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MECLİS BAŞKANI Osman ÇIRALI

Saygıdeğer Okuyucular, 

Geride bıraktığımız günlerde millet olarak pek çok badireyi üst üste yaşadık. Devletimiz geçtiğimiz yıldan bu yana göçmen sorunu devam 
ederken önemli merkezlerde meydana gelen patlamalar, yaşanan gerginlikler, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Fırat Kalkanı operasyonu gibi pek çok farklı mecrada ortaya çıkan sorun ile aynı anda mücadele etmek zorunda kalmıştır… Kuşkusuz bu kadar 
badireyi Türk milleti gibi güçlü ve köklü bir milletin oluşturduğu devletimiz dışında hiçbir devlet kolay kolay atlatamazdı. Yaşanan tüm bu olay-
lara, kurulan tüm kumpaslara milletimiz soğukkanlılıkla ve cesaret ile göğüs germiş ve üstesinden gelmiştir. 

Tüm bu gelişmelerde çerçevesinde özellikle 15 Temmuz olayı, Türk milletinin geçmişten çıkardığı önemli dersler olduğunu bizlere bir kez 
daha kanıtlamış ve yakın bir zamana kadar yerleşik bir darbe geleneği ile anılan Türkiye Cumhuriyetinin artık bu geleneği rafa kaldıracak tecrübe 
ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyada gözler önüne sermiştir. Özellikle geçmişte yaşanan ve devletimizi ekonomik olarak sekteye uğratan 
darbeleri göz önünde bulunduran ekonomi kurmayları aldıkları acil tedbirler ile ekonomik bir dalgalanma yaşanmasına olanak tanımamıştır. 

Tabi ki devletimizin bu darbe girişimi karşısındaki kararlı ve dik duruşunda vatanına ve milletine gönülden bağlı halkımızın payı yadsına-
mayacak kadar önemlidir. Halkımızın bu onurlu tavrı Türkiye Cumhuriyetinde demokrasi kültürünün artık geri dönülemeyecek şekilde kök 
saldığını ortaya koymuş ve ülkemiz üzerinde karanlık planları bulunan kişi ve devletlere açık bir şekilde göstermiştir. Devletimizi yıpratmaya çalı-
şan ve bu karanlık oyunun bir parçası olan herkes amaçlarına ulaşmanın aksine; birbirine daha fazla kenetlenmiş, demokrasiye ve cumhuriyete var 
gücü ile sahip çıkan güçlü bir millet ile karşı karşıya oldukları gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmışlardır. 

Bu aşamadan itibaren devletimizi içten içe kemiren kötü hale gelen tüm unsurlar kararlılıkla temizlenerek devlet aygıtının daha sağlam, daha 
ahlaklı, daha güçlü temellere oturduğu bir sistem ortaya çıkarılması temel hedeftir. Bu hedef çerçevesinde adalet sistemimizin ivedilikle harekete 
geçerek bugüne kadar devletimize zarar veren herkesin adalet önünde hesap verdiğini görmek tüm milletimizin en önemli temennisidir. Söz ko-
nusu olan bu karanlık güçlerin adalet sisteminin yardımıyla da devlet kurumlarımızdan kökünden kazınmasının ardından daha temiz ve daha şef-
faf bir devlet mekanizmasının kurulacağı yönündeki ümitlerimiz her geçen gün güçlenmektedir. 

Bu noktada milletimizin aklından çıkarmaması gereken üç husus vardır: İlk husus Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde bulunduğu top-
rakların jeopolitik önemidir. Bu durum göz önünde bulundurularak dünyanın gözünün her daim bizim üzerimizde olacağı gerçeğini aklımızdan 
çıkarmamamız gerekmektedir. Buna bağlı olarak milletimiz her dönemde ve her durumda son dönemde gösterdiği kararlılığı göstererek hiçbir 
zaman bir gaflet uykusuna dalmamalıdır. 

İkinci olarak, tıpkı Oda/Borsa camiasında olduğu gibi, demokrasi tüm kurumlarda uygulanmalı ve geliştirilerek devam etmelidir. Zira bugün 
milletimizin sergilediği güçlü duruş cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana temel bir ilke olarak kabul ettiğimiz ve geliştirdiğimiz demokrasi 
kurumunun bir yansımasıdır ve demokrasimize sahip çıkıp geliştirdiğimiz sürece yaşanan darbe girişimi ve benzeri olaylar milletimizi ve devleti-
mizi hiçbir suretle alt edemeyecektir. 

Son olarak ise her yönetim sisteminde olduğu gibi ülkemizde de ekonomi, yönetimin devam etmesinde baş unsurdur ve ekonominin tüm ak-
törleri yeni yatırımlar ve yeni istihdam olanakları üzerinde çalışarak ekonominin gücüne güç katmalı, yaşanan kötü olayların ekonomik büyüme-
mize zarar vermesine olanak tanımadan büyümeye devam edilmelidir. 

Son olarak milletimizin selameti için kendini feda eden 15 Temmuz Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet, acılı ailelerine Allah'tan sabır, 
yaralılara acil şifalar dilerim.

Geçmişimizden aldığımız güçle kurduğumuz güzel yarınlarda yeniden buluşmak dileğiyle… 

Saygılarımla,

Değerli Üyelerimiz, 
Ülkemiz ve ilçemiz 2016 yılında olağanüstü günler yaşadı. Bir yanda bizi karanlığa götürecek darbe girişimi, bir yanda darbeye, karanlığa karşı de-

mokrasiyi savunan milyonlar. Türk Milleti'nin tanklara ve bomba yüklü uçaklara karşı direnişi, demokrasi tarihimizin sayfalarında gururla yerini ala-
caktır.  Bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum.   

15 Temmuz sonrası ekonomi için yapılan planlamalarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük katkı-
ları oldu. Oda/Borsa başkanları olarak Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ekonomide 
yaşanan sorunları ve iş dünyasının hükümetimizden beklentilerini kendilerine bizzat iletme fırsatımız oldu.

Ülkemiz genelinde önemli gelişmeler yaşanırken bölgemiz için üzerinde uzun zamandır yoğun mesai harcadığımız çalışmalarımız da bir bir sonuca 
ulaşıyor. 

Babadağ Teleferik Projesi, Fethiye Üniversitesi’nin açılması gibi ekonomik ve sosyal olarak Fethiye'nin önünü açacak projelerde aldığımız mesafe biz-
leri heyecanlandırıyor. Çalışma azmimizi daha da arttırıyor.

Fethiye'nin bir hayalini gerçekleştirmek ve turizm sektörünü bölgemizde 12 aya yaymak için başlattığımız Babadağ Teleferik Projesi ile ilgili bakan-
lıklardan tüm izin işlemlerimizi tamamladık.  Şu an projemizin ihalesi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. 

İlçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkısı olacak  Fethiye Üniversitesi'nin kurulması konusunda ciddi mesafe kaydettik. Fethi-
ye İşletme Fakültesi bin öğrencisiyle 2016-2017 eğitim öğretim yılına Karaçulha'daki kampüs alanında başlıyor. Bu gelişme verilen emeklerin karşılığının 
görülmesi açısından önemli ve mutluluk verici. 

Zaman birlik olma zamanı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulunca kabul edilmesinin ardından YÖK'ün 3 fakülte şartı yerine getiriliyor ve 
Fethiye Üniversitesi’nin açılmasının önünde engel kalmayacak. Bu noktada siyasiler, sivil toplum örgütleri ve tüm Fethiyeliler olarak birlikte hareket etme-
liyiz. Fethiye Üniversitesi’nin kurulması için gerekirse Ankara'ya çadır kurmalıyız. 

İlçe ve bölge ekonomisini dönüştürecek bu projelerin hayata geçirilmesi elbette çalışma, mücadele azmi, sabır ve sürekli bir takip gerektiriyor. Bu 
süreçte sizlerden aldığımız destek ve moralle bu çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Biliyorsunuz ki TOBB'a bağlı hiçbir odada, oda başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri maaş almamaktadır. Gönüllü çalışmayı esas alan bu çalışma anlayışında bizleri motive eden tek husus ülkemize, yaşadığımız ilçemize bir 
eser kazandırmaktır. Hatırda tuttuğumuz en önemli  husus ise “Taşların  değil, yapılan işlerin anıtları meydana getirdiği”dir.    

Bu sene hem tarımda hem de turizmde kötü bir dönem geçirdik. Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu olarak tarım ve turizm işletmelerinin 
hükümetten beklentilerini belirleyip üst kurullarımız tarafından hükümete ulaştıracağız. 

Öte yandan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine bir nebze olsun katkıda bulunmak üzere yoksul ve başarılı üniversite öğrencilerine 
yönelik bütçe olanaklarımız  çerçevesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 100 öğrenciye aylık 125 TL. olarak 9 ay süresince karşılıksız burs vermeye de-
vam ediyoruz. 

Evet ayrılsak da beraberiz. Kuruluşunda öncülüğünü yaptığımız Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’na Seydikemer meslek kuruluşları da dahil 
edildi. Seydikemer, ilçe olup Fethiye'den ayrılsa da  kökleri birbirine karışmış bu iki coğrafyayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu düşünce ışığın-
da Seydikemer'de OSB'nin kurulması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 

Bölge ekonomisi açısından önemli bir sektör olan imalat sektörünü güçlendirmek, reel sektör denilen üretime dayalı ekonomiyi geliştirmek ve çevre-
sel risklerini asgariye indirmek üzere  Seydikemer İlçesi'nde kurulması planlanan “Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu” projemizi hazırladık ve Gü-
ney Ege Kalkınma Ajansı'na sunduk. Umarım projemiz ajans tarafından desteklenir. Böylece mermer, mobilya, gıda imalatı yapan üyelerimiz başta olmak 
üzere bu alandaki tüm yatırımcıları bölgeye çekebilecek bir cazibe merkezi için önemli bir adım atma fırsatını yakalamış oluruz. 

Kıymetli Üyelerimiz, 
Gönül ister ki hepinizi ayrı ayrı  ziyaret edeyim, çayınızı içeyim; dertleriniz dinleyeyim. Ancak bu yoğun çalışma temposu içinde  başarılarıyla öne 

çıkmış üyelerimizi onurlandırmayı ve tebrik etmeye gayret ediyorum. Çünkü bu başarınızın ardındaki çabanın ve emeğin görülmesi ve teşvik edilmesini 
önemsiyorum. Bu arada görüş, öneri ve şikâyetleriniz için Odada kapımın sizlere her daim açık olduğunu hatırlatmak isterim. Çünkü sizlerden aldığımız 
geri bildirimler Odamızın çalışmalarına yön veriyor. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken içinde bulunduğumuz coğrafyada ve  ülkemizde terör belası başta olmak üzere  tüm savaşların son 
bulmasını, kardeşçe, birlikte yaşama iradesinin bu topraklarda yeniden hayat bulmasını temenni ederim. 

Saygılarımla,
                                                                                                                                                                                                    Akif ARICAN 
                                                                                                                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI Akif ARICAN



KALİTE POLİTİKAMIZ
Odamızın benimsediği kalite politikası:

Fethiye'de sürdürülebilir iş yaşamı ve girişimcilik ortamı oluşturmak,
Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı ilişkiler kurmak,

Sürekli gelişen Oda sistemlerini kurarak ve işleterek, yenilikçi Oda refleksini kazanmak,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal mevzuata uygun hizmet vererek 

   sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Vizyonumuz
Türkiye'de öncü ve lider oda olmak

Misyonumuz
Ortak güç ile üyelerin gelişimini sağlamak ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak

Değerlerimiz
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz;

şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, iş ahlakı, 
üye odaklılık, kalite, güç birliği ve dayanışma

Fotoğraf - Orhan Okutan
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 FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ad-
nan Bakırcı, Ömer Eriz, Uğur Çaçaron, 
Ramazan Angay, Selamettin Yılmaz'ın ka-
tıldığı açıklamayı FTSO Başkanı Akif Arı-
can yaptı. Arıcan konuşmasında şunları 
söyledi; "15 temmuz gecesi milletimiz ve 
milli kurumlarımız, demokrasimize kast 
eden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Hal-
kımız sandığa ve demokrasiye sahip çık-
mıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya çıktı-
ğı gece, Birliğimiz ve Oda/Borsa camiası 
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. 
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğra-
ması, Türk milletinin birlikte duruşu, ka-
rarlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma 
iradesi ile mümkün olmuştur.

Ülkemizin bütün kurumlarının, si-
yasi partilerimizin, sivil toplumun, basın 
kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplen-
miş olmasından herkes büyük bir mutlu-
luk duymalıdır. Demokrasi düşmanlarına 
karşı iktidarı ve muhalefeti ile siyasi parti-
lerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği 
birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en bü-
yük takdiri hak etmektedir.

Başta sayın Cumhurbaşkanımız, mec-

lis başkanımız, başbakanımız ve meclisteki 
tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri 
karşısındaki dik duruşlarından dolayı yü-
rekten kutluyoruz.

Gözü dönmüş darbecilerin saldırıla-
rına büyük bir sebatla direnen, böylece 
gazi ünvanını bir kez daha hatırlatan, mec-
lisimizle gurur duyuyoruz. Bu darbe giri-
şimi karşısında direnen, tavır sergileyen 
herkese, başta kahraman emniyet görevli-
lerimize ve TSK'nın şerefli mensuplarına, 
gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara 
minnettarız ama en çok darbecilerin silah-
ları karşısında kahramanca direnen mille-
timizin azim ve cesareti ile kıvanç duyu-
yoruz.

Bizler, gücünü sandıktan yetkiyi mil-
letten almayan bir irade istemiyoruz. Ül-
kemiz için demokrasi dışında bir seçe-
nekte görmüyoruz. Ordu içinde örgütlen-
miş bu terörist çetenin tamamen ortaya 
çıkartılmasını ve adalet önünde hesap 
vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden 
kahraman şehitlerimize Allah'tan rah-
met, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onarlı da-
ima minnet ve rahmetle anacaktır.

Değerli Basın Mensupları;
Allah' şükür milletimizin sağduyusu, 

feraseti, cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu 
belayı, bu fitneyi durdurduk. Bu şerden, 
hem demokrasimizin, hem birlik ve bera-
berliğimizi güçlendirerek çıktık. Hepimiz 
demokrasi konusunda toplumda sağla-
nan bu büyük mutabakatın değerini bil-

meliyiz. Şimdi çok daha güçlü olmak, bir-
birimizi daha fazla sarılmak, birbirimizi 
daha fazla sevmek zorundayız.

Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tu-
tan, bizi millet yapan unsur budur. Ülke-
mizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuza-
ğına düşmeyeceğiz.

İş dünyası olarak daha fazla çalışma, 
üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. 
Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarında 
TOBB ve 365 Oda/Borsa olarak demok-
rasiden, milletimizden, devletimizden ya-
na olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bir-
liğe, kardeşliğimize ve demokrasimize kar-
şı olanlarında karşısında dikileceğiz. Özel 
sektör olarak ülkemiz ve milletimiz için 
daha büyük bir azimle çalışacak ve Türki-
ye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimi-
yet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünü 
hep aklımızda tutarak; ülkemiz için dur-
madan çalışmaya, üretmeye devam ede-
ceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin 
kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz 
omuza verelim. Yeter ki birbirimizin seve-
lim, birbirimize inanıp güvenelim.

Bu vesile ile halkın iradesi dışında 
hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demok-
rasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe gi-
rişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir kez 
daha vurguluyoruz. Devletimiz ve ülke-
miz var oldukça biz de varız. Demokrasi 
varsa hepimiz varız. Allah, ülkemize ve 
milletimizi bir daha böyle acılar yaşat-
masın. Kamuoyuna saygı ile duyururuz".

Odadan
HABERLER

Fotoğraf - Kenan Olgun

Odadan
HABERLER

 Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticileri, 15 Temmuz 
tarihinde yaşanan darbe 
girişimine karşı, TOBB 
bünyesindeki 365 oda/borsa ile 
aynı gün aynı saatte açıklama 
yaparak tek ses oldular.

 "Demokrasi Vazgeçilmezimiz 
Kardeşliğimiz Geleceğimizdir"

Orman Bakanlığı Babadağ Teleferik Projesi’nde
Son Onayı da Verdi

Yıllardır Fethiyelilerin hayalini 
süsleyen Babadağ Teleferik Projesi, 
gelişim planının onaylanmasının 
ardından nihayet sonuç aşamasına 
geldi. Yıllardır inatla mücadele eden 
FTSO Yönetimi, Muğla'nın en 
büyük projesi olan Babadağ 
Teleferik Projesi’nin ihalesinin 
önündeki engelleri bir bir aştı. 
Gelişim planının onaylanmasıyla 
Orman Bakanlığı’ndaki son izin de 
alındı. Tüm kurum görüşleri 
alınarak hazırlanan imar planı, 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından bakan 
onayına sunulacak. Bakan onayının 
ardından Babadağ Teleferik Proje-
si’nin ihalesi yapılacak. 

Babadağ Teleferik Projesi için 
yürütülen çalışmalara hız verilmesi 
amacıyla 26-28 Temmuz tarihle-
rinde Ankara'da Orman Bakanlığı 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 
ilgili birimlere ziyaret eden FTSO 
heyetine, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu'ndan da tam destek 
geldi.

Yıllardır yapılırdı, yapılamazdı diye 
konuşuldu, hep hayal olarak görüldü. Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Babadağ 
ihalesini almak için 2 günde kurduğu 
Güçbirliği şirketinin ihaleye girmesine 
kadar teleferiğin yapılmasına inanan kişi 
hemen hemen yok gibiydi. Yıllardır ula-
şılamaz bir hayal olarak kalan teleferik 
projesi Akif Arıcan başkanlığındaki Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma-
larıyla nihayet hayata geçiyor. Kısa bir sü-
re içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 
onayına çıkması beklenen Babadağ Tele-
ferik Projesi’nde ihale için geri sayım 
başladı. 

Babadağ Mesire Alanı ihalesini yapan 
ÖÇK'nın Orman Bakanlığı’ndan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na geçmesinin ardın-
dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Or-
man Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık ne-
deniyle ciddi bir gecikme yaşanan Baba-
dağ Teleferik Projesi’nde FTSO yönetimi-
nin inatla çaba sarf etmesi sonucu resmi 
izinler tamamlanma aşamasına geldi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayının 
ardından Babadağ Teleferik Projesi ihalesi 
için gün sayılacak.

Yılda 300-700 Bin Arasında Kişinin 
Teleferikle Babadağ'a Çıkması 

Bekleniyor
Yapımının ardından saatte 1000 kişi-

yi Babadağ zirveye çıkarması planlanan 
teleferik, bölgeye çok ciddi bir kazanım 
sağlarken turizmi de çeşitlendirecek. Ova-
cık'tan başlayan teleferik 1700 pistine çı-
kacak. 1200 pistinde bir asansör konula-
cak. 1700 pisti ile 1800 ve 1900 pistleri ara-
sında ulaşım telesiyejlerle sağlanacak. Ba-
badağ Teleferik Projesi’nin yaklaşık 50-60 
milyon liraya mal olacağı, yılda 300 ila 700 
bin arasında kişinin teleferikle Babadağ'a 
çıkacağı tahmin ediliyor.

Babadağ'ın Cazibesi Artacak
Teleferiğin hayata geçmesiyle yamaç 

paraşütü sporcuları için cazibesi artacak 
olan Babadağ'dan 12 ay yamaç paraşütüy-
le atlanması sağlanacak. Teleferik Baba-
dağ'a yaz aylarında olduğu gibi kış ayla-
rında da hareket getirecek. Yamaç paraşü-
tü sporcularının yanında, Ölüdeniz'i kış 
aylarında da görmek isteyen tatilcilerin 
bölgemize gelmesini sağlayacak. Bu saye-
de oldukça durgun geçen kış aylarına eko-
nomik olarak ciddi hareket gelecek.
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Arıcan Sansürün Kaldırılışını Kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından akreditasyon sistemi 
geliştirme çalışmaları kapsamında 
yapılan incelemelerde FTSO'nın 
çalışmalarını başarıyla yürüttüğü 
gözlenirken küçük eksikliklerin de 
Kasım- Aralık ayında yapılacak 
denetimlere kadar hazırlanması istendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) tarafından akreditasyon 
sistemi çalışmaları kapsamında, 
TOBB yetkililerince FTSO'nun tüm 
hizmet faaliyetlerini ve kalite dokü-
mantasyon sistemini inceledi.

FTSO Hizmet Birim sorumlula-
rının da katıldığı açılış toplantısının 
ardından Türk Loydu Denetçisi İlker 

Gür tarafından FTSO'nun tüm hizmet fa-
aliyetleri ve kalite dokümantasyon siste-
mi incelendi. Gün Boyu süren inceleme-
de, akreditasyon standardı gereklilikleri 
ile ilgili FTSO Genel Sekreter Füsun Şa-
hin, Genel Sekreter Yrd. Ezgi Kullukçu ve 
Akreditasyon Sorumlusu Deren Karasu 
tarafından sunum yapıldı.

FTSO'nun, Akreditasyon Standardı 
Politika Temsil, İş Geliştirme ve Eğitim, 
Kalite Yönetimi, Bilgi Danışmanlık ve 
Destek maddelerindeki faaliyetlerin bir-
çok il Oda/Borsası ile kıyaslandığında 
önemli ölçüde başarılı olduğunu belirten 
İlker Gür, geliştirme ziyareti sırasında 
tespit edilen iyileştirme çalışmalarının ise 
Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirile-
cek olan Akreditasyon Belgesi Yenileme 
Denetimi’ne kadar tamamlanması gerek-
tiği belirtti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası; 2013 
yılından bu yana TOBB Akreditasyon 
sistemi içerisinde A sınıfı Akredite Oda 
olarak faaliyetlerini yürütüyor.

TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Yapıldı

Ormandaki Zorlu Süreç Sona Erdi, 
Sıra Bakan Onayına Geldi

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Adnan Bakırcı ve Ömer 
Eriz, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
Şehir Plancısı Ercan Çınaroğlu'ndan olu-
şan heyet Babadağ Teleferik Projesi için 
yürütülen çalışmalara hız verilmesi ama-
cıyla 26-28 Temmuz 2016 tarihinde An-
kara'da Orman Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nda ilgili birimleri 
ziyaret etti. Orman Bakanlığı’ndan imar 
planı için gereken ve zor bir aşama olarak 
görülen son imzanın da atıldığı ziyaret-
lerde, Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürlüğü'nün Babadağ Teleferik Pro-
jesi’nin imar planını bakan onayına sun-
ması için görüşmeler yapıldı. 

FTSO heyeti Ankara ziyaretinde, pro-
jeye destek için TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ile de görüştü. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, FTSO'nın çalışma ve başarılarını 
yakından bildiğini belirterek her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. 

Arıcan; "Fethiye'nin hayalini 
gerçekleştiriyoruz"

FTSO Yönetimi ve çalışanları olarak 
teleferiğin hayata geçmesi için çaba sarf 
ettiklerini belirten FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, Babadağ Teleferik Projesi’ne iliş-
kin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi: "Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ola-
rak Fethiyelilerin en büyük hayalini ger-
çekleştiriyoruz. İlçemizde turizmi 12 aya 
çıkarmak amacıyla başladığımız Babadağ 
Teleferik Projesi’nde sona yaklaştık. Oda-
mızın şirketi Güç Birliği tarafından yü-
rütülmekte olan Babadağ Teleferik Proje-
si’nin önündeki engelleri bir bir aştık. Pro-
jenin en zorlu süreci olan Orman Bakan-
lığı ile olan bölümünde son imza geçen 
hafta Ankara ziyaretimiz sırasında atıldı. 
Babadağ Teleferik Projesi’nin imar planı 
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdür-
lüğü'nce en kısa sürede bakan onayına su-
nulacak. Kısa bir süre içinde onaydan 
geçmesini bekliyoruz. Bir yandan da ihale 
şartnamesinin hazırlanması için çalışıyo-
ruz. Ülkemizde bir ticaret odasının tele-
ferik yapması, şartname hazırlaması ko-
nusunda bil ilki başarıyoruz." 

Arıcan; "Mücadelemizi inatla 
sürdürmemiz bakanlık çalışanlarını da 

etkiledi"
“Bir çok bürokratın buraya gelip Ba-

badağ'ı görmesini sağladık. Babadağ'ı gö-
rüp projeyi inceleyen bakanlık çalışanları 
kamu yararını görüp projenin tamamlan-
masını istiyor. Orman ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık 
nedeniyle çok fazla zaman kaybedildiği-
ne inanan bakanlık çalışanları da teleferik 
projesinin tamamlanması için inatla ve 
samimiyetle çalışmamızı taktir etti diye-
biliriz. Ankara ziyaretimizde TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da ziyaret 

edip desteğini istedik. Her konuda deste-
ğe hazır olduğunu dile getirdi. Yaptığımız 
çalışmalar onu da heyecanlandırıyor. Oda 
yönetimi ve çalışanları olarak hep birlikte 
heyecan içinde canla başla çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Bölge turizmine çeşitli-
lik kazandıracak, 4-5 ay değil, 8-10 ay tu-
rizm yapılmasının yolunu açacak telefe-
riği Fethiye'ye kazandırıyoruz. Bu süreçte 
bizden desteklerini esirgemeyen AKP 
Muğla Milletvekili Hasan Özyer ile her 
ihtiyacımızda yanımızda bulunarak des-
teğini veren AKP Muğla Milletvekili Ni-
hat Öztürk'e sonsuz teşekkürlerimizi su-
narız."

