatılmıştı. 
O dönemde 50 milyon Çinlinin 
seyahat ettiği, 10 sene içinde bu 
sayının 250 milyona ulaşacağı 
öngörülmüştü. Şimdi ciddi sayıda 
Çinli turist dünyayı geziyor. Ülkemiz 
ve ilçemiz de bu pazardan payını 
almalı. Çinliler için ilçemizdeki 
en önemli aktivite Babadağ ve 
yamaç paraşütü. Kültür ve hareketi 
seviyorlar. Deniz, aksiyon ve kültür 
onlar için çok önemli bir durum. 
Bunlar İlçemizde var. Uzakdoğulu 
turistler şimdi Likya Yolunu keşfetti 
ve çok sayıda yürüyen var.

TANITIM PROFESYONEL 
ANLAMDA YAPILMALI
Tanıtım profesyonel anlamda 

yapılmalı diye düşünüyorum. 
Uzakdoğu’da fuarlara katılmamız 
acente bazında bölgemize avantaj 
sağlar. Yunanistan’a, İspanya’ya 
satacağı yerde Türkiye’yi satar. 
Ülkemize uçak seferleri koyarlar. 
Tanıtım fuarla birlikte sosyal medya 
ve diğer argümanlarla birlikte 
yapılmalı. 

Oradan gazeteciler, 
sosyal medya blog 
yazarları, ünlü 
sanatçılar getirilebilir. 
Uzakdoğu’da yeni 
nesil sosyal medyayı 
çok etkin kullanıyor. 
Birbirleriyle çok iyi 
iletişimleri var ve 
yazılanlara güveniyorlar. 
Bir komşum var Jackie 
Chan’i getirebiliriz 
diyor. Jackie Chan’i 
yamaç paraşütüyle 
uçurduğunuzu düşünün, 
Çinli turistlerin büyük 
bölümünün aklına 
Fethiye’yi yazmış 
olursunuz.  

Ayrıca Çinli 
turistlerin geçiş 
güzergahı olan 
Pamukkale ve 
Kapadokya’da panolara 
ilçemizin reklamları 
konulmalı diye 
düşünüyorum. 

İNGİLİZ 
TURİSTLERLE 
ANLAŞABİLİRLER
Bizim İngiliz 

pazarımız var ve bu insanlarla en 
sorunsuz yaşayabilecek, uyumlu 
turistler de Çinlilerdir. Uyumludurlar, 
naifler, rahatsız etmemekten 
yanadırlar. İngiliz’i bir Alman ile Rus 
ile bir araya koyamazsınız. 

Biz küçük uygulamalarla iletişimi 
güçlendirmek, hoş bir anı bırakmak 
istiyoruz. Bu sene Çin’in horoz yılı. 
Çocukluğumuzda yediğimiz horozlu 
şekerden aldık ve Çinli turistlere 
ikram ediyoruz. Çinlilere bu bizim 
geleneğimiz, sizin de horoz yılınızı 
kutluyoruz” diyerek veriyoruz. 

İLÇEMİZE GELMELERİ 
8 YIL ÖNCE BAŞLADI
Uzakdoğulu turistler İlçemize 

8 sene önce karayoluyla gelmeye 
başladı. 8 yıl önce Felix gibi seyahat 
acenteleri Antalya üzerinden kısa 
süreli geçiş için ilçemizi kullandı. 

Felix seyahat acentesinden 
Beijng Belediye Başkanı geldi. Onu 
aldık dolaştırdık, gezdirdik. Bölgeyi 
çok sevdi. Hatta Birol Ganioğlu 

abimiz bölgeyi gezmesinde yardımcı 
olmuştu. Size dört tane gazeteci 
yollayacağım dedi ve yolladı. 

Uzakdoğulu turistler 
Kapadokya’ya mutlaka gidiyorlar. 
Kapadokya’ya gitme nedenlerini 
araştırdığımızda balon uçuşlarının 
önemli etken olduğunu gördük. 
Bunun yerini yamaç paraşütünün 
alabileceğini düşündük. Biz bu 
dört gazeteciyi gezdirdik, yamaç 
paraşütü yaptırdık, Saklıkent’i 
gezdirdik, balık pazarına götürdük. 
Sağ olsun Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ücretsiz uçuş yaptırmıştı. 
Gazeteciler geri gittikten sonra 
sosyal medyadan yaşadıklarını 
anlatmışlar. Ondan sonra gelenler 
aynı yolla geldiler. 

2015 Yılında Otellerimizde 
konaklayan turistler arasında 
Çinliler hem sayı hem de elde edilen 
gelir anlamında İngilizleri geçmiştir. 
Geleceğin turizm gezginlerinin 
Çinliler olacağına inanıyorum. 
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“Sezona Merhaba” 
1. Ölüdeniz 
Fethiye Yamaç 
Paraşütü Bahar 
Buluşması 4-7 
Mayıs Tarihlerinde 
yapıldı

“Sezona Merhaba” adıyla bu 
sene ilki düzenlenen 1. Ölüdeniz 
Fethiye Yamaç Paraşütü Bahar 
Buluşması 4-7 Mayıs Tarihlerinde 
Belceğiz Plajında gerçekleştirildi. 
Çok sayıda yerli ve yabancı yamaç 
paraşütü pilotunu Ölüdeniz’de 
buluşturan etkinlikte, Babadağ’dan 
atlayan pilotların havada yaptığı 
gösteriler, Belcekız Plajında 
güneşlenenlere oldukça keyifli anlar 
yaşattı. Akrobasi gösterilerinin 
yanında paramotor gösterileri de ilgi 
gördü.

Türkiye Motokros 
Şampiyonası 2. 
Ayak Yarışı  13-14 
Mayıs tarihinde 
Esenköy Offroad 
Parkta yapıldı

Türkiye Motorsporları 

Federasyonunca düzenlenen 
yarışmanın ikinci ayağı 13-14 Mayıs 
2017 tarihlerinde Esen köyde 
bulunan Akdeniz Offroad Park’ta 
gerçekleştirildi.

Fethiye Orman Spor Kulübü 
tarafından organize edilen yarışa 
100’e yakın sporcu katıldı. 1.350 
metre uzunluğundaki Akdeniz 
Off-Road Park MX Parkurunda 
yaşanan büyük mücadelede 
sporcular kıyasıya yarıştı.Yarışı 
izleyen binlerce seyirci 14 rampadan 
oluşan ve yüksekliği metreleri bulan 
atlayışlarla büyük heyecan yaşadı. 

Kabotaj Bayramı 
Renkli Geçti

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenecek yarışmalar bu sene 
de renkli görüntülere sahne oldu. 

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesinin 
organizasyonunda yapılan etkinlikler 
yoğun ilgi gördü. Deniz şehitleri 
anısına denize çelenk bırakılmasının 
ardından Kordon boyun’da 
gerçekleştirilen etkinliklerde renkli 
görüntüler oluştu. Fethiye Evi önünde 
şehitler için lokma döktürülüp, kordon 
boyunda serbest yüzme, kürek, yağlı 
direğe tırmanma ve tekne yarışları 
gerçekleştirildi. Yarışlar kıyıdan ve 
günübirlik tur tekneleriyle denize 
açılan vatandaşlar tarafından ilgiyle 
izlendi.

Ajanda
İşyerlerinde Pozitif 
Yönetim konulu 
eğitim 9 Eylül 
Cumartesi Günü 
verilecek; İşyerlerinde 
Pozitif Yönetim konulu eğitim 
eğitmen İlker Kaldı tarafından 
verilecek. Pozitif yönetimde 
temel amaç, kişilerin, ekiplerin 
zayıf yönlerine değil, güçlü 
yönlerine odaklanıp onları daha 
iyi noktaya taşımaktır. İşyerinde 
pozitif yönetim kurum içinde 
eleştiri kültürü yerine sürekli 
geliştirme kültürünü güçlendirir ve 
çalışanlarına hissettirir. Şirketlerde 
pozitif yönetim hakim oldukça 
çalışan aidiyeti ve performansı 
da artacaktır. Bu eğitim, pozitif 
yönetimin şirketlerimizde ve tüm 
iş hayatımızda uygulanışı için yol 
haritası niteliğindedir.

Eğitim 1 Gün 6 saat sürecek. 

2. Uluslararası 
Benyamin Sönmez 
Çello Yarışması 17- 
19 Eylül tarihinde, 
Fethiye Klasik 
Müzik Festivali 
de 20-23 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacak: 

Benyamin Sönmez’in anısına 
2012 yılında başlayan ve kesintisiz 
devam eden Fethiye Klasik Müzik 
Festivali, bu sene yarışma ve festival 
olmak üzere iki bölümde yapılacak. 
Uluslararası Benyamin Sönmez 
Çello Yarışması 17- 19 Eylül tarihinde 
yapılacak.  28 yaş ve altındaki 
yarışmacıların katılımına açık olan 
Yarışmanın ödül töreni Festivalin 
başlangıç günü olan 20 Eylül 
tarihinde gerçekleştirilecek. 

Fethiye Klasik Müzik Festivali 
20-23 Eylül tarihleri arasında 

yapılacak. Fethiyeli klasik müzik 
severlere oldukça güzel anlar 
yaşatacak festivalde, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni 
Orkestrası, keman sanatçısı Berfin 
Aksu, piyanist İbrahim Yazıcı ve 
Anadolu nefesli beşlisinin de 
katılması bekleniyor. 

Duygusal 
Zekayı Arttırma 
Teknikleri 23 Eylül 
Cumartesi Günü 
yapılacak;

Eğitim Lonca’dan Nebi Acar 
tarafından verilecek eğitimde; 
Günümüz iş dünyasında kişilerin 
başarısında analitik zekadan 
daha önemli bir rol oynadığı son 
yapılan araştırmaların sonuçları ile 
ispatlanmış olan Duygusal Zeka 
kavramının işlendiği bu eğitimde, 
katılımcıların kendilerini tanıma ve 
duygularının farkına varıp onları 
kontrol etmede duygusal zekalarını 
nasıl kullanıp, geliştirecekleri 
aktarılacaktır.

Eğitim 1 Gün 6 saat sürecek.

İşveren Açısından 
İş Hukuku 
Semineri 14 
Ekim Cumartesi 
Yapılacak: 
FTSO  Hukuk Müşaviri Av. Ezgi 
Kullukçu tarafından verilecek 
seminerde;

• İş Mevzuatında “İşveren” 
• İşçi-işveren ilişkisinde işverenin 

yükümlülükleri, 
• İşveren ve Yönetici Açısından İş 
Mevzuatındaki  Püf Noktaları 
• İş Sözleşmesi Türleri 
konuları hakkında bilgi verilecek. 

Seminer 3 saat sürecek. 

Yaşam İçin  
Yarış koşusu  
15 Ekim tarihinde 
yapılacak: FETAV’ın 
desteğiyle yürütülen “Yaşam 
İçin Yarış” projesi kapsamında 
düzenlenen koşu 15 Ekim tarihinde 
yapılacak. Her yıl yapılan yarıştan 
elde edilen gelirle de Fethiye Devlet 
Hastanesinin ihtiyacı olan cihazlar 
alınıyor.

Geçen yıl kansere dikkat çekmek 
ve Fethiye Devlet Hastanesi 
Onkoloji Kliniği’ne katkıda bulunmak 
amacıyla FETAV’ın katkılarıyla 
düzenlenen “Yaşam İçin Yarış” 
etkinliğine çoğunluğu İngiliz uyruklu 
vatandaşlar olmak üzere Almanya, 
İsviçre, Belçika ve Türkiye’den 
450’ye yakın vatandaş 5 km’lik 
yarışmaya engelliler teklerlekli 
sandalyeleriyle, bazı ailelerde bebek 
arabalarıyla katılmıştı. 
Geçen yıl elde edilen gelirle Fethiye 
Devlet Hastanesi Onkoloji servisine 
kanser teşhisini belirlemek için 
bronkoskopi cihazı alınmıştı. Bu sene 
de bronskopi cihazının enerji kaynağı 
ve monitör alınması hedefleniyor. 
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Ajanda

Kurumlarda Yenilikçilik
İnovasyon Eğitimi  
21 Ekim Cumartesi Yapılacak: 

İlker Kaldıtarafından verilecek eğitim, her kademedeki 
çalışanın, işlerine ve iş yapma biçimlerine bakmalarını ve 
onları sorgulamalarını sağlayan, yeni iş yapma biçimleri ve 
işe değer katacak yeni yöntemleri oluşturma konusunda 
bakış açısı oluşturmalarını sağlayacak, yaratıcı drama 
etkinlikleriyle desteklenen bir eğitimdir.

Eğitim 1 Gün 6 Saat sürecek.

Hava Oyunları Festivali  
17-22 Ekim tarihinde 
yapılacak:  
17-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası 
Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali yüzlerce yamaç 
paraşütü sporcusunu ağırlayacak. Festival Babadağ 
ve Ölüdeniz’e 5 gün boyunca oldukça eğlenceli anlar 
yaşatacak.  Yamaç paraşütü akrobasi gösterilerinin 
yanında, serbest atlayış, paramotor ve plajda yapılacak 
gösterilerin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kitap

40 Yaş Kızıma 

Mektuplar
Fethiyeli olan ve Bursa’da 

yaşayan Genel Cerrahi Uzmanı 

Ceyhun İrgil, “40 Yaş Kızıma 

Mektuplar” adlı kitabında; 2004-

2013 yılları arasında Kızıma 

Mektuplar ile başlayan ve ardından 

da çeşitli gazete ve dergilerde 

yayınlanan yazılarını bir araya 

getirmiş. Söz uçar yazı kalır diyen 

CHP Bursa Milletvekili de olan 

Ceyhun İrgil, kitabında okurlarını 

2004 yılından 2013 yılına kadar 

yaşanan toplumsal olaylara da 

kendi penceresinden baktırıyor.

Bavulunda Sevda 

Taşıyanlar
Fethiyeli yazar Işık Taban, Bavulunda 

Sevda Taşıyanlar adlı öykü deneme 

kitabında, Fethiyelileri tanınan mekanlarda 

geçen bilinmeyen öyküleriyle buluşturuyor. 

Fethiye’nin bir dönemine damga vuran 

insanların sanki resmi geçit yaparcasına 

yer aldığı Bavulunda Sevda Taşıyanlar 

adlı kitapta yazar Işık Taban, büyülü bir 

atmosferde anılara yolculuk da yaptırıyor.



makri makri 50  Ağustos-Eylül-Ekim 2017 51  Ağustos-Eylül-Ekim 2017

Yaşam

Babadağ’ın 
Çiçekleri

Bugüne kadar yamaç paraşütüyle ünlenen turizmin 
gözbebeği Babadağ; endemik bitkileri ve yabani 

hayvan varlığıyla da eşsiz olduğunu kanıtlıyor. 
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Çam ağaçlarıyla buluşan 
lagünüyle, 3 kilometre 
uzunluğundaki eşsiz 
kumsalı ve hemen 
bitişiğindeki Belceğiz 

Plajıyla Ülke turizminin 
gözbebeği konumundaki 
Ölüdeniz’in hemen yanı başında 
bulunan Babadağ, yamaç 
paraşütü için uygun koşullarıyla 
dünyanın en önemli spor 
merkezlerinden biridir. 

Babadağ’ı eşsiz kılan 
nedenler; yıl boyu sıcak esinti 
alması, kalkıştan hemen sonra 
deniz üzerinde uçulabilmesi, 
farklı yönlerde rüzgarı karşılayan 
1200 metre, 1700 metre, 
1800 metre ve 1900 metre 
olmak üzere 4 kalkış pistine sahip 
olması  ve Ölüdeniz’in muhteşem 
manzarasında uçmanın verdiği eşsiz 
duygu olarak gösteriliyor.

Ovacık’tan 1700 metre 
pistine çıkacak teleferiğin hayata 
geçmesiyle bu cazibenin daha da 
artacağı öngörülüyor.

BABADAĞ BITKILERIYLE DE 
ÖZEL BIR KONUMDA
Babadağ’ın bilinmeyen bir diğer 

özelliğiyse barındırdığı endemik 
bitki örtüsü nedeniyle yıllardır 
botanikçilerin ilgisini çekmesidir. 

Antik çağda Kragos olarak 
adlandırılan Babadağ, ılıman bir 
iklimin hakim olduğu denize yakınlığı 
nedeniyle, nadir ve dağa özgü 
(endemik) çok sayıda bitkiye ev 
sahipliği yapar. Florasındaki yaklaşık 
47 nadir taksondan biri olan dağa 
endemik, Sternbergia candida 
(Çakal Nergis) Bern Sözleşmesinde 
(Korunması gereken bitkiler) yer 
alıyor. 

Babadağ sınırları içinde tespiti 
yapılan 249 tür bitkiden 69’u 
Türkiye için endemiktir. Bunlardan 
9’u Babadağ endemik, 1’i Babadağ 
ile birlikte Çal Dağında, 1’i Babadağ 
ile birlikte Çal ve Eren Dağında, 
1’i Babadağ ve Eğridir’de, 1’i de 
Babadağ, Sandras ve Tuzla Belinde 
yetişen 4 bölgesel endemik bitkiyi 
barındırıyor. 

Bunların arasında mor yıldız, 

çakal nergisi, çançiçeği, yabani 
papatya, pireotu, devedikeni, 
adaçayı, civanperçemi, acı 
çiğdem, domuzturpu, sütleğen 
bulunmaktadır. 

Akdeniz Bölgesi’ndeki pek çok 
dağda olduğu gibi Babadağ’ında 
alçak kesimlerde maki ve kızılçam 
ormanı, ağaç sınırına kadar sedir 
ormanı ve subalpin kuşakta sarp 
kayalık, taşlık yamaç ve açık zirve 
bitki topluluklarından oluşur. 

Babadağ’ın yamaç ve 
tepelerinde, vadilerinde, koy ve 
kıyılarında önemli yabani hayvan 
varlığı söz konusudur. Yaban keçisi, 
kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, 
porsuk ve su samuru dağda görülen 
türler arasındadır.

Bölge aynı zamanda yörenin 
önemli kuş barınma ve üreme 
alanlarından biridir. Puhu, kaya 
kartalı ve maskeli örümcek kuşu 
diğer kanatlılarla birlikte bu bölgede 
yaşama alanı bulmuştur. Ayrıca 
birçok sürüngen türünün yanı sıra 
nesli küresel boyutta tehlike altında 
olan kara semenderine de bu 
bölgede rastlanır.

ÜLKE OLARAK ENDEMIK 
BITKI ZENGINIYIZ
Türkiye dünyada benzerine 

nadir olarak rastlanabilen bir 
bitki çeşitliliğine sahiptir. Avrupa 
kıtasının bütününde var olan bitki 
sayısının toplamı 12.000 civarında 
iken ülkemizde bitki türlerinin sayısı 

9 binin üzerindedir. Bitki çeşitliliği 
bakımından Avrupa’dan üstün olan 
ülkemiz, endemik bitki açısından da 
dünya sıralamasında üst sıralarda 
yer almaktadır. Türkiye’de bulunan 
endemik bitki sayısı yaklaşık olarak 
3 bin civarındadır. Avrupa’nın 
toplamında ise bu sayısı 2.750’dir. 
Türkiye bitki çeşitliliği bakımından 
Avrupa’dan çok üstündür. Buzul 
çağları zamanında Anadolu’nun 
bitkiler için bir koruma bölgesi 
olması, ülkemizin bitki örtüsü 
konusunda üst sıralarda yer 
almasına sağlar.

ZENGINLIĞE KARŞI
 BOTANIK TURIZMI GELIŞEMEDI
Dünyada botanik turizmine 

ilgi duyan ciddi sayıda bir kitle 
vardır. Bölgemizde bu bitki 
zenginliğe rağmen botanik turizmi 
gelişmemiştir. Bu konuda bilincin 
oluşmaması da değerlerimizin 
yurtdışına kaçırılmasına yol 
açmaktadır.   

Botanik konusunda yetişmiş, 
bilgili rehberlerin bulunmayışı ve 
bitki tohumu ve soğanlarının başka 
ülkelere kaçak yollarla götürülmesi 
ülkemizde ve bölgemizde önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
1983 ve 1988 yılları arasında 
yayınlanan iki kararname ile 
yabancıların doğada bitki, hayvan ve 
arkeolojik materyal toplamaları izne 
ve belli kurallara bağlanmış ve yasal 
boyut getirilmeye çalışılmıştır. 