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Türk ba-
sınında sansürün kaldırılış yıl dönümün-
de basın mensuplarını ofislerinde ziyaret 
ederek 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kut-
ladı. 

Basın mensupları Akif Arıcan'a neza-
ketinden dolayı teşekkür ederek geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası’yla işbirliği içinde 
çalışacaklarını dile getirdiler. 

Fethiye'nin yerel basın kuruluşları, 
televizyon yöneticileri, çalışanları ve Fet-
hiye'nin ajans temsilcileri ile bir araya ge-
len Arıcan, basın mensuplarının günde-
me ve medya sektörüne ilişkin görüşlerini 
dinledi. Basın mensuplarına huzurlu, öz-
gür bir ortamda çalışma imkanı ve başarı 
dileyen Arıcan, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak basını ve basın çalışanlarını 
önemsediklerini ifade etti.

Basın mensuplarının soruları üzerine 

Babadağ Teleferik Projesi’nin son duru-
mu hakkında da açıklamalarda bulunan 
Arıcan, ihaleye çok az bir zaman kaldığı-
nın kaydetti.

İşletme Fakültesi’nin kendi binasında 
eğitim öğretime başlaması için çaba sarf 
ettiklerini belirten Arıcan, bir yandan da 
Fethiye Üniversitesi’nin kurulabilmesi 
için altyapısının hazırlanması için çalış-
tıklarını söyledi.
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si sıralamasında Fethiye'de ilk 3'e giren 
şirketlerden Özyer Turizm Sanayi Tica-
ret A.Ş., Yatch Oteller grubu ile Rama-
dan Bazaar'ı ziyaret ederek plaket verdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif arıcan ve 
Yardımcısı Günay Özütok, Tripadvisor 
müşteri deneyim paylaşım platformun-
dan mükemmellik belgesi ile ödüllendi-
rilen Flora Palm Resort Otel, Clup Tua-
na Fethiye, Oykun Otel ve Türkiye'nin 
en uygun fiyatlı 25 oteli içerisinde yer 
alan Caretta Apart Otel'i ziyaret ederek 
plaket verdiler.

Sundukları hizmetle turizme ve Fet-
hiye'ye değer katan işletme sahibi ve yö-
neticileri tebrik eden Arıcan, Fethiye tu-
rizminin daha iyi yere getirilebilmesi 
amacıyla görüş ve önerileri de dinledi.

İyi hizmet verilmesiyle bölgemizin 
rekabet gücünün artarak daha iyi bir 
konuma geleceğini belirten Arıcan, 
"Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
bölgemiz ekonomisinin gelişmesi için 
çalışıyoruz. Bölge ekonomisine ivme ka-
zandıracak projeler yürütüyoruz. Başa-
rılı olan girişimcilerimizi de sundukları 
kaliteli hizmet, bölge ekonomisine kat-
tıkları değer ve sağladıkları istihdamdan 
ötürü tebrik ediyoruz. Yapılması gere-
ken pek çok iş var. Bölgenin gelişmesi 
için ortak akılla birlikte çalışmalıyız." di-
ye konuştu.

"Sektör gücünü birleştirmeli"
Alesta Yacht Otel sahiplerinden 

Mehmet Selçuk ziyaretlerinden dolayı 
Akif Arıcan'a teşekkür etti. Turizmin 
durumunun kötü olduğunu belirten 
Selçuk, "Ülke ve Muğla turizminde yeni 
bir anlayış, yaklaşım geliştirmeliyiz. 
Turizm ile ilgili kurum ve kuruluşlar bir 
çatı altında toplanıp çalışmalı. Güç da-
ğılmamalı birleşmeli." dedi.

"Fethiye'yi kucaklayan çalışma 
içindesiniz"

Nejat Ece, "Ben de sizi tebrik ediyo-

rizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Süleyman Özyer ile 
görüşerek tebrik etti. Özyer'e plaketle-
rini takdim eden Arıcan, başarılarının 
devamını diledi. 

Arıcan, 2014 yılı Gelir Vergisi sıra-
lamasında Fethiye 2. olan Yatch Oteller 
grubu sahibi Yücel Kaya'nın plaketini 
çocukları Batuhan Kaya ve kızı Banu 
Argın'a verdi. Arıcan, babalarından dev-
raldıkları görevi başarı ile yürüten Batu-
han Kaya ve Banu Argın'ı tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, 2014 yılı Gelir Vergisi sıra-
lamasında Fethiye 3. olan Ramazan İl-
dan'ı da ziyaret ederek tebrik etti. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, ziya-
retler sırasında Fethiye kamuoyunun 
merakla beklediği ve oda üyeleri tara-
fından yakından takip edilen başta Ba-
badağ Teleferik Projesi olmak üzere Ka-
ya köyünün İmarı ve Fethiye İşletme 
Fakültesi çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Babadağ Teleferik Projesi’nde 
önemli bir aşamanın geride kaldığını 
kaydeden Arıcan, "Artık ihaleye daha 
yakınız" dedi. 2016 yılı içerisinde iha-
leyi yapmayı planladıklarını kaydeden 
Arıcan, çalışmaların yoğun bir tempo-
da devam ettiğini söyledi. Bir yandan 
Kaya köyünün imar çalışmalarını da ta-
kip ettiklerini kaydeden Arıcan, bu yıl 
içerisinde Kaya köyünün imar planının 
ihale edilmesini beklediklerini dile ge-
tirdi.

Ziyaretler sırasında başarılı üyelere 
Fethiye'de kurulan fakülte sayısının üçe 
çıktığı müjdesini de veren Arıcan, Fet-
hiye İşletme Fakültesi inşaatının ta-
mamlanarak eğitime kendi binasında 
devam etmesi için çalıştıklarını vurgu-
ladı.

rum. Siz kendi işinin dışında Fethiye'yi 
kucaklayan bir çalışma içindesiniz." di-
yerek teşekkür etti.

"Fethiye'nin gelişmesi için 
çalışıyorsunuz"

Arıcan'ın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Mustafa Argın, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fet-
hiye'nin ekonomik yaşamına ve turizmi-
ne yönelik önemli çalışmalar yaptığını 
belirterek Arıcan'ı tebrik etti.

"İşimi severek yapıyorum"
Arıcan'ın ziyaretinden duyduğu mem-

nuniyeti ifade eden Cansever, "30 yılı aşkın 
süredir bu işi yapıyorum. Temizliği seviyo-
rum ve aynı özeni işimde de gösteriyorum" 
dedi.

"Teşvik edici tavrınızdan dolayı 
teşekkür ederiz"

Hasan Gürsel, "Ziyaretinizden ve in-
ce düşüncenizden dolayı sizlere çok te-
şekkür ederim” diyerek duyduğu memnu-
niyeti ifade etti.

2014 yılı kurumlar vergisi sıralama-
sında Fethiye birincisi olan Belcekız Otel-
cilik ve Turizm A.Ş.'yi ziyaret ederek Ge-
nel Müdür Ufuk Çelik ile görüştü. Şir-
ketin bu başarısından ötürü Çelik'i tebrik 
eden Arıcan, turizm sektörünün duru-
muna ilişkin Çelik'in görüş ve önerileri 
dinledi. Türkiye'yi ve Fethiye'yi bilen İn-
giliz turistin gelmeye devam ettiğini kay-
deden Çelik Fethiye İşletme Fakültesi ve 
Babadağ Teleferik Projesi’nin yürütülme-
sindeki başarıdan dolayı FTSO yöneti-
mini tebrik etti.

Arıcan ve Özütok, 2014 yılı kurumlar 
vergisinde Fethiye'de üçüncü sırada olan 
Domaniç Turizm İnşaat Tarımsal Ürün-
ler Ve Otomotiv Sanayi Ticaret İthalat İh-
racat A.Ş. yönetici ve çalışanlarını da iş-
yerlerinden ziyaret ederek tebrik etti. Şir-
ket sahibi Ömer Domaniç ve yöneticisi 
Nihat Çetindamar ile görüşen Akif Arı-
can ve Günay Özütok, başarılarından ve 
ekonomiye katkılarından ötürü şirket yö-
netici ve çalışanlarını kutladı. FTSO yö-
neticileri, şirket yetkililerine plaket vere-
rek başarılarının devam etmesini diledi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, 2014 Yılı Kurumlar Vergisi sıra-
lamasında Fethiye 2.si Olan Özyer Tu-

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Tem-
muz ayında Tripadvisor müşteri deneyim 
paylaşım platformundan mükemmellik 
belgesi alan Alesta Yacht Otel sahiplerin-
den Mehmet Selçuk, Ece Saray Marina sa-
hiplerinden Nejat Ece, Yacht Oteller Gru-
bu sahiplerinden Mustafa Argın, Leto-
onia Tatil Köyü Genel Müdürü Tamer 
Cansever ve Hillside Beach Club Genel 
Müdürü Hasan Gürsel'i ziyaret ederek pla-
ket verdi. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Ağustos ayı içerisinde, Tripadvi-
sor müşteri deneyim paylaşım platfor-
mundan mükemmellik belgesi ile ödül-
lendirilen Flora Palm Resort Otel, Clup 
Tuana Fethiye, Oykun Otel ve Türkiye'-
nin en uygun fiyatlı 25 oteli içerisinde yer 
alan Caretta Apart Otel'i, 2014 yılında 
kurumlar vergisi sıralamasında Fethiye 
derecesi alan Belcekız Otelcilik ve Turizm 
A.Ş., Domaniç Turizm İnşaat Tarımsal 
Ürünler ve Otomotiv Sanayi Ticaret İtha-
lat İhracat A.Ş. yönetici ve çalışanlarını, 
2014 Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergi-

FTSO Başarılı İşletmelere 
Moral Desteğini Sürdürüyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, kötü giden turizm 
sezonunda ilçemizin adını 
başarılı çalışmalarıyla duyuran, 
ekonomik hayatına katkı 
sağlayan FTSO üyelerini 
işyerlerinde ziyaret ederek 
plaket veriyor.

Ziyaretlerde üyelerin öneri 
ve görüşlerini de dinleyen Akif 
Arıcan, yapılması gereken 
çalışmalar hakkında da veri 
topluyor.
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Belediyesinden ciddi destek aldık”
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr.Erdoğan Gavcar da “Belediyemiz-
den ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’-
ndan ciddi destek aldık, çok teşekkür edi-
yorum. Binamızın bitmesi için bir milyon 
liraya ihtiyacımız var. Fethiye halkı para 
yada malzeme bağışı yaparsa o binamızı 
da tamamlayacağız.” diye konuştu. Gav-
car, çok sayıda öğretim üyesinin Muğla’ya 
ve Fethiye’ye gelmek istediğini vurguladı.

Atay; “A Blok 2017 Yılı mayıs 
ayında tamamlanacak”

Fethiye Belediye Başkan Vekili Mete 
Atay da Fethiye İşletme Fakültesi’nin Fet-
hiye Belediyesi tarafından yaptırılan A 
Bloğunun 2017 yılı mayıs ayında bitece-
ğinin müjdesini verdi.

Kaya; “Liseyle MYO yer 
değiştirmeli”

Fethiye İşletme Fakültesi Sekreteri 
Gürcan Kaya da Fethiye İşletme Fakültesi 
kampüs alanı içinde kalan çok programlı 
lisenin mevcut fakülte eğitimine devam 
edilen Taşyaka Mahallesi’ndeki bina ile 
değiştirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun 
için geçmişte resmi başvuru yapıldığını 
ancak olumlu sonuç çıkmadığını kayde-
den Gürcan Kaya, konunun yetkililer tara-
fından tekrar gözden geçirilmesi için Rek-
tör Harmandar’dan talepte bulundu.

Gürcan; “Mimarlık Fakültesi’ni 
Fethiye’de açalım”

Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi 
Gökhan Gürcan da Fethiye’ye mimarlık 
fakültesi kurulması önerisinde bulundu. 
Rektör Harmandar bu konuda Fethiye’ye 
özgü mimari yapının açıklandığı bir ra-
poru kendilerine sunulması halinde bu-
nun için çalışacaklarını ifade etti.

Şahin; “Yamaç paraşütü eğitimi 
verecek bir okul yada bölüm 

açılması lazım”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Ge-

nel Sekreteri Füsun Şahin, Fethiye Baba-
dağ’a yapılan yamaç paraşütü sporu pilot-
luğunun bir meslek olması için Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın önemli bir 
çalışma yürüttüğünü söyledi. Füsun Şa-
hin, “Burada koşullar oluşmuş durumda. 
Oda olarak yamaç paraşütü pilotluğunun 
meslek standartlarının oluşması için ça-
lışma başlattık. Fethiye’de yamaç paraşü-
tü pilotluğu üniversitemiz bünyesinde 
açılan bir bölümle verilebilir mi?” dedi. 
Konuya olumlu bakan Rektör Harman-
dar, konuyu spor akademisi ile görüşece-
ğini belirterek “Eğitimi verebiliriz. Bu ko-
nuda meslek yüksek okulu ya da bölüm 
açabiliriz” cevabını verdi.

Güç Birliğinde Hedef 
Fethiye Üniversitesi’nin Kurulması
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Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun 
temmuz ayı olağan toplantısının gündemini Fethiye İşletme Fakültesi 
ve Fethiye Üniversitesi oluşturdu. Rektör Harmandar, Fethiye'de Mi-
marlık Fakültesi kurulmasını isteyen meslek kuruluşu temsilcilerinden 
bunun nedenini ortaya koyan bir rapor hazırlamalarını istedi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’na, 
Seydikemer'de bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının da katılmasıyla platformun üye sayısı 15'ten 19'a 
yükseldi. Platformun ismine Seydikemer’de eklendi.

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluş-
ları Güç Birliği Platformu Temmuz Ayı 
toplantısı 14 Temmuz 2016 tarihinde Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Salo-
nu’nda yapıldı.

Platformun 32. toplantısı dönem baş-
kanı Makine Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Hakan Yetiş’in başkanlığında 
yapıldı. Toplantıya Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Har-
mandar, Fethiye Belediye Başkanı Vekili 
Mete Atay ve İşletme Fakültesi Dekanı Er-
doğan Gavcar davetli olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Hakan Yetiş, konuşmasında platfor-
mun yapısına, işleyişine ve bu güne kadar 
ele aldığı konulara değindi. Hakan Yetiş 
sözü toplantıya davet edilen Mansur Har-
mandar’a bıraktı.

Harmandar; 
“İşletme Fakültesi için Belediye ile 

FTSO’dan ciddi destek aldık”
Meslek kuruluşu temsilcilerinin bir-

lik ve beraberlik içinde görmekten mutlu-
luk duyduğunu belirten Harmandar, rek-
törlüğü süresince ilçelere önem verdiğini 
ifade etti. Üniversitelerin şehirlerin gelişi-
minde önemli olduğunu belirten Har-
mandar, “Üniversite geldiğinde kültür ge-
lir, insan gücü gelir. Söz konusu Fethiye 
olunca ayrılıkları bir kenara bırakıp birlik 
olabilmeliyiz. Burada gördüğüm birlik 
manzarası beni çok mutlu etti. İşletme 
Fakültesi için Belediye ile Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odamızdan ciddi destek aldık. 
Teşekkür ediyorum.” dedi. Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi’nin Fethiye’de bulu-
nan meslek yüksek okulu ve fakültelerin 
durumu hakkında bilgi veren Mansur 
Harmandar, hedeflerinin Fethiye’deki öğ-
renci sayısını 10 bine çıkartmak olduğu-
nu, öğrenci sayısının bu yıl 4 bine yakla-
şacağını kaydetti. Fethiye Ziraat Bilimleri 
Fakültesi’ne de 2017 yılında öğrenci alı-
nacağını kaydeden Harmandar, Sağlık 
Meslek Yüksek Okulu’nun fakülteye dö-
nüşmesi için YÖK’ten Milli Eğitim Ba-

kanlığına; bakanlıktan da Başbakanlığa 
yazının gittiğini ifade etti. Mansur Har-
mandar, Seydikemer’de yapımına başla-
nacak olan meslek yüksek okulunun da 2 
bin öğrenci kapasiteli, fakülteye dönüş-
mesi muhtemel bir okul olduğunu kay-
detti. Mansur Harmandar Fethiye Üni-
versitesi’nin kurulabilmesi için de ciddi 
siyasi ve halk desteğine ihtiyaç duyuldu-
ğuna dikkat çekti.

Fethiye Sağlık Meslek Yüksekokulu’-
nda okuyan öğrencilerin staj yapacak yer 
bulamadıklarını belirten Harmandar, Fet-
hiye’ye daha büyük bir hastaneye ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekti.

Arıcan; “İşletme Fakültesi diye 
başladık, üniversite kurulması 

aşamasına geldik”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fet-
hiye’ye fakülte kurulması çalışmalarının 
2011 yılında Harmandar’a yaptıkları bir 
ziyaretten sonra başladığını ifade etti. 
Arıcan, konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “Fethiye’ye döndüğümüzde çalış-
malara başladık. Bugünkü konuma gel-
mesine ciddi katkıda bulunduk. O gün 
“Rektörüm Fethiye’ye de 4 yıllık eğitim 
veren bir fakülte açalım” önerisiyle başla-
yan çalışma bugün Fethiye Üniversitesi’-
nin açılmasına kadar geldi. Bunda rektör 
hocamızın ciddi katkıları oldu. İnşallah 
hedefimize ulaşacağız.”

Gavcar; “FTSO ve Fethiye 

Darbe, Şiddet ve Baskıya Hayır

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluş-
ları Güç Birliği Platformu 15 Temmuz 
darbe girişimine yönelik tepkilerin dile 
getirdi.

Platformun dönem başkanı Hakan 
Yetiş tarafından okunan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna Duyurulur,
Malumunuz olduğu üzere, 15 Tem-

muz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişi-
mi ile ülkemiz, büyük bir kaos ve yıkım 
sürecine sürüklenmek istenmiştir. Fakat 
ülkemiz; halkının, siyasi partilerinin, sivil 
toplum kuruluşlarının, basın kuruluşları-

nın ve diğer tüm milli kurumlarının bir-
likte duruşu ve kararlı tutumu ile bu darbe 
girişimini önlemiştir. Türk halkı, 15 Tem-
muz gecesi büyük bir kahramanlıkla de-
mokrasiden yana tavır koymuştur.

Ülkemizde barış, özgürlük ve huzur 
ortamını tesis etmek için en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şey birlik ve beraberliktir. 
Bu tip darbe girişimleri, ülkemiz toprak-
ları üzerindeki kardeşliğimizi asla zayıf-
latmayacaktır. Kimsenin şüphesi olma-
malıdır ki, gücümüzü ve kardeşliğimizi 
muhafaza ederek güçlü bir ulus olduğu-
muzu bir kez daha göstereceğiz. 

Bölgemizde, birlik ve beraberliğin en 
güzel örneklerinden biri olarak lanse edi-
len Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuru-
luşları Güç Birliği Platformu olarak bizler, 
her türlü anti-demokratik girişimi, şid-
deti ve baskıyı kınadığımızı kamuoyunun 
bilgilerine saygı ile sunar; demokratik, la-
ik ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'-
nde toplumsal huzur ve barışın sağlanma-
sına adına tüm değerlerimize sonuna ka-
dar sahip çıkacağımıza dair net tavrımızı 
huzurlarınızda bir kez daha yinelemek is-
teriz.

Saygılarımızla".
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Mesleki Yeterlilik Sınavında Başarı Sağlayan

Ustalar Belgelerini Aldı

ve belgelendirme hizmeti vermeye de-
vam etmektedir. 

Diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sını-
fında yer alan meslekler için sınav ve bel-
gelendirme faaliyetleri Meslekî Yeterlilik 
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ku-
rum/kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

Sınav ve Belge Ücretleri Devlet 
Tarafından Destekleniyor

Belge zorunluluğu olan mesleklerde 
yapılan sınavların sınav ve belgelendirme 
ücretleri Bakanlar Kurulu’nun yayımla-
dığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanıyor. Sınavlarda başa-
rılı olan kişilerin sınav ücretleri İşsizlik Fo-

nu aracılığı ile kendilerine iade ediliyor.
Bu uygulama 31 Aralık 2017'ye kadar 

devam edecek. 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 
2019 tarihleri arasında ise sınav ücretle-
rinin yarısı karşılanacak.

Sınavlar Haziran Ve Temmuz 
Aylarında Yapılmıştı

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3), Duvarcı (Se-
viye 3) ve Sıvacı (Seviye 3) bölümlerinde 
gerçekleştirilen teorik, pratik ve yazılı sı-
navlar MEYBEM yetkililerinin gözetimin-
de Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi uygulama alanında gerçekleş-
tirildi. Sınavlar yazılı, teorik ve uygulamalı 
olmak üzere 3 etapta gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ku-
ruluşu olan Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş iş-
birliğinde Haziran ve Temmuz aylarında 
düzenlenen mesleki yeterlilik sınavların-
da başarılı olan 54 kişi düzenlenen tören-
de belgelerini aldı. 

Başarılı olan adaylara Mesleki Yeter-
lilik Belgeleri ile Mesleki Yeterlilik Kimlik 
Kartları, 01 Eylül 2016 tarihinde Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan tören 
ile teslim edildi. Törende Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Günay Özütok, iş güvenliği ve mes-
leki yeterlilik konularını vurgulayan bir 
konuşma yaptı. 

Konuşmanın ardından Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Günay Özütok ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Ömer Ekiz başarılı 
adayları tebrik ederek Mesleki Yeterlilik 
Belgelerini takdim etti.

Sınav Başvuruları Devam Ediyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, zo-

runluluk kapsamında yer alan 19 meslek-
te MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezleri A.Ş ile birlikte sınav 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Günay Özütok 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'na ya-
pılan silahlı saldırıyı kınayarak başladığı 
açıklamasında, "Öncelikle Çanakkale Ti-
caret ve Sanayi Odası’na yapılan silahlı 
saldırıyı kınadığımızı belirtir; iş dünyası-
nın ve Oda/Borsa camiasının başarılı oda-
larından olan Çanakkale Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisine, Yönetim Kuruluna ve ça-
lışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi su-
narız." dedi.

Oda aidat borcu yapılandırmalarına 
ilişkin bilgi veren Özütok, "Bilindiği gibi 
Odamız, tüm meslek kuruluşlarında ol-
duğu gibi üyelerimizin aidatları ile ayakta 
durmakta, bu sayede hizmet vermektedir. 
Üye aidatları her yıl haziran ve ekim ayları 
olmak üzere iki eşit taksitte ödenmekte-
dir. Bu yıl ülkemizde pek çok talihsiz olay 

yaşandı. İlçemizin lokomotif sektörleri ta-
rım ve turizm de bu durumdan derin yara 
aldı. Üyelerimizin pek çoğu kötü bir se-
zon geçirdi. Bir tek bizim bölgemizde de-
ğil ülkemizin her yerinde iş adamları ben-
zer sorunları yaşadı." diye konuştu.

31 Haziran 2016 Öncesi Borçlar 
Yapılandırılıyor

Oda/borsa camiasının da bu yönde 
yoğun talebi olduğunu kaydeden Günay 
Özütok, "Bu kapsamda iş adamlarının 
odalara olan aidat borçlarını yapılandıra-
bilmeleri için bizlerin de yoğun talebi 
üzerine hükümetimiz bir kanun çıkardı. 
19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan 6736 sayılı "Bazı Alacakların 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile 31 
Haziran 2016 tarihinden öncesinde öden-
memiş olan aidat borçları yapılandırılabi-
lecek." dedi.

Borçlar nasıl yapılandırılacak?
Söz konusu yapılandırma imkânın-

dan yararlanmak isteyen Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyelerinin en geç 31 Ekim 
2016 tarihine kadar Odaya dilekçe ile baş-
vuru yapması gerekiyor. Başvuru kapsa-
mında yapılandırmadan yararlanacak 
FTSO üyeleri, en çok 6 aylık dönem için 
taksitlendirmeden faydalanabilecek.

Yapılandırma kapsamında taksitli 
ödeme yapmak yerine tek seferde ödeme-
yi tamamlayacak olan üyeler ise, yine ya-
sal süre kapsamında dilekçelerinde öde-
me seçeneğini belirtmek kaydıyla ilk tak-
sit ödeme süresi sonu olan 30 Kasım 
2016'ya kadar ödemelerini yapabilirler.

Kanun kapsamında yapılandırmadan 
faydalanmak isteyen FTSO üyeleri, dilek-
çe örneğini FTSO'nun web sitesinden ya 
da Odadan temin edebiliyor. 

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 6736 sayılı 
"Bazı Alacakların Yapılandırılma-
sına İlişkin Kanun" ile ticaret ve 
sanayi odasına üye olan işletme ve 
firmaların 31 Haziran 2016 
tarihinden önceki borçları 
yapılandırılacak. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Günay Özütok, söz konusu 
düzenlemeye ilişkin yaptığı 
açıklamada aidat borçlarını 
yapılandırmak isteyen Oda 
üyelerinin en geç 31 Ekim 2016 
tarihine kadar dilekçe ile 
başvurması gerektiğini söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası MEYBEM işbirliğinde hazi-
ran ve temmuz aylarında yapılan 
mesleki yeterlilik sınavlarında ba-
şarılı olan ustalar belgelerini aldı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda

Aidat Borçları 
Yapılandırılıyor
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Bölgesinde sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamını oluşturmayı kalite 
politikası olarak benimseyen Fethiye Tica-
ret ve Sanayi Odası, KOSGEB destekli dü-
zenlediği kurslarla bölge ekonomisine yeni 
girişimciler kazandırmaya devam ediyor. 
Her yıl bir kez KOSGEB girişimcilik eği-
timi düzenleyen FTSO bu yıl yoğun talep 
nedeniyle girişimcilik kurslarının ikinci-
sini gerçekleştirdi. Eğitime katılan 30 kur-
siyer, Nurhan Keleş tarafından verilen eği-
timi başarı ile tamamlayarak sertifika al-
maya hak kazandı.

Arıcan; "Ticarette Yapılamayanı 
Yapmak Önemli"

Kursiyerlere sertifikalarını veren 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, girişimci adaylarına başarılar diledi. 
Ticarette yapılmayanı yapmanın önemli 
olduğuna vurgu yapan Arıcan, Oda ola-
rak KOSGEB danışmanı ile girişimcile-
rinin yanında olmaya devam edeceklerini 
söyledi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 
KOSGEB Girişimcilik Eğitimine 
katılan girişimci adayları, düzenle-
nen törenle sertifikalarını aldı. 
Törende FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, FTSO Genç 
ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri 
deneyimlerini anlatarak girişimci 
adaylarına başarılar dilediler.

FTSO Genç ve Kadın Girişimciler 
Kurulu üyeleri de girişimci adayları ile 
tecrübelerini paylaştı. 

Şahin; "Piyasayı İyi Analiz 
Etmelisiniz" 

FTSO Genç Girişimciler Kurulu 
Üyesi olan Turgay Şahin, girişimci aday-
larına piyasayı iyi analiz etmeleri öneri-
sinde bulundu. Şahin, "İş yeri kurmak ko-
lay ama devam ettirmek zor. Piyasayı iyi 
analiz etmelisiniz. Olmayan bir sektörde 
faaliyet göstermek daha avantajlı. Var olan 
bir sektöre girdiğinizde pasta payınız kü-
çülüyor. Rekabet etmeniz gerekiyor." de-
di. Şahin, değişen koşullara ayak uydur-
mak gerektiğini de söyledi.

"Yabancı Dil İhtiyaçtır"
FTSO Kadın Girişimciler Kurulu 

üyesi olan Çiğdem Fidan, Fethiye'nin ilk 
pansiyon işletmesini açan aileden geldi-
ğini ve hep turizm sektöründe çalıştığını 
ifade etti. Yabancı dil bilgisine duyulan 
ihtiyaca dikkat çeken Fidan, turizm zor 
bir süreçten geçtiğini söyleyerek kursi-
yerlere başarılar diledi.

"Ticaretin Cinsiyeti Olmaz"
FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üye-

si Pınar Döğerli Başerkafaoğlu da ticaretin 
cinsiyeti olmadığını belirterek "Fethiye'nin 
ilk kadın tur acentesi sahibiyim. İş hayatın-
da cinsiyet ayrımını ortadan kaldırın. Ti-
caretin kadını-erkeği olmaz." dedi.

Muğla Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi

FTSO'nun Desteğiyle İlerliyor
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Fethiye İşletme Fakültesi 
inşaatı Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının desteği ile ilerliyor. 
FTSO Yönetim Kurulunun tekli-
finin ardından Oda Meclisi tara-
fından Nisan ayında yapılan 500 
bin liralık destek Fethiye İşletme 
Fakültesinin elektrik ve mekanik 
işleri için harcanacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 

bağlı Fethiye İşletme Fakültesi’nin kaba 
inşaatı tamamlanan B bloğunun tamam-
lanması amacıyla FTSO tarafından yapılan 
500 bin lira yardımın nasıl kullanılacağı-
nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen top-
lantı 24 Ağustos tarihinde yapıldı. Toplan-
tıda FTSO tarafından verilen 500 bin lira-
lık katkının kullanımına yönelik Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Fethiye Tica-
ret ve Sanayi Odası arasında işbirliği proto-
kolü imzalandı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-

fından Fethiye'ye Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi'ne bağlı 4 yıllık fakülte kazan-
dırılması için çalışma başlatılmış, başlayan 
çalışma Fethiye Üniversitesi’nin kurulması 
aşamasına getirdi. İşletme Fakültesi için 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği 
750 bin lirayı buldu. B Blok inşaatının ta-
mamlanması için yaklaşık 1 milyon TL.'ye 
daha ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Levent Çimen, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dai-
re Başkanı Bayram Bozyiğit, Etüd ve Proje 
Şube Müdürü Osman Erol İnci ve FTSO 
Meclis Üyesi Metin Sevinç'in katıldığı İn-
şaat Komisyonu toplantısında, bina inşaa-
tının elektrik ve mekanik işleri için hazırla-
nan şartname doğrultusunda ihale edilme-
sine karar verildi. Eylül ayı içinde yapılma-
sı planlanan ihalenin ardından bina inşa-
atına hızla devam edilmesi bekleniyor. 

Başka Yerde Eleman Aramayın

Girişimciler Sertifikalarını Aldı

15 Temmuz Darbe Mağdurlarına Destek
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası alınan meclis kararıyla 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından yürütülen 
15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyasına 15 Bin Lira 
yardımda bulundu.

15 Temmuz 2016 silahlı darbe 
teşebbüsü sırasında şehit olan va-
tandaşların ailelerine yardım etmek, 
yaralarını hafifletmek ve yardım ta-
leplerini karşılamak amacıyla Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bün-
yesinde açılan yardım kampanyası, 
23 Temmuz 2016 tarih ve 29781 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
2016/18 sayılı Genelge ile başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’-
nın kampanyaya ilişkin duyurusu da 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından 365 oda/borsaya bildiril-
di. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclisi de 18 Ağustos 2016 tarihin-
de yapılan olağan toplantısında 15 
Bin Türk Lirası yardım kararı aldı

www..fethiyekariyer.com
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Jiva Beach Resort’dan Arıcan'a Teşekkür

Jiva Beach Resort Yönetim Kurulu 
Başkanı Tolga Doğan, kötü geçen turizm 
sezonunda işletmecilere moral ve destek 
veren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'a, te-
şekkür etti. Tolga Doğan, Akif Arıcan'ın 
ziyareti sırasında Odaya ilettikleri görüş 
ve talepleri ile ilgili olarak Oda tarafından 
girişimde bulunulduğu ve kısa sürede so-
nuç alındığını kaydetti. Doğan, teşekkür-
lerinin bir ifadesi olarak FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan'a, Jiva Beach 
Resort adına plaket verdi. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, konuşmasında "Bizim amacımız 
üyelerimizin yanında olmak, üyelerimize 
destek olmak. Üyelerimize verdiğimiz hiz-
met kalitesini yükseltirken onların iş yaşa-
mında başarılı olması için de elimizden 
geleni yapıyoruz." dedi. Oda üyelerin ta-
lep, öneri ve şikayetlerini doğru değerlen-
direrek en kısa zamanda en sonuçlandır-
mak için çalıştıklarını kaydeden Arıcan, 
bu amaçla Odada 10002 Müşteri Memnu-
niyeti Kalite Yönetim Sistemini uyguladık-
larını kaydetti. Arıcan, bu sayede üyelerin 
öneri, talep ve şikayetlerini kayda alındığı-
nı belirtti.

10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi nedir?

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö-
netim Sistemi, bir ürün ve hizmetin türü-
ne bağlı kalmaksızın müşterileri beklenti-
lerinin ötesinde hizmet vermeyi amaç edi-
nen kuruluşlarda, müşteri şikâyetlerini ele 
alma prosesinin etkili ve verimli bir şekil-
de tasarlanması, planlanması ve uygulan-
masını amaçlar. İyi bir şikâyet yönetim sis-
temi kuruluşun uygunsuzlukları ve dola-
yısıyla şikâyetlerinin tekrarını engelleye-

rek etkin çözüm olanakları sunar ve sunu-
lan çözüm olanaklarının başarısını ölçer. 
Bunu yaparken de personelinin bu konu-

da bilinç ve yetkinliğini geliştirir. Sistem 
ISO 9001 ile entegre olarak veya tek başına 
uygulanabilmekte ve belgelendirilebilmek-

Jiva Beach Resort Yönetim 
Kurulu Başkanı Tolga Doğan, 
kötü geçen turizm sezonunda iş-
letmecilere destek veren Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ı 
ziyaret etti. Tolga Doğan, Odaya 
ilettikleri görüş ve talepleriyle 
ilgili de kısa sürede sonuç 
alındığını belirterek teşekkür etti.

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluş-
ları Güç Birliği Platformunuın Ağustos ayı 
olan toplantısı 4 Ağustos Perşembe günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Sa-
lonu’nda yapıldı. 

Makina Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Hakan Yetiş'in dönem başkan-
lığında yapılan toplantıya, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Günay Özütok, Fethiye SMMMO 
adına Rıza Aydın, Seydikemer Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, 
Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Şaban Taşar, Elektrik Mühendis-

leri Odası adına Sermet Ünel, İnşaat Mü-
hendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Le-
vent Çimen, Şehir Plancıları Odası Muğla 
Şubesi temsilcisi Ercan Çınaroğlu, Fethiye 
Ticaret ve Sanat Odası Meclis Başkanı 
Yardımcısı Ali Çelik, Makine Mühendis-
leri Odası Fethiye Temsilciliğinden Recai 
Mercan ve Simge Çelik katıldı.

Güç Birliği Platformu Dönem Başka-
nı Hakan Yetiş, son günlerde toplu taşıma-
da ilçemizde yaşanan gelişmelerin açıklan-
ması için sözü Fethiye Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Şaban Taşar'a verdi. 
Dolmuşlar Belediye Otobüsü Gibi 

Hizmet Verecek
Fethiye Şoförler ve Otomobilciler 

Odası Başkanı Şaban Taşar toplu taşıma-
da yapılan dönüşüme ilişkin açıklamasın-
da: "Fethiye merkezdeki 6 taşıma koope-
ratifi tek çatı altında toplanarak belediye 
otobüslerinin görevini yürütmeye başla-
dı. Belediye otobüsleri kalkıyor. Belediye 
otobüsünde hangi kurallar geçerliyse top-
lu taşıma araçlarımızda da onlar geçerli 
oldu. Toplu taşıma yapan araçlara kent 
kartla binilebilecek. 65 yaş üzeri ve engelli 
vatandaşlarımız gibi ulaşımdan ücretsiz 
yararlanan ve indirimli binen vatandaşla-
rımız haklarından yararlanmaya devam 
edecek. Duraklarda indirip bindiriyor. 
Trafiğin biraz rahatlayacağı düşüncesin-
deyiz. Elektronik okutma var ancak para 
da geçiyor, ulaşım için kart kullanan va-
tandaşlar 2 liraya giderken, kartsız 2,5 li-

raya gidiyor. 1 Ocak’tan itibaren Ölüdeniz 
dolmuşları da sisteme girecek" dedi. 

Kongre Merkezine 
Yer Arayışları Sürüyor

Toplantıda TÜRSAB tarafından yap-
tırılacak kongre merkezi için yer bulun-
ması konusunda yapılan çalışmalar da gö-
rüşüldü. İnşaat Mühendisleri Odası Fet-
hiye Temsilcisi Levent Çimen devlet has-
tanesi karşısına Fethiye Belediyesi’nce ya-
pılacak parkın bir bölümüne kongre mer-
kezi yapımı için belediye ile görüştükleri-
ni belirterek belediye tarafından uygulana 
projeye uygun bir kongre merkezi yapıla-
bileceğini dile getirdiklerini, Başkan Saat-
cı'nın ılımlı yaklaşarak konuyu değerlen-
direceklerini söylediğini kaydetti.

FTSO Başkan Yardımcısı Günay Özü-
tok kongre merkezi için bir yer bulunarak 
mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çe-
kerek "Güç Birliği olarak kamuoyu oluş-
turma çalışmamıza devam edelim" diye 
konuştu.

FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kulluk-
çu, Muğla Menteşe Belediyesi tarafından 
yapılan bilim merkezinin ilgi gördüğünü 
belirterek bu tür girişimlerin çocukların 
gelişimi için önemli olduğunu, benzer 
projelerin İlçemizde de uygulanabileceği-
ni söyledi. 

Elektrik-Elektronik Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilciliği adına katılan 
Sermet Ünel, düğün salonu yapılması gibi 
çalışmalar yerine bilim parkı gibi çalışma-

Hükümetten Talepler Belirlenecek

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, da ve borsa başkanlarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenle-
nen istişare toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oda ve 
Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "TOBB ve Oda-Borsa 
camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimiz-
den yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olağan üstü durum karşısındaki soğukkanlı tav-
rının ve bu zor süreçte bile ekonomiyi ön planda tutmasının iş dünyasının moralini 
ve çalışma şevkini artırdığını belirten Hisarcıklıoğlu "Bizler, ülkemizin tüccar ve sa-
nayicileri olarak, daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir kesintiye uğramadan yola de-
vam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Ülke ve 
millet olarak büyük bir badire atlattık" diye konuştu.

Arıcan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

4 Ağustos tarihinde yapılan 
Fethiye-Seydikemer Meslek Ku-
ruluşları Güç Birliği Platformu 
Ağustos ayı toplantısının günde-
mini, Rus uçağının 
düşürülmesinin ardından 
tarımsal ürün ihracatının sıkıntılı 
bir sürece girmesi, turizmdeki 
olumsuz gelişmeler ile darbe 
girişiminin ekonomiye 
yansımaları görüşüldü. 

Toplantıda bölgemizde gerek 
tarım gerekse turizm 
işletmelerine destek verilmesi için 
taleplerin toplanarak üst 
birliklerce hükümete iletilmesi 
önerisi kabul gördü. 
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Özütok, son yıllarda yaşanan olağanüstü 
durum nedeniyle hem tarım hem de tu-
rizm sektörünün ciddi zarar gördüğünü 
belirterek her iki sektörün de desteklen-
mesi gerektiğini dile getirdi. "Tarım sektö-
rü Rus uçağının düşürülmesinden dolayı 

ciddi zarar gördü. Turizm sektörü ise bor-
ca girdi iş yerini hazırladı, ancak ardı ardı-
na patlayan bombalar ve darbe girişimi 
nedeniyle borcunu ödeyemez konuma 
geldi" diyen Günay Özütok, "Gerek tarım 
sektörü gerekse turizm işletmeleri ciddi 
sıkıntı içine düştü. Bunun gelecek yıllara 
yansıması daha kötü olacak. Meslek kuru-
luşları olarak hükümetten taleplerimizi 
belirleyip üst birliklerimizce bunu en yu-
karıya iletelim, yukarıyı harekete geçire-
lim" diye konuştu.

Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Ha-
run Sağır, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız'ın 
esnaflara 2 yıl vadeli faizsiz kredi verilme-
si için ilgili bakanlıklarla görüştüğünü 
söyledi.

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluş-
ları Güçbirliği üyeleri, FTSO Başkan Yar-
dımcısı Günay Özütok'un önerisinin ka-
bul ederek taleplerin belirlenmesi için ça-
lışma yapılması kararı aldılar. 

Fethiye-Seydikemer Meslek Kuru-
luşları Güç Birliği Platformu'nun Eylül 
Ayı olağan toplantısı Seydikemer Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın ev sahipliğinde ya-
pıldı. 

Toplantıda FTSO tarafından GEKA'-
ya sunulmak üzere hazırlanan Seydike-
mer Kaymakamlığı, Seydikemer Beledi-
yesi ve Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının iştirakçi olduğu Fethiye ve Sey-
dikemer Organize Sanayi Bölgesi Fizibili-

te Etüdü projesi hakkında bilgilendir-
meyle başladı. 

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin'-
ın kısa bilgilendirmesinin ardından 
FTSO çalışanı Bora Türkoğlu, proje hak-
kında bilgi verdi. Bora Türkoğlu sunu-
munda projenin temel olarak hazırlanma 
amacı ve içeriğini şu şekilde açıkladı; 
"Fethiye ve Seydikemer bölgesinde imalat 
sektörü yatırımlarını bölgeye çekecek, 
sektörel çeşitliliği sağlayacak, imalat sa-
nayinin potansiyelini ortaya koymak ve 
sağlıklı gelişimini sağlamak üzere bölge-
de Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılabi-
lirliği ile ilgili bir fizibilite çalışması yapıl-
ması amacıyla hazırlandı.

Bu projenin ortaya çıkmasındaki te-
mel gerekçe, turizm ve tarıma dayalı bir 
ekonomiye sahip Fethiye ve Seydikemer'-
de sektörel çeşitliliği sağlamak, imalat sa-
nayinin potansiyelini harekete geçirmek, 
katma değerini yükseltmek, istihdamı 
artırmak ve bir turizm alanı olan bölgede 
sanayileşmenin planlı bir şekilde geliş-
mesini sağlama ihtiyacını karşılamak 
üzere ortaya çıkmıştır. Fethiye ve Seydi-
kemer Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite 
Etüdü tüm bu amaçların gerçekleştiril-
mesinde önemli bir yol haritası olacaktır" 
diye konuştu.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
OSB yapılırken planlamanın iyi bir şe-
kilde yapılmaması halinde atıl bir halde 
kalma tehlikesi olduğunu belirterek "Atıl 

Fethiye-Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği Platfor-
mu'nun Eylül Ayı olağan 
toplantısı Seydikemer Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasının ev 
sahipliğinde yapıldı. 
Toplantının ana gündemini 
Fethiye ve Seydikemer 
Organize Sanayi Bölgesi 
projesi oluşturdu.

Güç Birliği Platformu 
üyeleri, GEKA'ya gönderilecek 
Fethiye ve Seydikemer 
Organize Sanayi Bölgesi 
Fizibilite Etüdü projesinin çok 
iyi bir şekilde hazırlandığını 
belirterek FTSO yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür ettiler.

konumda kalan çok sayıda OSB var. Bu 
proje, bölgemize OSB yapılmalı mı, yapıl-
mamalı mı, yapılırsa nasıl bir yol haritası 
çizilmeli gibi soruların cevabını verecek. 
Milas'taki OSB'nin %75'i kısa süre içinde 
tamamlanacak. Orası %75 tamamlandı-
ğında bizim başvuru hakkımız doğacak" 
diye konuştu. 

OSB'nin çevresel sorunların en aza 
indirilmesi açısından da önemli olduğu-
nu belirten Füsun Şahin, "Üyemiz olan 
bir çok şirket atıklarını kendi başına çöze-
miyor. Ciddi miktarlarda ceza yiyor. Bu 
nedenle de gelişip büyüyemiyor. OSB ku-
rulursa bir bütün olarak çevresel sorun-
larında en aza indirilmesi sağlanır" dedi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, benzer 
projenin kruvaziyer liman için de hazır-
landığını belirterek projenin tüm devlet 
dairelerinden taktir topladığına dikkat 
çekti. Mermerin büyük çoğunlukla ham 
olarak satıldığını belirten Arıcan, "OSB 
sayesinde belki de işleyip satılmasının 
yolu açılacak. Bir milyon ton yaş sebze ve 
meyve ihraç ediyoruz. Yaş sebze ve meyve 
gönderemeyeceğimiz yerlere kuru sebze 
ve meyve ihraç edebiliriz. Bu yatırımla 
belki de bunun yolunu açabiliriz" diye ko-
nuştu. 

Şehir Plancısı Ercan Çınaroğlu plan-
lamanın iyi bir şekilde yapılması gerekti-
ğini belirterek Milas'ta yapılan OSB'nin 
iyi planlanmadığı için yıllardır sıkıntı ya-
şandığını söyledi.

Ermeniler Fethiye Narına Talip Oldu
Türkiye-Ermenistan İlişkileri 

Normalleşme Süreci Projesi 
kapsamında Türkiye ve 
Fethiye'de ziyaretlerde bulunan 
Ermeni iş adamları Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 
işadamlarını Ermenistan'a 
davet ettiler.

Aynı proje kapsamında 2014 yılında 
da İlçemize gelen Ermeni gazeteci ve iş 
adamlarından oluşan heyet, FTSO'nı zi-
yaret etmişti.

Türkiye - Ermenistan İlişkileri Nor-
malleşme Süreci Projesi kapsamında ilçe-
mize gelen Ermeni iş adamları Fethiye ve 
Seydikemer'de bulunan nar bahçelerini 
ve toptancı halini gezerek tüccarlarla gö-
rüştüler. Ermeni işadamları 13 Temmuz 
tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Baş-
kanı Akif Arıcan ile görüştüler. İş gezisi 
için Fethiye'ye gelen iş adamlarına proje-
nin Türkiye danışmanlığını yapan Direc-

tiva Branding ve Consultancy sahibi 
Mehmet Tekelioğlu eşlik etti. 

Nar gibi tarım ürünleri ticareti yap-
mak için gelen iş adamları turizmin de 
Fethiye ile Ermenistan arasında önemli 
bir ticari faaliyet olabileceğini ifade ettiler. 

Ermeni heyeti Fethiye ile Ermenis-
tan arasında turizm ve tarım ürünleri 
konusunda yapılacak ticaretin ciddi bo-
yuta ulaşabileceğini belirterek FTSO üye-
si işadamlarını Ermenistan'a davet ettiler.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, "Ticaret, ilişkilerin normalleşme-
sindeki en önemli etken. Tarım ve turizm 
konusunda ciddi işbirliğine gidebiliriz. İş-
adamlarımızı karşılıklı olarak bir araya ge-
tirmek için çaba sarf edersek daha başarılı 
oluruz. Bu konuda FTSO olarak elimizden 
geleni yapmaya hazırız" dedi.

Konuklar, Akif Arıcan'a nar şarabı ve 
organik bitki çayı hediye ettiler.

lar için çalışma yapılması gerektiğini söy-
ledi.
İlçemizin Ekonomik Dinamikleri 

Sıkıntı İçinde, Hükümetten 
İsteklerimizi Belirleyelim

FTSO Başkan Yardımcısı Günay 

Ayrılsak da Beraberiz
Fethiye Seydikemer El EleFethiye Seydikemer El Ele
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FTSO’dan Başarılı Üyelere Ziyaret
 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, hizmet kalitesi ve yüksek satış 
sayıları ile bağlı oldukları kuruluşlar-
ca ödüllendirilen başarılı üyeleri zi-
yaret ederek tebrik etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, Turkcell tarafından 2015 yılının 
mağazası seçilen Gümüş İletişim’i, 
Honda Türkiye satış birincisi olan 
Kıvrak Motor'u ve Muğla'nın en çok 
satış yapan Toyota bayisi olan Bakır-
cılar Toyota'yı ziyaret ederek tebrik 
etti.

Akif Arıcan, Turkcell'in 1255 
mağazası içinde Türkiye birincisi ola-
rak Fethiye'nin adını duyuran Gü-
müş İletişim sahibi Bayram Gümüş'ü 
tebrik etti. Arıcan'ın ziyaretinden bü-
yük memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Bayram Gümüş, "Para kazan-

mak bizim için üçüncü planda. Ön-
celiğimiz müşteri memnuniyeti ve 
müşterimiz" dedi. Bu başarıda perso-
nellerinin payının büyük olduğuna 
dikkat çeken Bayram Gümüş, çalı-
şanlarına katkılarından ve başarıla-
rından dolayı teşekkür etti.

Honda bayii Kıvrak Motor sahi-
bi Nuri Nezir Kıvrak'ı tebrik eden 
Akif Arıcan, Fethiye'de ve çevresinde 
en çok tercih edilen ulaşım aracı olan 
motorsiklet piyasası ve yaşanan eko-
nomik gelişmelerin bu piyasaya yan-
sımaları hakkında bilgi aldı.

Arıcan, Muğla'nın en çok satış 
yapan bayi olmalarından ötürü de 
Bakırcılar Toyota bayii sahibi Esat 
Bakırcı'yı ziyaret ederek tebrik etti. 
Bu başarıya katkılarından ötürü Ba-
kırcılar Toyota çalışanlarını da kutla-
yan Arıcan, çalışanlarla fotoğraf çek-
tirdi.

Y Kuşağını Yönetme Eğitimi Yapıldı

Güç Birliği Platformu üyeleri GEKA'-
ya gönderilecek Fethiye ve Seydikemer 
Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Etüdü 
projesinin çok iyi bir şekilde hazırlandı-
ğını belirterek FTSO yönetici ve çalışanla-
rına teşekkür ettiler.

Seydikemer'in Sorunlarıda 
Gündemde Ele Alınan Konular 

İçerisindeydi.
Seydikemer Belediye Başkan Yardım-

cısı Muammer Acar, Fethiye ile Seydike-
mer'in istese de ayrılamayacağını belirte-
rek "Yeni ilçe olmanın sıkıntılarını yaşıyo-
ruz. Kurumlar arası ilişkiler sıkıntılı. İçme 
suyu sorunumuz var. Yollarımız kötü, dü-
zenlemek için boru patlar korkusundan 
silindir sokamıyoruz. Muğla'nın kışın en 
fazla elektrik kesintisi yaşanan ilçesiyiz. 
Elektrik kesintisinin iki gün sürdüğü olu-
yor. Kanalizasyonun ne zaman yapılacağı-
nı bilmiyoruz. Yatırımcıyı getirelim ama 
altyapıyı da hazırlayalım" dedi. 