Müthiş deneyim; Likya Yolu yürüyüşü, 
olağanüstü güzellikler arasında atılan her 
adımda daha fazla keyiflenilen bir doğa 
yürüyüşüdür.
Baharda karla kaplı olan Babadağ’ın zirvesinden 
uçup, aşağıda masmavi denizi ve altın sarısı 
kumlarıyla adeta yamaç paraşütüyle uçanları 
davet eden Kumburnu ve Belcekız Plajına 
inerek, tulumu çıkarıp denize atlamanın keyfi 
doğa, deniz ve macera severler için olağanüstü 
bir deneyimdir. "Likya Yolu; Dünyanın en iyi 10 
yürüyüş yolu arasında gösterilen
Likya Yolu, Babadağ’ın eteklerinden
geçmektedir. 1999 yılında Kate
Clow tarafından “Fethiye’den
Antalya’ya Likya Yolu” projesi
ile tanınan Likya Yolu, tarihsel
kaynaklarda antik Likya’nın sınırları
içindeki site devletlerini birbirine
bağlayan patikaların oluşturduğu bir
ulaşım sistemi olarak anlatılır."
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Rıfat Özdemir; Doğa dostu, 
fotoğrafçı, namı diğer çiçeklerin 
babası. Cem Alanı yolunda daha önce 
görmediği bir çiçeğin fotoğrafını 
çektiğinde farkında olmadan botanik 
dünyasına yeni bir türle katkıda 
bulunmuş. Çiçek yöremizde yetiştiği 
bilinmeyen lokal endemik bir tür 
olduğu için adı da Biarum Rifatii 
olarak verilmiş. 

BABADAĞ ÇOK ÖZEL
 BIR KONUMDA
Bu işin heyecanı olmazsa dağ 

taş yürünmez diyen Rıfat Özdemir 
Babadağ ve bitkileri hakkındaki 
düşüncelerini şöyle dile getiriyor;  
“Babadağ’ın bulunduğu iklim 
kuşağı çok önemli, iklim kuşağı 
bir çok çiçeğin yetişmesine imkan 
veriyor. Bir tarafı Ege, bir tarafı 

Akdeniz Bölgesi. Akdeniz ile Ege’nin 
birleştiği yerde bulunuyor. Babadağ 
çok miktarda endemik bitkiyi 
barındırıyor. 

Benim gezmeyi çok sevdiğim üç 
dağ var. Babadağ, Çal Dağı ve Eren 
Dağı. Babadağ’ı Mendos ile aynı 
değerlendiriliyor. Bu dağlarda çok 
çeşitli bitkiler var. Bunların içinde 
Babadağ bambaşka bir konuma 
sahip. Doğusunda başka batısında 
başka bitkileri var. Doğusuna Minare 
Köyü taraflarına gidin başka çiçekleri 
bitkileri görürsünüz, Güneyine gidin 
Kelebekler Vadisine kadar iner orada 
başka çiçek ve bitkileri görürsünüz. 
Babadağ’ın her bölgesinde farklı 
farklı çiçekler var. Her ay gitseniz 
farklı farklı çiçekleri bulabilirsiniz. 
Örnek olarak mart ayında giderseniz 

Çakal Nergisi görürsünüz. Nisanda 
gidin laleleri, çiğdemleri görürsünüz. 
Ağlayan gelin dediğimiz ters laleleri 
görürsünüz. 

BABADAĞ BITKI ZENGINI
Babadağ’da 69 endemik bitki 

var. Bunun 9’u dağa özgü (sadece 
Babadağ’da yetişen) endemik, 1’i 
Babadağ ile birlikte Çal Dağında, 
1’i Babadağ ile birlikte Çal ve Eren 
Dağında, 1’i Babadağ ve Eğridir’de, 
1’i de Babadağ, Sandras ve Tuzla 
Belinde olmak üzere 4 adette 
bölgesel endemik bitki yetişiyor. 
Türkiye’de 174, Muğla’da 74 çeşit 
orkide var. Bunların büyük kısmı da 
Fethiye’de yetişiyor.

Çiğdem konusunda dünyaca 
üne sahip ve otorite sayılan Ronald 
Ruksans adında Litvanyalı bir 
bahçıvan 80’li yıllarda Babadağ’a 
gelmiş. Ronald Ruksans, 
Babadağ’dan çiğdem toplamış. 
Götürmüş laboratuarda üretmiş. 
İki yıl önce “ Crocus Babadağensis” 
diye makalesini yayınladı ve dünyaya 
tanıttı. O çiğdem Babadağ’a özgü 
endemik olarak tescil edildi. 

Crocus isauricus subsp 
biflorus  isimli çiçek Helmut 
Kerndorff- Erich Pasche ve 
Dörte Harpke isimli araştırmacılar 
tarafından 15 adet yeni  çiçek 

ismiyle isimlendirilmiş ve 
Babadağ’daki çiçeğin adı  Crocus 
Rechingeri  olmuştur. 

Bilim adamları çiçeğin ismi 
bilinse de çiçeği alıp götürüyor 
laboratuara, inceliyor. Farklılığı varsa 
ayırıyor. Örnek olarak 
dalları tüylüyse, bir özelliği 
farklıysa onu ayırıp yeni bir 
tür diyorlar. Yeni tür olunca 
da adını değiştiriyorlar. 
Ruksans makalesinde 
Crocus Babadağensis sedir 
ağaçlarının altında yetişiyor 
diye yazmış. 

O çiğdemi, arkadaşım 
Bülent Elmas ile Akbel 
Yaylasında aramadığımız 
yer kalmadı, bulamadık. Sosyal 
medyadan bir hocaya ulaştık, yerini 
sorduk söylemedi. 

Bir grup yürüyüşçü Likya 
Yolundan yürürken çiğdemin 
fotoğrafını çekmiş. Oradan öğrendik 
ve fotoğrafını çektik. 

AVRUPA’DA BOTANIK 
TURIZMI YAYGIN
Avrupa’da botanik turizmi 

yaygın. Üzeri açık araçlarla 
gezdirilip o bölgede hangi çiçek 
varsa gösteriyorlar. Antalya ve Kaş 
tarafında azda olsa botanik turizmi 
var. 

Babadağ’da botanik turizmi için 
bir ortam olsa başlı başına farklı bir 
çekim alanı oluşturabilir. 

Bölgemizdeki çiçekler korunup 
çoğaltılmış olsa, sadece bu çiçekleri 
görmek için gelen turist olur. 

Bir eleman yetiştirip 
bununla ilgili olarak 
görevlendirilmesi yeterli. 
Hangi mevsimde hangi 
çiçekler yetişiyorsa 
bunun belirlenmesi 
gerekiyor. Örneğin 
buraya botanik turizmi 
için turist gelse 
üzeri açık araçlarla 
gezdirip Çakal Nergisi 
gösterip özellikleri 

anlatılır, oradan daha yukarı çıkıp 
çiğdemler gösterilip özellikleri 
anlatılır gibi o dönemde Babadağ’da 
yetişen çiçekler anlatılan bir tur 
düzenlenebilir. Bu konuda ormanın 
bir çalışması oldu ancak fazla sonuç 
çıkmadı. 

BABADAĞ’DAKI BITKI 
ZENGINLIĞI KORUNMALI
Babadağ’daki bitki zenginliğinin 

korunması bölgemiz için çok önemli. 
Bizim hocalardan bir ikisi İngiltere’ye 
gittiklerinde pahalı çiçeklerin satıldığı 
bir vitrin görüyorlar. İnceliyorlar 
çiçeklerin içinde, en pahalı satılan 

Babadağ 
bitki 
zengini
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bizim Çakal Nergis. Buradan 
çalıp götürüp orada çoğaltmışlar, 
satıyorlar. Koruyamıyoruz. 

Belirli dönemlerde bitki 
kaçakçılarının gelip soğanları 
topladığı biliniyor. Bu dönemlerde 
Babadağ girişinde bekleyen 
arkadaşlar araçların bagajını kontrol 
etseler yeter. Çakal nergisleri, 
çiğdemleri kaçırmak için gelme 
zamanı belli, o dönemde kontrol 
artırılsa yeter. Bir çok kişi soğan 
toplayıp götüren yabancıları görmüş. 
Biz bu nedenle çiçeklerin yerini 
kimseye söylemiyoruz.  

Mesela buradan toplanıp 
götürülen bir çiğdemi laboratuar 
ortamında çoğaltıp, bir soğanını 50 
Euro’ya satıyorlar. Yabancılar ne 
alacağını bilerek geliyor ve toplayıp 
gidiyor. Bu şekilde tahrip ediliyor.” 

Çakal Nergiz; Dünyada 
yalnızca Babadağ’da yetişiyor 
olmasına karşın, çakal nergis 
doğal yaşam ortamında koruma 
altında değildir. Bu nedenle, 1990’lı 

yılların başında dağdan yaklaşık 
8 ton bitki toplanarak yurt dışına 
satılabilmiştir. Hiçbir kontrole ya da 
engele takılmadan gerçekleşen bu 
ticaret, Avrupalı bahçe severlerin 

haber vermesi ile ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’deki Soğanlı Bitkiler 
Yönetmeliği gereğince çakal 
nergisin doğadan toplanması ve 
ihracatı yasaktır. 

İŞ'te Kalite

Günümüzde müşterilerin, 
işletmelerden beklentileri 
gün geçtikçe artış 
göstermektedir. Müşteriler 
tarafından tercih edilebilmek 

için artık sadece “kaliteli” ürün 
veya hizmet sunmak yetmemekte, 
Müşteriler alacakları ürün ve hizmeti 
seçerken o işletmenin çalışanları için 
sağladığı güvenli çalışma ortamından, 
toplum için yer alınan sosyal sorumluluk 
projelerine kadar geniş kapsamlı 
sorgulanmakta ve bu sonuçlara göre de 
tercih edilme kriterleri oluşmaktadır. Bu 
beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının 
da geçerliliğini yitirmesine sebep 
olmuş; iş sağlığı ve güvenliği, çalışan 
memnuniyeti, topluma katkı vb. ifadeler 
işletmelerin kalite politikalarında yer 
almaya başlamıştır.

Bu sayıdaki yazımızda 
işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
kavramı ve 1 Temmuz 2017 tarihli 
ve 30111 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan 
ve bazı İSG hizmetleri ile yükümlülük 
süresinin 2020’ye ertelenmesi ile 
ilgili geniş bilgi bulabilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği küresel 
boyutta bir sorundur. ILO 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) 
verilerine göre her yıl işle ilgili kaza ve 
hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan 
fazla kişi hayatını kaybetmektedir. 
Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek 
hastalığı vakası ile 300 milyon 
ölümcül olmayan iş kazası meydana 
gelmektedir. İşle ilgili hastalık ve 
ölümlerin yarattığı ekonomik yük 
ile verimlilik kaybı küresel GSYH’nin 
%4’ünü teşkil etmektedir. Bu 
nedenle, güvenli ve sağlıklı bir iş 
ortamının sağlanması ve teşvik 
edilmesi bir öncelik olmalıdır.

Çalışanlar için tüm yönleriyle 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının oluşturulamaması, çalışma 

hayatının günümüzdeki en önemli 
sorunlarından biri durumundadır. 
Birçok ülkede, özellikle bizim gibi 
sanayileşme yolunda ilerleyen ve 
gelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar 
ortaya çıkmakta, bu sorunlar 
çalışanların sağlığı yanında iş verimini 
de etkilemektedir. Hem üretim hem 
de hizmet sektörlerinde, işyerlerini 
çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale 
getirmek, kanunlarca da zorunlu 
kılınmıştır. İşte tam bu noktada, 
Occupational Health and Safety 
Assessment Series ifadesinin baş 
harflerinin bir araya getirilmesi ile 
kısaltılan ve Britanya Standartları 
Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 
yılında yayımlanan OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardı, bu zorunluluğu yerine 
getirmede yardımcı olabilecek, tetkik 
edilebilir ve uluslararası platformda 
kabul gören bir standart olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

OHSAS 18001 her sektöre 
göre uygulanabilen, iş sağlığı ve 
güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların 
genel stratejileri ile uyumlu olarak 
sistematik bir şekilde ele alınıp 
sürekli iyileştirme yaklaşımı 
çerçevesinde çözümlenmesi için 
kullanılan etkin bir araçtır. Bu 
standart yardımıyla iş sağlığı ve 

güvenliği risklerinin belirlendiği, 
analiz edildiği ve önlemlerle asgari 
seviyeye indirildiği, yasal mevzuata 
uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
hedeflerin bulunduğu ve bunların 
gerçekleştirilmesi için uygulamaların 
hayata geçirildiği bir yönetim sistemi 
kurmak mümkündür. Bu sayede 
çalışanlar acil durumlara hazır, iş 
sağlığı ve güvenliği performansını 
izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme 
faaliyetlerini başlatmak için kullanan, 
faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını 
gözden geçiren ve dokümante eden 
bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerine gereken önemi veren 
bir sistemin parçası olacaklardır.

Artık “kalite” denilince, 
kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili mevzuata ne derece uygun 
olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve 
sağlıklı çalışma ortamını oluşturup 
oluşturmadığı ve bu ortamı 
sürekli iyileştirip iyileştirmediği de 
sorgulanmaktadır.

OHSAS 18001’in üç ana başlıkta 
toplayabileceğimiz amaçları 
şunlardır:

1) Çalışanları korumak: Çalışanları 
işyerinin olumsuz etkilerinden 
korumak, rahat ve güvenli bir 
ortamda çalışmalarını sağlamak iş 
sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.

2) Üretim güvenliğini sağlamak: 

İş Sağlığı ve Güvenliği
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İş kazaları ve meslek hastalıkları 
sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş 
günü kayıplarının en aza indirilmesi, 
dolayısıyla iş veriminde artışın 
sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/
veya hizmet) korunması iş sağlığı ve 
güvenliğinin amaçlarından biridir.

3) İşletme güvenliğini sağlamak: 
Çalışma ortamlarında alınan 
tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye 
sokabilecek yangın, patlama, makine 
arızaları ve devre dışı kalmaların 
ortadan kaldırılması işletme 
güvenliğini sağlayacaktır.

Birçok kuruluş, değişen yasalara 
uyum sağlamak ve iş güçlerini 
korumak amacıyla risk yönetimi 
stratejilerinin bir parçası olarak 
bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi uygulamaktadır. Bu sistem, 
kuruluşların tutarlı bir şekilde sağlık 
ve güvenlik risklerini tanımlamasına 
ve denetlemesine, kaza risklerinin 
azaltmasına, yasalara uyuma 
yardımcı olmasına ve genel 
performansı artırmasına 
olanak sağlayan bir 
çerçeve sunarak güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma 
ortamını teşvik eder. 
OHSAS 18001, iş 
sağlığı ve güvenliği 
konusundaki gereklilikleri belirlemesi 
ile birlikte ayrıca kalite ve çevre 
standartları ile uyumlu uluslararası 
bir standarttır. Bu sebeple OHSAS 
18001, diğer yönetim sistemlerine 
rahatlıkla entegre edilebilmektedir. 
OHSAS 18001, hem kuruluşların 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal 
mevzuata uyumlu olduğunu 
gösterirken hem de iş ortamının 
sürekli iyileştirilmesi sayesinde 
iş yerindeki üretkenliği ve verimi 
arttırmaktadır. 

OHSAS 18001, kuruluşların ürün 
ve hizmetlerinin güvenliğinden çok 
çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine 
yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi’nin 
Faydaları Nelerdir?

İş yerlerinde ölüme, hastalığa, 
yaralanmaya, hasara ve diğer 
kayıplara sebebiyet veren 
istenmeyen olayların büyük ölçüde 

engellenmesini sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını 

diğer faaliyetlere entegre ederek 
kaynakların korunmasını sağlar.

Sağlık ve güvenlik konularına 
verilen önemi dolayısıyla yönetimin 
taahhüdünün sağlandığını gösterir.

Kurumun itibarını arttırarak 
kamu gözünde güvenilir firma imajı 
kazandırır.

Çalışanların motivasyonunu 
ve katılımını arttırır, kuruma 
güven duymalarını sağlar, kuruluş 
değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
ulusal ve uluslararası şartlara ve 
yasalara uygunluğu gösterir.

İş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerinin kuruluş içerisinde 
sistematik olarak yayılımını sağlar.

Meslek hastalıkları ve kaza 
sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş 
gücü kaybını önler.

Arıza süresi ve bunun yol açtığı 
maliyetlerde potansiyel düşüşe 

sebep olur.
Hem bugün hem de 

gelecekte sağlık ve 
güvenlik risklerinin 
daha iyi yönetilmesine 
imkan sağlar.

İş sağlığı güvence 
altına alınırken, müşteri 

taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği 
sağlanarak müşteri memnuniyetine 
ve sadakatine katkıda bulunur.

Risk yönetimi ile muhtemel iş 
kazalarını kontrol altına alır. Önlem 
uygulamalarının açık bir biçimde 
tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlar. Bunun 
sonucunda kazalar önlenmiş olur.

Kazalar ve hastalıklar nedeni ile 
üretimin durmasını, yavaşlamasını 
önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve 
tazminatların azaltılmasını sağlar, 
işletme maliyetlerini düşürür.

Kuruluşun saygınlığının 
arttırılması suretiyle rekabette 
avantaj sağlar.

Çalışma ortamlarında alınan 
tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye 
sokabilecek yangın, patlama, makine 
arızaları vb. durumların ortadan 
kaldırılması neticesinde işletme 
güvenliğini sağlar ve güvenlik 

kültürünü güçlendirir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları 

sebebiyle oluşabilecek iş ve iş 
gücü kayıplarını en aza indirerek, 
iş veriminde artışı ve maliyetlerin 
düşürülmesini sağlar.

Resmi makamlar önünde, 
kuruluşun iş güvenliğine olan 
duyarlılığını kanıtlar.

Diğer yönetim sistemi 
standartlarına entegre bir sistem 
kurulabilmesi avantajı ile doküman, 
çaba, sistem tasarrufu sağlar.

OHSAS 18001 STANDARDI’NI 
KIMLER KULLANABILIR/
UYGULAYABILIR?
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, 
iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve 
halk için sağlık ve güvenlikle ilgili 
riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak 
veya en aza indirmek üzere resmi 
bir prosedür uygulamayı isteyen her 
kuruluş tarafından benimsenebilir. 
Genel bir standart olduğundan her 
boyuttaki ve sektördeki kuruluşun 
ihtiyaçlarına cevap verebilir.

50’den az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İlgili 
Bazı Hükümler 2020’ye ertelendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında 
AZ TEHLİKELİ sınıfta faaliyet 
gösteren 50 altı çalışanı olan 
işletmeler ile KAMU kurumlarında, 
sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekiminden İSG hizmeti alınmasının, 
2017’den 2020’ye 3 yıl erteleme 
yapılmasını da içeren 7033 sayılı 
“Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 
2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

İSG ile ilgili kısmi erteleme yasa 
maddesi Resmi Gazetede aşağıdaki 
gibi yayımlanmıştır; 

“50’den az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; 
(işe giriş, periyodik muayeneler ve 
tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri, işverenler veya işveren 
vekilleri tarafından (İSG sertifikası 

İŞ'te Kalite
olması şartıyla) yürütülebilecek. 
50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri 
hekimleri yerine) aile hekimleri ve 
kamu sağlık hizmeti sunucularından 
hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile 
“iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
desteklenmesi” hükümleri, 1 
Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 
2020’de yürürlüğe girecek.”

Sanayi ve Üretime Destek 
Yasa Tasarısı ile 2017’den 2020‘ye 
3 yıl erteleme yapılan kısım; İSG-
Katip (https://isgkatip.csgb.gov.
tr/Logout.aspx) sisteminde işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
için İSG-Katip ataması yapılarak, 
işyerlerinin periyodik ziyaretlerle 
olası meslek hastalıkları ve iş 
kazalarına karşı önleyici yaklaşımla 
profesyonel hizmetler alınmasıdır. 
Bunun dışında tüm işverenler 
ve çalışanlar İSG Mevzuatının 
tamamından sorumludur.

İş Sağlığı Güvenliğinde 
Aylık Sürekli Hekim ve Uzman 
Görevlendirmesi Dışındaki Tüm Yasal 
Yükümlülükler 1 Ocak 2013 İtibariyle 
Devam Etmektedir.

1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı 
İSG Kanunu ile; Kamu kurumları 
ile az tehlikeli sınıfta yer alan 
50’den az çalışanı olan işletmelere 
aşağıdaki işveren yükümlülükleri 
resmi gazetede yayımlanarak 
devreye alınmış durumdaydı ve 
halen devam etmektedir. İSG-
Katip ataması ile alınabilecek 
sürekli iş sağlığı güvenliği hizmeti 
zorunluluğu 2017‘den 2020‘ye 3 yıl 
ertelense dahi aşağıda bazı başlıkları 
verilen hizmetler OSGB firmalarından 
alınmaya devam edecektir.

Hali hazırda OSGB firmalarıyla 
sözleşme yapmış olan firmalar 
cezai müeyyidesi olan yasal bir 
zorunluluk olmasa da bir gereklilik 
olarak İSG hizmeti almaya devam 
edebilecekleri gibi aşağıda bazı 
başlıkları verilen zorunlu hizmetleri 
alarak sadece İSG-Katip atamasını 
kaldırabilirler.

OSGB firmalarından alınmaya 
devam edilmesi zorunlu hizmetler;

1.İSG Risk Değerlendirme Raporu 
Hazırlanması 
2.Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye 
Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1) 
3.Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG 
Eğitimi Alınması 
4.Çalışanlar arasından belirli kişilerin 
ilkyardımcı sertifikası alması 
5.Koruyucu donanım ve 
ekipmanların belirlenmesi, tedariği, 
eğitimi 
6.Personel görev tanımlarının, İSG 
Talimatlarının ve prosedürlerin 
hazırlanması 
7. İşyerinde kullanılması gereken iş 
güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

8. Ortam ölçümleri, mühendislik 
kontrolleri ile işe – işyerine özgü 
diğer İSG gereklilikleri….

IŞVEREN HANGI DURUMLARDA 
SIKINTI YAŞAR?
İş Kazası, Meslek Hastalığı, 

Çalışan Şikayeti, Denetim, 
Sigorta işlemleri, Yangın 
gibi afetlerde; işverenden 
İSG kanunu yükümlülükleri 
sorgulanacaktır. İşveren veya yetkili 
işveren vekili,  eğitim ve sınav ile 
alınabilen “İSG Sertifikasına” sahip 
ise kuruluşundaki İSG yükümlüklerini 
ve  sorumluluğu üstlenebilecektir. 

IŞYERININ TEHLIKE SINIFI 
NASIL BELIRLENIR?
İşyeri SGK sicil numarasının 

ilk 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri 
faaliyet kodunu / işkolu kodunu 
göstermektedir. 26/12/2012 tarihli 
ve 28509 sayılı (Değ. 4/2/2014 
- 28903) Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İş 
Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliğinde dörtlü 
kodlara karşılık gelen bu kod içeriğine 

göre bir veya daha fazla altılı koda 
ayrıştırılmıştır. Tescilin doğru olduğu 
dörtlü kodlar için tehlike sınıfı, 
işyerinin esas faaliyetini tanımlayan, 
tescil kodu /iş kolu kodunun altındaki 
altılı faaliyet kodunun karşısındaki 
tehlike sınıfıdır. 

Dörtlü tescil kodu/iş kolu 
kodunun esas işe karşılık gelmediği 
durumlarda SGK İl Müdürlükleri 
veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine 
başvurarak tescilin değiştirilip NACE 
Altılı Faaliyet kodunun yeniden 
seçilmesi gerekmektedir.

Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, 
Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, 
Perakende Mağazalar, Marketler, 
Apartmanlar, Büroda hizmet 
verenler (avukatlar, muhasebeciler, 
gümrükçüler, emlakçılar, reklam 
ajansları…)  Basit tarzda tekstil 
imalatı ve gıda imalat ve satış işleri 
vb…

Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, 
Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, 
kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi 
bazı fabrikalar…

Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat 
Sektörü, Maden – Metal – Kimya 
Sanayi, Hastaneler…

Kaynaklar ve Yararlı Linkler: 
http://www.ilo.org/ankara/

publications/WCMS_498818/lang-
-tr/index.htm

http://teknikbilimlermyo.
istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-
content/uploads/2015/03/06-
ISG-Kavram-ve-Kurallar

https://www.csgb.gov.tr/
media/4783/51kod_2017_internet.
xls

https://www.csgb.gov.tr/
media/3907/iskanunu.pdf
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Yöresel Tatlar

Zafer Öztürk; 
Leb-i Derya 
Aksazlar’ın 
Mutfak Şefi

KULLANILAN 
MALZEMELER:

Levrek, deniz börülcesi, yeşil biber, soğan, 
semizotu, sarımsak, turp, limon, defne 

yaprağı, zeytinyağı,  
tuz ve karabiber.

HAZIRLANIŞI:
Levrek marine edilir. İçine 

defne yaprağı ve ince kesilmiş limon 
konarak ızgaraya atılır. Tavaya konan 

zeytin yağı ısınınca sarımsak atılır ve karıştırılır. 
Aromasını bıraktıktan sonra deniz börülcesi 
ilave edilerek sotelenir. Tuz ve karabiber ilave 
edilir. 

Diğer tavaya zeytin yağı konulur ve soğan 
ve yeşil biber eklenerek sotelenir. Sarımsak 
ilave edildikten sonra semizotu ilave edilerek 
sotelenir. Semizotu ölmeden ateşten indirili, tuz 
ve karabiber eklenir. 

Levrek ızgarada piştikten sonra tabağa 
yerleştirilen sotelenmiş deniz börülcesinin 
üzerine alınır, sotelenmiş biber, soğan ile limon 
ve turp ile servis edilir.

Ankara’da doğan Zafer Öztürk, mutfağa karşı ilgi 
duymasının ardından bulaşıkçılıkla başladığı meslek 
hayatına mutfak şefliği ile devam ediyor. Herkes gibi ilk 
örnek aldığı usta aşçının annesi olduğunu belirten Zafer 
Öztürk, mesleğe başlamasını şöyle açıkladı; “Yeteneğimin 

olduğunu biliyordum. Evde denemeler yapıyordum. İlk patlıcanla 
başladım. Çok da severim. Çalışmaya başlayınca da gerisi geldi. 
Mesleğe başlayalı 17 yıl oldu. 

Bir dönem bir kafeterya çalıştırdık. Onun soğuk sandviç 
bölümüne bakıyordum. 

Bodrum’da çalıştım. Sezon kapandıktan sonra bir arkadaşım 
aradı, iş var çalışır mısın dedi. Bende çalışırım dedim ve Fethiye’ye 
geldim. Bir süre arkadaşımla beraber çalıştık. Yedi sene oldu hala 
Fethiye’deyim”.  

AŞÇILIK SADECE PARA KAZANMAK IÇIN YAPILAMAZ
“Bizim mesleğin sonu yoktur. Sürekli gelişmeye açık ve üretimin 

durmadığı bir meslektir. Mesleğimi çok seviyorum. Yeni tatlar 
denemeyi, hazırlamayı çok seviyorum. İnsanları doyurmak çok 
güzel bir şey. Gelen tabakları kontrol 
ederim. Tabak dolu geldiyse 
neden beğenilmedi diye 
düşünür kendimce 
yorumlarım. 
Tabaklar boşsa 
genelde yemek 
beğenilmiş 
demektir. Bazen de 
gelip teşekkür eden 
müşteriler oluyor bu tavır 
daha heyecan ve şevkle çalışmamıza 
neden oluyor. Bu iş sadece para kazanayım yeter mantığıyla 
yapılmaz.  

Altı tane eleman yetiştirdim hepsine de söyledim, sadece para 
kazanmak için yapılmaz, sevmiyorsanız yapmayın dedim. Size kendi 
hazırladığım Deniz Börülcesi Yatağına Lüfer Izgara yemeğinin tarifini 
vereceğim. Tatların uyumunu düşünerek hazırladım. Müşterilere 
denettim. Çok beğenildi ve şimdi gelip istiyorlar”. 

Şef Mavi Fethiye Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan’ın Genel 
Müdür olduğu Leb-i Derya Aksazlar’da çalışan Zafer Öztürk, Onur 
Arslan ile çalışmasını avantajlı olduğunu belirterek “Çok uyumlu 
çalışıyoruz. Özellikle yeni hazırladığım yemekleri önce Onur Beye 
tattırıyorum. Uyarılarını da dikkate alıyorum” diye konuştu.
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Paspatur 
Çarşısı

Şehirde hayat var

Yerli ve yabancı turistler kadar Fethiyelilerden 
de ilgi gören tarihi Paspatur Çarşısı, 
yüzyıllardır kente hayat vermiş. Yüzyıllardan 
beri gelen hareket, şehrin “Kalbinin attığı 
yer” yada “Şehirde hayat var” sözleriyle 

nitelendirilmiş. 
Şu anda eski binalarında turistik işletmelerin 

bulunduğu Paspatur Çarşısında, Fethiye’nin tarihi 
yapısı korunabilmiş en eski yapılar ile tarihi dokuya 
uygun olarak yeniden inşa edilmiş ya da restore edilmiş 
binalarını görmek mümkün. Paspaturda yer alan ve 1791 
yılında inşa edilen eski Camii Fethiye’nin ayakta kalan 
en eski yapılarındandır. 1891 yılında yapılıp o günden 
bu yana hizmet veren Osmanlı Hamamı da Paspatur 
Çarşısında görülmeye değer yerlerdendir. 

Fethiye’de; kara ulaşımının olmaması yüzyıllardır 
deniz ticaretini önemli bir hale getirmiş. Paspatur, 
iskeleye yakın konumuyla her dönem Fethiyeli 
tüccarların en önemli mülkleri haline gelmiş. 1900’lü 
yılların başında yerleşim ve ticarethanelerin olduğu 
Paspatur Çarşısında, Rumların mübadelede nedeniyle 
şehirden ayrılmalarının ardından evler boşaltılmış. Daha 
sonra da bazı yapılar palamut, tütün ve susam gibi 
ürünlerin deposu haline getirilmiş. Köylerde üretilen 

Paspatur Çarşısı; tarihi yapısı, eski 
evleri, eski evlerinde yer alan halıcısı, 
kilimcisinden hediyelik eşyacısına, 
barlarından restoranlarına kadar içinde 
barındırdığı renkli işletmeleriyle yerli 
ve yabancı tatilcilerden yaz kış ilgi 
görmeye devam ediyor. 
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tütün, susam, buğday ile toplanan 
palamut gibi ürünler tüccarlara satılır, 
tüccarlarda bu ürünleri Paspatur’da 
bulunan depolarda biriktirirlermiş. 
Belirli zamanlarda gelen gemilerle 
de Mısır gibi ülkeler ile İzmir, İstanbul 
gibi şehirlerde bulunan fabrikalara 

satarlarmış. Paspatur Çarşısı depolarla 
birlikte, bir dönem şehrin küçük 
sanayisi sayılan marangoz, demirci ve 
tamirci gibi işletmelere de ev sahipliği 
yapmış. 

Paspatur suyunun kaynadığı 
şimdiki ördekli havuzun yanında 

kahve bulunuyormuş. Şehrin eşrafının 
uğradığı kahve her dönem hayli rağbet 
görüyormuş. 

Paspatur adı ile ilgili çeşitli 
rivayetler bulunuyor.  Kimilerine 
göre adını kaynak suyundan alıyor. 
Arkeolog Pınar Döğerli Kafaoğlu, 

Desti Reklam arşivinden

Paspatur kelimesinin Fransızca 
kökenli olarak değerlendirilmesinin 
mümkün olduğuna ulaşmış. 
Bölgede 1800’lü yıllardan beri krom 
madeni işleten Fransızların Fethiye 
ile ilişkilerinin olması nedeniyle, 
Paspatur’un kelime anlamının 

Fransızca Pas (geçmek/adım)- 
Pature(turlamak)’den türemesinin 
mümkün olduğu belirtiliyor. 

Şu anda ördekli havuzun 
olduğu alanda kaynayan suya 
Paspatur suyu deniyor. Ördekli 
havuzun olduğu alandan kaynayan 

su üstü açık kanallarla denize 
ulaştırılıyormuş. Bu küçük 
su kanalları evlerin önünden 
geçiyormuş.  Bir çok aile de 
kullandığı suyu bu kanallara 
dökerek denize ulaşmasını 
sağlıyormuş.

Sağlık açısından içilmesi uygun 
olmadığı belirtilen  Paspatur Suyu 
için söylenen; “Paspatur suyundan 
içenler ya Fethiye’de kalırlarmış 
ya da dönüp dolaşıp mutlaka 
yine Fethiye’ye gelirlermiş” sözü 
gerçeği yansıtmasa da, Fethiye’ye 
yerleşip gitmeyen kişilere Paspatur 
suyu içmiş demelerinin sebebinin 
de bu inanışa dayanıyor.

1980’li yılların ilk döneminde 
turistlere yönelik olarak açılan 
halı, kilim, hediyelik eşya, bar ve 
restoran gibi işletmeler, 1990’lı 
yılların ortalarına kadar altın çağını 
yaşamış. Ölüdeniz’den Göcek’e 
kadar bölgeye gelen tüm yerli 
ve yabancı tatilciler alış veriş 
için mutlaka Paspatur Çarşısına 
uğrarmış. İşlerin iyi gitmesinin 
ardından işyeri sayısı da artmış. 
1990’lı yılların ortalarından sonra 
Çalış, Hisarönü ve Belceğiz kendi 
çarşısını oluşturmaya başlayınca 
Paspatur çarşısı eski günlerine 
hasret kalmış. 

Paspatur Çarşısı, şimdilerde 
ülkemizin turizmde düşüş 
yaşamasına rağmen günümüzde 
de eski evleri, tarihi binaları, renkli 
eğlence merkezleri, restoranları, 
barları, alış veriş dükkanlarıyla ışıltılı 
günlerini sürdürüyor. 

Her türlü turistik eşyanın hediyeliğin 
satıldığı Paspatur Çarşısı, özellikle 
akşam saatlerinde barları restoranları 
ve kafeleriyle cıvıl cıvıl olan rengarenk 
bir çarşı konumunda. 

Paspatur Çarşısının tarihsel 
süreci ve geldiği nokta konusunda 
Paspatur Çarşısı Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Levent Yılmaz, 
çarşıda uzun süre işletmecilik yapan 
Pınar Döğerli Kafaoğlu, Aytekin 
Aras, Ali Zercek ve Hamam Sokakta 
Doğan ve Eski Fethiye yazılarıyla 
beğeni toplayan yazar Işık Taban ile 
görüştük; 



makrimakri 66  Ağustos-Eylül-Ekim 2017 67  Ağustos-Eylül-Ekim 2017

Yaşam
kaldı. Bundan sonra da kaliteli işletme 
açılır diye düşünüyorum. 

Tiyatronun restorasyonu 
tamamlanabilseydi, tiyatronun önü 
açık hava müzesi olacaktı, müzenin 
önündeki büyük tarihi eserler 
tiyatronun önüne konacaktı, otopark 
kalkacaktı. O alan Paspatur Çarşısıyla 
bütünleşecekti. Fethiye’ye gelen turist 
salı pazarını görüp gidiyor, buradaki 
düzenlemeyle hem tiyatro hem de 
Paspaturu görebilecek. Bekliyoruz. 

Paspatur’da çok büyük problem 
yok. Biraz daha önem verilmesi 
gerekiyor diye düşünüyorum. 
Paspatur’un girişleri çirkin ve kötü 
görünüyor, algısı çarşıyı kötü etkiliyor.

Küçük dokunuşlarla Paspatur çok 
daha cazip hale gelebilir. Binaların 
cepheleri düzenlenebilir. Caminin 
çevresinin düzenlenmesi lazım. 
Paspatur’un çevresinin, yeşil alanın 
düzenlenmesi lazım. 

PINAR DÖĞERLI KAFAOĞLU; 
Paspatur Çarşı’sı, Fethiye’nin 

“KALBİNİNİN ATTIĞI YER” ya da 
“ŞEHİRDE HAYAT VAR” sloganlarına 
en uygun, en canlı en neşeli merkezi 
konumundadır. Paspatur, aynı 
zamanda geçmişe dayalı bilgilerin 
günümüze aktarılmasını sağlayan 

önemli bir yerleşkedir. Buradaki ara 
sokakların birbirlerini doksan derece 
açı ile keserek birleşmeleri ve hepsinin 
ana caddelere açılması Paspatur’un 
işlevliğini ve ilginçliğini daha da 
arttırmasına neden olmuştur.

PASPATUR İSMİNİN   
FRANSIZCADAN GELDİĞİ 
MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR
Paspatur kelimesinin Fransızca 

kökenli olarak değerlendirilmesi 
mümkün olduğu belirtilmektedir. 
Pas:adım, pature:yiyecek, içecek. 
Diğer bir anlamı otlak ve meradır. 
Paspatur kelime anlamı olarak;yiyecek, 
dolaşma, otlaktan ve/veya meradan 
geçiş anlamları taşır. 19 yüzyıl Fransız 
gezgin, arkeolog Charles Texier’in 
yaptığı çizimlerde Paspatur’u otlak ve 
mera olarak betimlediği görülmektedir.
Yine bu dönemde Fethiye’deki krom 
madenleri Fransızlar tarafından 
işletilmektedir. Cumhuriyet dönemin 
de bu ortaklık devam etmiş ve 
Paspatur’un girişindeki binada 1955 
yılında “Fransız Kültür Cemiyeti” 
kurulmuştur.

RUMLAR GİDİNCE 
EVLER 
DEPOYA DÖNÜŞTÜ 
Paspatur Bölgesi’nin antik 

dönemlerine bakacak 
olursak; Telmessos 
Tiyatrosu’na yakınlığı ve 
liman girişinde bulunması 
nedeniyle çağlar boyu 
önemini koruduğunu 
söyleyebiliriz.

1920 ve öncesi yerel 
halkın ve Rumların sevgi 
ile yaşam sürdükleri 
Paspatur’da, Rumların 

gidişinden sonra yapılar boşaltılmış, 
kimi yapılar tütün, pamuk, kereste, 
susam, palamut depoları olarak 
kullanılmış, kereste ve marangozların 
işyeri olmuştur.  

1980’li yıllarda Fethiye’de turizmin 
başlamasıyla bu bölge eski çarşı “OLD 
BAZAAR” olarak kimlik değiştirmiş ve 
halı, kilim, deri giysi ve hediyelik turistik 
eşya, restoranlarla, canlı müzik yapan 
barlar, kafelerle yine en ilginç bölge 
konumunu devam ettirmiştir.

KARANLIK VE TOPRAK 
YOLLARI VARDI
Benim Paspatur ile ilgili 

anekdotlarım şöyledir;
Çocukluğumda (1964-1969) 

Paspatur’un  ara sokakları toprak, 
karanlık ve izbe yerdi. Hamamın 
yanında boş arazide yazlık sinema 
vardı. Gazeteden yapılmış külah 
içinde çekirdek çıtlayıp film izlerdik. 
Film drakula gibi korku filmiyse asla 
Paspatur’un içinden geçmezdim.Yıllar 
sonra film seyrettiğim sinemanın 
karşısında seyahat acentesi açıp otuz 
beş yıl çalıştım. 

PASPATUR SUYUNU İÇEN GERİ 
GELİR SÖZÜNDEN ÇOK ÇEKTİM
Bu dönemde turizm derneği 

tarafından hazırlanan turistik bir 
rehberde “Paspatur’un suyunu içen 
bir daha Fethiye’ye gelir” lafından çok 
çektim. Gelen turist Paspatur suyunu 
sorup içmek istediklerini söylüyorlardı. 
Paspatur’un suyunun içilmediğini 
anlatmak için epey bir uğraştım. 
Komşularımı sevdim. Pizza74 vardı. 
Benim yaş grubum iyi bilir. Turkish 
pizza diye harika lezzetli  lahmacun ve 
pide yapardı. Duvarımız bitişikti. Bir gün 
duvar patladı, daha doğrusu Pizza 74’ün 

tuvaleti bizim ofis pislik içinde 
kaldı. Güldük geçtik. Belediye 
Başkanı Şakir Kandönmez 
tam turizm sezonun da 
sokakları kazdı taş döşedi. 
Hiç bir esnaftan para almadı 
ama sezonda yaptı diye çok 
söylenmiştik. Korunması 
gerekli binaların önü farklı 
kesme taş konuldu çok güzel 
oldu. Son söz olarak  şunu 
belirtmek isterim.Paspatur 
Fethiye’nin gözbebeğidir 
korumamız gerekir.