Son dönemde tarım yapılamayan 
arazilerde güneş enerjisi santrallerinin ya-
pılmaya başladığını belirten Muammer 
Acar, "Bölgemizde kendi enerjimizi ken-
dimiz de sağlayabiliriz. Bu durum OSB 
için büyük avantaj" dedi. 

Seydikemer Ziraat Odası başkanı 
Muhsin Gümüş, bölgede yoğun faaliyet 
konusu olan tarım sektörünün durumu ve 
oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muh-
sin Gümüş; "Seydikemer Ziraat Odası, Fet-
hiye Ziraat Odası ile birlikte hareket ede-
rek hizmet sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Sağır; "OSB'nin Esnafa Katkısı 
Olacağını Düşünüyorum"

Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Ha-
run Sağır Güç Birliği Platformu’nu ağır-
lamaktan mutluluk duyduğunu belirterek 
platformun sekretaryasını yürüten Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına da 
teşekkür etti. Harun Sağır kısa süre önce 
kurulan Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
"Muğla'nın Güneydoğusuyuz" diyen Ha-
run Sağır, "İlçe olmadan önce çok sayıda 
kaymakam görmemiş köyümüz, ilçe milli 
eğitim müdürü görmemiş okulumuz var-
dı. Seydikemer'in yatırıma ihtiyacı var. 
Sağolsun hükümet istendiğinde destek ve-
riyor. OSB'nin de esnafa katkısı olacağına 
inanıyoruz" diye konuştu.

Seydikemer Ulaştırma Hizmetleri Es-
naf Odası Mehmet Hadi Çakıroğlu’da mev-
zuattan kaynaklanan sıkıntılar yaşadıkları-
nı belirtti.

Seydikemer Belediye Başkan Yrd. 
Muammer Acar'ın Seydikemer'de yapı 
skoğunu arttırmak istediklerini belirtme-
si üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Fet-
hiye Temsilcisi Levent Çimen "Seydike-
mer’de yapı stoku arttırılırken bazı şeyler 
göz önünde bulundurulmalı. Böyle bir 
çalışma içerisinde olduğunuzda inşaat ve 
mimarlar, harita makine mühendisleri 
odası olarak her türlü katkıyı vermeye ha-
zırız." ifadelerini kaydetti.

Toplantıda ikinci Göcek tünelinin ne 
zaman açılacağı, ücretli olup olmayacağı 

konusunda TBMM'ne gönderilen dilek-
çenin cevabı okundu. Yöneltilen sorulara 
cevap alınamadığı yorumları yapılırken, 
farklı kanallardan buna cevap aranması 
fikri kabul gördü.

Fethiye Limanı’nda Petrol Ofisi’nin 
terk ettiği alana ne yapılacağı konusunda 
Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan gö-
rüşme sonucu değerlendirildi. İMO Fet-
hiye Temsilcisi Levent Çimen Orman İş-
letme Müdürlüğü’nde yaptıkları görüş-
mede, O alana bir projenin yapılacağını 
ancak bu projenin ne olduğu yolunda elle-
rinde bilgi olmadığını söylediklerini dile 
getirdi.

Toplantıya MMO Fethiye Temsilcisi 
Hakan Yetiş, FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
Seydikemer Belediye Başkan Yrd. Muam-
mer Acar, Seydikemer Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Harun Sağır, Fethiye Ticaret ve 
Sanat Odası Meclis Bşk. Yrd. Ali Çelik, Şe-
hir Plancıları Odası Muğla Şubesi Ercan 
Çınaroğlu, Seydikemer Belediyesi Hülya 
Sağlam, Osman Şimşek, Elektrik Mühen-
disleri Odası Sermet Ünel, İnşaat Mühen-
disleri Odası Levent Çimen, Fethiye Zira-
at Odası Kenan Karayiğit, Devrim Beyde, 
Seydikemer Ziraat Odası Muhsin Gümüş, 
Seydikemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf 
Odası Mehmet Hadi Çakıroğlu, Harita 
Müh. Odası Birol Güner, Fethiye Sabit ve 
Seyyar Pazarcılar Manavcular Esnaf Oda-
sı Adem Hıra, Mimar Odası Fethiye Tem-
silciliği adına Çiğdem Özel katıldı.

 FTSO'dan Başarılı Üyelere Ziyaret
Turizm sezonunun yoğun dönemi 

nedeniyle düzenlediği eğitimlere ara ve-
ren FTSO, iş dünyasının ve çalışanların 
ihtiyacı olan eğitimleri düzenlemeyi sür-
dürüyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile İz-
gören Akademi işbirliği ile düzenlenen Y 
Kuşağını Yönetmek konulu eğitim 10 Ey-
lül 2016 tarihinde FTSO Likya Salonu’-
nda gerçekleştirildi. Ruhan Maral tarafın-
dan verilen eğitimde günümüzde çalışan 
nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan 
ve "Y kuşağı" olarak adlandırılan neslin 

özellikleri, bu yaş grubunda çalışanı bu-
lunan yöneticilerin verimli bir çalışma 
ortamı oluşturmak için hangi yöntemleri 
kullanabileceği anlatıldı. Y kuşağının ya-
ratıcılık ve yenilik özellikleri ile şirketleri 
üst noktalara getirme kabiliyetine sahip 
olduklarını ifade eden Ruhan Maral, bu 
yaş grubunun hassasiyetlerine dikkat 

çekti. Maral, katılımcıların sorularını da 
cevapladı.

FTSO eğitimlerinden haberdar ol-
mak için www.fto.org.tr adresini ziyaret 
edebilir ya da Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın sosyal medya hesaplarını takip 
edebilirsiniz.

 Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca, üye işletme ve 
işletme çalışanlarının 
gelişimine katkı sağlanması 
amacıyla düzenlenen Y 
Kuşağını Yönetme konulu eği-
tim yoğun ilgi gördü.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları ve 
İngiliz Kültür Yabancı Dil Okulu arasında 
21 Eylül Çarşamba günü indirim protoko-
lü imzalandı. Protokol imza törenine 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, Fethiye Amerikan Kültür Yabancı Dil 
Kursları Kurucusu Selçuk Çapar ile Fet-
hiye İngiliz Kültür Derneği Dil Okulu ku-
rucusu Ahmet Nican Katıldı.

İngiliz Kültür Derneği Dil Okulu ve 
Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına,  
üyelerine, üye olan şirketlerin ortaklarına 
ve üyelerinin sigortalı çalışanlarına kur 
ücreti üzerinden sözleşme süresi boyunca, 
kişi başı bir seviye olmak üzere İngilizce 
veya Rusça kurslarına yüzde 70 indirim 
uygulayacak. Protokolden yararlanan kişi 
sayısı ise toplam 100 kişi ile sınırlı olacak.

Yapılan protokolün Oda üyelerine 
hayırlı olmasını dileyen Akif Arıcan, kurs 
yöneticilerinden eğitim sektörünün du-
rumuna ilişkin bilgi aldı. Sektörde bir de-
ğişiklik yaşanmadığını öğrenen Arıcan, 
"Fethiye ve Seydikemer'de turizm ve ta-
rım var. Bu yıl bu sektörlerin ikincinde de 
sorun yaşadık. Bu durumun eğitime yan-
sımaması sevindirici. Bildiğiniz gibi ilçe-
mizde fakülte sayısı 3'e yükseldi. Fethiye 
İşletme Fakültesinin öğrenci sayısı bu yıl 
900 oldu. Artık bu fakültelerin üniversite-
ye dönüşmesi için çalışacağız. Eğitim ha-
yatı ilçemizde daha da canlanacak." dedi.

FTSO'dan İndirimli Dil Kursu

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri ve çalışanları; 
Amerikan Kültür Yabancı Dil 
Kursları ve İngiliz Kültür 
Yabancı Dil Okulu’nun İngilizce 
veya Rusça dil kurslarından 
yüzde 70 indirimli 
faydalanabilecek.

1700 metre pistinde bulunan Zirve 
Kafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıya 
çok sayıda basın mensubu katıldı. 

Akif Arıcan, Babadağ Teleferik Proje-
si’nde gelinen son durum ve proje hakkın-
da bilgi verirken basın mensuplarının so-
rularını da cevapladı.

Yönetim olarak basını önemsedikle-
rini dile getiren Arıcan, basın mensupla-
rına teleferik projesine verdikleri destek-
ten dolayı teşekkür etti.

2011 yılından bu yana Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından kurulan Fethi-
ye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ltd. Şti. 
tarafından çalışmaları yürütülen Babadağ 
Teleferik Projesi’nde, Su ve Orman Ba-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkla-
rında yürütülen izin süreci sona erdiğini 

belirten Arıcan, öngörülmeyen bir sorun 
olmaması halinde ihalenin 2 ay içinde ya-
pılacağını kaydetti. Babadağ Teleferik Pro-
jesi’nin 20-30 yıldır konuşulduğunu belir-
ten Arıcan "Babadağ Teleferik Projesi’ni 
ihale aşamasına getirmenin gurur ve se-
vincini yaşıyoruz. Burada tek amacımızın 
Fethiyemizin, Muğlamızın kazanması. Bu 
güne kadar her ihtiyacımızda yanımızda 
olan Muğla Valimiz Sayın Amir Çiçek, 
Ankara bürokrasisini aşmamızda büyük 
desteğini gördüğümüz Muğla milletvekil-
lerimiz Hasan Özyer ve Nihat Öztürk'e, bir-
likte hareket etmekten mutluluk duyduğu-
muz başta Sayın Bülent Karakuş olmak 
üzere çalışma arkadaşlarımıza ve destek 
veren herkese teşekkür ederim" dedi. 

Arıcan, dünyada az sayıda olan tele-
ferik yapan ulusal ve uluslar arası firmala-
rın projeyi takip ettiğini söyledi. Arıcan, 
"Projeyi takip edenler var. Buraya gelip, 
Babadağ'a çıkıp, projenin ihalesine gir-
mek istediklerini söyleyen firmalar var. 
Firma yetkilileri Babadağ'a çıktıklarında 
bu projenin geç kalmış bir proje olduğunu 
söylüyorlar." Dedi.

Geçtiğimiz hafta Muğla Valisi Amir 
Çiçek'in de Babadağ'a çıktığını belirten 
Arıcan, Vali Çiçek'in talimatı ile Babadağ 
yolunda yapılacak bariyer çalışmasını da 

mutlulukla karşıladıklarını söyledi.
Basın mensuplarının sorularını ce-

vaplayan Akif Arıcan, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın diğer çalışmaları hak-
kında da bilgi verdi. Fethiye İşletme Fa-
kültesi’nin Aralık ayı itibariyle kendi ye-
rinde eğitim vereceğini belirten Arıcan 
yaklaşık 5 yıl içerisinde Fethiye'ye 10 bin 
üniversite öğrencisinin geleceğinin ön-
görüldüğünü belirtti.

Basın mensuplarının FTSO'nın işlet-
me fakültesi için önayak olduğunu ancak 
ciddi şekilde yurt sorunu yaşandığını, bu 
konuda otellerin yurt olarak hizmet ver-
mesi için herhangi bir çalışma yapıp yap-
madıkları sorusunu cevaplayan Arıcan, 
"Biz İşletme Fakültesi’nin açılması ardın-
dan da Fethiye Üniversitesi’nin kurulması 
için ciddi çaba sarf ediyoruz. Rektörümüz 
Mansur Harmandar Fethiye İşletme Fa-
kültesi kampusu içinde 50 dönümlük ala-
nın yurt yapılması amacıyla YURTKUR'a 
verildiğini söyledi. En kısa sürede yapıla-
cağını düşünüyorum. Otellerin yurt ola-
rak çalışması konusunda herhangi bir ça-
lışmamız yok. Bu tamamen ticari bir yak-
laşım. Otelcilerimizin bu konuda bir tale-
bi olursa, otellerin yurt şeklinde hizmet 
vermesi için yapılabilecekler konusunda 
araştırma içine girebiliriz" diye konuştu.

Güç Birliği Basınla Babadağ'da Buluştu

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Fethiye Güç Birliği Turizm 
Tanıtım Ltd. Şti. Müdürü Akif 
Arıcan ile Başkan Yardımcısı 
Günay Özütok ve Yönetim 
Kurulu üyesi M.Adnan Bakırcı 
1 Eylül Cumartesi Günü basın 
mensupları ile Babadağ'da bir 
araya geldi. 

Çekirge'den Projelere Destek
Tatil için Fethiye'ye gelen Fatih 

Çekirge, Benyamin Sönmez Klasik 
Müzik Festivali’ne katılmasının 
ardından FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ile de 
görüştü.

FTSO'nun önemli projeler için çaba 
sarf ettiğini öğrendiğini belirten Fatih Çe-
kirge Akif Arıcan'ı Babadağ Teleferik Pro-
jesi’nde gösterdiği gayretten dolayı da 
tebrik etti.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Fatih 
Çekirge ve ekonomist Meriç Köyatası, genç 
yaşta hayatının kaybeden Fethiyeli sanatçı, 
çellist Benyamin Sönmez anısına düzenle-
nen 5.Benyamin Sönmez Klasik Müzik 
Festivali dinleyicileri arasındaydı. Festival 
programının ikinci günü dünyaca ünlü 
paraşüt merkezi Babadağ'a konseri dinle-
mek için çıkan Fatih Çekirge, Babadağ'ın 
eşsiz güzelliği karşısında adeta büyülendi-
ğini dile getirerek teleferik projesinin yapı-
lacağını duyduğunda heyecanlandığını dile 

getirdi.
Fethiye'nin ekonomisi hakkında da 

bilgiler toplayan Fatih Çekirge ve Meriç 
Köyatası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile 
görüştü. Çekirge, FTSO'nun iştiraki olan 
Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Limi-
ted Şirketi tarafından yaptırılacak olan Ba-
badağ Teleferik Projesi hakkında Arıcan'-
dan bilgi aldı.

Arıcan, Fethiye'nin gündeminde olan 
ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-

dan takip edilen projeleri hakkında da Fa-
tih Çekirge ve Meriç Köyatası'na bilgi verdi. 
Arıcan, Fethiye Kruvaziyer Liman Projesi, 
Fethiye Üniversitesi çalışmaları ve Kaya kö-
yünün turizme kazandırılması için yapılan 
çalışmaları anlattı. 

Fatih Çekirge, Babadağ Teleferik Pro-
jesi’nin tamamlanması için gösterdiği gay-
retten ötürü Akif Arıcan'ı tebrik eetti. Fatih 
Çekirge, Fethiye'de bir denizcilik okulunun 
olması çok iyi olacağı düşüncesini Akif Arı-
can ile paylaştı.
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İzinler Tamam Sıra İhalede
Babadağ Teleferik Projesi’nin ihale aşa-

-masına gelmesi nedeniyle bilgi vermek ve 
destek verenlere teşekkür etmek amacıyla 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen yemeğe Muğla Valisi Amir Çi-
çek, Muğla AK Parti Milletvekilleri Hasan 
Özyer ve Nihat Öztürk, Fethiye Kaymaka-
mı Ekrem Çalık, Fethiye Garnizon Komu-
tanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Muğla Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Kara-
kuş, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan 
Gökmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut 
Tokmak, Meclis Başkanı Mehmet Merpez, 
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İl-
han Ersan ve Meclis Üyesi İbrahim Akka-
ya, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Reşit Özer, Marmaris Ticaret Odası Baş-
kanı Mehmet Baysal, İMEAK Deniz Tica-
ret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban 
Arıkan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Fethiye Güç Birliği Tu-
rizm Tanıtım Limited Şirketi Müdürler 
Kurulu Üyeleri Günay Özütok, Ahmet 
Gürsu Özdemir ve Ömer Eriz ve çok sa-
yıda davetli katıldı.

Babadağ'da gün batımını izleyen ko-
nuklar teleferik projesinin bölgeye büyük 
katkı sağlayacağında birleştiler. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Fethiye Güç Birliği 
Turizm Tanıtım Limited Şirketi Müdürler 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Babadağ Te-
leferik Projesi’nin son durumu hakkında 
bilgi verdi. Babadağ Teleferik Projesi’nin 
ilgili bakanlıklardan tüm izinlerinin alın-
dığını ifade eden Arıcan, hazırlıkların 
tüm hızı ile devam ettiğini, herhangi bir 
aksaklıkla karşılaşılmaması durumunda 2 

ay içerisinde ihale aşamasına gelineceğini 
söyledi.

Yatırım 5 Yılda Kendini Amorti 
Edecek

Uluslar arası firmaların projeyi takip 
ettiğini kaydeden Arıcan, "Ulusal basın-
dan da projeyi takip edenler var. Buraya 
gelip, Babadağ'a çıkıp, projenin ihalesine 
girmek istediklerini söyleyen firmalar var. 
Herhangi bir aksaklık olmaz ise yılsonuna 
kadar ihaleyi yapmış olacağız. Dünyada 
teleferik inşaatı yapan 3 firma var. Bu fir-
malar bizden önce de projeyi takip eden 
firmalar. En kısa zamanda ihaleyi yapaca-
ğız. Yatırım maliyeti yaklaşık 15 milyon 
Euro'ya tekabül ediyor. Bizim rakamları-
mıza göre Babadağ'a çıkış sayısı yıllık 250 
bin civarında. Teleferik kurulduğu zaman 
yılda ortalama 500 bin kişinin buraya çı-
kacağını, 5 yıl gibi bir sürede de yatırımın 
kendini amorti edeceğini tahmin ediyo-
ruz." dedi.

Pistlere Telesiyejle Ulaşım Olacak
1700 pisti ile 1800 ve 1900 metre pist-

lerine ulaşımın telesiyejle sağlanacağını 
belirten Arıcan; "Proje 1200 metre pistin-
den başlıyor. Uçmak isteyen diğer kişiler 
de telesiyejle diğer pistlere taşınacak. 2011 
yılında biz burayı devralmıştık. 3 yılda 
maalesef iki bakanlıktan kaynaklanan ne-
denlerle fazla mesafe kaydedemedik. Sa-
yın valimizin ve milletvekillerimizin de 
desteği ile bütün izin sürecimiz bitti. Ba-
badağ Teleferik Projesi 20-30 yıldır konu-
şuluyor. Bıkmadan, usanmadan çalıştık. 
İnsanların yapılacağına inanmadığı Ba-
badağ Teleferik Projesi’ni ihale aşamasına 

getirmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. 
Burada tek amacımızın Fethiyemizin, 
Muğlamızın kazanması. Bu güne kadar 
her ihtiyacımızda yanımızda olan Muğla 
Valimiz Sayın Amir Çiçek, Ankara bürok-
rasisini aşmamızda büyük desteğini gör-
düğümüz Muğla milletvekillerimiz Hasan 
Özyer ve Nihat Öztürk'e, birlikte hareket 
etmekten mutluluk duyduğumuz başta 
Sayın Bülent Karakuş olmak üzere Oda 
başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza 
ve destek veren herkese teşekkür ederim" 
dedi.

Projenin sadece Fethiye'nin değil; 
Muğla'nın projesi olduğunu kaydeden 
Arıcan, "Bu proje Fethiye'nin, Muğla'nın 
projesi. Bu proje hepimizin." Diye 
konuştu.

Hasan Özyer:"Geç Kalınmış Bir 
Proje"

Babadağ Teleferik Projesi için 5 yıldır 
mücadele edildiğini kaydeden Hasan Öz-
yer: "Şimdiye kadar geç kalmış bir proje. 
İmar planları ve bürokratik izinler için beş 
yıldır bir mücadele veriliyor. Nihayet son 
aşamaya geldi. Umarım ihalesi yapı-larak 
sonraki aşamaya geçer. Ben de başta 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi 
olmak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Özellikle bakanımız sağol-
sun bu konuda ciddi bir çabası oldu." dedi.

Özyer: "Valimiz Babadağ Yoluna 
Bariyer Yapılması İçin Talimat Verdi"

Babadağ Teleferik Projesinin bölgeye 
ciddi bir hizmet verecek bir proje ol-
duğunu vurgulayan Hasan Özyer, "Bu gü-
zellik yakın bir coğrafyada yok. Turizmin 

12 aya yayılmasını istiyoruz. Bunun gibi 
aktivitelerin çoğalması ile turizmin 12 aya 
çıkma imkânı olur. Burayı biraz daha res-
toran ve cafelerle desteklemek, güçlendir-
mek gerekiyor. Sadece bu değil; bu böl-
genin gelişmesini sağlayacak ne varsa bu 
yatırımların hayata geçmesini sağlamak 
zorundayız. Bilhassa istihdamın arttırıl-
ması gibi. Sayın valimiz ve bakanlarımız 
aynı desteği veriyor. Yolun güvenli olması 
için de bariyerler konulması için valimiz 
gerekli talimatı verdi." diye konuştu.

Nihat Öztürk: "15 Temmuzdan 
Sonra Yatırım İklimine Dönmek 

Önemli"
Ülkemizde yaşanan olumsuz olaylara 

dikkat çeken Muğla AK Parti Milletvekili 
Nihat Öztürk de "Önemli olan 15 Tem-
muz’dan sonra yatırım iklimine dönmüş 
olmak, problemleri konuşuyor olmak 
önemli. İster istemez arada bir boşluk 
verildi. Muğla odalarının, sivil toplumun 
Muğla'nın problemlerine sahip çıkıyor 
olması önemli. Biz de uyumlu çalışıyoruz. 
Ayrım yapmadan, işi siyasete dökmeden 
elimizden geleni yapıyoruz. Teleferiğin de 
bölgeye hayat katacağına inanıyorum. 
İnandığım için de sahip çıktım." diye ko-
nuştu.

Vali Çiçek: "Bunun Vebalini 
Ben Çekemem"

Teleferik projesinin izin sürecinin ta-
mamlanmasından ötürü Fethiye Güç Bir-
liği Turizm Tanıtım Ltd.Şti. Müdürler ku-
rulunu kutlayan Vali Çiçek, projenin ta-

nıtımına valilik olarak destek verebilecek-
lerini de kaydetti.

Bürokraside yaşanan aksaklıklara 
karşı her zaman yatırımcının yanında ola-
cağını sık sık vurgulayan Muğla Valisi 
Amir Çiçek, yatırımcıya engel olmanın 
bir vebal olduğunu ve bu vebali kendisi-
nin çekemeyeceğini söyledi.

Çiçek, şöyle konuştu: "Biz daha önce 
Göcek'te milletvekillerimiz ile biraya 
geldik. 'Kalkınmada neler yapabiliriz?' di-
ye bir iş birliği yaptık. Mesele Muğla oldu-
ğunda işbirliği yapabilecek şekilde bir ara-
ya geldik, saatlerce görüştük. Bürokrasi 
günden güne iyileşiyor ama hala bazı şey-
lerde tıkanıyoruz. Bu işin yükünü hep be-
raber çekeceğiz. Yük taşımaktan korkmu-
yoruz. Projelerle makamları meşgul et-
mek zorundayız. Yatırımcılarımıza engel 
olunuyorsa bu sorunu hemen çözeceğiz. 
Yatırım demek istihdam demek. Bunun 
vebalini ben çekemem. Bu coğrafyada biz 
hala işsizlikten bahsediyoruz. Bu olma-
malı. Her yaptığınız şeyde bütçeye çok de-
ğerli katma değer sağlanıyor."

Seydikemer OSB’de Görüşülen 
Konular Arasındaydı

Yemekte Babadağ Teleferik Projesi’-
nin yanı sıra organize sanayi bölgesi pro-
jesi de görüşüldü. FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ve teknik ekip tara-
fından Muğla Valisi Amir Çiçek, milletve-
killerine ve oda başkanlarına organize sa-
nayi çalışması hakkında bilgi verildi. Pro-
jenin fizibilite raporunun hazırlanması 

için çalışmaların devam ettiğini kaydeden 
Akif Arıcan, OSB için düşünülen bölgede 
hangi tip sanayi bölgesi kurulabileceğinin 
bu rapor sonucunda belli olacağını 
kaydetti.
"OSB'ler de Kamu Yararı Kapsamına 

Alınmalı"
Organize sanayi bölgelerinin kurul-

masında yer seçiminin önemine dikkat 
çeken Hasan Özyer, "Organize sanayi böl-
gesi bölgenin gelişimi için çok önemli. 
Orman arazisi vasfında olmayan yerlerin 
organize sanayi bölgelerine tahsis edilme-
si için çalışıyoruz. Nasıl orman arazileri 
kamu yararına milli eğitime ve sağlığa ve-
rilebiliyor ise organize sanayi bölgeleri 
için de verilebilmeli. Bana göre Organize 
sanayi bölgesi de kamu yararıdır. Çünkü 
istihdamı, üretimi sağlayacak her şey eği-
timi de ilgilendiriyor, sağlığı da ilgilendi-
riyor. Ne kadar üretirsek sağlık ve eğitim 
hizmetleri de o kadar kaliteli olur. Bunlar 
için ihtiyacımız olan şey para. Parayı 
getirecek olan da organize sanayi böl-
geleri. Muğla'nın Fethiye'nin çiftçisi de 
ürettiği ürünün para etmesi için marka-
laşmayı bekliyor. Ne yazık ki yanlış bir 
algılama var. Organize sanayi bölgesi ağır 
sanayi olacak ve buranın çevresini boza-
cak diye bir algı var. Şu anda o algı kırıldı. 
Milas'ta başladı. Yatağanda var. Her seçi-
mi çok önemli. Muğla'da yılanlı bölgesi 
seçildi. Boşa bir yatırım oldu. Burada da o 
hatayı yapmamak lazım. Orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin OSBler için tahsisini 
sağlamak lazım." ifadelerine yer verdi.