Paspatur Çarşısı 
Güzelleştirme Derneği 
Başkanı LEVENT YILMAZ: 

Paspatur Çarşısı eskiden depoların 
bulunduğu, işletmelerin olduğu, 
az sayıda ailenin yaşadığı bir yerdi. 
Yerleşim alanları Hamam sokaktan 
başlayıp yukarı tepeye doğru devam 
ediyordu. Paspatur’da eskiden yollar 
topraktı, yollarda ışık falan yoktu, 
yazın toz kışın çamur içindeydi, trafiğe 
açıktı. Meğri Restoranın olduğu yerde 
tütün depoları vardı. Babam Levent 
Pastanesini önce Kent Otelin altında 
açtı. Yanımızda Pamukkale Turizm 
vardı. Onun önünden de Kaş Kalkan 
minibüsleri kalkıyordu. Nereden 
geliyorsa dururdu bizim orada mola 
verir ondan sonra giderdi. Kent 
Otelin altında 5-6 sene durduktan 
sonra, 27 yıl önce Hamam sokağa 
taşındık. Sokak çok sakindi. Şu anda 
işlettiğimiz barın olduğu bina kendi 
mülkümüzdü. Yanımızda Bubon 
Bar vardı sonra onu da biz aldık. 
Tuborg bayi vardı. Kamyonlar gelir 
mal indirip mal doldururlardı. Karşısı 
boş alandı. İleride Şehrazat halıcılık 
vardı. Sokağın girişi kuyumcuların 
olduğu yer boş araziydi. Yazın düğün 
yapılıyordu. İleride Manavgatlı fırın 

vardı. Paspatur suyunun kenarında 
sazcı Ramazan Amca (Güngör) vardı. 
Orada bir dut ağacı vardı. Ramazan 
amca dut ağacından kesilmiş parçayı 
bıçakla düzeltip dururdu. Sazın iyisi 
dut ağacından olurmuş. Onun yanında 
börekçi Mustafa amca vardı, oğlu börek 
imal ediyordu. Onun yanında da bizim 
pastanenin imalathanesi vardı. 

Diğer sokakta Minu Hotelin olduğu 
yerde Kaya Oteli vardı. Karşısında 
Kent Otel vardı.  Hamam çok eski, 
eskiden de aynı şekilde çalışıyordu. 
Bananas’ın olduğu yer palamut 
deposuydu. Önce restoran oldu, daha 
sonra eğlence merkezine dönüştü. 
Sokağın başında Paspatur’un en eski 
popüler işletmelerinden Pizza 74 vardı. 
Restoran olarak en eskilerimizden 
rahmetli Zeki Abi vardı. Bana göre 
restorancılığı getiren kişi odur. 

Eskiden Ölüdeniz’e dolmuş 
yoktu. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının eski binasının olduğu yerin 
önünden kalkardı. 3 Tane dolmuş 
taksi vardı. Finansbank’ın olduğu 
yerde dondurmacı Cengiz usta vardı. 
Fethiye’nin ilk dondurmacılarındandı. 

İlk dönem yabancı dil bilen kişi çok 
azdı. Çat pat anlaşılıyordu. Herkes 
defterden kitaptan bakarak, el kol 
hareketiyle anlaşıyordu. Kimse de 

sorun etmiyordu. Bazen bir şey oldu 
mu yabancı dil bilen tanıdıklar çağırılır 
abi konuş denirdi. 

Fethiye’de turizm gelişmeye 
başlayınca yabancı dil bilen çalışanlar da 
Fethiye’ye gelmeye başladı. O zaman 
daha iyiydi, insanlar dil bilmeseler de 
içtendi ve turistler bunu biliyordu. 

İLK DÖNEMDE ALMAN 
TURİST ÇOKTU
Benim çocukluğumda Alman 

müşteri çoktu. Öncü Bey, Türk Travel 
adlı şirketi ile Fethiye’ye çok ciddi 
miktarda turist getirdi. Fethiye’nin adını 
duyuran, kalkınmasına sebep olan 
odur. İnsanlar çok iyi para kazanıyordu. 
Kara tavalar vardır, her gün 5-6 kara 
tavayla açma börek satıyordum. Çok 
fazla işletme yoktu. Her dükkandan 
bir iki tane gibiydi. Kordonda 2-3 
işletme vardı. Müşterinin alım gücü 
vardı. O dönemde ikili ilişkiler daha 
iyiydi. İnsanlar para kazanıyordu, 
hayat bu kadar zor değildi. Çek 
senet yoktu. Güven vardı. Hadi ver 
bakalım oradan ver bir iki bin lira, üç 
gün sonra vereceğim. Üç gün sonra 
gelirdi. Arkadaşlık, saygı, güven daha 
farklıydı. Herkes kazanıyordu. Derici 
kazanıyordu, halıcı kazanıyordu, taksici 
kazanıyordu,pastaneci kazanıyordu. 

O dönemde Çalış’ta ön tarafta 
10 tane otel ya vardı ya yoktu. 
Ölüdeniz’de Hotel Meri, Çetin Kamp, 
Derya Kamp, Deniz Kamp, Kumsal Pide 
ve arka tarafta da pansiyonlar vardı. 
Oralara gelen tüm turistler de buraya 
geliyorlardı. Zaman içinde Paspatur 
gelişti ancak diğer yerler daha hızlı 
gelişti.  

TİYATRONUN 
RESTORASYONUNUN 
TAMAMLANMASINI 
BEKLİYORUZ
Hamam sokağa taşındıktan sonra 

5 Yıl daha pastanecilik yaptıktan sonra 
bara döndürdük. Bizden sonra Deep 
Blue açtı, küçük bir dükkandı. En kötü 
sokak burasıydı. Şimdi en canlı sokak 
burası. Daha sonra Athena Grubunu üç 
yıl çalıştırdık. 

Fethiye’ye son beş yıldır kaliteli 
otel yapılmaya başladı. Yat Otelin 
işletmecilerine teşekkür etmek lazım. 
Yat butik, Yat Klasik açılınca diğer 
otellerde kendini yenilemek zorunda 
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eğlence merkezleri de oluştu. Öyle 
olunca turistlerin Paspatur’a inmeye 
ihtiyaçları kalmadı. Turizmde insanlar 
para kazanmaya başlayınca Fethiye 
çevresine olan akında çok sayıda insan 
gelip iş yapmaya çalıştı. Ondan sonra 
turizm anlayışı değişti.

Paspatur Çarşısının değişimine 
bakarken Ülkemizin turizm anlayışına 
da bakmak lazım. Son 15 seneye 
baktığımızda, ülkemize gelen turistin 
durumu da değişti. Alım gücü düşük 
turistler gelmeye başladı. Bu da 
Paspatur Çarşısı gibi yerleri daha fazla 
etkiledi. 

Paspatur’da bina olarak fazla 
yapılaşma olmadı. Binaların eski, yamuk 
yumuk olması yabancıların daha çok 
ilgisini çekiyor. Doğal olmalı ama temiz 
ve bakımlı olmalı. 

Tabi paranın girdiği yerde değişim de 
oluyor. İnsanlar kazandığı parayla eski 
binalarını restore ediyorlar, boş arsalara 
dükkan yapılıyor, var olan dükkanlar 
ve vitrinleri yenileniyor. İşyerlerinin 
içi düzenlendi, yenilendi ama genel 
anlamda baktığımızda Paspatur 
Çarşısında sokaklar aynı, binalar aynı. 
Değişen bir kaç bina var. 

Paspatur Çarşısına sahip çıkmak 
doğasının bozulmasına engel olmak 
lazım. Paspatur Çarşısını daha 
iyi bir konuma getirecek çalışma 
sadece küçük dokunuşlar olabilir. 
Uygulamalar olabilir. Esnafların 
insanların yürümesini engelleyecek 
hareketlerinin önüne geçmek lazım. 
Paspatur suyu, bütün sokaklarından 
üstü kırılmaz camla kaplanan küçük 
kanallarla denize ulaştırılabilir. İçine 
balıklar konabilir. 

IŞIK TABAN:
Paspatur suyu, şu anda ördekli 

havuz olarak bilinen yerden kaynayan 
sudur. 

PASPATUR SUYUNUN 
YANINDAKİ KAHVE BİR DÖNEME 
DAMGA VURDU 
O gölet Fethiye’nin yakın tarihinde 

de var olan bir doku. Çevresi de sosyal 
hayatın yoğun olarak yaşandığı bir 
yer. O dönemde, yani Fethiye’deki 
tüm ticaretin dokusu burada yaşıyor. 
Çarşı Caddesi ile Paspatur’daki 
esnafın zaman zaman oturup sohbet 

ettikleri yer. Abbas, hatırladığım en 
eski işletmeci. O dönemde Abbas’ın 
kahvesinde dönme dolaplarda 
kavrulup, dibekte dövülerek elde edilen 
kahve külde pişirilerek sunuluyor. Hala 
günümüzde de kullanılan Abbas’ın 
kazı gibi yutuyordun sözü de oradan 
geliyor. O dönemde de o gölette kazlar 
yaşıyormuş. Abbas’ın kazlarından 
birinin kavgada gözü kör olmuş. 
Muhtemelen kavgada gagalamışlar, 
kör olmuş. Zavallı hayvan yiyeceği 
ayırt edemediği için ne bulursa yiyor. O 
yüzden Fethiyeliler obur olup her şeye 

gözü kapalı dalanlara Abbas’ın kazı gibi 
yutuyorsun der. Bugün de var olan 
kazlar, belki de yaşayarak gelen otantik 
dokudur.

FETHİYE’NİN 
KÜÇÜK 
SANAYİSİNİ 
BARINDIRDI
Abbas’ın kahvesinin olduğu yerden 

Caminin girişi ve THK’nın olduğu sokak, 
Fethiye’nin hatırlanan en eski sanayisi. 
Belki de Paspatur’da o günden bugüne 
bozulmadan gelen tek binası oradadır. 
Kendilerine teşekkür ediyorum, Ahmet 
Efe ve Tanjet hanımın birlikte restore 
ettikleri, Sinbad halı olarak geçen 
binadır. Bahçıvan İbrahim ustanın 
demirci atölyesi olarak kullandığı bina. 

THK’nın olduğu binanın, 
muhtemelen Musevilerden satın 
alındığını düşünüyorum. Çünkü 
içerideki vitraylarda Davut yıldızı 
görülüyor. THK’nın bulunduğu 
binayı daha önce Salih Zeki Pekin, 
yazıhane olarak kullanmış. Pekin ailesi 
Fethiye’nin en eski tüccarlarındandı. 
Fethiye’den dışarıya satılan palamut, 
susam gibi ürünlerin ticaretini organize 
ediyorlardı. 

Rahmetli babamın vakıflardan 
aldığı, bizim bulunduğumuz dükkan 

AYTEKIN ARAS: 
Eskiye göre cazibesini 

kaybettiği ileri sürülse de hala cıvıl 
cıvıl, renkli işletmeleriyle, oturmuş 
düzeniyle Paspatur Çarşısı 
Fethiye’nin görülmesi gereken en 
güzel tarihi çarşısıdır. Fethiye’de 
eski binaların en fazla bulunduğu 
yerdir.

Barlar sokağı yaz kış saat 10- 11’den 
sonra eğlence merkezi konumuna 
bürünüyor. İnsanlar buraya geldiğinde 
neyle karşılaşacağını biliyor, düzenini 
tarzını oturtmuş işletmeler var. 
Aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla 
gönderebiliyor. Yalnız bayanlar rahatsız 
edilmeden eğlenebiliyor. 

TAMİRCİLERİN BULUNDUĞU 
SANAYİ GİBİ BİR YERDİ
34 sene önce geldiğimde Paspatur 

çarşısının yolları topraktı. Daha sonra 
çamur olmasın diye madenden mıcır 
getirip yollara döküldü. Evler zeminden 
yüksekti, bir basamakla evlere ve 
işyerlerine girilirdi. Marangoz atölyesi 
vardı, demirci vardı, motosiklet 
tamircisi vardı. Küçük sanayi gibiydi. 
Beyaz eşyacılar, tüpçüler, fırınlar vardı. 
Barlar sokağında akşamları şarapçılar 
olurdu. Bankaların arkasındaki sokakta 
balcılar vardı. Lokantalar, kahveler 
vardı. Şener abinin lokantası rağbet 
görüyordu. Şu anda bulunduğumuz 
alan odun deposuydu. Geçiş yoktu. 
Biz halı dükkanını açtıktan sonra yol 
açıldı, düzenlendi. Ördekli havuzun 
bulunduğu yerde kahve vardı. Kışın boş 
zamanlarda horoz dövüşleri yapılırdı. 

YATÇILARIN RAĞBET 
ETTİĞİ BİR 
ÇARŞIYA DÖNÜŞTÜ

İlk geldiğim dönemde Paspatur 
Çarşısına daha çok yatçılar geliyordu. 
Yatçıların alım gücü yüksekti. Biz halıcı 
açtık. Daha sonra Meğri restoran 
açıldı. Çarşının gelişmesine çok büyük 
katkısı oldu. Pizza 74 vardı, Paspatur’un 
en lüks mekanıydı. Yaz kış çalışırdı, 
burada yaşayan yabancıların buluşma 
noktasıydı.

O dönemde fazla İngilizce bilen 
yoktu. Fazla işyeri de yoktu zaten. En 
iyi İngilizce bilen 

Adnan (Edi) vardı. Bizde tezgahtar 
olarak çalışıyordu. Joker gibiydi, müşteri 
geldiğinde her dükkana gidiyordu. 

İşyerleri amatörce açılıyordu 
ama insanların gerek birbirine olsun 
gerek turiste olsun yaklaşımları 
profesyonelceydi. İnsanlar daha 
yardımseverdi, dayanışma vardı, herkes 
para kazanıyordu, mutluydu. 

ÇARŞI OLUŞURKEN FAZLA 
OTEL YOKTU
O dönemde Ölüdeniz’de kampingler 

vardı, Motel Meri vardı. Hisarönü ve 
Ovacık’ta bir kaç tane pansiyon vardı. 
Karagözler mahallesinde pansiyonlar 
vardı. Ev pansiyonculuğu yaygındı. 

O dönemde işler bereketliydi, 
öyle tarif ediliyor. Hemen hemen 
herkes para kazanıyordu.  İnsanlar 
pansiyonlarda yer bulamayan 
turistleri evlerinde misafir ediyordu. 

Turistleri dükkanlarında yatıranlar 
vardı, parklarda yatırıyorlardı, öyle 
bir yaklaşım vardı. Şu andaki turizm 
anlayışından çok farklı bir anlayış vardı. 

Eskiden restoranlarda en son ışıklı 
meyve gönderilirdi. En çok sevdiğim 
şeylerden biridir. Diğer masadan 6 katlı 
meyve gelir. Bir başkası 6 katlı meyve 
gönderen masaya 7 katlı gönderir. 
Öbürü 8 katlı gönderir, tatlı bir rekabet 
olurdu. O dönemde arkadaşlıkta, 
dostlukta, alış verişte güzeldi. 

BÖLGELERDE ÇARŞILAR 
OLUŞTUKÇA PASPATUR’A 
İLGİ AZALDI
Daha sonra oteller açılmaya başladı. 

Önce Çalış gelişti.  Öncü Bey Türk Travel 
adlı şirketiyle çok sayıda turist getirdi. 
Çalış ve Paspatur Çarşısının gelişimine 
ciddi katkı sağladı. Paspatur’a hem 
gezi hem de alış veriş amaçlı tur 
düzenliyordu. 

1990’ların ortalarından sonra otel 
ve dükkan sayısı artmaya başladıkça 
anlayış değişti. 

Çalış’taki otellerin tam anlamıyla 
faaliyete geçmesi, Ölüdeniz, Hisarönü 
ve Ovacık’ta otellerin açılması, o 
bölgelerde çarşıların açılıp gelişmesi 
Paspatur Çarşısının olan ilgiyi azalttı. 
Paspaturun tarihi değeri değil de ticari 
değerini düşürdü. Oradaki çarşılar 
oluşunca barları restoranlarıyla 
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ve yanındaki dükkan marangoz 
atölyesiydi. 

Çocukluğumdan hatırlayabildiğim 
yan tarafta Arnavut Refik usta dövme 
dondurma yapardı. Daha önce aynı 
yerde Sodri Mehmet denilen Rodos’tan 
gelen bir mübadilin boya ve aktar 
dükkanı olduğu hatırlanıyor. 

HAMAM SOKAKTA 
YAŞAM VARDI
Hamam Sokağında insanlar 

yaşıyordu. Abbas’ın kahvesinden 
Hamam Sokağına dönüldüğünde 
ileride kaderine terk edilmiş gibi 
duran bina benim çocukluğumda İrfan 
Kınay’ların eviydi. Onun karşısında 
tişörtçülerin arkasında kalan yapı Salih 
Zeki Pekin’in ablası Şükriye Pekin’in 
eviydi. İleride babamın ve benim doğup 
büyüdüğümüz ev vardı. Şu anda Car 
Cemetery ve Elma’nın olduğu bina. 

Paspatur’daki bir çok evin üst 
kısmında aileler oturuyordu, alt 
kısımları da depo olarak kullanılıyordu. 
Hatta o depolardan bir kısmını 
Roman vatandaşlar mesken olarak 
kullanıyordu. Daha çok depo olarak 
kullanılan yapılar şimdi ki Kum Saatinin 
olduğu binaların alt kısımlarıydı. 
Hamamın karşısında Ali Döğerli’lerin tek 
katlı depoları vardı. Hamam sokakta, 
Mango’yu geçince şimdi hediyelik eşya 
satılan dükkan depoydu. 

TURIZMIN GELIŞMESIYLE 
DEPOLAR ESKI EVLER 
IŞLETMEYE DÖNÜŞTÜ
Turizmin gelişmesiyle depodan 

halıcıya dönüştürülen ilk dükkan oldu. 
Şehrazat halıcılık açıldı.  Bankaların 
arkasındaki sokak canlandı. Ardından 
Hamam sokakta evler işletmeye 
dönüşmeye başladı. 

Aslında korunması gereken tarihi 
dokusu tam anlamıyla korunamadı. 
Hala Fethiye’nin eski binalarına 
Paspatur Çarşısında rastlanabiliyor 
ancak alt tarafları oldukça değiştirilmiş 
durumdalar. Bu noktadan sonra 
kaybedilen şeyleri getirmek özel 
mülkiyet olduğu için biraz zor. 

ALI ZERCEK: 
Paspatur Çarşısına 1988 Yılında 

geldim. Fethiye’nin tek çarşısıydı.  
O dönemde çarşının bir otantizmi 
vardı. İşletme daha azdı ama dükkanlar 
daha otantikti. Halı, kilim, deri, kuyum 
mağazaları vardı. Dükkanlar eskiydi 
ama kaliteli malzemeler satılıyordu. 
Çalış’ta ve Ölüdeniz’de 3-5 otel vardı. 
Oraya gelen turistler de Paspatur 
Çarşısına geliyordu. Yatlarla gezmeye 
gelenler geliyordu. Paspatur Çarşısına 
sabah ayrı müşteri akşam ayrı müşteri 
geliyordu. Sabah öğlen, akşam ve 
yemekten sonra ayrı bir canlılık olurdu. 

O dönemde esnafların 
ilişkileri daha iyiydi. Bir çoğu 
benim gibi dışarıdan gelmişti. 
Ama bir çoğunun esnaflık  
ve sosyal altyapısı vardı. 

ESKIDEN ÇARŞIYA 
GELEN 
TURISTLER DAHA 
KÜLTÜRLÜYDÜ
Süreç hızlı gelişti. 

Ölüdeniz, Hisarönü ve 
Çalış’ın ayrı birer çarşısının 
olması, yat turizminin yeterli 
olmaması Paspatur Çarşısını 
olumsuz etkiledi. 

Daha önce gelenler 
temiz giyimli, kültürlü 
insanlardı. Şimdi çarşıda 
gezenlerin yüzde sekseninde 
dövme var. Eskiden akşam 
yemeğine gelen insanlar 
özenle hazırlanırdı, takım 
elbisesini giyer, süslenir öyle 
gelirlerdi. Şimdi bakıyorsun 

adam yemeğe tişörtle geliyor, üzeri 
çıplak yemek yiyor. Yemek fiyatlarına 
itiraz ediyor. 

Ben gümüş satıyorum, o dönemde 
kaliteli ve fiyatı fazla olan ürünler 
vardı, turist 300- 500 poundluk 
ürünü rahatlıkla alırdı, şimdi 50 pound 
dediğimizde turist aaa diye bırakıp 
gidiyor. 

ÜLKEMIZE HARCAMA 
YAPMAYAN TURIST GELIYOR
Daha çok para kazanmak isteyen 

insanlar dükkanlarını yeniledi, 
yenilendikçe içindeki ürün ne olursa 
olsun dükkanlar sıradanlaştı. Çarşı 
otantizmini kaybettiği an turistler için 
cazip olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla 
çarşı havasını kaybetti. Bazı işletmeler 
de çarşıyı salı pazarına çevirdi. 

İnsanlar buraya eski binaları, tarihi 
binaları görmeye geliyor. Şu anda 
Paspatur’da bir kaç eski cumbalı bina 
ile eskiyi örnek alarak yapılan cumbalı 
binalar ilgi çekiyor. 

Paspatur çarşısının cazibesini 
kaybetmesinde ülkemize bölgemize 
gelen turistin kalitesi de etken oldu. 
Her şey dahil sistem geldikten 
sonra turistin niteliği düştü. Otelden 
çıkmayan, harcama kapasitesi düşük 
insanların geldiği bir yer konumuna 
geldik. Bedava tatil yaptırıyoruz. 
Dünyada turizm gelirlerinin kıstası 1 
milyon turist 1 milyar dolardır. 