Otelcilikte Davranış Standartları
Projesi’nde Başarı Sağlandı

Otelcilikte Davranış 
Standartları Geliştirme Projesi 
kapsamında işletmeleri ziyaret 
eden eğitmen Nebi Acar, 
sonuçların çok güzel olduğunu 
dile getirdi.

Odadan
HABERLER

Odadan
HABERLER

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından, konaklama sektöründe faaliyet gös-
teren üyelerinin hizmet kalitesine katkıda 
bulunmak amacıyla 2016 yılı turizm sezo-
nu başında düzenlenen Otelcilikte Davra-
nış Standartları Geliştirme Projesi’nde so-
nuçların olumlu gelişmesi nedeniyle, üye-
lerin talep etmesi halinde projenin gelecek 
yılda düzenleneceği açıklandı.

Eğitim ve Otelim Kurucu Eğitmeni 
Nebi Acar ve Eğitmen Serkan Öcal tara-
fından projeye katılan işletmelere geliştir-
me/denetim ziyaretleri gerçekleştirildi. Zi-
yaretlerde eğitime katılan personelin dav-
ranışları gözlemlendi. Geliştirme ziyaret-
leri sonrası Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Kalite ve Eğitim Birimine ziyaret ile ilgi-

li bilgi veren Nebi Acar; ziyaretler sırasında 
çoğunlukla, yöneticiler ile beraber oluştu-
rulan davranış standartlarına uygun hare-
ket edildiğini, projenin olumlu etkisinin 
konaklama işletmesi sahipleri tarafından 
da vurgulandığını ifade etti.

FTSO'ndan yapılan açıklamada, 
"Konaklama sektöründeki üyelerimizden 
talep gelmesi halinde "Otelcilikte Davra-
nış Standartları Geliştirme Projesi" kapsa-
mındaki eğitimlere 2017 yılında da de-
vam edilecek" denildi.

Mesleki Yeterlilik Sınavları Başvurusu FTSO'ya Yapılacak
MEYBEM FTSO işbirliğinde 

organize edilen, ahşap kalıpçılık, 
duvarcı, sıvacı, seramik karo, be-
tonarme demircisi mesleklerinde 
çalışan kişilerin mesleklerini 
sertifikalandırması amacıyla 
düzenlenen Meslekli Yeterlilik 
Sınavı başvuruları başladı. 

TOBB tarafından kurulan ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından yetkilendirilen 
MEYBEM tarafından yapılan 
"Mesleki Yeterlilik Belgesi" sı-
navları, ilçemizde Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası işbirliğiyle 
gerçekleştiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Teb-
liğ ekinde yer alan 40 meslekte ve 2016/1 
sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 meslekte 
(Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Mes-
lekler) mesleki yeterlilik belgesi zorunlu 
hale geldi. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek-
lerde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan 
kişilerin çalıştırılması halinde ise idari para 
cezası uygulanacak. 

İlçemizde mesleki yeterlilik belgesi 
almak isteyen kişilerin Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’na başvurması gerekiyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı tarafından yayımlanan tebliğde belirti-
len 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Si-
gortası Fonundan sağlanacak.

Sınavlar, TOBB - MEYBEM Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri ta-

rafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsam-
da Teorik ve mülâkat sınavları Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası’nda; Performans sı-
navları ise saha ortamında (okul, atölye, 
fabrika, şantiye vb.) düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile iletişime geçebilirsiniz. 

www.meybem.com.tr adresi üzerin-
den bireysel veya kurumsal olarak başvu-
ru yapılabilmektedir".

 İkinci El Taşıt Ticareti Hakkında 
Yönetmelik Taslağı Hazırlanıyor

 İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik Taslağı için kurum 
görüşünü hazırlamak için çalışma 
başlatan FTSO, sektör 
temsilcilerinin görüşünü alıyor. 

 Kurum görüşü oluşturulması için 
sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sek-
reter Yardımcısı Av. Ezgi Kullukçu tarafın-
dan sektör temsilcilerine yönetmelik tas-
lağı hakkında bilgi verildi. 

Toplantıya FTSO Muamelat Memuru 
Özge Ertürk Hakanoğlu da katıldı.

Yönetmelik taslağı: ikinci el motorlu 
kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve 
tüzel kişiler ile esnaf ve sanatkârların 2. el 

taşıt alım satım faaliyetlerini; yetki belge-
si ve satış sertifikası verilmesi, yenilen-
mesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları; 
noterlerin bu faaliyetlere ilişkin yüküm-
lülüklerini; ikinci el taşıt ticareti yapılan 
işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan 
şartları; Bakanlık ve yetkili idarelerin 2. el 

taşıt ticaretine ilişkin görev, yetki ve so-
rumlulukları kapsıyor.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ti-
careti Hakkında Yönetmelik Taslağı ayrıca, 
taşıt teslim belgesi, ekspertiz raporu, ikinci 
el taşıtlarda garanti ve ruhsatlandırma ko-
nularını da içeriyor.

FTSO'dan Markalaşmaya Destek
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası, üyeleri arasında marka 
bilincinin oluşması, marka 
tesciline yönelmesi, bu hizmeti 
kaliteli ve uygun fiyata alabilmesi 
amacıyla Adres Patent Marka ve 
Fikri Haklar Danışmanlık Ltd.Şti. 
ile indirim protokolü imzaladı.

 FTSO üyeleri Türk Patent Enstitüsü nez-
dinde yapacakları tüm başvuru işlemlerinde, 
Adres Patent Marka ve Fikri Haklar Danışman-
lık Ltd.Şti.'nin liste fiyatı üzerinden yüzde 50 
indirimli faydalanabilecek. 

Üyelerinin kendi markalarını tescil eder-
ken uzman bir destek almalarını sağlamak için 
çalışan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Adres 
Patent Marka ve Fikri Haklar Danışmanlık 
Ltd.Şti. ile protokol imzalayarak üyelerinin bu 
süreçlerde kaliteli hizmeti uygun fiyata alma-
sını sağladı.
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İş dünyasında her geçen gün yeni şirketler doğuyor ve rekabet artı-
yor. İş dünyasında kalıcı olmanın yolu da markalaşmaktan geçiyor. Mar-
kalaşma; tüketicilerin gözünden kendine özgü ve de dayanıklı algılar 
yaratma süreci olarak tanımlanıyor. Firmaların yarattığı markaların, 
buldukları kendilerine ait isimlerin hukuki olarak her hakkı alınmış ol-
malıdır ki firma kendini ve ürününü güvence altına alabilsin. 
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Fakülte İnşaatının Elektrik ve Makine Aksamı İhalesi Yapıldı
Fethiye'nin üniversite şehir 

olması için çaba sarf eden Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasınca yapı-
lan 500 bin lira destek, fakülte in-
şaatının makine ve elektrik ihale-
sinde kullanılacak.

FTSO tarafından yapılan 500 bin lira-
lık yardım ile Fethiye İşletme Fakültesinin 
B Blok inşaatının elektrik ve mekanik işleri 
ihalesi yapıldı.

İhaleyi 380.000 TL+KDV ile Küreci 
Bilişim Teknolojileri Taş. İnş. İth. İhr. San. 
Tic. Ltd. Şti. firması aldı. Küreci Bilişim ile 
FTSO arasında 19.09.2016 tarihinde söz-
leşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. İmza 
törenine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve 

Küreci Bilişim sahibi İhsan Küreci katıldı.
Küreci, ihale şartnamesinde yapılacak 

işin süresinin 120 gün olarak belirlendiğini 
ancak kendilerinin bu işi 90 günde yapa-
caklarını, bunun da sözünü verdiklerini 
ifade etti.

Atılan imzaların Fethiye için hayırlı ol-
masını dileyen FTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Akif Arıcan, bundan sonraki hedefle-
rinin Fethiye'de açılan fakültelerin üniver-
siteye dönüşmesini sağlamak olduğunu 
söyledi.

Ziraat'tan FTSO Üyelerine 
Uygun Faizli Kredi Hazırlığı

Ziraat Bankası Likya Şube 
müdürlüğüne atanan Tolga Serin, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret ederek bölge 
ekonomisi hakkında bilgi aldı. 

Görev yeri Aydın'dan Ziraat Bankası Likya Şu-
besi Müdürlüğü’ne tayin olan Tolga Serin, Müdür 
Yardımcısı Serap Ay ile birlikte Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ı zi-
yaret ederek bölge ekonomisi hakkında bilgi aldı. 
Tolga Serin, Oda üyelerine yönelik olarak Ziraat 
Bankası ile FTSO arasında uygun faizli kredi proto-
kolü imzalanması önerisinde bulundu. Serin'in tek-
lifini sıcak karşılayan Arıcan, banka tarafından ha-
zırlanacak bir protokolün Oda tarafından değerlen-
dirilebileceğini kaydetti.

Akif Arıcan, ziyarette bölge ekonomisinin ya-
nında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
Fethiye'nin gelişmesi amacıyla yürütülen projeler 
hakkında da bilgi verdi.

Bodrumlular
Fethiye'den Mutlu Ayrıldı

Motivasyon etkinliği için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Bodrum Ticaret Odası çalışanları, Fethiye'den oldukça 
mutlu ayrıldı.

Ziyarette BODTO çalışanları ile FTSO çalışanları arasında Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon sistemi başta olmak 
üzere kasım ayında yapılması beklenen akreditasyon denetimi ha-
zırlıkları görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Oda çalışmaları ve iyi uygulamaları hakkında bilgi alan BOD-
TO personeli FTSO binasını gezdi. FTSO personeli BODTO perso-
nelini Babadağ'da 1700metrede bulunan Zirve Restoran’da ağırladı. 
Babadağ'a ilk kez çıkan ve güneşin batışını izleyen Bodrum Ticaret 
Odası çalışanları Babadağ'a hayran kaldı.
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İŞ'TE  Kalite
Deren KARASU
FTSO Kalite, Eğitim ve Akreditasyon Sorumlusu

alite (Qualites) Latince “na-Ksıl oluştuğu” anlamına gelen 
“qualis” kelimesinden gel-

mektedir. Aslında kalite sözcüğü hangi 
ürün ve hizmet için kullanılıyorsa, onun 
gerçekte ne olduğunu belli etmek amacını 
taşımaktadır. Kalite, günlük konuşmalarda 
üstünlüğü ve iyiliği, diğer bir deyişle kalite-
ye konu olan ürün ve hizmetin iyi nitelikle-
rinin olduğunu belirtmek için sıklıkla kul-
landığımız bir kelimedir. Bu bakımdan da 
kalite sözcüğü subjektif (kişisel) değerlen-
dirmeleri de içerebilmektedir. Subjektif de-
ğerlendirmeden oluşan kalite anlayışı kişi-
den kişiye, yöreden yöreye ya da ülkeden 
ülkeye çok sayıda faktörün etkisi altında 
değişik yapı göstermektedir. Bu nedenlerle 
tüketicinin ürün ve hizmetler için kullan-
dıkları kalite kelimesinin ifade edeceği an-
lamlar da farklı olabilmektedir.

Kalitenin öncülerinden kalite kavra-
mına ilişkin görüşleri ise şu şekildedir; 

“Kalite, amaca uygunluk ve en düşük 
maliyetle ve pazara uygun şekilde tahmin 
edilebilir ve güvenilir istikrar düzeyidir” 
(Deming).
“Kalite, kullanıma uygunluktur” (Juran).
“Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur” (Crosby).
“Kalite, ürünün sevk edildiği zamandan 
topluma ulaşıncaya kadar verilen kayıptır” 
(Taguchi). 
“Kalite, en ekonomik, en kullanışlı ve tü-

keticiyi daima tatmin eden kaliteli ürünü 
geliştirmek, tasarımını yapmak, üretmek 
ve satış sonrası hizmetlerini vermektir” 
(Ishikawa).

Sözlüklerde Kalite;
•“Mükemmellik, üstünlük derecesi” 

olarak tanımlanmaktadır. (Webster's ve 
Oxford Sözlükleri) 

•Ürün ya da hizmeti ekonomik bir 
yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap 
veren bir üretim sistemidir. (JIS -Japon 
Sanayi Standartlar Komitesi) 

•Bir ürün veya hizmetin belirlenen ya 
da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabili-
yetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
 (ISO 8402 -TSE 9005) 

•Bir hizmetin veya ürünün isteklere 
uygunluk derecesidir. (EOQC - Avrupa 
Kalite Kontrol Organizasyonu)

İş dünyasında “Kalite” denildiği za-
man genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya 
da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün 
kalitesi aslında bir sonuçtur. Bu sonucu 
belirleyen başlıca kalite unsurları ise aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir;

» Liderlik Kalitesi
» Donanım Kalitesi
» Yönetim Kalitesi
» İş Kalitesi
» İnsan Kalitesi
» Hizmet Kalitesi
» Sistem Kalitesi

» İletişim Kalitesi
» Süreç Kalitesi
» Hedeflerin Kalitesi
Kalite, geçmişte de var olan bir olgu 

olmasına karşın, günümüzde insanların 
ve kurumların en fazla değer biçtikleri ko-
nulardan birisi olmuştur. Bugünün küre-
sel rekabet ortamında, gerek özel gerekse 
de kamu kuruluşlarının öncelikli hedefle-
rini, kalite düzeylerini ve standartlarını 
geliştirmek oluşturmaktadır. Bunda etkili 
olan en önemli olan etkenler şüphesiz, ku-
rumların ürün ve hizmetlerini sürekli ge-
lişime odaklı biçimde geliştirmeleri ve ar-
tan yoğun rekabet ortamıdır. 

Günümüzün küresel rekabet ortamın-
da işletmeler, müşterilerine sundukları ma-
mul ve hizmetleri en kalite bir biçimde 
üretmek durumundadırlar. Bu da işletme-
lerin sadece üretimin ana süreçleri üzerine 
değil kendi değer zincirlerinde yer alan tüm 
süreçler üzerine de istinasız bir şekilde eğil-
melerini gerektirmektedir. Bunun için ise 
kalite uygulamaları büyük bir önem taşı-
maktadır. İşletmelerin kalite anlayışına sa-
hip olduklarını müşterilerine, hissedarları-
na ve diğer tüm paydaşlarına gösterebilme-
leri için bazı kalite yönetim sistemlerini 
kullanarak kalite konusundaki durumları-
nı belgelendirme ihtiyaçları bulunmaktadır. 

İşletmelerin bu ihtiyacına yönelik ola-
rak ISO (International Organization for 

Standardization) ve EFQM (European Fo-
undation for Quality Management) kalite 
yönetim modelleri yaygın olarak kullanıl-
maktadır. İşletmelerin öncelikle kendi ka-
lite ihtiyaçlarını tanımlamaları ve sonra-
sında bu ihtiyaçlara uygun kalite yönetim 
sistemi tercihinde bulunmaları gerekmek-
tedir.

1987 yılında Uluslararası Standartlar 
Örgütü (International Organization for 
Standardization – ISO) tarafından çeşitli 
konularda endüstriyel standartlar yayın-
lanmıştır. Bunların en önemlilerinden bi-
ri olan ISO 9000 sistemi, işletmelerde ka-
lite güvencesi sağlamak amacıyla kullanı-
lan ve kalite sistemleriyle ilgilenen bir dizi 
uluslararası standartlar bütünüdür. Sistem 
ürün ve hizmetlerin tasarımını, üretim ve 
dağıtımını yeterli bir kalite seviyesinde 
yapmaya yetkin olan üreticiler tarafından 
karşılanması gereken şartları ortaya koy-
maktadır. 

Kısaca ISO, bir firmanın değer zinci-
rindeki tüm süreçlerini bir sistem olarak 
ele almakta ve bu sistemin kalite odaklı bir 
yaklaşımla yönetilebilmesi için yapılması 
gerekenler konusunda firmalara çeşitli 
öneriler getirerek yardımcı olmaktadır.

ISO 9000 belgesi, işletmedeki kalite 
düzeyinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi 
sırasında uygulanan işlemlerin kayıt altı-
na alınmakta olduğu (prosedürler) ve ön-
görülen işlem akışlarının gerçekten de uy-
gulanmakta olduğunu göstermektedir. Bu 
prosedürler, işletmedeki süreçlerin nasıl 
yürütüleceğini tarif ederek ürün ve hiz-
metlerin müşteri şartlarına (tercih ve istek-
lerine) uygunluğunun garanti altına alına-
bilmesi amacını taşımaktadır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN 
KURULUŞLARA SAĞLAYACAĞI 

FAYDALAR,
üMüşteri memnuniyetinin artması
üPazar payının artması
üKârın artması
üÇalışan memnuniyetinin artması
üMaliyetlerin azalması
üYüksek rekabet gücü
Kalite Yönetim sistemi uygulayan kâr 

amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 
sağlayacağı faydalar ise aşağıdaki gibi sı-

ralanabilir;
üİşlerin standartlaştırılmasını,
üKişiye bağımlılığın en aza indirgen-

mesini,
üYeni çalışanların uyum süresinin 

azaltılmasını,
üAynı, ölçülebilir, karşılaştırılabilir 

metrikler üzerinden değerlendirmeyi,
üÖnleyici faaliyetlerin kurum kültü-

rüne kazandırmayı,
üSağlıklı bilgi akışını sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi uygulamama-
nın kuruluşlara getirebileceği zararlar;

üMüşteri Tatminsizliği
üPazar Payındaki Azalma
üKaynak İsrafı ve Verimliliğin Azal-

ması
üMaliyetlerin Artması
üMotivasyon Kaybı

Odamızdaki Kalite Uygulamaları:
Odamız 2008 yılında Kalite Yönetim 

Sistemi kullanmaya başlamış ayrıca Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
gerçekleştirilen odaların hizmet kalitesini 
yükseltmek ve standardize etmek için ge-
liştirdiği Oda/Borsa Akreditasyon Siste-
mine 2010 yılında dahil olarak beş yıldızlı 
oda statüsüne kavuşmuştur.  

Ayrıca Kurumumuz; paydaşlarının 
beklentilerini karşılayan hatta asan üstün 
performans gösterebilmek ve bu perfor-
mansı sürdürebilmek amacıyla EFQM Mü-
kemmellik Modeli'nin ilk basamağı olan 
“Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”ni (GE-
KA Teknik Desteği ile) 2013 yılında almaya 
hak kazanmış ve Kalder (Kalite Derneği) 
Ulusal Kalite Hareketine katılmıştır.

Ulusal Kalite Hareketi - Toplam Kali-
te ve Mükemmellik kavramlarının hayata 
geçirilmesi açısından ülke çapında örnek 
kuruluşlarını her yöre ve sektörde ortaya 
çıkartmayı ve sayılarını artırmayı amaçla-
maktadır. UKH bir eğitim ve dönüşüm 
programıdır. Her çeşit kurum ve kurulu-
şun ortak bir sorumluluk çerçevesindeki 
hareketidir. UKH'nin temelinde yatan dü-
şünce yaşam kalitesidir. Etkileri itibariyle 
UKH yaşam kalitesinin sürekli zenginleş-
tirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesini 
içermektedir.

FTSO' nun ulusal çapta kalite hareke-

tinin içinde yer alması üyelerimiz başta 
olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarımız 
için bir rol-model olma özelliği taşımak-
tadır. Öte yandan Türkiye'de "EFQM Mü-
kemmellik Modeli"ni ilk uygulayan ilçe 
ticaret ve sanayi odası olarak FTSO, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda 
sisteminin gelişimine de katkıda bulun-
maktadır.

FTSO KALİTE YOLCULUĞU
• 28.08.2008: ISO 9000:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi Belgesi
• 01.07.2010: Stratejik Yönetime geçiş
• 17.09.2010: C Sınıfı Akredite Oda 
• 23.09.2013: A Sınıfı Akredite Oda
• 13.10.2013: EFQM Mükemmellikte 

Kararlık Belgesi
•18.12.2015: ISO 10002:2014 Müşteri 

Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Bir sonraki İş'te kalite köşemizde ISO 

9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Stan-
dardı başta olmak üzere diğer ISO stan-
dartlarını ve EFQM Mükemmellik Mode-
lini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. 

Son söz:
Kalite bir yaşam felsefesidir. Bu basit 

görünen ancak istikrarlı olarak uygulan-
masıyla önemli avantajlar getiren ilkeler 
yönetim kalitesini artırmanın yoludur.

Yönetim kalitesini geliştirmek, refah 
düzeyimizi artırmanın en etkili yoludur. 
Bu nedenle kalite kavramını iyi anlamalı, 
özel, kamu ve sivil toplum kurumlarında 
yönetim kalitesini artırmak için çalışma-
lıyız.

  Dipnot:
Kurumunuz veya işletmenizde kalite yönetim 

sistemi uygulamak ve belgelendirme için başvuruda 
bulunabileceğiniz belgelendirme kuruluşlarının; 
TÜRKAK'tan (Türk Akreditasyon Kurumu) veya  
Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı'nın (EA) 
üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından ak-
redite edilmiş olması gerekmektedir. Sistem belge-
lendirme için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve 
Türk Loydu Vakfına başvuruda bulunulabilir.

Kaynakça;
www.iso.org
www.tse.org.tr
www.http://ulakbim.tubitak.gov.tr/
http://www.akademikbakis.org/
www.turkloydu.org

Soru: Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması, iyileşme sağlar mı?
- Dr. Deming;
 “ Ne yazık ki hayır, iyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. ”
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Göcek 
Karma 

Şef Mavi Profesyonel Aşçılar 
Derneğinde 5 yıldır yönetim 
kurulu üyeliği yapıyor. 39 Yıllık 
meslek hayatında bir çok başarı 
kazanan Cumali Kızılaslan 
yarışma ve festivallerde de jüri 
üyeliği yapıyor. 1977 Yılında 
komilikle başladığı mesleğinde 
Adana, Mersin, Antalya gibi 
illerde çalışmanın ardından 22 
yıldır Göcek Can Restoranın 
şefliğini yapıyor.

Okumaktan ve kendini 
geliştirmek için araştırma 
yapmaktan geri kalmıyor. Yeni 
yemekler ortaya çıkarmak için 
deneme yapmak onun 
vazgeçilmezlerinden. Kaya 
koruğu meneviş ve maş 
fasulyesiyle yaptığı Göcek Karma 
adını verdiği salata ile Yüzde Yüz 
adını verdiği patlıcan yemeği de 

bu denemelerde ortaya çıkan 
leziz tatlar arasında bulunuyor; 
“Yemek yaparken tatları ve 
karışımlarını düşünüp 
uyguluyorum. Uyumlu ve güzel 
olduğunda müşterilerime ikram 
ediyorum. Ve onların 
hazırladığım yemek hakkındaki 
düşüncelerini öğreniyorum. 
Göcek Karma’da bu yemeklerden 
biri. Şimdi bir çok restoranda 
yapılıyor.”

Cumali Kızılaslan; bu 
sayımızda kendi buluşu olan 
Göcek Karma adını verdiği 
salatanın yapılışını anlattı. 
Tamamen Fethiye bölgesinde 
yetişen otlardan yapılan salata 
deneyenler tarafından beğeniyle 
karşılanıyor. Salata ilerleyen 
günlerde Fethiye ile özdeşleşecek 
gibi görünüyor.

YÖRESEL TATLAR
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Cumali KIZILASLAN Göcek Karma 
MALZEMELER (4 kişilik) 
Kaya koruğu turşusu 500 gram
Meneviş turşusu 250 gram
Mas fasulyesi 250 gram
Kekik  bir çorba kaşığı
Zeytin yağı  2 çay bardağı
Nar ekşisi  bir çay bardağı
Domates 3 adet mevsimlik 
ya da çeri domates
HAZIRLANIŞI; 

Turşu olarak hazırlanan kaya koruğu ve 
menevişi ince ince doğrayıp karıştırıyoruz. 
Akşamdan ıslatılan maş fasulyesini haşlayıp 
süzüp ayrı bir kaba koyuyoruz. Üzerine 
karıştırılmış kaya koruğu, meneviş ve kekiği 
döküp harmanlıyoruz. Kabuğunu 
soyduğumuz mevsimlik domatesi (tarla 
domatesi ya da çeri domates tercih edilmeli) 
ince ince doğrayıp üzerine ilave ediyoruz. 
Nar ekşisi ve zeytinyağını ilave edip servise 
hazır ediyoruz. 

Hazırlayan: Orhan Okutan
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YAZI ve FOTOĞRAF 

Orhan Okutan

42 39

Doğanın Verdiklerini Şekillendiren
GENÇ ELLER

        MUSTAFA KEMAL 
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İnşaat Teknolojisi 
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İnşaat Sektörü
İnşaat sektörün tarihi ilk insan ile bir-

likte başlamıştır. Doğanın verdiklerini dü-
zenleyerek barınma ihtiyacını gideren in-
sanlar göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık 
sebebiyle çadır kültürünü geliştirmişler ve 
kıl çadırlar inşa etmişlerdir. Yerleşik yaşa-
ma geçmek ile birlikte doğal yapı malze-
melerini birleştirerek yaşanabilir mekanlar 
oluşturmuşlardır. Şehirleşme ile birlikte 
planlı yapılaşmaya gidilmiş, yol, köprü ve 
su kanalları ile güçlü devlet olgusu oluştur-
mak için büyük yapılar inşa etmişlerdir. 
Deprem ve savaşlar ile tahrip olan yapılar 
yerine yenilerini yapmışlardır.

Türkiye'deki toplam yatırımların yak-
laşık %50'sini inşaat sektörü oluşturmakta-
dır. Her nesne gibi binalarımızın da bir öm-
rü vardır. Günümüz teknolojisiyle üretilen 
betonarme bir yapının ömrü 60 yıl kabul 
edilmektedir. 60 yıl sonunda  binamız artık 
risk grubunda yer almasıyla birlikte tekno-
lojik gelişmeler ve estetiksel anlayıştaki de-
ğişiklikler sebebiyle bu binalar yıkılarak ye-
rine yenileri yapılmaktadır. Kentsel dönü-
şüm projeleri yapmak bu amacı gerçekleş-
tirmeye yöneliktir. 

Çevremize baktığımızda günümüz iti-
bariyle 1960 yılında yapılmış ve hiçbir ba-
kımdan geçmemiş şekilde kullanılan bir 
bina ile karşılaşamayız. Şundan da emin 
olunmalıdır ki 2070 yılında kullandığımız 
bu binaları ancak tadilat ve güçlendirme ile 
birlikte düzenleyerek kullanmaya devam 
edebiliriz. Yeni yapı inşa etmek, eski yapıda 
tadilat yapmak veya yapıyı güçlendirmek  
inşaat sektörü faaliyetlerine girmektedir. 
İnşaat sektörü var olduğu sürece kalifiye 
personel ihtiyacı hiçbir zaman bitmeyeceği 
aşikardır. 

Eleman arama ilanlarına bakıldığında 
kalifiye, yani yeterliliğini sağlamış, işi bilen 
personel bulması oldukça güçtür. Çevremi-
ze baktığımızda bu açığı görmemiz müm-
kündür. Ülkemizin belli bölgelerinde usta 
çırak ilişkisi ile yetişmiş personeller bulun-
maktadır ve bu kişiler ihtiyacı karşılamaya 
yetmemektedir. 

Okulumuzda İnşaat Alanı
Milli eğitimin genel amaçlarından; öğ-

rencilerimizi, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandır-

mak suretiyle hayata hazırlamak ve onla-
rın, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak bir mes-
lek sahibi olmalarını sağlamak prensibiyle 
faaliyet gösteren okulumuz bu doğrultuda 
öğrencilerimizi farklı dallarda inşaat sektö-
rüne hazırlamaktadır.

Okulumuzda inşaat alanı olarak öğren-
cilerimize; Harita ve Kadastroculuk, Mi-
mari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı 
Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama ve 
Kaplamacılık, PVC Doğrama İmalat ve 
Montajcılığı, Betonarme Demir, Kalıp ve 
Çatıcılık, Yapı Yüzey Kaplamacılığı, Yapı 
Dekorasyonculuğu, Yapı Yalıtımcılığı, Du-
varcılık, Restorasyon, İç Mekan Teknik Res-
samlığı, Yapı Laboratuvarı, Çelik Yapı Tek-
nik Ressamlığı dallarında eğitim verebile-
cek yeterlilikte personel bulunmaktadır. 

Dal eğitimlerinin yanında öğrencileri-
mize eğitim sürecinde Bilgisayarda 2 boyut 

ve 3 boyut çizim, yapı maliyet hesapları, 
temel inşaat teknolojileri, maket yapımı, 
meslek hesapları gibi dersler ile iş güvenliği 
eğitimi ile birlikte bir işin nasıl yapıldığını 
bilmek, o işi yapmayla olur anlayışıyla uy-
gulamalı olarak eğitimler verilmektedir. 
Öğrencilerimizin sadece proje çizen değil 
yeri geldiğinde malzemeyi alıp yerinde uy-
gulayabilecek yeterlilikte olması sağlana-
rak özel sektörde yetkin olması amaçlan-
maktadır. 

İnşaat Teknolojisi Alanında; Statik Ya-
pı Teknik Ressamlığı Dalı, Mimari Yapı 
Teknik Ressamlığı Dalı ve Yapı Yüzey Kap-
lama Dalı olmak üzere üç dalda eğitim ve-
rilmektedir. Bunlardan Anadolu Teknik  
Lisesi programı olan Statik Yapı Teknik 
Ressamlığı dalında 63 öğrenci, Mimari Ya-
pı Teknik Ressamlığı dalında 27 öğrenci, 
Yapı Yüzey Kaplama dalında 36 öğrenci-
miz eğitim görmektedir.  Henüz dallara ay-

Meslek liseleri gençlerin yaratıcılığını ortaya çıkaran eğitim 
kurumlarının başında gösteriliyor. Meslek lisesinde eğitim gören 
öğrenciler, müfredattaki derslerinin yanında atölye derslerinde 
hem mesleklerini öğreniyor hem de yaratıcılıklarını öne 
çıkarıyorlar.

Mustafa Kemal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, 
Muğla'nın en büyük lisesi 
olmasının yanında eğitim 
düzeyi ve gerçekleştirdiği 
sosyal faaliyetlerle de 
Muğla'nın en iyi okulları 
arasında gösteriliyor.

Öğrenciler mesleğini iyi 
bir şekilde öğrenirken çeşitli 
sosyal faaliyetlerde de boy 
gösteriyorlar. 
Gerçekleştirdikleri projelerle 
şehir hayatına katılarak biz de 
varız diyorlar. 

Makri Dergisi olarak bu 
sayımızda Mustafa Kemal 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi İnşaat Teknolojisi 
Alanını tanıtacağız.

İnşaat dendiğinde akla 
beton ve demirin soğukluğu 
gelse de İnşaat Teknolojisi 
Alanında eğitim gören 
öğrenciler ile öğretmenleri 
arasındaki samimiyet ve 
saygının getirdiği sıcak ortam, 
önyargıları bir anda 
değiştiriyor.  İnşaat Teknolojisi 
Alanının da diğer bölümlerde 
olduğu gibi mesleğin en ince 
ayrıntılarının öğretildiği bir 
yuva konumunda olduğu 
hemen fark ediliyor.

Piyasa koşullarında usta 
düzeyinde yetişen öğrenciler, 
işletmelerin nitelikli işgücü 
ihtiyacının karşılanmasında 

önemli bir yer tutuyor.
Öğrenciler, lise müfredatının ve mesleki dersleri teorik olarak 

öğretmenin yanında atölye derslerinde de öğrendiklerini pratiğe 
döküyorlar. 

Atölyede öğrenciler piyasada yapılan işlerin tamamını iyi bir 
şekilde yapmayı öğreniyor. Ham ağacın, iş yerinde ya da evde 
kullanılan ürün haline gelmesi için geçen tüm aşamaları, atölyede 
öğrencilere tatbik ettiriliyor. Öğrencilerin yeteneklerinin 
geliştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı 
Meslek Öğretmeni Dursunali Eskici İnşaat Teknolojisi Alanı hakkında şu bilgileri verdi;
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rılmayan 10 sınıfta ise 34 öğrencimiz eği-
tim görmektedir. Bu öğrencilerimiz gele-
cek yıl Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı 
ile Yüzey Kaplama Dalı arasında tercihle-
rini yapacaklardır.

İnşaat Teknolojisi Alan Şefi Şerif Ak-
boyun. Alan öğretmenleri; Ramazan Ekin-
ci, Birol Çoban, Lütfi Uluç, Yılmaz Aslan, 
Dursunali Eskici, Betül Öztürk ve Derya 
İnceoğlu.

Ustalık Belgesi ve İşyeri Açma Belgesi 
Öğrencilerimize mezun olduğu dal 

eğitimi ile ilgili İnşaat ustası ustalık belgesi 
ve işyeri açma belgesi sahibi olabilecekler-
dir. 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde, 
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu gel-
miştir. Bu sebep ile  inşaat sektöründe us-
talık belgesi olmayan kişilerin çalıştırılma-
sı engellenecektir.

İnşaat sektörü içerisinde ustalık belge-
si olan kişilerin sayısı çok azdır. Okulu-
muzda eğitimini tamamlayan öğrencilere 
verilecek olan ustalık belgesi ile sektör içe-
risinde bir adım daha önde olmanız sağla-
yacaktır.

Liseden Sonra Önlisans 
(2 Yıllık) Eğitimine Sınavsız Geçiş

Yüksek öğretim düşünen öğrencileri-
miz içinde önlisans yani 2 yıllık yüksek öğ-
retime sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır. 
İnşaat teknolojisi alanını bitiren öğrencile-

rimiz 2016 ÖSYS kılavuzuna göre;
Beton Teknolojisi, Maden Teknolojisi, 

Yapı Denetimi, Doğal Yapı Taşları Tekno-
lojisi, Mimari Restorasyon, İç Mekan Tasa-
rım, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Raylı 
Sistemler Yol Teknolojisi, Yapı Ressamlığı, 
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sondaj Tekno-
lojisi, İnşaat Teknolojisi, Harita ve Kadast-
ro, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Sulama 
Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği, Geoteknik

Öğrencilerimiz yukarıdaki 2 yıllık ön 
lisans programlarına sınavsız olarak geçe-
bileceklerdir. Yukarıdaki bölümlere gire-

bilmek için okulumuz inşaat teknolojileri 
öğrencilerinden ayrı olarak farklı okullar-
dan gelen öğrenciler YGS 1 Puan türünden 
200 ila 250 puan arası bir puan alması ge-
rekmektedir.

Ön lisans (2 yıllık) okulu tamamlayan 
öğrenciler istemeleri halinde Dikey Geçiş 
Sınavı (DGS) ile İnşaat Mühendisliği bölü-
münde okulunu tamamlayıp İnşaat Mü-
hendisi olabilirler.

Liseden Sonra İnşaat Mühendisliği 
Bölümünü Kazanmak ve M.T.O.K.

Okulumuzun İnşaat Teknolojileri ala-
nını bitiren öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim 
ile İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ bölümünü, 
diğer lise mezunlarına göre çok daha avan-
tajlı girebileceklerdir. Buradaki avantajları 
açıklamadan önce MTOK nedir onu açık-
layalım.

MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğre-
tim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniver-
site kılavuzunda bir bölümün yanında eğer 
M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme yalnızca 
ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun 
olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına 
gelir.

Yani; üniversite tercihlerinin yanında 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) ya-
zıyor ise bu bölüme sadece meslek liseleri 
inşaat alanı mezunu öğrenciler tercih ede-
bileceği anlatılmaktadır. Diğer alan ve lise-
lerden mezun öğrenciler M.T.O.K. konten-
janlarından faydalanamaz. Üniversitelerin 
inşaat mühendisliğinden mezun olurken 

bütün inşaat mühendisliği öğrencileri aynı 
diplomayı almakta aynı yeterliliklere sahip 
olmaktadır.

Fethiye ilçemiz içerisinde 15 resmi ve 
12 özel olmak üzere toplam 27 tane lise bu-
lunmaktadır. Bu liseler içerisinde İnşaat 
Teknolojisi Alanı olan tek lise Mustafa Ke-
mal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. 
Bu 27 lisenin içerisinde inşaat teknolojileri 
olan lise sadece 1 tanedir. Dolayısı ile İnşa-
at Mühendisliği (M.T.O.K.) için Fethiye’den 
yerleşebilecek öğrenciler sadece okulumuz 
öğrencileridir. Diğer okul ve bölümlerdeki 
öğrenciler için M.T.O.K kontenjanarından 
faydalanamamaktadır. 

Ayrıca farklı bir bölüm için puan hesa-
bı tüm lise mezunları için aynıdır. Örnek 
olarak tıp fakültesi veya hukuk okumak is-
teyen öğrencinin alacağı puan hesabı tüm 
liselerde aynıdır. Aynı netleri yapan her lise 
muzunu öğrencinin puanları aynı çıkacak 
ve aynı bölümlere gidebileceklerdir.

 M.T.O.K. meslek lisesi öğrencilerine 
sağlanan bir avantajdır.

İnşaat Mühendisliği İçin Puan 
Avantajları

İnşaat mühendisliği için lisede inşaat 
teknolojisi alanından mezun olmanın 
avantajlarını sıralayacak olursa ilk önce 
puan avantajını kıyaslayarak gösterelim.

Fırat Üniversitesi (Elazığ): 
Diğer Lise Mezunu :
İnşaat Mühendisliği =332,37934 

İnşaat Teknolojisi Mezunu : 
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)= 245,23597     

Gazi Üniversitesi (Ankara): 
Diğer Lise Mezunu :
İnşaat Mühendisliği = 410,93071
İnşaat Teknolojisi Mezunu : 
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)= 264,67042      

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon): 
Diğer Lise Mezunu :
İnşaat Mühendisliği = 363,30949
İnşaat Teknolojisi Mezunu : 
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)= 240,01672      

Sakarya Üniversitesi (Sakarya): 
Diğer Lise Mezunu :
İnşaat Mühendisliği = 367,77343

İnşaat Teknolojisi Mezunu : 
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)= 257,47315     

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta): 
Diğer Lise Mezunu :
İnşaat Mühendisliği = 336,23468
İnşaat Teknolojisi Mezunu : 
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K)= 241,62381     

Yukarıda aynı diplomaya sahip olmak 
için lisede inşaat teknolojisi alanı mezunu 
olan ile diğer lise mezunları arasında puan 
farkları gösterilmiştir. Ayrıca özel  üniver-
siteye ücretli girmenin puanı bile M.T.O.K. 
u daha avantajlı yapmaktadır. Mesela üc-
retli olarak eğitimini almak isteyen öğren-
ciler için 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs)
İnşaat Mühendisliği = 241,87430 puandır.

Ayrıca eğitim sırasında temel inşaat ve 
mühendislik bilgilerini lise eğitiminde alan 
öğrencilerimiz üniversitede mühendislik 
eğitimi sırasında da bundan fazlasıyla ya-
rarlanmaktadır. Lisede mesleki hiçbir eği-
tim almayan  öğrenci ile lisede mesleki eği-
tim görmüş öğrencinin kendini geliştirme-
sinde karşılaşacaklı zorluklar muhakkaki 
aynı olmayacak, mesleki eğitim görmüş 
öğrenci kuşkusuz kendini geliştirebileceği 
daha fazla zaman bulacaktır.

Bize İnşaat Teknolojileri Alanını an-
latma imkanı sunan Fethiye Ticaret Oda-
sı yetkililerine teşekkür eder, saygılarımı-
zı sunarız.



44 45

MESLEK LİSESİ MESLEK LİSESİ

“Meslek Lisesi inşaat bölümünde 
okumaktan çok mutluyum. 
Öğretmenlerimiz çok iyi. 
Çok yardımcı oluyorlar.”

Dilek KENDİRLİ; 12. sınıf

Ortaokulu bitirdiğimde babam okula 
göndermek istemiyordu. İnşaat ustasının 
yanında çalışmaya başlayınca inşaatçılığın 
bana göre bir meslek olduğunu gördüm. 
Meslek lisesinde inşaat bölümü olduğunu 
öğrendim. 1997 yılında Karaçulha'da bu-
lunan meslek lisesinde eğitime başladım. 
Meslek lisesinde okurken yaz aylarında da 
mimar ve inşaat mühendislerinin yanında 
çalışarak proje çizmeyi öğrendim. 

Meslek lisesini bitirdikten sonra tek-
nik eğitim fakültesi yapı ressamlığı bölü-
müne kayıt oldum. 2005 yılında mezun ol-
dum, ancak öğretmenlik ataması olmadığı 
için piyasada çalışmaya başladım. Yakla-
şık 10 yıl inşaat piyasasında çalıştım. KP-
SS'ye girdim ve iyi bir puan alarak milli eği-
timde göreve başladım ve mezun olduğum 
okula öğretmen olarak geldim. Aldığım 
bilgileri öğrencilere aktarma şansı buldu-
ğum için çok mutluyum. 

Okulumuzda gerek mesleki dersler-
de gerekse diğer derslerde çok iyi bir eği-

tim veriliyor. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İn-

şaat Mühendisliği’ni ziyaret ettik. Okulu 
tanıttıktan sonra öğrencilerimizden me-
rak ettikleri konuları sorumalarını istedi-
ler. Öğrencilerimizden biri zemin sıvılaş-
masına karşı nasıl önlem alınıyor diye so-
runca akademisyen şaşırdığını belirterek 
"Siz lisede bu konulara giriyor musunuz" 
diye sordu. Evet biz bu konuları işliyoruz.

Düz liselere göre meslek liselerinin 
avantajı nedir?

Meslek lisesinde okumak kişiye eğiti-
min yanında bir de meslek kazandırıyor. 
Kendi dalında mühendislik fakültelerine 
gitme şansları çok yüksek. Meslek lisesin-
den çıkıp üniversitede mühendislik eğiti-
mi alırken de meslek derslerini gördük-
leri için düz liselere göre daha avantajlılar. 
Çocuklarının yeteneğine göre tüm ailele-
rin çocuklarını meslek liselerine gönder-
melerini öneriyoruz. 

"Mezun olduğum okulda öğretmen-
lik yapmam mutluluk verici"

Mesleğe nasıl başladınız, hedefinizde 
meslek lisesi öğretmeni olmak var mıydı?

Dursunali Eskici
Meslek Öğretmeni 

müne başladım. İlk başlarda okula alışamamıştım. Sonra Betül 
hocamla tanıştım. İnşaat bölümü öğretmeni olduğunu öğrendim. 
İnşaat teknolojisi alanına geçtikten sonra annem Betül hocamla 
tanıştı. Görüşmeye başladılar. Annem daha da rahatladı. 

Mimarlık yapan kadınları görüyorum, başaracağıma daha 
çok inanıyorum. Dünyanın en iyi mimarı olan Zaha Hadit'i idol 
olarak onu seçtim. Onun gibi olmak istiyorum. Hayalindekileri 
tasarlayıp sunuyor. Ben neden yapamayayım diye düşünüyorum. 
Yapabileceğime ileride çok iyi bir mimar olabileceğime inanıyo-
rum. 

Meslek lisesinde okumaktan mutlu musunuz?
Arkadaşlarıma söylediğimde şaşırdılar. O okuldan ne ola-

bilirsiniz ki, ders çalışılmaz gibi yorumlarda bulunmuşlardı. 
Öğrenmeden yargılamayın, ders açısından çok güzel şeyler öğ-
reniyorum diyorum. Siz okulunuzda daha farklı dersler görü-
yor olabilirsiniz ama ben hem normal dersleri öğrenirken hem 
de meslek sahibi olduğumu anlatıyorum. 

Neden meslek lisesini seçtiniz ve meslek lisesinde okumak 
istediğinizde nelerle karşılaştınız?

Çocukluğumda oyun oynarken çamurdan ev yapmayı se-
verdim. Ev tasarlamayı çok seviyorum. Mimar olmak istiyorum. 
Meslek lisesinin bu konuda ciddi avantajları olduğunu öğren-
dim. Bu nedenle Anadolu lisesine mi gitsem meslek lisesine mi 
gitsem diye çok düşündüm. Babamla meslek lisesine gitmek is-
tediğimi konuştum. İlk konuştuğumda babam meslek lisesinde 
sorun yaşayacağımı düşündü. Ama meslek lisesine gitmeye karar 
verdim. Babam destek oldu. 9. sınıfta meslek lisesi inşaat bölü-

Neden meslek lisesini seçtiniz ve meslek lisesinde okumak 
istediğinizde nelerle karşılaştınız?

Abim Mustafa Kemal Meslek Lisesi’nin harita bölümünden 
mezun olmuştu. Abim araştırmış, inşaat bölümünün açıldığını 
öğrenmiş bana söyledi. Aileme endüstri meslek lisesine gidece-
ğim dediğimde biraz soğuk karşıladılar. Endüstri meslek lisesi 
olunca biraz soğuk bakıyorlar. Abim aslında okulun hiç de kötü 
olmadığını, insanların düşündüğü gibi bir okul olmadığını söy-
ledi. Abimin açıklamasından sonra ailem karşı çıkmadı. Destek 
oldular. Çevreden bazı insanların "Ne işin var o okulda, neden 
oraya gidiyorsan, Anadolu lisesine gitsene" gibi sözlerini de cid-
diye almadım. Anadolu Teknik Bölümü’ne kayıt oldum. Doku-

zuncu sınıftan beri aynı sınıftayım, sınıfımın tek kızıyım. İlk 
başlarda sınıfta tek kız öğrenci olmam nedeniyle biraz sıkıntı ya-
şadım ama şimdi hiç bir sorunum yok. 

Bölümümü seviyorum. Neden inşaat derseniz bir kere önü 
hiç kapanmayacak bir meslek. Yeni şeyler yapmayı, tasarlamayı 
seviyorum. İnsanlar size hayalini anlatıyor ve siz onun hayalini 
tasarlıyorsunuz bu çok güzel bir duygu. Hedefim inşaat mü-
hendisliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne girmek istiyorum. 
Çalışmaya başladım, İnşallah kazanırım diye düşünüyorum. 

Meslek liseleri hakkında eğitimi ve ortamı iyi değil gibi 
değerlendirmeler yapılıyor, sizce ortam nasıl?

Meslek lisesi hiç göründüğü gibi değil. İnsanların önyar-
gıyla orası iyi değil, iyi eğitim verilmiyor gibi sözleri de hiç doğ-
ru değil. Çok iyi eğitim veriliyor ve biz kocaman bir aile gibiyiz. 
Mesela sınıfımın tek kızıyım asla dışlanmadım. Hatta arkadaş-
larım her zaman koruyup kolluyorlar. 

Tüm öğrencilere ve ailelerine asla önyargıyla yaklaşmama-
larını tavsiye ediyorum. Hem normal dersleri öğreniyorsunuz, 
bunun yanında bir de mesleğiniz oluyor. 

Çilem Beyde; 12. Sınıf 

“Burada 
meslek hayatımızda 
işimize yarayacak 
her şey öğretiliyor.” 

Okan LÜLECİ ; 12. Sınıf 

“Gayret göstermemizin sonucunda 
üniversite sınavlarından 
çok iyi bir puan alacağımızı 
düşünüyorum.”

Meslek lisesine nasıl kayıt oldunuz kayıt sürecinde ve okula 
başladığınızda neler yaşadınız?

Ben sağlık meslek lisesine gitmek istiyordum. Okul puanım 
düşük olduğu için puanım sağlık meslek lisesine girmeme yet-
medi. Ameliyat olmuştum, okula kaydımı ailem yaptırtacaktı. 
Ören'de babamın dükkanında bekliyordum. Babam Fethiye'den 
döndü, seni endüstri meslek lisesine kayıt yaptırdık dedi, sağlık 
meslek lisesi beklerken endüstri meslek lisesini duyunca şoke ol-
dum. Bir zaman kendime gelemedim. Meslek lisesinin Anadolu 
teknik bölümüne başladım. İlk yıl normal geçti. İkinci sene inşa-
atla ilgili meslek derslerini görmeye başladık. İnşaat mühendisli-

ğinin özelliklerini tanıttılar. Şimdi üçüncü sınıftayım. On kez 
okul seçme şansım olsa onunda da Endüstri Meslek Lisesi 
İnşaat Bölümü’ne gelirdim diye düşünüyorum. Çok memnu-
num. İnşaat mühendisi olmayı hedefliyorum. Diğer liselere 
göre inşaat mühendisliği hedefime daha kolay ulaşabilme 
imkanım var.    

Dersler nasıl gidiyor, üniversite sınavlarına nasıl 
hazırlanıyorsunuz?

Genelde Endüstri Meslek Liseleri’nde iyi eğitim verilmiyor 
gibi bir önyargı vardır. Bu şekilde düşünenler yanılıyor. Ders-
haneye gitmeyi düşünüyordum ama okulda gördüğüm ders-
lerden ve motivasyondan sonra vazgeçtim diyebilirim. Şu anda 
üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. İnşaat bölümündeki 
öğretmenlerimiz bize fizik olsun, kimya olsun, matematik ol-
sun üniversite sınavını kazanmamızı sağlayacak bilgileri çok 
iyi bir şekilde veriyorlar. Yurtta nöbet tutan inşaat bölümü öğ-
retmenlerimiz akşamları bize kurs veriyor. Bu derslerin yanın-
da biraz çaba sarf etmemiz, gayret göstermemizin sonucunda 
üniversite sınavlarından çok iyi bir puan alacağımızı düşü-
nüyorum. 
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Berke Sıddık SOLAK; 12. Sınıf 

“Meslek lisesini 
tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. 
Meslek lisesinde 
okumaktan çekinmesinler.”

Neden meslek lisesini seçtiniz ve meslek lisesinde okumak 
istediğinizde nelerle karşılaştınız?

Meslek lisesinin üniversite sınavlarındaki iki senelik ve dört 
yıllık okullara geçiş hakkı ve ek puan haklarındaki avantajları bi-
liyordum. Hem mesleği öğrenmek hem de bu haklardan yararlan-
mak için meslek lisesinde okumayı tercih ettim. 

Ayrıca meslek lisesinde öğreneceğim mesleki bilgilerin üni-
versitede çok faydalı olacağını düşünüyorum. 