Bizim ülkemize 30 Milyon turist 
geliyor, 13-15 milyar dolar gelir 
oluyor. Ülkemizin turist profili bu 
durumdayken Paspatur Çarşısı 
tarih kokan binaları, işletmeleri ve 
canlılığıyla Fethiye’nin otantik çarşısı 
konumunu sürdürmektedir. Çok basit 
dokunuşlarla daha da güzelleşebilir. 

Yaşam Protokoller

n Odamız ile Izmir Ekonomi Üniversitesi arasında 31 Aralık 2014 yılında yapılan protokolle üyelerimizin birinci 
derece yakınları İzmir Ekonomi Üniversitesi ücretli programlarından birini kazanmaları halinde yüzde 15 indirim 
uygulanmaktadır.

n Odamız ile Ingiliz Kültür Derneği, Amerikan Kültür ve yabancı Dil Okulları ve TEOL Dil Okulları 
arasında 19 Ocak 2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokolün süresi 1 yıldır. Yabancı dil teşvikinden 
üyelerimiz, üye olan şirketlerin ortaklarına ve üyelerimizin sigortalı çalışanlarına 220TL teşvikle dil kursu imkanı 
sunulmaktadır. Kontenjan 100 kişi ile sınırlıdır. Her şirketten en çok 4 çalışan bu teşvikten yaralanabilmektedir.

n Karatay Üniversitesi ile Odamız arasında imzalanan protokolle birlikte üyelerimizin birinci derece yakınlarının 
bu üniversitenin ücretli programlarından birini kazanması halinde yüzde 10 indirim, 8 taksit imkanı sunulmaktadır.

n Letoon Hastanesi sağlık hizmetlerinden üyelerimiz ve birinci derece yakınları yüzde 15 indirimli sağlık hizmeti 
almaktadır. Üyelerimiz hasta kaydı sırasında üye kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

n Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları ile imzalanan protokol sayesinde üyelerimizin birinci derece 
yakınları, eğitim hizmetlerinden yüzde 10 indirimli faydalanmakta; 10 kişi ve üzeri grup kayıtlarında da ek olarak 
yüzde 5 indirim ayrıcalığı kazanmaktadır.

n Özel Ata Okulları ile Odamız arasında imzalanan protokol sayesinde üyelerimizin birinci derece yakınları, 
eğitim hizmetlerinden yüzde 10 indirimli faydalanmakta; grup kayıtlarında (10 kişi ve üzeri) ek yüzde 5 indirim 
ayrıcalığı kazanmaktadır.

n Güral Porselen Fethiye Şubesi ile Odamız arasında yapılan protokol neticesinde üyelerimiz Güral Porselen 
Fethiye Şubesinden yaptıkların alışverişlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

n Si-ser Işitme Cihazları San.veTic.A.Ş. ile Odamız arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokolle üyelerimiz 
Si-ser İşitme Cihazlarından yapacakları alımlarda yüzde 30 indirimli hizmet alabilecektir. 5 yıl geçerli olacak 
protokolle birlikte Si-ser işitme cihazı alan üyelerimize montaj hizmeti ücretsiz verilecektir. Ayrıca cihazla birlikte 1 
yıllık pil hediye edilecektir.

Üye işletmelerin gelişimine katkı sağlayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, çeşitli 
kurumlarla yaptığı protokoller sayesinde üye işletmelerin ihtiyacı olan hizmetleri 
daha ucuz almalarını da sağlıyor. Bu kapsamda dil kurslarından eğitime kadar bir 

çok alanda yapılan protokol listesi ve indirim miktarları şöyle;

FTSO’dan indirimli  
hizmet protokolleri 



SU ÜRÜNLERİ 
KANUNUNUN 

ÇIKARTILMASI
AB mevzuatı ile uyum 

çalışmaları kapsamında 
Başbakanlığa sunulan 
ve halen  bekleyen “Su 
Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Taslağı”nın, 
diğer kurumlarla 
uzlaşılarak bir an önce 
yasalaştırılması gerekir. 

Su Ürünleri Kanunu günümüz 
koşullarına ve AB mevzuatına 
uygun hale gelecek, en önemlisi su 
ürünleri yetiştiricilik sektörümüz için 
hayati öneme sahip olan su ürünleri 
yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi, 
tahsisi ve geçici olarak alınmış olan 
su kirlama yetkisi tamamen Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
geçmiş olacak, buda sektörün 
sürdürülebilir gelişiminine çok önemli 
katkı sağlayacaktır.

5200 SAYILI TARIMSAL 
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU
5200 sayılı Yasaya göre,  Su 

Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez 
Birliğimiz dâhil, tarımsal amaçlı 
Üretici Birliklerinin hiçbir şekilde 
yetkileri yoktur. Üreticiler üzerinde 
yaptırım güçleri yoktur. Üreticilerle 
ilgili oluşabilecek sorunlarda ancak 
aracı olabilmektedir. Ancak talep ve 
istekte bulunabilmektedir. 

Üreticilerin yaptıkları hatalardan 
dolayı; mevzuatlara ve kurallara 
uymadıkları zaman onlarla ilgili karar 
alınamamaktadır.  

Bu nedenle, 5200 sayılı Yasanın 
acil olarak değiştirilerek Birliklerin 
daha etkin çalışmasını ve gelir elde 
etmelerini sağlayacak hususlar 
yasaya konmalıdır. Ayrıca, halen 
gönüllülük esasına dayalı olan 
Üyeliğin mecburi hale getirilmesi 
gerekir. 

ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI İLE 
GÖRÜŞÜLEREK 

ÇÖZÜLMESİ 
GEREKEN 

SORUNLAR
Özellikle Muğla 

ve İzmir illerinde, 
2009 yılında denizde 
faaliyet gösteren balık 
çiftliklerinin açığa 

taşınması sonucu zorunlu ihtiyaç 
olan “Aşılama-Boylama Alanlarının” 
halen tahsis edilmemiş olması,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
çıkartılan Yönetmelikte “Balık 
Çiftlikleri” yer almamasına 
rağmen, kefen hiç ilgisi olmayan 
kategoriye sokularak “Çevre İzni” 
ve dolayısıyla “Çevre Mühendisi/
Çevre Danışmanı” çalıştırma 
zorunluluğunun getirilmiş olması, 
yine aynı kategoriye sokularak, 
“Evsel ve Sanayi Atığı” muamelesi 
yapılarak “Atık Su Analizi 
Yaptırılması” zorunluluğunun 
getirilmesi,

Bafa Lagün Gölü etrafında 

bulunan ve Ülkemizde deniz 
balıkları yetiştiriciliği yapan 
işletmelerin yavru balık ihtiyacının 
% 60’ını sağlayan “Deniz Balıkları 
Kuluçkahanelerinden Çıkan Suyun 
Yer Altına Deşarj Etmelerine İzin 
Verilmeyerek”,  “Denize Kadar 22 
km Uzunluğunda Kanal Yapılmasını 
istemesi”  sektörde sıkıntı 
oluşturmaktadır.

BALIKLARDA AŞILAMA 
KONUSU
Mevcut Yönetmelik gereğince, 

su ürünleri tesislerindeki aşılama 
işleminin yetkili Veteriner 
Hekimler tarafından yapılması 
öngörülmektedir. 

Ülkemizde, üretim için 
milyonlarca yavru balık kullanıldığı 
ve tamamının en az yılda iki kez 
aşılandığı dikkate alınırsa bu iş 
için binlerce Veteriner Hekimin 
gerekeceği görülecektir.

Ancak, gerek arazi şartlarının 
zorluğu ve gerekse maliyetinin 
yüksek olması vb. nedenlerle bunun 
pratikte uygulanması mümkün 
değildir. 

Sektör bu uygulamalar nedeniyle 

suçlu durumuna düşmekte ve cezai 
yaptırıma maruz kalmaktadır.

Üreticinin uğradığı bu 
mağduriyetinin önlenebilmesi için 
mevcut Yönetmelikte değişiklik 
yapılarak, “Veteriner Hekimler 
yapar” yerine  “Veteriner Hekimlerin 
denetiminde” ibaresinin konularak, 
tesis personeline “Aşı Uygulama İzni 
Verilmesi”ve/veya “Hizmet Alımı 
Yapılarak Aşılama Uygulamasının 
Gerçekleştirilmesi” için gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekir.

NAKLİYE BELGESİ
Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

balıkların bir yerden başka bir 
yere gönderilmesinde ilk gideceği 
yere kadar düzenlenecek Nakliye 
Belgesinin işletme Sorumlusunca 
imzalanması gerekmektedir. Şöyle 
ki avcılıkta avlanan balıklar ilk 
gideceği yere kadar sorumlu kişilerin 
imzası ile gidiyor. Her şeyi kayıt 
altında olan İrsaliye, Fatura ve sürekli 
İlçe Müdürlüklerince denetlenen 
yetiştiricilik balıklarında bu 
uygulama yapılmıyor. Aynı uygulama 
yetiştiricilik balığında da yapılmalıdır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
kurulmadan önce Menşei Belgesi 
vardı ve sadece balıklar için 
kullanılıyordu. Bu Genel Müdürlük 
kurulduktan sonra Nakliye 
Belgesi çıkartıldı. Nakliye Belgesi 
incelendiğinde balıklarla ilgili bir 
tek kelime geçmiyor. Ölmüş balığa 
Sağlık Sertifikası uygulaması 
yapıyorlar. Ölen bir canlının sağlıklı 
olması mümkün müdür? Ölen balığa 
Sağlık Sertifikası uygulanamaz. 

TEMLİK KREDİSİ 
KULLANDIRILMASI
Halen Ülkemizde bulunan 

2.377 adet su ürünleri yetiştiricilik 
işletmesinin büyük bir kısmı 
Destekleme Kararnamesi 
çerçevesinde, Devletten alacağı 
desteği temlik ederek % 85 oranında 

Temlik Kredisi kullanmaktadır. 
Üretici aldığı bu kredi ile tesisin yem 
ihtiyacı, personel gideri vb. işletme 
giderlerinin önemli bir kısmını 
karşılamaktadır.

Destekleme Kararnamesinin 8 
Maddesinin 14 Bendinde yer alan 
“Bu kapsamda yapılan tarımsal 
destekleme ödemeleri kamu 

kaynağı olduğundan hak ediş 
sahibinin hesabına aktarılmadan 
önce haciz/icra ve temlik ve 
benzeri işlemler yapılmaz’ cümlesi 
konulmuştur.

Banka, Kararnamenin bu 
maddesine istinaden destek karşılığı 
temlik kredisini verememektedir.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan, 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK SEKTÖRÜNÜN 
ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI  

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ MESLEK KOMİTE BAŞKANI
ATABEY ŞAHİN
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emin adımlarla büyüyen ve 
gelişen bir sektör olarak yukarıda 
belirttiğimiz sıkıntılarımızın 
giderilmesi için 8. Maddenin                 
14. Bendinde yer alan cümledeki 
“TEMLİK” kelimesinin kaldırılması 
ya da  “SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 
HARİÇ” ifadesi getirilebilir.

ET-SÜT KURUMU
 MÜDAHALE ALIMI
Ülkemizde özellikle alabalık 

yetiştiriciliği kara tesisleri ile 
baraj göllerinde ağ kafeslerde 
yetiştirilmektedir. Ülkemizdeki 
sularda genellikle Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında su sıcaklığı 
çok yükseldiği için kafeslerde 
yetiştiricilik yapan üreticilerimiz 
balıklarını öldürmemek için bu 
mevsimde hasat etmek zorunda 
kalıyor. Aksi takdirde balıklar ölecek 
ya da hasat edip ucuz fiyata elinden 
çıkarmak zorunda kalıyor. Bu 
durum ise piyasayı alt üst ediyor 
ve arz talep dengesi bozuluyor. 
Dolayısıyla fiyatlar dengesizleşiyor 
ve üreticilerimiz çok büyük 
mağduriyetler yaşıyor.

Bunun önlenmesi için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesindeki Et-Süt kurumunun 
bu mevsimde müdahale alımı 
yaparak üreticinin mağdur olmasını 
önlemelidir. Başta alabalık olmak 
üzere, Et-Süt Kurumunun alacağı 
3.000-4.000 ton balık piyasayı 
dengeleyecektir. 

Bu kasamda; 2017 yılı Tarımsal 
Destekleme Bütçesine “Müdahale 
Alımları Desteği” adı altında ödenek 
ayrılması 

BALIK HASTALIKLARI VE SU 
ANALİZLERİ 
LABORATUARLARIN 
KURULMASI
Bilindiği üzere, su ürünleri 

yetiştiricilik üretimimiz hızla artarak 
240.000 tona ulaşmış, birkaç ilimiz 
hariç, Türkiye genelinde üretim 
yapar hale gelinmiştir. Üretimdeki bu 
başarı, aynı zamanda hastalık riski 
ve gerçeğini beraberinde getirmiştir.

Şu anda, su ürünleri 
yetiştiriciliğinin yoğun olarak 
yapıldığı yerlerde yeterli sayı ve 
kapasitede su analizi ve balık 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi 
konusunda faaliyet gösteren 
laboratuar, enstitü vb. tesis 
bulunmamaktadır.

Mevcutların ihtiyaca cevap 

vermesi mümkün olmayıp, Muğla, 
Antalya, Elazığ,  Malatya, Kayseri 
gibi yetiştiricilikte önemli paya 
sahip illerimizde su analizi ve balık 
hastalıklarının teşhis ve tedavisi 
konusunda ihtiyaca cevap verecek 
laboratuar, enstitü vb. tesislerin 
kurulması ve mevcutlarında revize 
edilmesi gerekmektedir.  

ÜRETİM PLANLAMASI 
YAPILMASI GEREKLİLİĞİ
Halen Devletimizin de 

desteğiyle, Ülkemiz su ürünleri 
yetiştiriciliği konusunda bölgesinde 
lider konumuna yükselmiştir. 
Sektörümüz beceri ve teknik 
donanım olarak çok iyi bir noktaya 
gelmiştir. Ancak, üretimde 
gösterdiğimiz başarıyı pazarlamada 
gösterdiğimiz söylenemez. Şu 
anda, ekonomik olarak sektörümüz 
sürdürülebilir ve rantable olmaktan 
uzaktır. 

Sektördeki birçok firma “Göç 
yolda düzülür” mantığı ile hareket 
ederek, “Hele bir üretelim satacak 
yer buluruz” düşüncesiyle, hiçbir 
planlama ve pazar araştırması 
yapmaksızın üretim yapmaktadır. 
Buna birde baraj göllerindeki su 
sıcaklığı faktörü eklenince balığı hak 
ettiği değerde satma noktasında 
çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta 
ve hatta Ülke olarak çok ağır 
yaptırımlara maruz kalmaktayız. 

Bu nedenle, üretim ve pazarlama 
bir bütün olarak ele alınmalı ve 
birlikte planlanmalıdır. Bu konuda 
gerekirse Bakanlığımız tür, kapasite 
ve bölge bazında kısıtlama ve 
yaptırım uygulamalıdır.  

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DESTEĞİ 
OLUŞTURULMASI
TUİK verilerine göre 2015 yılında 

Ülkemizde kişi başına düşen balık 
tüketim miktarı 6,2 kg dır. Bu rakam 
Dünya’da 20 kg, Avrupa’da 25 kg dır.

Üç tarafımız denizlerle çevrili 
olmasına rağmen, Ülkemizdeki 
balık tüketimi maalesef çok az olup, 
bunun mutlaka arttırılması gerekir.

Bunun içinde, su ürünlerinin 
önemi ve tüketiminin 
özendirilmesine yönelik olarak 
televizyon, gazete, dergi vb. 
sosyal medyada tanıtım ve reklam 
yapılması, ilkokullar, AVM’ler ve 
fuarlarda balık tadım ve tanıtım 
etkinliklerinin düzenlenmesi 
gerekiyor.

Böylelikle, hem kişi başı balık 
tüketimi arttırılarak halkımızın daha 
sağlıklı beslenmesi ve daha sağlıklı 
nesiller yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Tüm bu hizmetleri yapabilmek 
içinde, Bakanlığımız destekleme 
bütçesinden ayrılacak para ile 
“Su Ürünleri Tüketim Desteği”ne 
yönelik bir ödenek oluşturulması,  
bu ödeneğin Bakanlık ve Merkez 
Birliğince oluşturacak bir Komisyon 
marifetiyle su ürünleri tüketimini 
arttırmaya yönelik faaliyetlerde 
kullanılması sektörümüzün 
gelişimine katkı sağlayacaktır.

YEMDEKİ KALİTE VE 
STANDARTIN KORUNMASI
Su Ürünleri yetiştiriciliğinde en 

büyük maliyet yem olup, balığın 
sağlıklı büyüyebilmesi, zamanında, 
istenen kalitede ve rantabilitede 
güvenilir ürün elde edilebilmesi için 

yemin içeriği, kalitesi, 
ete dönüşüm oranı, 
sindirilebilirliği önem 
arz etmektedir. 

Maalesef zaman 
zaman kaliteli diye 
alınan yemlerin 
istenilen kalitede 
olmadığı, ayrıca 
üreticilerimizin 
bazılarının ekonomik 
imkânsızlıklar 
veya düşük fiyatla 
satıldığı için kalitesiz 
yemleri kullandığı 
bilinmektedir. 

Bu durumda 
üretici kısa vadede 
kar ediyor görükse 
bile, daha uzun sürede 
pazar boyuna geldiği, 
daha fazla yem 
kullanıldığı, üretilen 
balıkların standardının, 
kalitesinin düşük 
olması, raf ömrünün 
çok kısa olması, 
balıkların daha çabuk 
hastalanması ve 
yaşama oranının 
düşük olması vb. 
nedenlerle gerçekte 
zarar etmekte, ayrıca, doğaya 
daha fazla yem artığı ve dışkı 
bırakılacağı için su ortamı daha çok 
kirlenmektedir. 

İlçe Müdürlüklerince balık 
çiftliklerinden her ay düzenli yem 
muayenesi alınarak analizler 
yaptırılmalı.

Alabalık FCR 1 olmalıdır. Yani 
yemin ete dönüşme olayı 1’i 
geçmemelidir. Bütün Avrupa 
ülkelerinde bu şekildedir. Geçtiği 
takdirde kayıtlar gözden geçirilmeli, 
yem analizleri tekrar yapılmalı, yem 
firması kontrol ve denetime tabi 
tutulmalıdır.

YEMDE KALDIRILAN KDV’ NİN 
BALIKTA DA KALDIRILMASI
Balık yetiştiriciliğinde 

kullanılanlarda dâhil, yemlerde 
uygulanan KDV oranı kaldırılmıştır. 
Balık üreticileri balıklarını % 8 KDV ile 
satmaktadır. 

Bu durum tüketiciye yaramadığı 
gibi, su ürünleri yetiştiricileri de 
KDV’nin mahsuplaşmasında ciddi 
sorun yaşamaktadırlar. 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde 
maliyetin % 75- 80’nini yem giderleri 

oluşturmaktadır. Kesilen faturalar 
büyük miktarlarda olması ve kesilen 
faturalarda % 8’lik KDV peşin olarak 
kesilip alındığı için üretici sıkıntıya 
düşmektedir. 

Bu durum göz önüne alınarak 
hem tüketicinin daha ucuz balık 
yiyebilmesi hem de üreticiyi 
rahatlatmak için, aynı ette olduğu 
gibi, toptan satışlarda % 1’e 
indirilmesi, perakende satışlarda 
ise KDV’nin % 8 olarak uygulamaya 
devam edilmesi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
TESİSLERİNİN KURULMASI
Ülkemizde yaklaşık 2000 

adet karada balık üretim tesisleri 
bulunmaktadır.

Bunların bir kısmı Orman Arazisi 
bir kısmı Milli Emlak bir kısmı da 
şahıs arazileri olmak üzere ülke 
geneline yayılmıştır. Bu balık üretim 
tesislerinin çoğunun alt yapısı yok 
ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu 
için genellikle orman içlerinde dağ, 
tepelerde suyun çıktığı yerlerde yani 
imarsız arazilerde tesisler yapılmıştır. 

Geçmiş yıllarda balık üretim 
faaliyetlerine başlandığı için alt 
yapı çalışmaları olmadan imarsız, 

plansız yerlerde faaliyet 
göstermektedir. 
Şu anda bile imara 
açmak mümkün 
görülmemektedir. 
İmara açılması için 
mutlaka Kadastroya 
kayıtlı yol olması 
gerekmektedir. İmara 
açılma şansları yoktur.