Ailemle meslek lisesine gideceğimi söyledim. Destek oldular; 
sen bunu yaparsın, başarırsın diye motive ettiler. 

Hedefim inşaat mühendisliği. Çalışmalarım bu yönde 
devam ediyor. YGS'ye çalışıyorum. Kendimde sadece mate-
matik dersi konusunda biraz eksik görüyorum. Onun dı-
şında okulda aldığımız dersler iyi. 

Meslek liseleri hakkında eğitimi ve ortamı iyi değil gibi 
değerlendirmeler yapılıyor, sizce ortam nasıl?

Ülkemizde meslek liseleri doğru dürüst ders yapılma-
yan, haylaz öğrencilerin bulunduğu bir okul olarak nitelen-
diriliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Burada çok iyi düzeyde 
eğitim veriliyor. Oldukça yüksek seviyede öğrenciler var. 
Burada çok fazla şey öğrendim. Bilgisayarda çizim yapma-
yı, inşaat yapımı konusunda ciddi bilgimiz var. Üniversi-
teye gidemesem bile bir mesleğim var. Meslek lisesini tüm 
öğrencilere tavsiye ediyorum. Meslek lisesinde okumaktan 
çekinmesinler. 

kınca tercih ettim. 
İnşaat Teknolojileri Fakültesi’ne git-

mek istediğimi söyleyince, ailem ilk anda 
kabul etmek istemedi; sen bayansın hem-
şireliğe git dediler. Ben öğretmen olmak 
istediğimi söyleyince kabul ettiler. İnşaata 
gidip kürek malayı tutunca önce garipse-
diler. Ama sonradan alıştılar. Şimdi ailem-
de yaptığım işten seçtiğim daldan çok 
memnunlar. Mesleğin cinsiyeti, erkeği ka-
dını yok. 

Üniversitede meslek lisesi okumadı-
ğım için çok zorluk çektim. Meslek lisesi 
çıkışlı öğrenci arkadaşlarım çok rahattı, 
onlardan neredeyse iki kat daha fazla ders 
çalışmak zorunda kaldım diyebilirim. Tek-
nik derslerde onlardan ciddi destek aldım. 

Mezun olduktan sonra meslek lise-
sinde öğretmen olarak göreve başladım. 
Öğrencilerin inşaatta, elektrik elektro-
nikte, mimari tasarımda müthiş işler çı-
kardığını görüyoruz. Bu başarı o çocuk-
larda farklı bir özgüven oluşturuyor. Bir 
şey üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. 

Toplumun meslek liselerine karşı 
yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Meslek liselerine karşı algı çok yanlış. 
Toplumda puanı düşük olan öğrenciler 
endüstri meslek lisesine gider diye bir algı 
var. Yeteneği olan kişilerin meslek lisesine 
gitmesi, sevdiği işi, yeteneğini lisedeyken 
geliştirmesi onun hayatta daha başarılı ol-
masının yolunu açıyor. Meslek lisesine gi-
den bir öğrenci düz liselere göre mesleğe 4 
yıl önce başlıyor diyebiliriz. Bu avantajı 
iyi anlatmak gerekiyor. 

Aileler, meslek liselerine kız çocukla-
rını göndermekte biraz tedirginlik ya-
şıyor. Meslek lisesine gitse ne yapacak, kı-
zın eline yakışmaz gibi yanlış düşünceler 
var. Kız öğrencilerimiz de bir çok işi en az 
erkek öğrenciler kadar iyi yapıyor. Yaptık-
ları iş ellerine de yakışıyor. Mesleklerini 
iyi bir şekilde öğrenip, daha ilerisi olan 
teknik okullar ya da mühendislik fakülte-
sine gitmek için çalışıyorlar. 

Kız öğrenciler için meslek demek sa-
dece hemşirelik gibi mesleklerle sınırlı ol-
mamalı. Aileler kız ya da erkek çocukla-
rını gönül rahatlığıyla meslek lisesine 
gönderebilmeliler. 

 
"Üniversitede meslek lisesi çıkışlı 

öğrencilere göre iki kat daha fazla ders 
çalışmak zorunda kaldım"

Düz lise mezunuyum. Lisedeyken mi-
marlık ya da öğretmenliği istiyordum. Kar-
şıma İnşaat Teknolojileri öğretmenliği çı-

Betül ÖZTÜRK
 Meslek Öğretmeni 

CUMHURİYET
29

Bayramımız kutlu olsun

EKİM
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Cumhur AKBULUT
Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı 

Yenileme işlemi yapılmayan marka-
ların kanunen hükümsüz sayılacağı için 
geri alınmasının da ancak dava yoluyla 
mümkündür. Bu süreç içerisinde marka-
ların koruma hakkı tamamen imkansız 
hale gelmiştir.

Markanın yenilenmesi sürecinde hak 
kaybına uğramamak için konusunda uz-
man marka ve patent vekili ile çalışılması 
gerekiyor. Şirketlerin markalarını gelece-
ğe taşımak ve değer katmak için mutlaka 
yenilemeleri zorunludur.

Bir markanın koruma süresini 10 yıl 
daha uzatmak, nesilden nesile yaşayan 
(50.Yıl; 80.Yıl; 150.Yıl) markalar oluştur-
mak için tescilli markanın mutlaka yeni-
lenmesi gerekiyor.

Markanız geçmişte kısa bir süre kul-
lanılmış veya atıl bir marka olabilir, Mar-

kanız bu durumda bile uzun süren tescil 
süreçlerini tamamlamış ve 10 yıllık koru-
ma hakkını kazanmış bir değerdir. Kul-
lanmadığınız markanızı satabilir veya li-
sans verebilirsiniz bu sebeple markanızı 
mutlaka yenilemelisiniz. Markanızı 10 yıl 
önce logosuz tescil ettirmiş olabilirsiniz 
veya geçen süre içerisinde logonuz değiş-
miş yeni bir logo tasarımı yapmış olabilir-
siniz; Logo tescili için yeni bir marka baş-
vurusu yapmalı ve tescilli markanızı mut-
laka yenilemelisiniz.

Ticari faaliyet alanlarınız genişlemiş, 
kısmen veya tamamen değişmiş olabilir.

Güncel sınıflarda marka başvurusu 
yapmalı ve tescilli markanızı mutlaka ye-
nilemelisiniz. Ticari unvanınız veya nevi 
değişmiş olabilir. Unvan ve nevi değişikli-
ği işlemini gerçekleştirdikten sonra tescil-

li markanızı mutlaka yenilemelisiniz. Fir-
manızı devretmiş veya yeni bir firmayı 
devir almış olabilirsiniz; Devir işlemlerini 
gerçekleştirdikten sonra tescilli markanızı 
mutlaka yenilemelisiniz. Firmanız taşın-
mış veya cadde, sokak isimleriniz değiş-
miş yeniden düzenlenmiş olabilir; marka-
nızın adres değişikliği işlemini gerçekleş-
tirmeli ve tescilli markanızı mutlaka yeni-
lemelisiniz.

Marka, Patent ve Tasarım Tescil bel-
gelerinin sadece firmaların duvarlarına 
asılacak belgeler olarak görülmemesi ge-
rekir. Bu belgelerin sağladığı hakların fir-
malar için 'sermaye niteliğindedir", hatta 
bazı markalarda, marka değerinin firma-
ların piyasa değerlerinin kat kat üzerinde-
dir.

MARKALAŞMAK
Bilindiği üzere markalaşmak kısa bir sürede olmuyor. Ayırt edici özelliği olan, kolay okunabilen, kolayca 

taklit edilemeyecek, kulağa hoş gelen güçlü bir marka, güçlü bir karakter oluşturmak ve uzun süren tescil 
süreçlerini de konusunda uzman bir vekil aracılığıyla yürütmek son derece önemli. Markalaşmanın ilk 
adımı tescil olmakla birlikte, markayı yönetmektir. Çünkü siz güçlendikçe, markanız talep görmeye 
başladıkça, taklitleriniz ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer bu taklitlere zamanında müdahale edemezseniz, onca 
emeğiniz, bilinirliğiniz, piyasadaki yeriniz ve en önemlisi 'Marka Değeriniz' büyük zarar görebilir.

 Bütün bunların yanı sıra büyük emekler ve yatırımlar sonucundan 10 yıl süre ile koruma altına 
aldığınız markanızın yenileme süresi geldiğinde sizi ve markanızı 20. yıla taşıyacak o eşik atlanırken dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunların her biri markanızın yenilenmesi ile birlikte itibarınız, gelecek 
güvenceniz ve marka devamlılığınız açısında son derece önemli konulardır.

‘Markanız geçmişte kısa bir süre 
kullanılmış veya atıl bir marka olabilir'

Adres Patent Türkiye 'de ilk kez 2000 
yılında www.markaborsasi.com web 
sitesiyle tescilli marka ve patentlerin kul-
lanılmadığı durumlarda satılmasını veya 
lisans verilebilmesini sağlayan bir e-tica-
ret projesi ile de sektörde yenilikler zinci-
rine öncülük etmiştir.

Ülkemizde üretim yapan her işletme-
yi sürekli patent üreten fabrikalara dönüş-
türme bilinci ile başlattığımız 'Patent Fab-

rikası' projesi kapsamında düzenlediği-
miz 100'den fazla seminer ile 5.000'i aşkın 
kişiye patent eğitimi vererek önemli bir 
eğitim girişimini hayata geçirmiş bulun-
maktayız. 

Projenin resmi web sitesi:
 www.patentfabrikasi.com.tr.
Adres Patent olarak; 2011 yılı itibari ile 

2023 yılına kadar ülkemizdeki toplam 
patent sayısının bir milyona ulaşmasını he-

defleyen “Türkiye Patent Hareketi” isimli 
projemizi başlatmış bulunmaktayız. 

Projenin resmi web sitesi:
 www.turkiyepatenthareketi.com.
Türkiye'nin ilk “Buluş Fuarı” organi-

zasyonu olan “Silivri Buluş Günleri” adı 
altında ülkemizdeki bireysel mucitler, bu-
luşçular ile sanayicimizi bir araya getiren 
fuar organizasyonunu gerçekleştirdik. 

"Adres Patent olarak Türkiye'de ilk ve farklı olarak 
5.000'i aşkın kişiye patent eğitimi verdik"

“Sınai haklar tek çatıda toplanıyor”
Anayasa Mahkemesinin Kanun Hük-

münde Kararname'lerin bazı maddeleriy-
le ilgili iptal kararları gibi nedenlerle ha-
zırlanan tasarıya göre 369 maddeden olu-
şan Sınai Mülkiyet mevzuatı 165 madde 
olarak tek bir kanun çatısı altında topla-
nacak. Tasarının tamamı ise 194 madde-
den oluşacak. Türk Patent Enstitüsü'nün 
(TPE), kullanılmayan markaları iptal ede-
bilmesini mümkün hale gelecek. Arabu-
luculuk etkinleştirilecek, geleneksel ürün 
adlarına da koruma sağlanırken, tekstil, 
giyim, ambalaj gibi modası hızlı değişen 
sektörlere tescilsiz koruma imkânı getiri-
lecek.

Devletin Ar-Ge faaliyetleri harcama-
larını 2023 hedefleri doğrultusunda 7 mil-
yar dolardan 60 milyar dolara çıkarmayı 
planlandığı açıklanıyor. 2023 hedeflerine 
ulaşmak ve sürdürülebilir başarının sağla-
nabilmesi için öncelikle yasalaşmayı bek-
leyen Patent Kanunun bir an önce meclis-
ten geçmesi gerekiyor.

Meclis komisyonunda yasalaşmayı 
bekleyen patent kanunu ile birlikte 'Pa-
tent' ve 'Markalaşmada' önemli bir adım 
atılıyor. Patentlerin kalitesi artırılırken, 
ceza yerine daha etkin hukuki koruma 
sağlanacak. Üniversitelerdeki buluşların 
hak sahiplerinin üniversitelere bırakıla-
cak, ancak patentin başarıyla ticarileşmesi 
durumunda gelirin asgari üçte biri buluş 
sahibine gidecek. Öğretim elemanlarının 
yaptığı tasarımların hakkı da üniversitele-
re veriliyor. Ancak tasarım başarıyla tica-
rileşirse gelirin asgari yüzde 50'si tasarım-

cıya verilecek.  Bu adımla bireysel mucitlerden üniversitelere, Teknokentlerden küçük 
esnaf ve sanayicilere birçok yeni fırsatlar doğuyor. 

 



 Bu gelen Fethiye Üniversitesi’nin ayak sesleri ya da Fethiye Üniversitesi'nde ışık 

göründü demek daha doğru olur. Fethiye Üniversitesinin kurulma noktasına 

gelinmesinde her şey FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Rektörü Mansur Harmandar'ı ziyaretinde " Sayın rektörüm sizin görev süreniz 

içinde Fethiyeli bir hemşehrimiz olarak Fethiye'ye bir eser kazandıralım; Fethiye'ye 

de 4 yıllık bir fakülte açalım" önerisiyle başladı. Rektör Harmandar'ın kabul 

etmesiyle yuvarlanmaya başlayan kartopu bugün Fethiye Üniversitesi’nin kurulması 

için neredeyse tüm şartların oluşmasını sağladı. Fethiye Üniversitesi'nin 

kurulabilmesi için gerekli olan 3 fakülte şartı, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu’nun 

Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesi kararının bakanlar kurulunda 

onaylanmasıyla yerine getirilmiş olacak. Bu noktadan sonra tüm Fethiye'nin; 

siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla bütünleşerek Ankara nezdinde 

girişimlerde bulunması gerekiyor. 

ÜNİVERSİTEYE DOĞRU



undan dört yıl önce Fethiye Ticaret Bve Sanayi Odası’nın öncülüğünde 
başlayan çalışmalarda 6 bölümden 

oluşacak Muğla Üniversitesi’ne bağlı Fethiye İş-
letme Fakültesi'nin kendi binalarında tam anla-
mıyla eğitim öğretime başlaması için çaba sarf 
edilirken, geleceğin Fethiye Üniversitesi’nin de te-
melleri atıldı.

Toplantıların neredeyse tamamı FTSO'nın ev 
sahipliğinde yapıldı. İlk aşamadan itibaren FTSO 
Başkanı Akif Arıcan bire bir tüm çalışmalarda yer 
alırken FTSO personeli de tüm toplantılarda koor-
dinasyonu sağlayıp çalışmaların sekretaryasını üst-
lendi. 

Fethiye İşletme Fakültesi’nin tam olarak eği-
tim öğretime başlamasının ardından kış sezonun-
da ilçemizde öğrenci sayısı 4 bine, ziraat fakültesi 
ve sağlık bilimleri fakültesinin de hayata geçme-
siyle öğrenci sayısı 10 bine çıkacak. Bu durum 
kuşkusuz ilçemizin ekonomik hayatına katkı sağ-
layacak. Üniversite sadece ekonomik değil, sos-
yal, kültürel pek çok artı değeri de beraberinde ge-
tirecek. 

Karaçulha'da üniversite kampüsü olarak tah-
sis edilen 490 dönümlük ormanlık alan, içerisin-
de fakülte binaları, sosyal tesisleri, yurtlarıyla Fet-
hiye Üniversitesi’ni barındıracak. 

Fethiye İşletme Fakültesi'nin kuruluşu için 
çalışmalar nasıl başladı, nasıl gelişti;

2011 yılının son aylarında FTSO Başkanı 
Akif Arıcan'ın Muğla Üniversitesi Rektörü olan 
Prof. Dr. Mansur Harmandar'a yaptığı hayırlı ol-

sun ziyareti; Fethiye Üniversitesi’nin kurulma aşa-
masına gelen sürecin de başlangıcı oldu.

FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın Mansur Har-
mandar'ın rektörlüğünü tebrik etmek için yapılan 
ziyarette "Rektörüm Fethiye'ye 4 yıllık eğitim veren 
bir fakülte açalım" önerisinin Mansur Harmandar 
tarafından kabul edilmesiyle çalışma başladı.

FTSO heyetinin Fethiye'ye dönüşünde ilk 
işi sivil toplum örgütleri ile belediyeleri bir ara-
ya getirmek oldu. Toplantılarda 4 yıllık fakülte 
için yer arama çalışması başlatıldı; 

FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın çağrısıyla 13 
Belediye temsilcisi FTSO binasında bir araya gel-
di. İlçemize 4 yıllık eğitim veren bir fakülte açıla-
cağı belirtilerek hem yer bulma hem de hangi fa-
kültenin açılması gerektiği yönünde önerilen 
oluşturulması konusunda destek istendi. Tüm be-
lediye temsilcileri olumlu yaklaştı ancak araştır-
malara rağmen Fethiye'ye 4 bin öğrencinin gel-
mesini sağlayacak fakülte yeri için uygun arazi 
bulunamadı. 

Fakülte için uzun süre yer bulunamaması 
moralleri bozmadı. Çalışmalar aralıksız sürerken 
Arıcılık Üretme İstasyonu'nun yeri FTSO tara-
fından kiralanarak üniversiteye tahsis edildi. 

Uzun süre yer bulunamaması, çalışmaların 
öncülüğünü yürüten Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan, yönetim kurulu üye-
leri ile FTSO çalışanlarının heyecanını kıramadı. 
Dönemin Orman İşletme Müdürü Reşat Tunç'un 
önerisi ile ormana ait Değirmenbaşı'nda bulunan 
yaklaşık 40 dönümlük alana kurulu Arıcılık Üret-

me İstasyonu'nun bulunduğu alanın fakülte alanı 
için tahsis çalışmasına başlandı. FTSO ile Orman 
İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 
ile 40 dönümlük alan bu amaçla tahsis edildi. 
Ancak söz konusu alanının genişlemeye müsait 
olmaması büyük sorun olmasına karşı çalışmala-
ra ara verilmedi. Fakülte binalarının mimari pro-
jeleri; FTSO önderliğinde Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi ile işbirliği içinde hazırlatıldı. 

Hükümetin orman alanlarını üniversitele-
re tahsisinin yolunu açan gelişme heyecan ya-
rattı. Karaçulha'da 490 dönümlük alan fakülte 
için tahsis edildi.

Orman alanlarının üniversitelere tahsisine 
ilişkin Kanun'un TBMM tarafından kabul edil-
mesinin ardından fakülte alanının ileride Fethiye 
Üniversitesi'ne dönüşeceği öngörüsü ile yer ara-
ma çalışmalarına hız verildi. Fakülte için gelişme-
ye açık alan bulunması için araştırmalar orman-
lık alanlara kaydırıldı. Karaçulha'da 1000 dö-
nümlük bir alanın tahsisi ile ilgili çalışmalar baş-
latıldı. Yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve Or-
man Bakanlığı 490 dönüm alanı üniversite kam-
püsü olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 
tahsis etti. 

Dört yıllık eğitim verecek fakülte için yer 
bulunmasının ardından, fakültenin hangi alan-
da açılacağı konusunda çeşitli görüşler öne sü-
rüldü. Üniversite senatosu İşletme Fakültesi’-
nde karar kıldı.

FTSO öncülüğünde yapılan toplantılarda yer 
arama ve orgaznizasyon çalışmalarında hangi 

fakültenin açılması konusunda da görüşler ortaya 
atıldı. Kimisi ziraat fakültesinde ısrar ederken 
kimileri de farklı fakültelerin açılması gerektiğini 
dile getirdi. Ancak Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi Senatosu; Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yapılan toplantılarda ileri sürülen görüşleri de 
göz önüne alarak İşletme Fakültesinde karar kıl-
dı. Bu karar YÖK tarafından da onandı. 

YÖK'ün yerel destek şartı gereği bina yapıl-
masını üstlenmesi amacıyla FTSO öncülüğün-
de Fethiye Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptır-
ma Yaşatma Derneği kuruldu. İlk yönetim ku-
rulu üyeleri de FTSO yönetim kurulu üyeleri 
oldu. FTSO, yöneticileri ve çalışanlarının tüm 
çalışmaların içinde olmalarının yanında yaptı-
ğı maddi yardımla da kurumlar arasında en 
fazla maddi destek veren kurum oldu.

Fakültenin yeri ve açılacak fakültenin işletme 
fakültesi olduğunun açıklanmasının ardından 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nce 5 bloktan 
oluşan işletme fakültesinin projelerini hazırlatıl-
dı. Bir ilçede 4 yıllık fakülte kurulabilmesi için 
YÖK'ün temel şartı yerel desteğin alınmasıdır. Bu 
kapsamda yerel katkı olarak bir bloğun Fethiye-
liler tarafından yapılması talep edildi. Bu çerçeve-
de FTSO öncülüğünde Fethiye Yüksek Öğrenim 
Kurumları Yaptırma Yaşatma Derneği kuruldu. 
Derneğin ilk kuruluş adresi FTSO'dur. İlk kuru-
cuları da FTSO'nın yöneticileridir. Tüm Fethiye'-
yi kapsayabilmesi için kurucu başkan olarak 
Mansur Harmandar seçildi. Tüm sekretaryası da 
ilk olağan genel kurul toplantısına kadar FTSO 

FETHİYE ÜNİVERSİTESİ'Nİ AÇILIŞ 
KONUMUNA GETİREN KİŞİLERİN 
FEDAKÂRCA YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR VE 
FETHİYE ÜNİVERSİTESİ YOLUNDA 
YAŞADIKLARI HİKAYELER FETHİYE 
ÜNİVERSİTESİ’NİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE 
GURUR DUYULAN BİR ANIYA DÖNÜŞECEK. 
FEDAKARCA YAPILAN ÇALIŞMALARIN 
HİKAYESİ, BELKİ DE TARİH KARŞISINDA 
İNSANLARA HAK ETTİKLERİ SAYGININ 
DUYULMASINI SAĞLAYACAĞI İÇİN ÖNEMLİ 
BİR YER TUTACAK.
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FTSO fakülte 
inşaatına toplamda 
730 bin TL
maddi yardımda
bulundu.



çalışanlarınca yürütüldü. 
İşletme Fakültesi Dekanlığı’na Erdoğan 

Gavcar atandı.
2012 yılının ortalarında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Dekanlığı'-
na Prof. Dr. Erdoğan Gavcar atandı. 

Fethiye Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptır-
ma Yaşatma Derneği’nin ilk olağan genel kuru-
lunda Fethiye'yi kapsayan bir dernek yönetimi 
oluşturuldu. Derneğin başkanlığına da İşletme 
Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Erdoğan 
Gavcar seçildi. 

Yönetim Kurulu üyeleri arasında FTSO adı-
na Akif Arıcan, Esnaf Odası adına Mehmet Soy-
demir, Fethiye Belediyesi adına başkan yardım-
cısı Metin Talaş, işadamı Ayhan Gürsoy yer aldı. 
Bu yönetim 2-3 sene görevini sürdürdü. 

Binanın birini de Fethiye Belediyesi üstlendi.
Daha sonra Fethiye Belediye Başkanı Behçet 

Saatcı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektö-
rü Mansur Harmandar arasında yapılan protokol 
ile Fethiye Belediyesi bir bloğun yapımını üstlen-
di. Bu olaydan sonra Fethiye Belediye Başkanı 
Yardımcısı Metin Talaş, dernek yönetiminden ay-
rıldı ve yerine de Esnaf Kefalet Kooperatifi Başka-
nı İsmail Başoğlu yedek üyelikten asil üyeliğe 
geldi. 

(O dönemde Fethiye Belediyesi tarafından 
yaptırılan ankette Belediye tarafından yapılacak 
en faydalı çalışma nedir gibi bir soruya 4 yıllık 
fakülte cevabı verilmişti.)

Fethiye İşletme Fakültesi 2014- 2015 
Eğitim Öğretim Yılında 156 öğrenciyle eğitim 
öğretimine başladı. 

Binaların yapılması için çalışmalar devam 
ederken, Fethiye İşletme Fakültesi 2014-2015 Eği-
tim Öğretim Yılı’nda 156 öğrenciyle eğitim öğre-
timine başladı. 2016- 2017 eğitim öğretim yılında 
Fethiye İşletme Fakültesi’nin öğrenci sayısı 938'e 
ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve çalışanlarıyla Fethiye İşletme Fakülte-
si için çaba sarf eden Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası 730 bin lira maddi destekte bulundu.

Fethiye Yüksek Öğrenim Kurumları Yaptır-
ma Yaşatma Derneği yönetimi halktan yardım 
toplamak için deyimi yerindeyse kapı kapı dolaş-
tı. FTSO bina inşaatına ilk etapta yaklaşık olarak 
230 bin lira yardımda bulundu. Yapılan çalışma-
lar kapsamında dernek, yaklaşık 2 milyon lira 
destek toplayarak bir bloğun kabasını tamamladı. 

Bloğun iki tanesi Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi tarafından yapıldı. Fethiye Belediyesi’nce 
ihale edilen bir bloğun yapımı devam ediyor. 

Derneğin yapması gereken binanın tamam-
lanması için de FTSO 500 bin lira daha yardım 
etti. FTSO, işletme fakültesinin açılmasında öncü 
olmanın yanında toplamda 730 bin lira maddi 
destek verdi.

Fethiye İşletme Fakültesi için çalışılırken 
Fethiye Üniversitesi’nin de altyapısı oluşturul-
du. 