Yenilenebilir Enerji 
Sistemlerini kurmak 
içinse imarlı ve planlı 
araziler istenmektedir.

Balık havuzlarının 
yerleştiği alanlar 
üstü açık ve geniş 
yerlerdir. Bu balık 
havuzlarının üzerine 
kurulacak panellerle 
hem enerji üretilir. Hem 
de balık havuzları da 
güneşten korunarak 
suyun yosunlanması 
engellenir. Hem de 
balıkların yosun 
olmadığı için daha 
sağlıklı ve hijyenli 
ortamlarda büyümesi 
sağlanmış olur.

Bu nedenle 
yenilenebilir enerjilere 

verilecek desteklerde özellikle kırsal 
kalkınma da imar şartı aranmaz ve 
müracaatlarının kabul edilmesi yani 
destek kapsamına alınması ilgili 
kararnameye konulacak bir madde 
ile çözülebilir.

Bu durumda enerji sistemleri 
balık çiftliklerinde hızla gelişir. 
Tesisler hem kendi ihtiyaçlarını 
karşılar hem de fazla ürettiklerini 
satarak ülkenin enerji ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlar.

DİĞER BAKANLIKLARLA 
KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ 
Çevre Görevlisi/Danışmanı 

Çalıştırma Zorunluluğu, Hassas Alan 
Tebliği, İzleme Tebliği, Su Tahsisi, Su 
Kira Süreleri, Hidroloji Raporu ve Su 
Hakları Raporu, Hazine ve Orman 
arazilerinin tahsisi vb. konularda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Turizm Bakanlığı vb. kurum ve 
kuruluşlarla sorunlar yaşanmakta 
olup, sektörümüzü olumsuz 
etkileyen sorunların çözümü için 
Bakanlığımızdan ilgili kurumlarla üst 
düzey diyalog kurulması sektörün 
önünü açacaktır.
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Gezi

Af Kule 
Manastırı

İnancın mistik sırlarına 
açılan küçük kapısı

Küçük Sümela Manastırı; Kaya köyünden sonra 
yaklaşık 5 dakikalık bir araba yolculuğu ardından 

yarım saatlik yürüyüşle ulaşabileceğiniz muhteşem 
manzaralı ve dağa oyulmuş bir manastır, şapel 

ve su sarnıçlarından oluşuyor. 
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Gezi

Af Kula Manastırı Kültür 
Bakanlığı tarafından 
1982 yılında 2. derecede 
Arkeolojik sit, 2002 
yılında da birinci derecede 

arkeolojik sit alanı ilan edildi. 
Bölgede henüz detaylı bir inceleme 
yapılmadığı için bu müstesna yapı için 
bilinenler tahmin ve geçmişten gelen 
söylentilerden öteye geçemiyor.

KEŞIŞIN BULDUĞU SAKINLIK
Efsaneye göre; Ayios Elefterios 

adındaki keşiş tarafından inşa edilen 
Af Kule Manastırı, ana kayanın 
oyularak 10 metrelik bir alan 
oluşturulmasının ardından, ön tarafı 
duvar örülerek meydana getirilmiş 
iki katlı bir yapıdan oluşuyor. Kayaya 
oyulan manastıra basitçe örülmüş 
merdivenlerle çıkılır. İki katlı olan 
manastırın giriş odası küçüktür. 
Üst kata içte bulunan merdiven ile 
çıkılır. İkinci kat iki odadan meydana 
gelmiştir. Büyük bir pencereden 
geçilerek çıkılan teras ise karşıda 
görünen masmavi deniziyle, 
sonsuzluğun izlendiği, sırlar 
dünyasına açılan kapı gibidir. Müthiş 
manzarasında İblis Burnu, Kurdoğlu 
burnu, hava uygunsa Rodos Adası 
bile görülebiliyor. Duvarla çevrelenen 
avlusuna küçük bir kapıdan girilir. 

Manastırın yan kısmında 
mağara girişine duvar örülerek 
oluşturulan 2 oda var. 
Manastırın önünde iki odalı bir 
şapel bulunuyor. Su ihtiyacının 
karşılanması için manastırın 
yakınlarına yapılan sarnıçlar ile 
sarkıtlardan su elde etmek için 
yapılan havuz yer alıyor. 

Ayios Elefterios adındaki 
keşişin ölümünden sonra, tek katlı 
olan bu manastırın üzerine, bir kat 
ilave edilip, sarnıcı büyütülerek, 
daha kullanışlı hale getirilmiş. 
(Keşişler Hıristiyanlığı en iyi şekilde 
yaşamaya gayret eden, bunun 
için inzivaya çekilip, manastırda 
günlerce tanrısal meditasyon 
yapan, hayatını Hıristiyanlığın 
şekillerine göre yönlendiren 
kişilermiş. Ayios Elefterios adındaki 
keşişin, manastırı insanlardan uzak 
bir yaşam yolunu tercih ettiği için 

inşa ettiği varsayılıyor. Keşişin 
hayatının sıkıntı içerisinde geçtiği 
düşünülüyor).

UÇURUMUN KENARINA 
KONUMLANMIŞ
Afkule manastırı denizden 400 

metre yükseklikte, denize uçurumla 
inen bir tepeye konumlanmış. 2 Katlı 
manastırın taş yapısı ile şapellerin 
yapım tarzı benzerlik taşır. Kaya 

Köyündeki yapı grupları ile aynı 
malzemeler kullanılarak aynı tarzda 
yapıldığı görülmektedir. Bu haliyle 
1700 veya 1800'lü yıllarda yapıldığı 
tahmin ediliyor. Yanı başındaki 
tarihi şapel ve bu şapelde bulunan 
süslemeler dikkat çekmektedir. Zor 
şartlarda kısıtlı imkanlarla yapılmış, 
insan emeğinin şaheseri Afkule 
Manastırı bölgeyi ziyaret eden yerli 

ve yabancı ziyaretçilerin rağbetini 
her geçen yıl arttırdığı görülmeye 
değer güzelliklerden biridir. 

SARKITLARDAN BILE SU 
BIRIKTIRMIŞLER
Söylentilere göre; Rumlar 

zamanında Kaya Köyünde 
bulunan kiliselerin papazlarının 
burada yaşadığı söylenir.  Yılın 
belli dönemlerinde Rumlar 
Af Kule ve çevresinde çeşitli 
panayırlar düzenlerlermiş. 
Yöredeki Türk köylüler 
panayırın düzenlendiği bu 
bölgeye Gavurlar oynaşığı 
derlermiş. Bölgede 2-3 
tane sarnıç bulunuyor. Halk 
deyişiyle Af Kulenin memeleri 
denilen sarkıt ve dikitlerden 
damlayan suların doldurduğu 
kuyu oldukça ilginçtir. Bölgede 
su olmaması su elde edilecek 
her türlü imkanın kullanıldığı 
görülüyor. 

PATIKA YOLDAN KOLAY BIR 
YÜRÜYÜŞLE ULAŞILIYOR
Kaya köyü meydanından 

tabelalar yardımı ile Gemiler 
koyu yönüne devam edildiğinde 
yolun yaklaşık 1 km sonra sağ 
tarafta bulunan yol ayrımında 

Af Kule Manastırı tabelası 
görülecektir. Afkule yoluna 
girdiğinizde yaklaşık 800 metre 
toprak yoldan sonra orman 
içinde 700 metrelik patikadan 
yürünerek yamaca ulaşılır. 
Yamaçtan aşağıya kısa bir 
yürüyüşün ardından Afkule 
Manastırına ulaşılır. Yada 
aracınızı yol ayrımına bırakıp 
toprak yoldan yürüyerek patika 
yola ulaşılır. Yol boyunca sarı 
kırmızıya boyanmış işaretli 
taşlar yolu bulmanızda yardımcı 
olur. Yürüyüş için rahat 
ayakkabı giymenizi ve yanınıza 
su almanızı öneriyoruz. 
Ağaçların arasında bulunan 
patika yolun bitiminde aşağıya 
inişe geçiyorsunuz. Yolun 
sonunda inanılmaz sessiz 
ve muhteşem bir manzara 
ile karşılaşacaksınız. Af Kule 
Manastırı, yorgunluğunuzu 
bir anda alacak güzellik ve 
dinginlikte. Uçsuz bucaksız 
denize karşı konumlanmış olan 
Af Kule Manastırı'nda denizi 
izlemek ve güneşi burada 
batırmak ayrı ve mistik bir 
büyüdür.  



Kentin son tanıkları

Yaşam

MEHMET TEKİN

Mehmet Tekin: 1920 
Yılında Kaya’da doğdum. 
O zamanlar Fethiye 
küçük, ağırlık Kaya’daydı. 
Annem Ayşe (Karaören) 

ve babam Mustafa Tekin’de Kayalı. 
Annem Recep Karaören’in kızı. Bizim 
sülaleye Şabanlar derler. Anne tarafıma 
da Kahyalar derlerdi. 

7 kardeşiz dördü erkek üçü kız. 
En büyükleri benim, Durmuş, Kadir, 
Yavuz, Pervin, Münire ve Nermin. Üç 
kardeş kaldık. 

1947 Yılında Şükriye ile evlendim. 
3 çocuğumuz oldu; Tümay, Türkay 
ve Mustafa. Ne iş yapıyorsunuz 
diyene çiftçiyim, şoförüm, 
marangozum, müteahhidim, 
memurum, parti başkanıyım, İl Genel 

Meclisi üyesiyim, tütün ve pamuk 
eksperiyim diyorum.

Ben 2,5-3 yaşlarındayken 
babam Kaya’da karakol komutanlığı 
yapmış. Rum kızları gelir bana 
bakarlarmış. Çocukluğumda annemi 
kızdırdığımda “Oğlum senden hayır 
gelmez, Rum kızlarını bile emdin” 
derdi. 

Babam Kasaplık yapardı. 
Kayalı Kasap Mehmet olarak 
bilinir. Babam Kaya’dayken dayım 
Mustafa Karaören ile ortak besicilik 
yapıyordu. O dönemde Fethiye’ye 
Elmalı’dan bir alay geldi. Babam 
onların mutemetliğini yapıyordu. 
Alayın et ihtiyacını da karşılıyorlardı. 

KAYA VE FETHIYE’DE YAŞAM
Çocukluğumda Kaya’nın çarşısı  

Kuyu Başı çevresiydi. Kuyu başı 
her zaman kalabalık olurdu. Ancak 
yazın sıcaklarda insanlar Fethiye’de 
duramaz, Kaya’ya taşınırdı. Bu 
yüzden Kaya’nın çarşısında yazın 
daha kalabalık ve gürültü olurdu. 
Babamın kasap dükkanı da oradaydı. 

1927 Yılında Fethiye’ye taşındık. 
Babam yukarı mahalleden 
(Kesikkapı) ev tutmuş, Fethiye’ye 
taşındığımızda ben 7 yaşındaydım. 
Kesikkapı Mahallesindeki sarnıcın 
yakınlarında oturuyorduk. Kesikkapı 
Türk mahallesiydi. Diğer tarafların 
çoğunluğu Rumlara aitti. Rumlar 
gidince Türklere kaldı. 

Şimdiki Orman İşletmenin 
bulunduğu alan ve tüm çevresi 
Hacı Maria’nın arazisiydi. Orası iki 

parçaydı. Daha sonra nasıl oldu 
bilmiyorum. Devlet istimlak etmiş 
olabilir. 

O dönemde kalabalık sülaleler 
vardı, Rumlara karşı güçlü dururlardı. 
Kaya’da Dabanlar vardı, Belen 
Mahallesinde Şabanlar vardı, 
Ovacık’ta Gacarlar, Patlangıç’ta 
Macarlar vardı. 

Rumlar Dabanlar’ın başını 
vurmak istiyorlar. Denize bakar 
Af Kula vardır. Adam oradan 200 
metreden kendini denize atıyor. 
Tersane adasına çıkıyor. Tersane 
adası o zaman Rumların, orada kırk 
hane var. Orayı geçiyor bir tekneyle 
Yunanistan’a doğru kaçıyor, öyle 
kurtuluyor. 

Mehmet Ali amcama Çavuş 
derlerdi. Bir şey oldu mu vurur 
kırarmış, Rumları korkutmuş, hatta 
Rumlar çocuklarını Çavuş geliyor 
diye korkuturlarmış. 

Mehmet Ali Amcam bir 
arkadaşıyla Yunan adalarına gidiyor. 
Amcamı tanıyorlar, bir kayığa 
bindirip kesip denize atıyorlar. 
Kaya’nın gençlerinden çoğunun 
lakabı hala Çavuş geçer. 

Rodos’u müdafaa etmek için 
ordudan 500 asker seçilmiş. Bir top 
varmış nerede ihtiyaç varsa oraya 
çekiyorlarmış. İtalyanlar geliyor 
saldırıyor. İçerideki Rumlar da onlara 
yardım ediyor. Durmuş amcam 
orada esir düşüyor. Durmuş amcamı 
Sicilya adasına götürüyorlar, 
orada 6 yıl esir kalıyor. Oradan 
kurtuluyor geliyor bir ay sonra doğu 
cephesi dedikleri Kerkük’e gidiyor. 
Muharebede yaralanıyor, Kerkük 
hastanesinde ölüyor. 

Eskişehir’in meşhur 
profesörlerinden Albay Durmuş 
Tekin benim kardeşimdir. Hava 
Hastanesinin Başhekimiydi. 
Amcamın adını vermişler. 
Babama sordum Durmuş amcam 
küçükken mi öldü diye, 125 
okkaydı dedi. 

Burada Hacı Yusuf diye geçen 
kişi dayım, Yemen’den geliyor, 
burada müfreze komutanı oluyor. 
Kuvvayı milliyeci, adaletli bir kişi. 
Emrullah amcam da askerden 

firar edip geliyor, onu yakalayıp 
askere gönderiyor. Hacı Yusuf 
Karaören, eniştesinin kardeşini 
yakalayıp askere gönderiyor, öyle 
adaletli devletini seven bir adam. 

Sami Karaören benim dayımın 
oğludur. O bizim kökenimizi 
araştırmış. 

MUHACIRLER KAYA’DA 
YAŞAYAMADI
Mübadeleden önce Fethiye 

ve Kaya çevresinde 10 bin Rum 
yaşıyormuş. Fethiye’de Yahudi 
ve Rum mezarlığının olduğunu 
hatırlıyorum. Rumlar cenazeyi 5 yıl 
toprakta bırakırlar, sonra alır depo 
gibi bir yere koyarlardı. Yahudilerin 
mezarlığı Özdemir Marketin üst 
kısımlarındaydı. Yahudilerin havrası 
da vardı ama depremde yıkıldı.

Rumlar mübadele de gittiler. 
Rumlar gittikten sonra buraya 
Selanik’ten muhacirler geldi. O 

dönemde Kaya aynı Şirince gibiydi. 
Kaya’ya yerleşen muhacirlerin 
mesleği çobanlık. Kaya’da öyle bir 
şey yapamadılar. 

Bu nedenle muhacirlerin büyük 
bölümü buradan ayrıldı. Kaya’da 
hükümete yakın bazı aileler vardı, 
Kaya’da duramayan muhacirlere 
verilen arazileri ele geçirdiler. 
Muhacirlerin yol parasını verip 
ellerinden mülklerini aldılar. Kaya’nın 
büyük çoğunluğuna sahip oldular. 
Muhacirlerin çoğu Manisa’ya 
(Koldere) taşındı.

YAZIN KAYA’DAKI RUMLARDAN 
KALAN BAHÇELERE 
FETHIYELILER TAŞINIRDI
Kaya’da Rumlardan kalan koca 

koca bahçeler vardı. Boş duruyordu. 
Yazın Fethiye’de sıcaktan, sinekten 
kaçan Kaya’ya Rumların bahçelerine 
taşınıyorlardı. Muhacirlerin atıyla 
eşeğiyle taşınılıyordu. Bizim yol 

kenarında Rumlardan alınma 
bahçemiz vardı. Benim de çok 
güzel iki atım vardı. Bahçenin 
yanından geçen o yol pazara 
giderdi. Bahçede incir yetişirdi. 
İncirleri toplar sergiye dizerdik.

Rumlar gittikten 
sonra evler boş kaldı tabi. 
Arkadaşlarla saklambaç 
oynardık. Bazen eve girer 
çıkışı bulmazdık, başlardık 
ağlamaya, arkadaşlar gelir 
çıkarırdı. 

Mehmet 
Tekin'in rahmetli 

olan kardeşi 
Prof.Dr. Durmuş 

Tekin eşi ile.
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Yaşam 
FETHIYE’DE TICARET 
YAHUDILERIN ELINDEYDI
Fethiye’nin ticareti Rum ve 

Yahudilerin elindeymiş. Benim 
gençliğimde ticaret daha çok 
Yahudilerdeydi. Rumlar mübadeleyle 
gittikten sonra bir kaç Türk ailenin 
dışında tüm ticaret Yahudilerin 
elindeydi.

Rumların çok güzel evleri 
vardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum 
ama Rum evlerinin arasında 3-5 
Türkün de saray gibi evi vardı. En 
büyük tüccar Hacı Nikola ile Hacı 
Halil efendiymiş. Hacı Halil Efendi 
şimdiki Faralyalılar’dır. Hacı Halil 
efendi gemileriyle, Mısır’a kadar mal 
gönderiyordu. 

Rumlar mübadeleyle gitti. 
Yahudiler İsrail devleti kurulurken 
kamyonlarla taşınarak İsrail’e gittiler. 
Önce Rumlar sonrada Yahudiler 
gidince ticaret Türklerin eline geçti. 
Türklerden bazı aileler ticaretini 
büyütmeye başladı. Hacı Nikola 
ve Hacı Halil efendinin yanında 
çalışanlar ticarete devam ederek 
zengin oldular. Salih Zeki Pekin 
Hacı Nikola’nın  katibiymiş, yani 
muhasebecisiymiş. Sonradan onun 
ticaretini bir dönem o sürdürdü. 
Kardeşleri Ahmet Pekin, Fethi Pekin 
vardı. Ece Saray’ın olduğu alan Fethi 
Pekin’indi. Salih Zeki Pekin’in oğlu 
Sadi Pekin daha sonra belediye 
başkanlığı yaptı.

Birde Kaya’dan giden Rumlarının 
gömülerini bulup zengin olanlar 
vardır.

Belediye başkanlığı yapan 
Muzaffer Dontlu’nun babası Hakkı 
Dontlu, Çiftortaklar diye bilinen 
Yahudilerin yanında çalışıyordu. 

Gençliğimde aynı yaşlarda 
olduğumuz İshak, Avron, Yaki vardı. 
Hepsi arkadaşımdı. 

Köylerde yetişen susam, 
palamut, gibi ürünler Fethiye’deki 
tüccarlara satılırdı. Dağdaki Yürüğün 
yağı, peyniri, yünü Yahudilerden 
geçerdi. Yahudilerde malları dışarıya 
satardı. 

Eczacı Bekir Yerguz ilaç hazırlardı. 
Bir tane ilaç hazır gelirse 10 tanesini 
kendisi hazırlardı. Daha sonra Nevzat 

Yerguz ilaç hazırlamaya devam etti. 
Fethiye’ye her hafta bir gemi 

gelirdi. Biri İskenderun’dan biri 
İstanbul’dan gelen iki gemi uğrardı. 
Gemiler geldiğinde Kordon kalabalık 
olurdu. Şimdi arabasız dolaşılmıyor 
Fethiye’de. Arabayla gidilse trafikten 
geçilmiyor. Ada rahat. 

ZANAATKARLIK GÜNAHTI
Türklerden zanaatkar çıkmazdı. 

Yapıcılık, marangozluk, sıvacılık, 
değirmencilik, ayakkabıcılık gibi 
şeyleri yapmak günah olarak 
yorumlanıyordu. Dinen haram diye 
kimse yapmazdı. Yapmak isteyenleri 
de ayıplıyorlardı. 

Yemeni çarık ayakkabıya denirdi. 
Ali Rıza Dayım ile bir arkadaşı 
yemeni ustası olmak için çıraklık 
yapmak istemişler. Köylüler görüp 
ayıplamasın diye biri bir yoldan 
diğer ayrı bir yoldan gidermiş Rum 
ustanın dükkanına. Rum ustadan 
saklı gizli öğrenmişler yemeni 
yapmayı. Hatta rahmetli annem 
bizi dayıma göndermişti, yemeni 
dikmeyi öğrenmiş de çocuklar gelsin 
de yemeni dikivereyim demiş. Dayım 
bizim ayak ölçülerimizi aldı yemeni 
dikmişti. 8-9 Yaşlarındaydım o 
zaman. 

Rum bir çocuk askerlik yaparken 
anlatmıştı. Çocuk 12 yaşındayken 
babası Kayadibi köyünde değirmen 
çalıştırıyormuş. Babasını akşam 
üzeri sürgüne göndermişler. 
Ertesi gün de zahire sahibi gelmiş, 
öğütmesi için çocuğu yataktan 
kaldırmış. Çocuk bilmiyorum dese 
de dinlememişler. Zorla değirmeni 

çalıştırtıp zahire öğüttürmüşler. 
Önce yulaf, arpa ve buğdayın 
karışık olduğu melez derler onu 
öğüttürmüşler. Ondan sonra da 
buğday öğüttürmüşler. Daha sonra 
ben de köyden ayrıldım demişti 
çocuk. 

Rumlar gittikten sonra burada 
zanaatkarlık işlerini Selanik’ten 
gelen muhacirler yapmaya başladı. 
Selanik’ten gelen muhacirlerin 
içindeki zanaatkarlar marangoz, 
ayakkabıcı, duvarcı gibi zanaatkarları 
yetiştirdi. O sırada İç Anadolu’dan 
gelenler vardı. Fethiye’ye geliyorlardı, 
bir kış durup bir ev yapıp gidiyorlardı. 

KAYA’DA TÜTÜNCÜLÜK
Kaya’da tütüncülük vardı. 

Tütüncülük Rumların mesleğidir. 
Kaya’da Türk ve Rum kadınları 
tütünde birlikte çalışırdı. Bu 
nedenle Türklerin bir çoğu Rumcayı 
öğrenmişler. Benim çocukluğumda 
yaşlılar Rumca konuşmayı bilirdi. 
Bazen biz anlamayalım diye Rumca 
konuşurlardı. Rumlar gittikten 
sonra tütüncülüğü Türkler yapmaya 
başladı.

PALAMUT TICARETI
Fethiye’nin köylerinde çok 

palamut yetişirdi. Toplanan 
palamutlar Fethiyeli tüccarlara 
satılır, Fethiyeli tüccarlar da dışarıya 
gönderirdi. Palamut köylerden 
Fethiye’ye develerle taşınır, 
tartıldıktan sonra Paspaturda 
bulunan depolara doldurulur, depolar 
dolduğunda yelkenli büyük gemilerle 
İzmir, İstanbul yada dışarıya 
satılırdı. Rüzgar olmazsa gemilerin 

yanaşmak için bir hafta beklediği 
olurdu. Rüzgar çıkıp gemi hareket 
edince iskeleye yanaşır yükünü 
doldururdu. Yükü dolunca iskeleden 
ayrılır giderdi. Büyük yelkenli 
gemilerle 6 ay süresince palamut 
taşınırdı.

FETHIYE’DE PALAMUT 
Mütehassıslığı İhracat Kontrolörlüğü 
vardı. Kontrolörlükte kısa bir süre 
memurluk yaptım. Bodrum ile Kaş 
arasındaki palamut kontrol edilirdi. 
Palamut Mütehassıslığı İhracat 
Kontrolörlüğü Başkanı Faik Ocak, gider 
palamudu kontrol ederdi. 

Demokrat Partideydim o zaman, 
palamut para etmiyordu. 3-5 asırlık 
meşeler.Köylüler tepki gösteriyordu. 
Üç arkadaş seçildik, Esat Zabıtçı, 
ben ve soyadını hatırlayamadım 
Osman vardı. Ankara’ya gittik. 
Milletvekilleri karşıladılar. Demokrat 
Partide Nihat Eğriboz diye Tarım 
Bakanı vardı o geldi. Bizi müsteşara 
gönderdi. Müsteşar inceleyeyim 
deyip başından savdı. Ertesi gün 
vardık, kardeşim para etmiyorsa 
ekmeyiversinler dedi. Ben kalktım 
hadi gidelim dedim, arkadaşlar hala 
derdimizi anlatalım diye uğraşıyor. 
Kalkın gidelim arkadaş müsteşar 
ekmesinler diyor daha neyi 
anlatacağız dedim çıktık. Ondan 
sonra da palamut ticareti bitti zaten. 

EN ÖNEMLI YÜK TAŞIMA 
ARACI DEVELERDI
Yük taşıma işleri genelde eşek 

ve develerle yapılırdı. Köylerden 
Fethiye’ye gelecek olan her şey 
develerle taşınırdı. Develer genelde 
Patlangıçta olurdu. Fethiye’ye yük 
getiren develer deve çökeğinde 
beklerdi. Devecilerin bazıları sigara 
içerdi, develerde küçükken sigara 
koklatıp sigaraya alıştırırlardı. Deve 
sigaraya alıştıysa gelir omzuna 
kafasını atar. Sigara almadan 
gitmezdi. Ona tütüncü deve derlerdi. 

Yahya amcamın öldüğü 
dönemdi, Annem rahmetli “Dağda 
inekler var yavrulayacak. Bir bak 
ne durumdalar” dedi. “Anne ben 
korkarım” dedim. “Köpeklerimiz 
var, götür birini” dedi. “Gelmezler” 
dedim. “Neden korkuyorsun” dedi. 

Orada tütüncü develer var, yoldan 
geçirmezler” dedim.

Sigaracı develer yolun ortasında 
durur insanı geçirmezdi. Durup 
beklerlerdi. Sigarayı yakıp burnuna 
sokacaksın o zaman uysallaşır. 
Sigarayı çeker dururdu. Sigara 
verdikten sonra geçirirlerdi. 

Fethiye’nin en tatlı 
zamanlarından biri de ekim ayıydı. 
Deve katarları Paspaturdaki 
depolara palamut taşımaya başlardı. 
Katarın en önünde eşek olurdu. 
Katarı çeken kadın yada erkek 
eşeğe biner giderdi. İplerle birbirine 
bağlanan develerde ardı sıra eşeği 
takip ederdi. Deve katarını çeken 
kadın eşeğe binip katarın önünde 
giderken, gider aradaki ipi keserdik. 
Ondan sonra bağırırdık “deve telledi” 
diye. Deve telledi demek aradaki ip 
koptu anlamına gelirdi. Kadın bağırırdı 
Allah belanızı vermesin diye, durup 
develeri bağlar ondan sonra giderdi. 

YUSUFÇUK KUŞUNUN HIKAYESI
Guguk kuşu vardır, burada 

Yusufçuk kuşu derler, o kuş çok 
akıllıdır. Yusufçuk kuşu yumurtasını 
başka kuşların yuvasına bırakır. 
Kendisi yumurtadan yavru 
çıkaracağım diye uğraşmaz.  Gece 
oldu mu bağırır Yusufffff yusuuuffff 
diye. İhtiyarlar bize derlerdi ki; onlar 
iki kardeşmiş, koyun gidiyorlarmış, 
koyunları kaybetmişler. Babaları 
dövmüş, iki kardeş de kuş olmuş. 
Birbirlerini kaybetmişler hala onu 
arıyorlar derlerdi. Bizde korkardık. 

ÖĞRENCILIĞIMDE 
ÇALIŞMAKTAN OKUYAMADIM
Kaya’da okullar Rumlarındı. 

Anaokulu, kız ve erkek ilkokulu 
vardı. Rum okulu yukarıdaydı, 
bizim eve çok uzaktı. Okula 6 
yaşındayken Kaya’da başladım. 
Okula giderken, en küçük ben 
olduğum için muhacirlerin çocukları 
beni döverlerdi. Sonradan arkadaş 
olduk hepsiyle. Kışın yağmur çamur 

derken gidemedim o sene okulu 
bıraktım.

Muhacirler Kaya’da kaç yıl kaldı?
Atatürk ilkokulunda okudum. 

Rumlardan kalan bir okuldu. 
Beş yıllık okulu 7 yılda bitirdim. 
Çalışmaktan okuyamıyordum. Okul 
zamanı Kaya’ya gidiyordum tütünde 
çalışıyordum. Tütün dikiyorum, 
çapa yapıyorum. Babam beşinci 
sınıftayken katip mi olacaksın diye 
imtihana sokmadı. Tütün dikmeye 
götürdü. 

Babamın amcasının oğlu vardı, 
İzmir’de maarif müdürüydü Reşit 
isminde. Geldi okumam beni İzmir’e 
götürecek. Amca okutmadı beni 
okulu bitiremedim dedim. 

Bir sene de kızamığa yakalandım, 
bir ay yattım okula gidemedim. Bu 
nedenle ilkokulu 2 yıl geç bitirdim. 

Atatürk Fethiye körfezine 
geldiğinde herkes kordonda 
bekliyordu. Ben o zaman beşinci 
sınıftayım. Belediyenin önüne halı 
serildi. Halının çevresi kalabalık. 
Kalabalığın arasına dalan bir kedi 
ortalığı karıştırdı, herkes bağrışıyor 
kediyi kim attı buraya diye. 
Arkadaşlar Mehmet attı dedi. Kedi 
aradan girmiş suç benim oldu. Biraz 
da yaramazdım ondan oldu galiba. 

SIRRI EFE’NIN ÇIRAĞIYDIM
İlkokulu bitirdikten sonra 

Selanik göçmeni marangoz Fahri 
Usta’nın atölyesinde, Sırrı Efenin 
yanında çıraklık yapmaya başladım. 
Arkadaşlarım çalışıyordu, bende 
heves ediyordum. 

Fethiye’de ne kadar marangoz 
ustası varsa Fahri ustanın yanında 
yetişti. Fahri usta marangoz 
atölyesinde mobilya yapıp İstanbul’a 
gönderiyordu. Çırak olarak herkesi 
almıyordu. Belediye çavuşu vardı 
Tahir Solmaz, annemin dayısı. O 
söylemiş de beni öyle aldı, 5-6 
ay orada çıraklık yaptım. Sırrı Efe 
marangoz Fahri ustanın yanında 
çalışıyordu, ben de onun çıraklığını 
yaptım. Sırrı efe çok iyi bir insandı. 
Bir şeyler oldu ama ne olduğunu 
şimdi tam hatırlamıyorum, sonra 
ayrıldı. Dağa çıktığını duyduk. 

Daha sonra baruthane vardı 
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Yaşam 
orada çalışıyorum. 3-4 tane velediz, 
çıraklık yapıyoruz. Başımızda bir 
usta var. İkinci Karagözler’de Yücel 
Kaya’nın oteli var oradaydı. Ağaçları 
birbirine geçirerek ızgara yapıyorduk. 
Izgaraları da barutu nemden 
korumak için yere koyuyorlardı.  
5-6 ay çalıştım orada. 

GENÇLIK YILLARIM 
ÇALIŞARAK GEÇTI
Babam ve Mustafa Karaören’in 

O dönemde iki tane kamyonları 
vardı, sonra dört oldu, onlarla 
tütün taşıyorduk. Dört kamyonun 
patronuyum, şoförüyüm, 
muaviniyim. İnsanlar bu çocuk nasıl 
idare ediyor diye gıpta ile bakarlardı. 

Arkadaşlarla kordonda Şaban 
Amcanın kahvesine giderdik. Orada 
toplanıp ciğerdi, uykuluktu kahvaltı 
yapardık. Kahvaltıdan sonra kahve 
içerdik. Kahveyi de herkes farklı farklı 
içerdi. Kimisi sade kimisi orta, kimisi 
şekerli, kimisi mektepli işi isterdi. O 
dönemde kahve kömürde yapılırdı. 
Kahveci Şaban Amca bağırırdı Allah 
belanızı vere, deyyuslar sabah 
sabah sanki Yemen’den geldiler 
diye kızardı. Herkes kahkahalarla 
gülmeye başlardı. Maksat kahve 
içmek değil Şaban amcayı 
kızdırmaktı.  

Akşamları Halkevine giderdik. 
Halkevlerinde kurslar, gösteriler her 
şey olurdu. 

Mahalle arkadaşlarım; Salih 
Gülada, Ahmet Karadenizli, Kasap 
Muhittin, kayınbiraderim Raif İrgil, 
oğlu Bursa Milletvekili oldu Ceyhun 
İrgil, Halit, Bekir, Kambur Ahmet, Ali 
Rıza, Terzi Emin. 

Bir dönem Kesikkapı’da Sami 
Karaören’in babası ve babamın 
bakkal dükkanı vardı. 5-6 Sene 
işlettiler. Sami Karaören bir sene 
okula gitmedi bakkalı çalıştırdı. 
Savcının kızı Yıldız vardı, Sami 
Karaören’e mektup yazıyor, onu da 
buğday çuvalının içine koyuyor. Onu 
göre kişi bizi şikayet etmişti. Geldiler 
bizi aldılar karakola götürdüler, sonra 
bıraktılar tabi. Yıldız avukat oldu 
Ankara’da yaşıyordu. 

Bizim bahçenin kenarına köşk 
yapardım. Yazın Kaya’da dışarıda 

okuyan ne kadar genç varsa toplanıp 
sohbet ederlerdi. Akşam üzeri de 
Kuşlu Saray dedikleri bina ilkokul 
olmuştu. Kuşlu Sarayın bahçesinde 
voleybol oynarlardı. Onların alemi 
ayrıydı. Ben çalıştığım için onlarla 
fazla zaman geçiremezdim.

ASKERLIK YILLARIM ZOR GEÇTI
İkinci cihan harbi başlarken 

askere gittim, cihan harbi bitti benim 
de askerliğim bitti. 

İstanbul’da dört yıl askerlik 
yaptım. Askerlik dönemim savaş 
dönemine denk geldiği için sıkıntılı 
geçti. Trakya’da müstahkem 
mevzilerde çadırlarda kalıyorduk. 
Askerlere bir günlük tayın olarak 
400 gram ekmek veriliyordu. 50 cm 
yerde yatılıyordu. 

İstanbul’da askerlik yaparken 
babam Mustafa Karaören’in çalıştığı 
ambara her ay 10 lira gönderiyordu. 
Gidip oradan alıyordum parayı. 
Komutan duymuş beni sorguya 
çekti; bu para sana niye geliyor dedi. 
Sen kaç para aldığını biliyor musun 
dedi. Biliyorum dedim. Bak teğmen 
40-45 lira maaş alıyor, senin 
çavuş maaşın var 12,5 lira, 10 lira 
ambardan alıyorsun 22,5 lira. 20- 25 
lirada (Çiğden alıyorsun) levazıma 
bakıyorsun oradan alıyorsun, 40- 45 
lirayı buluyor. Nereye harcıyorsun 
bu parayı, bu kadar harcama 
dedi. Komutanım ne yapayım 

babam gönderiyor, hasta olan 
alıyor vermiyor, izne giden alıyor 
geri vermiyor dedim. Daha sonra 
babama bana para gönderme dedi. 

Askerde gayrimüslimlere silah 
verilmezdi, silahsız asker derdik. 
Onlara bir kış süresinde Ayazağa 
yolunu açtırdım. Yaklaşık 800 
kişiydiler. Gayrimüslimlerden biri 
bizim devrelerden birine içinizde 
Fethiyeli var mı demiş, onlarda bana 
söylediler. Gidip bakayım kimmiş 
dedim. Fethiye’de ki arkadaşları 
düşündüm, acaba Yaki mi geldi 
diye içimden geçti. Vardım baktım 
İshak, Fethiye’den tanıdığım Yahudi 
İshak. Oooo hemen sarıldık hoş beş 
sohbet. O askerlerin içinde fazla firar 
oluyormuş, İstanbul’a kaçıyorlarmış. 
O askerlerin içinden iki çavuş yapıp 
sorumluluk verelim dedim. Tabur 
komutanına söylendi. Kabul ettiler. 
İshak ve bir arkadaşını çavuş 
yaptılar. Sonra da İshak’ın İstanbul 
Beşiktaş’daki hayvan hastanesine 
gitmesini sağladım. Askerlikten 
sonra İshak ve ailesi Fethiye’den 
İzmir’e taşındılar, daha sonra da 
İsrail’e gittiler. O dönemde Yahudiler 
gemilerle İsrail’e gidiyordu. 

İkinci cihan harbinde Almanlar 
bizi vurmadı. Franz von Papen  diye 
bir Alman sefiri vardı. Almanya 
Bulgaristan hududuna gelmişti. 
Franz von Papen, Hitler’e Türkiye’yi 

vurma geçemezsin, çete savaşı 
çıkar altından kalkamazsın demiş. 
Hitler’de Türkiye’ye saldırmamış. 
Rusya’ya Karadeniz’in üzerinden 
saldırdı. Hitler’i kış mağlup etti. Bizim 
savaşa dahil olmamıza mani olan 
Franz von Papen’dir. 

Savaş bittikten sonra terhis 
oldum. Fethiye’ye gemiyle 10 günde 
anca gelebildim. 

Haydarpaşa’ya geldim baktım 
vaziyet nedeniyle Akdeniz seferleri 
iptal edilmiştir diyor. Ne yapacağım, 
bavulu emanete bıraktım. Dayımın 
oğlu vardı Kartal’da asker onun 
yanına gittim. İkinci gün geldim 
Bandırma vapuruna bindim. İki 
günde İzmir’e geldik. İzmir’de iki gün 
bekledik. Fethiye’ye gelen atların 
çektiği posta arabasını buldum ama 
alamam dedi. Köyceğiz’e gidebilirsen 
orada alırım dedi. Bir kamyonun 
kasasına bindim, başka ailelerde 
vardı, o kamyonla Muğla’ya geldim, 
iki gün kaldım. Balıkhaneye kamyon 
gidecek dediler. O zaman balıkhane 
Dalyan’da. O Kamyonla Köyceğiz’e 
geldim. Köyceğiz’de Fethiye’ye giden 
posta arabasını buldum. At arabasına 
binip Göcek’e geldik. Göcek’te bir 
gece yattık. Ertesi gün Fethiye’ye 
gelebildik. O zaman ulaşım çok zor. 
Vasıta bulmak mümkün değil. 

Yolculukta yiyecek içecek 
insanların yanında olurdu. 

ÜÇ ARKADAŞ AYNI 
GÜN EVLENDIK
Eşim Şükriye’nin ailesi 

komşumuzdu. Annesi Üzümlüden, 
baba tarafı Giritliydi. 

1947 yılında evlendik. 1948 
yılında da ilk çocuğumuz oldu. 

Ben askere gitmeden önce, 
Şükriye okula giderken ders 
çalıştırıyordum. Askere gittim, 
askerden izinli geldiğimde üzerimde 
asker elbisesi vardı. Ameleler 
tütünden dönüyordu. Şükriye’de 
vardı yanlarında, beni görünce koştu 
geldi yanıma hoş geldin diye elimi 
öptü. 

Askerden geldikten sonra 
kamyonla Karaören’in tütünde, 
tarlada çalışan amelelerini 
taşıyorum.  Rahmetli hanımım 

Şükriye’de çok iyi çalışırdı. Birisi 
istiyormuş, sakın ha kimseye gitme 
ben alacağım dedim. Gitmedi. 
Evlendik. 

Üç arkadaş aynı gün evlendik. 
Ben, Mahmut Binbaş ve Zeki Fedai. 
Belediye’de arka arkaya nikah 
kıydık. Belediyenin merdivenlerinde 
fotoğraf çektirdik ama 3 nikah aynı 
zamanda olunca kalabalıkta kimin ne 
olduğu belli olmuyordu. Üçümüzün 
de oğlu oldu, şimdi İzmir’de 
Fethiyeliler gecesinde buluşuyorlar.

O dönemde düğünler 3 gün 
sürüyor. Davetliler oradan oraya 
geziyordu. Nikahtan sonra ertesi 
gün kadınların eğlencesi oluyordu. 
Adına duvak deniyor. Davul zurnayla 
oyunlar. Üçüncü gün de gelin alma 
olurdu.

SIYASETE KAZARA GIRDIM
Siyasete ilk olarak askerden 

geldikten sonra tesadüfen bulaştım. 
Kordonda iki arkadaşla gidiyoruz. 
O dönem Demokrat Parti vardı. 
Yılmaz Sinemasının olduğu yer 
kalabalıktı, Demokrat Parti genel 
kurul yapıyormuş. Arkadaşlardan 
biri hadi girip bakalım ne yapıyorlar 
dedi. Bende bırak partiyi falan 
gidelim dedim. Bir bakalım dediler 
tamam dedik girdik içeri. Bir alkış 
başladı. Yönetim kurulunu yazdıkları 
tahtaya Mehmet Tekin yazdılar. 
Başka Mehmet Tekin’de varmış 
diye düşündüm ama meğer beni 
yazmışlar. Ne oldu dedim Yönetim 
Kuruluna girdin dediler. Daha sonra 
Cumhuriyet Mahallesi Ocak Başkanı 
oldun dediler. 

İhtilale kadar Demokrat Partide 
çalıştım. Sülalemizde tek Demokrat 
Partili bendim, gerisi CHP’liydi. O 
dönem Mithat Sakaroğlu milletvekili 

oldu. İki sene sonra da yapılanların 
yanlış olduğunu söyleyerek istifa 
etti. 

İhtilalden sonra Adalet 
Partisinin ilçe teşkilatını kurduk. İlçe 
yönetimini oluştururken 7 kişiyi zor 
buldum. Daha sonra Cevdet Oskay 
milletvekili oldu. 

Adalet Partisinin İl Genel Meclisi 
Üyesi Muğla’da CHP’den fazlaydı o 
dönem. İl Genel Meclisi toplantıları 
sırasında CHP’li arkadaşların ısrarıyla 
CHP’ye geçtim. 

Bir dönem Adalet Partisi iki 
dönemde CHP’den olmak üzere 3 
dönem il genel meclis üyeliği yaptım. 

Muğla Valisi Şerif Tüten’in 
döneminde iki dönem daimi 
encümen üyesi seçildim. 

Muğla vilayetinde tanımadığım 
köy muhtarı yoktu. İl Genel Meclisi 
üyesiyken tanıştım. Kumluova’ya 
okul yapılmasını sağladım. 

INŞAAT IŞLERINDEN ORMAN 
IŞLETMEYE
Evlendikten sonra inşaat işleri 

yapmaya başladım. Bir kaç arkadaş 
ortak inşaat yapıyorduk. Orman 
İşletmeye yeni müdür gelmiş. Beni 
çağırdılar. Gittim, Orman İşletme 
Müdürü Genel Müdürüm Mahmut 
Kumbasar senin burada çalışmanı 
istiyor dedi. Mahmut Kumbasar 
askerlik yaptığım yerde askerliğini 
yedek subay olarak yapmıştı. 
Askerde taburun levazımı bende, 
garajı bende, bölüğü bende. Kolordu 
kurmay başkanı bölük komutanını 
aramaz beni arardı. Orman İşletme 
Müdürü; memur olacaksın depolar, 
ambarlar senin sorumluluğunda 
olacak, hocamın notu var dedi. 

Müdür bey benim işim var 
dedim. Sen tamam de ben işe aldım 
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diyeyim sen işlerini bitir, ne zaman 
gelirsen gel dedi.  Tamam dedim 
gidip evrakları tamamladım teslim 
ettim. Bir hafta içinde inşaat işlerini 
arkadaşlara devir ettim, Orman 
İşletmeye gidip işe başladım. Orada 
beş sene çalıştım. 

DEPREM YIKTI GEÇTI
1957 Yılıydı, o dönemde köylere 

ihaleyle aldığım devlet binalarını 
yapıyordum. Deprem akşamı 
bina yaptığım köyden döndüm. 
Yorgundum. Atölyenin yanında 
Cumhuriyet Oteli vardı. Atölyem 
şimdiki Çarşı Caddesi girişinin 
40-50 metre ilerisindeydi. Otelin 
altında kahve vardı. Oradan teravihe 
gidecektik. Orada otururken 
uyumuşum. Otelci akrabamızdı. 
Kalk millet camiden gelecek seni 
burada görmesinler dedi. Eve gittim 
yatmadım. O sırada deprem bir 
sallayış salladı, iki oğlanı kucağıma 
aldım dışarı kaçtım. Bir çok yer 
yıkılmıştı.Komşulara bir şey oldu mu 
diye yıkılan yerleri dolaştım.

Bir arkadaşım vardı, fırıncı Yusuf 

Kurt, İlhan Kurt’un babası. Ben 
camiye giderken o da sinemaya 
gitmiş. Hava sıcak, ayakkabılarını 
çıkarmış, o sırada deprem olmuş 
sinemanın duvarı yıkılınca kaçmış.  
Deve çökeğinin yanında gördüm. 
Deve çökeğinin (garajında) duvarı 
da yıkılmış. Hava sıcak olunca 
ayakkabılarını çıkarıp duvarın 
üzerine koymuş, biri siyah biri beyaz. 
Ayakkabıları görünce ben güldüm. 
Ne gülüyorsun diye kızdı. Roman 
Memiş ayakkabısını arıyordu beyaz 
ayakkabı onun dedim. Buraya nasıl 
gelmiş dedi. Sinemada deprem 
olunca ayakkabıları karıştırmış, 
aceleyle giyip çıkmış. İyi ki camiye 
gitmemişim, camide 2-3 ölü var dedi. 

Akşam olan deprem korkutunca 
insanlar evine girmedi, sabaha karşı 
olan deprem her yeri yıktı. Benim 
eve hiç bir şey olmadı. Bahçeye çadır 
kurdum. Depremde evi yıkılanlar 
benim evi işgal etti. Tuvaleti banyoyu 
kullandılar. En küçük oğlumun daha 
kırkı çıkmamıştı. 

Kızılay’dan gelen çadırları 

dağıtanların arasında ben de vardım. 
Evi yıkılan insanlar Karaçulha 
tarafında ovaya kurulan çadırlara 
yerleşti. Kızılay’a da öyle başladım. 
Kızılay yönetim kurulunda 26 
yıl görev yaptım. Bunun beratını 
verdiler. Yönetim kurulunda 
çoğunlukla veznedarlık yaptım.

Kızılay’a Kadıköy’de 35 dönüm 
zeytinlik aldım. Kaya’da 2-3 parsel 
arazi aldık. Üzümlü’de bir ev aldık. 
İncirköy’de arsalar var. Ticaret 
Odası ile Kızılay’ın bulunduğu araziyi 
Ayşe (Dinçer) abla verdi. Kadir 
Çavuşun hanımı. Uzaktan akrabamız 
oluyor. Ayşe abla o araziye cami 
yaptıracağım diye tutturmuş. Senin 
yaptığın hayır yetiyor bak öte tarafta 
cami var dedik. Araziyi Kızılay’a aldık. 
Camiyi daha sonra yine yaptırdı. 

Depremden sonra sahra 
hastanesi geldi. Hastanenin 
doktorları beni aramış. Gittim benim 
birader Durmuş’ta askeri hekim ya, 
onun arkadaşı tanıdık arıyorlarmış. 

Fethiye’ye istikam taburu geldi. 
Elektrik santrali yıkıldı. Mehmet 

Alpman belediye başkanı; bunu ne 
yapacağız dedi. Çevreyi temizlet 
kaldır, makineler sağlam çalışır 
dedim. Karkastan bina yaptık. 
Elektrik vermeye başlandı.

Belediyenin sucusu vardı, onun 
yanına 3 asker vermişler suyu 
vermeye çalışıyorlar.

Askerden biri tabur komutanını 
söyledi Kazım Bingöl dedi. Kazım 
Bingöl benim takım subayımdı. 
Gittim yanına Binbaşım size 
teğmenim dersem kızmayın dedim. 
Anneniz nasıl, kız kardeşiniz nasıl 
diye sormaya başlayınca şaşırdı. 
Askerliği beraber yapmışız ama 
bilemeyeceğim dedi. İstanbul’da şu 
yıllarda şurada görev yapan Mehmet 
Çavuş vardı o benim dedim. Sohbet 
ettik. 

Dürüye teyze vardı, depremden 
sonra Ömer Çavuşun arazisinin 
yanındaki arazide örme hasırdan 
otel yapmıştı. Köprübaşının olduğu 
yerdeydi arazisi. Bir iki yıl devam etti 
otel, sonra kapandı. Hatta Orman 
İşletme onun önüne atölye açmıştı. 

Depremden sonra Fethiye’nin 
imarı sırasında İncekara’ların 
taşeronluğunu yapıyordum. 
İncekara’lar batınca ben de battım. 
Çok alacağım vardı, Terekeye intikal 
etti ama bir şey alamadım. 

TURIZM VE RUMLARIN GELIŞI
Babama oteller açılıyor, turistler 

geliyor turizm yapalım dedim. 
Babam Türkler turizm yapamaz 
boş ver dedi. Neden dedim. 
Biz hizmet edemeyiz. Tersane 
adasında 40 Hane vardı.  Tersaneye 
turistler gelirlerdi de biz kayıkla gül 
kokusundan etraftan geçemezdik. 
Biz bunu yapamayız dedi. 

Dedeoğlu otel yapıldığında 
büyük bir otobüsle Rumlar geldi. 
Bende kordona indim. Arkadaşlarla 
oturacağız. Beni çağırdılar. Gittim, 
otobüs şoförü Atina’dan turist 
getirdim dedi. Gelenler buradan 
giden Rumların çocuklarıymış. 
Atina’dan gelenlerden biri babamı 
arıyormuş. Adamı babamın yanına 
götürmeden önce yanımıza bir kadın 
geldi. Ben Kaya’lıyım dedi. Atina’da 
Fethiye şehrini kurduk dedi. Buradan 

ayrılmadan önce üç kız arkadaşı 
varmış, onları görmek istiyordu. 
Hepsi beraber tütünde çalışmışlar. 
Şabanların Hatça, yani halam, Aziz 
Ağanın Hatça, Kürtlerin Durkadın. 
Bir tanesi sağdı, oğlu belediye 
çavuşuydu onun yanına gönderdim. 
Sarılmış ağlaşmışlar.

Sonra adamı babama götürdüm. 
Babam sen kimlerdensin dedi. 
Filancalardan deyince, babam 
isimlerini saydı sen hangisisin diye. 
Babam çocuğu hatırlamadı ama 
kardeşlerini biliyordu. Genel Rum’un 
babasıyla Kaya’dan tanışıyorlarmış, 
babasının selamını getirmiş.  Sene 
58- 59 yıllarıydı. 

MARANGOZ ATÖLYESI IŞLETTIM
Marangoz atölyem vardı, 

çocuklarımdan Türkay önce 

okumadı benimle birlikte marangoz 
atölyesinde çalıştı. Daha sonra 
okudu, teknede çalışıyordu, bir İngiliz 
kızla tanışıp evlendi. İngiltere’de 
yaşıyor. Bir oğlum liseyi İzmir’de 
bitirdi, Ziraat Fakültesinde okudu, 
yüksek ziraat mühendisi oldu. 
Bir tanesi okudu öğretmen oldu. 
Öğretmenliği bıraktı Yeni Zelanda’ya 
gitti. Orada yaşıyorlar.

Marangoz atölyesinde yaptığımız 
kapı, pencere, mobilyaları Fethiye’de 
satıyordum. Orman İşletmenin 
yaptığı binaların kapı pencere 
doğramalarını yapıyorduk. Yapılan 
inşaatların döşemelerini yapıyorduk. 

İlk marangoz makinelerini buraya 
getiren benim. Rahmetli biraderim 
Durmuş İzmir’de okudu. Onun 
arkadaşları vardı. İki İzmirli arkadaşı 
Fethiye Askerlik şubesinde askerlik 
yaptılar. İkisi de katipti. Cumartesi 
pazar sivil giyinirler, benim 
marangoz atölyesine gelirlerdi. 
Bir tanesi eniştemin marangoz 
makineleri imal eden fabrikası var 
adı Özler derdi. 

Yıllar geçti aradan İzmir’e makine 
almaya gittim. Fabrikanın adresini 
sordum gösterdiler. Müdürle 
görüşmeye gittim, sırada elli kişi var. 
Makine almak için sıraya giriliyor, 
para ödeniyor, makineler gelmesi 
için altı ay bekleniyordu. Biraz 
bekledim, sıra ilerledi. İçerideki adam 
tanıdık geldi. Sıra biraz daha ilerledi 
baktım Mustafa Özdestan yazıyor 

Muzaffer Dontlu'nun 1963 Yılında Adalet Partisi'nden Fethiye Belediye Başkanı 
seçildikten sonra İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikteyken 

yaptığı konuşma. Muzaffer Dontlu, İbrahim Akgün, Mehmet Tekin, Ali Keloğlu, 
İsmail Harımcı, Alabadis Mustafa. 
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masada. Beni görünce bağırdı orada 
ne duruyorsun gelsene dedi. Baktım 
bizim askerlerden eniştem fabrikatör 
diyen kişi. Niye gelmiyorsun da 
orada bekliyorsun dedi. Ben de senin 
müdür olduğunu nereden bileyim 
şişmanlamışsın tanıyamadım dedim, 
gülüştük. 

Makineleri aldım geldim, 
ondan sonra makine isteyene 
sıraya girmeden makine aldırdım. 
Arıyordum Mustafa işte şu kişi 
gelecek makine ver diye, sağolsun 
hiç sıra bekletmedi.

Daha sonra marangozlukla 
birlikte inşaatçılık yapmaya 
başladım. 

TÜTÜNCÜLÜK YAPTIM
Bir dönem tütüncülük yaptım. 

İl Genel Meclisi üyeliği yaparken 
Muğla’da Katırcıoğlulları vardı. Bir 
şirketin temsilcisiydi. İlla sen de 
Fethiye’deki işleri yap diye ısrar etti. 
Öyle başladım. 

Tütün zahmetlidir. Şubatta 
başlar eylül ekime kadar devam 
eder. Önce fideler ekilir, fideler 
büyüyünce çekilip toprağa dikilir. 
2-3 kez çapa yapılır. Olgunlaşınca 
yaprakları kırılır, sonra dizilir, işlenir, 
tavlanır balyalanır. Sonra eksper 
gelir fiyat verir. Balyalar tartılır teslim 
edilir. Bu nereden baksan 9-10 aylık 
zahmetli bir iştir. 10 dönümde 6-7 

ton tütün anca alınıyordu. Ameleleri 
kamyonlarla getirip götürüyorduk. 
Herkes yiyeceğini kendisi 
getiriyordu.

Tütüncülük yaparken bir yıl 
Muğla birincisi oldum. Yahudi tütün 
eksperi geldi tütünleri inceledi en 
yüksek fiyatı ben aldım. Teslim 
tesellümde bazı kötü tarafları buldu 
ama fiyatı vermişti, bu şekilde tütün 
basan İzmir’den beride yok dedi. 

Egenin tütünü olmazsa 
Amerikanın tütünü yanmaz. Amerika 
Ege tütününü çıra niyetine satın 
alırlar. Kendi tütünleriyle karıştırıp 
öyle sigara yaparlar.

Zararlılara karşı (tomaron) 
ilaç çıktı. Köylüye onu sattılar. O 
tütüncülüğü mahvetti. İlaçlanan 
tütün daha düşük fiyata satılıyordu. 
Amerikalılar (tomaronlu) ilaçlı tütün 
almayın diyorlardı.

PAMUK GELIŞEMEDI
Tütünde kotalar falan gelmeye 

başlayınca Fethiye’de pamuk arttı. 
Üç tane çırçır fabrikası vardı. İzmir’de 
çırçır fabrikaları için 2-3 sene 
köylüden pamuk aldım. İki günde bir 
kamyonla İzmir’e gönderiyorduk. 
Pamuk çırçır fabrikasında 
çekirdeklerinden ayrılır. Paketlenir. 

Bir gün faturaları aldım İzmir’e 
fabrikaya gittim. Bahçede 3-4 
tane kaplumbağa vardı. Bunlar 
ne, nereden aldınız dedim. Bunları 
Fethiye’den Mehmet Tekin gönderdi 
dediler. Ben ne zaman göndermişim 
dedim. Köylülere pamuk doldurmak 
için harhar veriyoruz ya, kilo bassın 
diye içine kaplumbağa koymuşlar. 
Şakalşıp gülüştük ne yapacağım. 

Bölgemizin pamuğu beyazdır. Ve 
uzun elyaflıdır. Pamuğun elyafının 
uzun olması değerini artırır. Pamuk  
tütüne göre daha az zahmetlidir. 

SU BIRLIĞINI KURDUK
1958’li yılların ortasından 

sonra Sulama Birliğini kurduk. 
Depremden sonraydı. 3-5 kişiyi bir 
araya getirip toplantı yapamıyoruz. 
3-4 Kişi biz bu işi yapacağız dedim 
uğraştık. Ankara’dan Ören suyu 
arazinin sulanması için elverişsiz 
çıktı diye bilgi geldi. Biz de bu nasıl 
olur diye itiraz ettik. Menderes’e 

kadar gittik. Bir telgraf geldi; 
ekip uçakla geliyor karşılayın 
diye yazıyordu. 1958 Yılıydı. DSİ 
Şube Müdürü Ayten Hanım 
vardı o zaman. Belediyeye yeni 
kamyon alınmıştı. Yusuf Kurt vardı 
iki üç arkadaş olduk, geceden 
kamyonu alıp gittik havaalanına. 
Ertesi günü helikopterle Ören’e 
geldiler. Örenliler yemek vermedi 
suyumuzu götürüyorlar diye. 
Ayten hanım gitti kendisi doldurdu 
numune suyu. Heyet geri döndü 
arkasından biz gittik ne oldu diye. 
Bizim su elverişli çıktı. Sulama suyu 
projesi o zaman başladı. Önceden 
de Milas Ören’in suyuyla bizim 
Ören’in suyunu karıştırdıkları için 
olumsuz rapor vermişler.  

2-3 Kilometrelik tünel vardır 
orada. Daha sonra sulama suyu 
projesi tamamlandı da Fethiye’nin 
arazileri sulandı. Tarım da ondan 
sonra gelişti zaten. Sulama 
suyundan önce fazla bir şey yoktu, 
her taraf kuru tarlaydı. 

ESNAF KEFALET 
KOOPERATIFINI KURDUK
Depremden sonraydı, Esnaf 

Kefalet Kooperatifini kurduk. 
Benimle birlikte yönetimde Hayri 
Kayaman, Yusuf Kurt, Osman Polat, 
Burhanettin Apaydın, Veli Akın ve 
Mahir Bakırcı vardı. Ali Rıza Erçetin, 
Aşçı Recep gibi arkadaşlar da çok 
emek vermişti.

1968 yılında Halk Bankası 

şubesini biz getirdik buraya. Bankayı 
buraya getirinceye kadar canımız 
çıktı. Esnaf Kefalet Kooperatifini 
kurduktan sonra, biz işlemlerini 
yapıyorduk. Esnaflar kredi almak 
için dosyalarını Muğla Halk Bankası 
Şubesine götürüp kredi için 
başvuru yapıyorlardı. Başvuru 
yaptıktan sonra kredi çıktığının 
haberi geliyordu, gidip kredilerini 
alıp geliyorlardı. Krediyi geri 
ödeyeceklerinde de Muğla’ya gidip 
geliyorlardı. O dönemde bir günde 
git bir günde gel esnaflar çok sıkıntı 
çekiyordu. Bunun için Halk Bankası 
Şubesini Fethiye’ye getirelim 
diye çok çalıştık ve 1968 yılında 
getirebildik. 

ESNAF DERNEĞINI KURDUK
1969 Yılında Fethiye Esnaf 

ve Sanatkarlar Derneğini 
kurduk. Derneğin bir masası bir 
sandalyesi vardı. Önceleri halkı 
ikna edememiştik kayıt olmaları 
için. Eski berber gibi zanaatkarlara 
ustalık belgelerini vermeye 
başladık. Şimdi Esnaf Odasının 
yaptıklarını o zaman dernek 
yürütüyordu. Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneğinin bir dönem başkanlığını 
yapıp bıraktım. Daha sonra Necati 
Taban seçildi, ardından da Bekir 
Palaz seçildi. 

1989-90 gibi Fethiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası oldu. Oda 
olduktan sonra ilk başkanı Bekir 
Palaz seçildi, sonra Emin Yungucu 
seçildi. Oda başkanlığını şimdi de 
akrabam olan Mehmet Soydemir 
yürütüyor. 

Esnaf Kefalet Kooperatifine seçilen ilk yönetim kurulu; Mehmet Tekin, 
Ömer Tümtürk, Hayri Kayaman, Mehmet Özyer, Osman Polat.

Halkbankası Fethiye Şubesinin açılması için tüm 
mesleklerden temsilcilerin bulunduğu toplantı. Mehmet 

Tekin, Alabadis Mustafa, Börekçi Hüseyin, Canbolat Gürbüz. 

Halkbank Muğla Şube Müdürü Mehmet Ali Bey ve Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Yönetimi;  Hayri Kayaman, Mehmet Tekin, İbrahim Akgün 

(Ago İbrahim) Ayakkabıcı Veli Usta, Ali Rıza Kutan, Ali Pehlivan
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Fethiye Su Birliği Üyelerinin 
sulama suyu getirilmesi için 

Ankara'dan gelen heyetle Ören'de 
incelemeye katılması.
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Nostalji

1972 Yılında gazete çıkarıp üyelerini ekonomik 
gelişmelerden haberdar etmek için çaba sarf eden Fethiye 
Ticaret Odası, bugün Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
üyelerini web sayfası, mail yoluyla bilgilendirme, her ay 
çıkardığı "FTSO Haberler" adlı bülten ve üç ayda bir çıkardığı 

"Makri" adlı dergiyle bilgilendirmeye çalışıyor.  
Zaman geçer anlayış değişmez. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası her zaman üyelerinin 

yanında.
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