İşletme fakültesinin binaları hazırlanırken 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince Muğla'ya 
açılması planlanan ziraat fakültesinin Fethiye'de 
açılması kararı alındı. 

Ardından da Fethiye Hemşirelik Meslek Yük-
sek Okulu’nun fakülteye dönüştürülmesi Muğla 
Üniversitesi senatosu ve YÖK tarafından kabul 
edildi.

Bu kararın ardından YÖK'ün ilçelerde üni-
versite açılması için gerekli olan 3 fakülte şartı da 
yerine getirilmiş oldu.

İşletme Fakültesi için tahsis edilen 490 dö-
nümlük arazinin 150 dönümünde imar uygula-
ması yapıldı. İşletme fakültesi kendi binala-
rında eğitimine başladı.

Fethiye İşletme Fakültesi bin öğrenciye ula-
şan mevcuduyla 2016-17 eğitim ve öğretim yılın-
da kendi binasında eğitim görmeye başladı. 

Yakın zamanda ziraat fakültesinin dekanının 
atanacağı tahmin ediliyor. Ziraat fakültesi gelecek 
yıl eğitim ve öğretimine işletme fakültesi binala-
rında başlayacak.

PROF. DR. MANSUR HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

İşletme fakültesinin açılmasının ardından 
ziraat fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi 
açıldı, süreç nasıl gelişti?

Bildiğiniz gibi 2011 yılının başında rektörlük 
görevini devir aldığım zaman ilçelere önem ver-
dik. İlçelerimizin kapasitesi neredeyse Muğla mer-
kezden büyük. Dolayısıyla üniversitemizin sadece 
Muğla merkezde toplanmasından ziyade, ilçeler-
deki birimlerin gelişmesi için özel gayret sarf ettik. 
Fethiye'de bunlardan birisi. Fethiye'de Sağlık yük-
sekokulumuz vardı, Sıtkı Koçman Meslek Yüksek 
Okulu’muz vardı ancak dört yıllık lisans eğitimi 
veren fakülte düzeyinde bir birimimiz yoktu. Yapı-
lan çalışmalar sonunda Fethiye'de öncelikli olarak 
işletme fakültesinin açılmasının daha uygun oldu-
ğu kanaati oluştu. Üniversite senatomuz Fethiye'-
de işletme fakültesi açılmasına karar verdi, Yüksek 
Öğretim Kurumu ve Bakanlar Kurulu’nun kara-
rıyla da kabul edilmiş oldu.

O günden buyana zamanımızın büyük bölü-
mü arazi bulmakla geçti. En sonunda 490 dö-
nümlük bu araziyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’-
ndan tahsisini sağladık. Şu anda 150 dönümlük 
alanda altyapı çalışmaları devam ediyor. Binaları-
mızın yapımı devam ediyor. Amacımız Fethiyeli-
lerle birlikte ortak olarak kampusu yapmaktı, 
bunda da büyük destek aldık. 

Kalkınma Bakanlığı ile anlaşmamızda 2 blo-
ğun yapımını üniversite olarak üstlenmemizi ka-
bul etmişti, şu anda yapımı tamamlanan 2 blok 
Üniversitemiz tarafından Kalkınma Bakanlığı’nın 
desteğiyle yapıldı. 

Fethiye Belediyesi A Bloğun yapımını üstlen-
di. Sayın Behçet Saatcı bey o günden beri destek 
verdi. Muğla Büyükşehir olunca inşaat yapımına 
biraz ara verilmek zorunda kalındı ama şu anda 
ihaleleri yapıldı. İnşaatı hızla devam ediyor.

ROF. DR. MANSUR HARMANDAR; "Üniversitemize bağlı olarak açılan Fethiye İşletme PFakültesi’nde eğitim başladı. Ziraat fakültesinde eğitim öğretim başlaması için çalışmalarımız 
devam ediyor. Sağlık bilimleri fakültesinin Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından 

eğitim öğretime başlayacak. Karaçulha'da yapılan kampüs çok canlı bir konuma gelecek. Bu konuda 
Fethiyeli hemşerilerimizden ciddi destek aldık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum"
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Bloğun birisini de Fethiyeliler yapıyor. Başta 
Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere, Esnaf Ke-
falet Kooperatifi diğer sivil toplum kuruluşları 
Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği ile birlikte 
organize edildi. Onunda son aşamasına gelindi. 

Bildiğiniz gibi FTSO Başkanı Akif Arıcan ve 
meclis başkanı Osman Çıralı destek verdiler. Ti-
caret Odası çalışanları ilk günden beri çalışmanın 
içindeler. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odamız top-
lamda 770 bin lira maddi destek verdi. Son olarak 
verilen 500 bin liranın ihalesi iki gün önce yapıldı. 
Şu anda müteahhidi belli oldu. Müteahhit işi tes-
lim alacak, onu hızlandırıyoruz. FTSO ile diğer 
sivil toplum örgütlerinin desteği devam edecek. 
Bina tamamlanamazsa biz de üniversite olarak çok 
geç kalmaması için el atıp tamamlama alternatifini 
de düşünüyoruz. Fethiye İşletme Fakültesi’nin bu-
lunduğu alan çok canlı bir kampüs olacak. 20 bin 
metrekare kapalı alana sahip binalarımız var. Ye-
mekhanesi, kantini gibi sosyal tesislerimiz var. 50 
dönümlük bir alanı da yurt yapılması için YURT-
KUR'a verdik. İleride öğrencilerimizin yurt ihtiya-
cı da buradan karşılanacak. Gördüğünüz bu alanda 
altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite 
bütçesinden yaklaşık 3 milyon lira artı KDV ayır-
dık, bir kaç ay içinde burada gözle görünür bir de-
ğişiklik olacak. Burada Fethiye için özel bir üniver-
site açılış töreni düzenlemek istiyoruz. Burada İn-
şallah Fethiyelilere yeni müjdeler de vereceğiz. 
Önümüzdeki bir kaç ayda da ziraat fakültemizi 
faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. 

Fethiyeli olmanızdan dolayı bir anda 
hareket başladı, önce işletme fakültesi, 
ardından ziraat ve sağlık bilimleri fakültesi 
geldi, Fethiyeli olarak neler düşünüyorsunuz?

Tabi ki kendi memleketime olan sevgimi, öz-
lemimi göz ardı edemeyiz. Uzun yıllar Atatürk 
Üniversitesi’nde çalıştım. Bu bölgeden gelen öğ-
rencilerle, öğretim görevlileriyle ilgilendim, her 
zaman yardımcı oldum. Muğla ve Fethiye'ye hiz-
met etme benim gönlümde yatan bir fikirdi. Ne-
redeyse meslek hayatımın sonlarında bu şansı ya-
kalayabildiğim için mutluyum. Ve her zaman Fet-
hiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 

İşletme fakültesinden sonra ziraat ve 
sağlık fakültelerinin açılması süreci nasıl 
gelişti?

Bildiğiniz gibi Fethiye geleceği olan bir ilçe-
miz. İleride il olması düşünülüyor. Dolayısıyla 
ileride burada bir üniversitenin olması hayal edi-
liyor. Hayal etmeden hiç bir şey olmaz. Hayal edip 
çalışacağız ki, bunlar gerçeğe dönüşebilsin. Bura-
da amaç Fethiye'de bir üniversitenin kurulması-
dır. Bunun için YÖK'ün koyduğu kriterler vardı. 
En az üç fakülte olması gerekiyordu. Bu nedenle 
işletme fakültemizin yanına ziraat fakültesini aç-
tık. Ayrıca sağlık meslek yüksek okulunu sağlık 
bilimleri fakültesine dönüştürdük. Üniversite açıl-
ması için üç fakülte sayısını tamamladık. Şimdi 
siyasi desteğe ihtiyacımız var. Fethiyelilerin aktif 
desteğine ihtiyacımız var. Basın yayın organları-
nın desteğine ihtiyacımız var. Fethiyeliler olarak 

burada bir üniversite kurulması için elbirliğiyle 
bir üniversite kurulmasına destek olmamız, ba-
şarmamız gerekiyor. Ben bunu başaracağımıza 
inanıyorum. Fazla gecikmemesi temennimizdir.

FTSO Başkanı Akif Arıcan ve FTSO 
çalışanları sürecin başladığı ilk aşamadan 
itibaren çalışmaların içindeler, FTSO'nın 
ciddi maddi desteği de oldu, bu yaklaşımı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz gibi Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı işletme fakültesinin kurulmasında önemli rol 
oynadı. İlk toplantıları FTSO Başkanı Akif Arı-
can ile birlikte yaptık. Buradaki, diğer sivil top-
lum kuruluşları, zamanın milletvekilleriyle bir-
likte işletme fakültesinin kurulması için toplantı-
lar yaptık. İşletme fakültesinin kurulmasına FTSO 
binasında karar verildi. 

Yerinin tespiti ile ilgili de önemli çalışmaları-
mız oldu. İşletme fakültesinin açılmasının her 
aşamasında FTSO Başkanı Akif Arıcan bize her 
konuda destek verdi. Meclis başkanı Osman Çı-
ralı, meclis üyeleri de destek verdi. 

Bir ilçenin gelişmesinde ticaret ve sanayi 
odaları çok önemlidir. FTSO yöneticilerinin bu 
konudaki duyarlılıkları bizi memnun etmektedir. 
Destekleri için teşekkür ederim. 

Desteği olan herkese teşekkür ederim. 

Üniversitenin şehre nasıl 
bir katkısı olur?

Bir ilin, ilçenin gelişmesinde üniversitenin 
önemli bir fonksiyonu vardır. Üniversitede 
okumak için Fethiye'ye Türkiye'nin her 
yerinden öğrenci gelecek. Ayrıca öğretim 
üyeleri gelecek. Öğretim üyelerinin akademik 
çalışmaları var, sosyal çalışmaları var, 
dolayısıyla şehrin kültürel hayatına ciddi 
katkıları olacak. Bir şehir belli bir noktaya 
gelmek istiyorsa üniversite ile birlikte 
yürümelidir. Üniversite şehirlerin gelişmesinde 
olmazsa olmazıdır. Üniversitede her türlü 
bilim insanı var. Bu ilin ilçenin bütün 
varlıklarını ortaya koyacaklar. Tabiat 
varlıklarını, kültürel varlıklarını ortaya 
koyacaklar. Ekonomik değerlerini ortaya 
koyacaklar. Geçen günlerde Fethiye İşletme 
Fakültemizin desteğiyle Deniz Turizmi 
Çalıştayı yapıldı. Fethiye'de başlayan o çalışma 
sayın valimizin önderliğinde Muğla genelinde 
devam ediyor. Bunda da İşletme Fakültesi 
öğretim üyelerimizin desteği büyük oldu. 

Yani bir şehirde üniversite varsa 
üniversitenin bir birimi varsa, o şehirde 
hareketlilik vardır, gelişme vardır, dinamizm 
vardır. Fethiye'de böyle bir dinamizm 
oluşturabildiğimiz için çok mutluyuz. Destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. 

Mansur Harmandar
Yapı İşleri ve Teknik
Dairesi Başkanı
Bayram Bozyiğit
ile birlikte



AKİF ARICAN
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Fakülte kurulması için başlayan çalışma-
da neredeyse Fethiye üniversitesinin kurul-
ması için tüm şartlar oluşması sağlandı, süreç 
nasıl başladı?

2011 yılında hemşerimiz Mansur Harman-
dar Muğla Üniversitesi Rektörü olunca tebrik et-
mek için ziyaret ettik. Rektörüm Fethiye'ye 4 yıl-
lık eğitim veren bir fakülte açalım diye öneride 
bulundum. Rektörümüz Mansur Harmandar 
Fethiye'ye 4 yıllık bir fakülte açılması önerimizi 
kabul etti ve meseleye ciddiyetle eğildi. Bizde 

Fethiyemize fakülte kazandırmak için çalışmala-
ra başladık. 

Fethiye dönüşünde yaptığınız ilk çalışma 
neydi? 

İlk işimiz fakülte için yer arayışı oldu. Tüm 
belediyeler ile sivil toplum örgütlerini bir araya 
getirdik ve yer bulunması durumunda ilçemize 4 
yıllık eğitim veren bir fakülte açılacağını müjde-
ledik. Fethiye'de birliktelik bir anda oluştu. Fakül-
te için yer bulunması ile ilgili yaptığımız toplantı-
lara Fethiye'deki tüm belediyelerimiz ellerinde 

KIF ARICAN; "Fethiye Üniversitesinin kurulabilmesi için Fethiye'de oluşturulacak birlik Aberaberlik ve milletvekillerin öncülüğünde Ankara nezdinde yapılacak girişimlere ihtiyaç 
duyulacak. Bunun ne siyaseti, ne de menfaati olur. Gücümüze güç katalım. Siyasetçileriyle, 

halkıyla, basınıyla, sivil toplum örgütleriyle, tüm Fethiye olarak birlik olalım. Var gücümüzle çalışalım. 
Fethiye Üniversitesinin kurulmasını sağlayalım. Bunu başardığımızda Fethiye'nin de önünü açmış olacağız". 

olan hazineye ait yerleri gösterir haritalar ile gel-
diler. Orman İşletme Müdürlüğümüz, Esnaf Oda-
sı, Mimarlar Odası, Ziraat Odası ve pek çok sivil 
toplum kuruluşu fakültenin Fethiye'de açılması 
konusunda canla başla çalıştılar. Nihayet Üzümlü 
yolu üzerinde arıcılık enstitüsüne bağlı 49 dö-
nümlük arazi o günkü koşullarla fakülte tahsisi 
için hiçbir engeli olmayan en uygun arazi olarak 
ortaya çıktı. Tüm taraflar bu konuda uzlaştı. Oda 
olarak alanı Ormandan kiraladık. Üniversiteye 
tahsis ettik. Fethiye Ticaret ve sanayi Odası olarak 
arazinin kira bedelini ödedik; jeolojik zemin etü-
dünü yaptırdık. Mimarlar Odası projesini hazırla-
dı. Fethiye Belediyesi hazırlanan imar planını 
meclisinden geçirdi. Bölge milletvekillerimiz de 
planının Ankara'dan onaylanması sürecini takip 
etti. Bu arada güzel bir gelişme daha oldu. Devlet 
üniversitelerine orman alanlarının tahsisi konu-
sunda TBMM'den kanun çıktı. Aslında fakülte 
için yola çıksak da bizim Fethiye olarak nihai he-
defimiz Fethiye Üniversitesi'nin kurulmasıydı. O-
nun için fakülte alanının en az 500 dönümlük 
araziye ihtiyacımız vardı. Fakülte alanının geniş-
lemeye ve gelişime açık olması lazım. Hemen ha-
rekete geçildi ve Karaçulha Hali'nin üstündeki 
500 dönümlük arazinin bu amaçla tahsisi talebin-
de bulunuldu. 2012 sonunda tahsis işlemi gerçek-
leşti. 

Yer bulunup Fethiye İşletme Fakültesi’nin 
açılması kararının ardından süreç nasıl devam 
etti? 

Yer bulunmasının ardından sıra fakültenin 

inşaatı için gereken kaynağın yaratılmasına geldi. 
Bu amaçla Odamızın öncülüğünde Fethiye Yük-
seköğretim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Der-
neği'ni kurduk. Derneğin başkanlığına Rektörü-
müzü getirdik, ilk yönetimi Odamızın yönetim 
kurulu üyelerinden oluştu. Yapılan ilk olağan ge-
nel kurulda yönetimin Fethiye'yi kapsaması için 
oda yönetimlerini davet ettik. Derneğimizin baş-
kanlığını Fethiye İşletme Fakültesi’ni temsilen de-
kanımız Erdoğan Gavcar, yönetim kurulunda 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen ben, 
Fethiye Belediyesi'ni temsilen başkan yardımcısı 
Metin Talaş, Esnaf Odası'nı temsilen Mehmet 
Soydemir, işadamı odamızın da üyesi olan Ayhan 
Gürsoy yer aldı. Dernek olarak kapı kapı dolaşıp 
yardım topladık. Hayırsever vatandaşlarımızdan 
bağışlar gelmeye başladı. Bu arada Fethiye Beledi-
ye Başkanımız büyük bir destek vererek bir blo-
ğun yapımını üstlendi. Başkan Yardımcısı Metin 
Talaş dernekten istifa etti, yerine Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu geldi. Oda 
olarak tüm çalışmaların içinde olduk. Bir çok ça-
lışmaya öncülük yaptık. Oda olarak önce 230 bin 
lira maddi destek verdik. Dekanımız Erdoğan 
Gavcar ile neredeyse kapı kapı dolaşıp yardım 
topladık. İnşaatın kabası bittikten sonra binanın 
bir an önce tamamlanması için Oda olarak 500 
bin lira daha yardım ettik. Bir yandan binanın 
yapılması için mücadele ederken bir yandan da 
İşletme Fakültesinde eğitim öğretimin başlaması 
için mücadele ettik. 
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Meslek yüksek okulundan sınıf verilmesi için 
Rektörümüz Mansur Harmandar'dan yardım is-
tedik. Daha sonra fakültenin bir an önce eğitim 
öğretime başlaması için Fethiye Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Mesleki Eğitim Merkezinden yer is-
tedik. Nihayetinde 2014-15 Eğitim Öğretim yı-
lında Fethiye İşletme Fakültesi, Fethiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
eğitime başladı. Bir yıl sonra meslek yüksek oku-
luna geçti. Hizmetli kadrosu için ödenek çıkma-
dığı için, 1,5 yıl hizmetli maaşı Odamız tarafın-
dan karşılandı.

Fethiye'ye 4 yıllık eğitim veren bir kurum 
açılması için başlayan süreçte Fethiye Üniver-
sitesi’nin açılması aşamasına gelindi diyebi-
liriz, fitili ateşleyen kişi olarak neler hissedi-
yorsunuz?

Üyelerimizin ve Fethiye'nin ekonomik ve sos-
yal olarak gelişmesi için çalışıyoruz. Fakülte ku-
rulması, üniversite kurulması öğrenci şehri olması 
İlçemize ekonomik ve sosyal olarak katkı sağlaya-
cağı düşüncesiyle hareket ettik.

Bir fakülte derken işletme fakültesi kuruldu. 
Ardından ziraat fakültesi kuruldu. Derken Sağlık 
Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Fakültesi’-
ne dönüştürüldü. Bakanlar Kurulu’nun onayla-

masının ardından kurulması resmileşecek. Bu 
durumda YÖK'ün bir ilçede üniversite açılabil-
mesi için 3 fakülte olması gerekir şartı da yerine 
getirilmiş olacak. Bu konuda bir çok çalışmaya 
öncülük edip emek vermenin gurur ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Öncelikle Rektörümüz Mansur 
Harmandar'a, Dekanımız Erdoğan Gavcar'a, des-
teklerini esirgemeyen Yönetim kurulu üyelerime, 
meclis üyelerime ve fedakarca çalışan FTSO'nın 
değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 

Fakülte, üniversite ilçemize neler katar?
Fethiye'ye 4 yıllık bir işletme fakültesinin ge-

tireceği ekonomik hareketliliği, Fethiye'ye fayda-
larını anlatmaya bile gerek yok. Üniversite şehri 
olmanın ne olduğunu anlamak için Muğla'ya ya 
da Eskişehir'e bakmak yeterli. Sadece 4 yıllık bir 
fakültenin burada açılmasıyla kış sezonunda 
buraya 3000 öğrenci ve üniversite görevlisi gele-
cek. Bunların hepsi tüketen bir kitle. Bu kitlenin 
getirdiği hareketten Fethiyeli tüccar ve esnafımız 
becerisi doğrultusunda nasiplenecektir. Ayrıca 
bu fakülte sadece ekonomik değil, ilçemize sos-
yal, kültürel pek çok artı değeri de getirecektir. 
Bunca faydası olan böyle bir yatırım konusunda 
biz Fethiyelilerin buna destek vermeyeceğini 
düşünmek için saf olmak gerekir.

Bundan sonra nasıl bir süreç 
yaşanacak, Fethiye'nin üniversitesine 
kavuşması için bu aşamadan sonra 
yapılması gereken çalışmalar nelerdir?

Kısa bir zaman içinde Hemşirelik 
Meslek Yüksek Okulunun fakülteye 
dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunda 
görüşülecek. Bakanlar kurulunun 
olumlu kararının ardından Fethiye'nin 

kaderini değiştirecek Fethiye 
Üniversitesinin kurulması gündeme 
gelecek. Zaman birlik zamanı. Fethiye 
için, Fethiye Üniversitesinin açılması 
için siyasiler, sivil toplum örgütleri ve 
tüm Fethiyelilerin bir araya gelip 
Ankara nezdinde yapılacak girişimlere 
ihtiyaç duyulacak.

Bunun ne siyaseti, ne de menfaati 

olur. Gücümüze güç katalım. 
Siyasetçileriyle, halkıyla, basınıyla, sivil 
toplum örgütleriyle, tüm Fethiye olarak 
birlik olalım. Var gücümüzle çalışalım. 
Fethiye Üniversitesinin kurulmasını 
sağlayalım. Bunu başardığımızda 
Fethiye'nin de önünü açmış olacağız.

Süreç nasıl işleyecek?

PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı 

Fethiye İşletme Fakültesi’nin kurulması 
için ciddi emek veren kişiler arasındasınız. 
Sürece nasıl dahil oldunuz? 

Fethiye İşletme Fakültesi kurulması için 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu tara-
fından oluşturulan komisyona üye seçilerek süre-
ce dahil oldum. Komisyon tarafından hazırlanmış 
olan rapor üniversite senatosundan geçtikten son-
ra Yükseköğretim Kurulu'na gönderildi. İlgili ku-
rullardan geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla kurulmuş oldu. Fakülte 5 bölümden oluş-
maktadır. Bunlar İşletme, Turizm İşletmeciliği, 
Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojis-
tik, Yönetim Bilişim Sistemleri’dir. Bu bölümler 
bölge ve Fethiye'nin yapısı dikkate alınarak belir-
lenmiştir. 2012 yılı Ağustos ayında İşletme fakül-
tesi dekanlığına kurucu dekan olarak vekaleten, 
Aralık ayında da asaleten atamam yapıldı. Aralık 
2015 yılında ikinci kez atandım. 2013 yılında 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde 
kurulan Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı’na seçilerek 
çalışmalara başladım. 2016 yılında da ikinci kez 
dernek başkanlığına seçildim.

Fethiye İşletme Fakültesi'nin ilk dekanı 
olarak kendinizi nasıl bir çalışmanın içinde 
buldunuz?

Her işin başında olduğu gibi bir çok zorluklar 
yaşadım. Başlangıçta Fakültemiz binası olmadığı 
için Meslek Yüksekokulu'nun zemin katında üç 
oda ile çalışmalara başladık. 

Fakülte binalarının nereye yapılacağı konu-
sunda araştırmalar yapıldı. Bu arada başlangıçta 
kirası ticaret odası tarafından ödenen Çatalarık 
mevkiindeki arıcılık üretme istasyonunun bulun-
duğu yaklaşık 50 dönümlük bir alan seçilmiş. Bu 
alanın yetersiz olacağı düşüncesi ile Karaçulha 
Gökalan mevkiinin uygun olabileceğine karar 

rof. Dr. Erdoğan Gavcar; "2014-2015 Eğitim öğretim yılında 156 öğrenci ile eğitim öğretime Pbaşlayan Fethiye İşletme Fakültesi’nde bugün, 4 bölümde normal öğretim ve ikinci öğretim 
olmak üzere 938 öğrencimiz eğitim görmektedir".
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Türkiye  Süperenduro Şampiyonası 4. 
Ayak yarışı 05-06 Kasım 
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Fethiye Orman 
Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Süperenduro 
Şampiyonası 4. Ayak  yarışları 05-06 Kasım 
 2016 tarihleri arasında Esenköy Mahallesi´ndeki Akdeniz 
Off-Road Park´ta yapılacak. Ülke genelinden çok sayıda 
sporcunun katılacağı yarışı binlerce kişinin izlemesi 
bekleniyor. 
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Hülya Kulalı

verildi. Orman 
Genel Müdürlü-
ğü’ne yapılan mü-
racaat olumlu bu-
lunarak bu mev-
kii üniversitemize tahsis edildi. Hemen ruhsat iş-
lemleri önce Karaçulha Belediyesi ardından Fet-
hiye Belediyesi’nden onaylanarak inşaatların ya-
pılmasına başlandı. Bu arada Fethiye Belediye 
Başkanlığı tarafından A blok inşaatının, B blok in-
şaatının yapımı ise derneğimiz tarafından yapıl-
masına karar verildi. Dernek Yönetim Kurulu ola-
rak önce esnafımıza tanıtım ziyaretlerinde bulun-
duk. Ardından yapacağımız bina için yardım top-
lama çalışmalarına başladık. Yaklaşık 70 esnafı-
mızı ziyaret ettik. İlk bağışı Rahmetli olan Ziya 
Kaşlı amcamız dükkan bağışlayarak yaptı. Kendi-
sine Allah’tan rahmet diliyorum. İkinci bağışı tra-
fik kazasında kaybettiğimiz öğrencim Umut Er-
türk'ün babası tarafından 200 bin lira olarak yapıl-
dı. Öğrencime Allah’tan rahmet diliyorum. Daha 
sonra FTSO tarafından önce 250 bin lira sonra 
500 bin lira olarak bağış yapıldı. Ziyaret ettiğimiz 
70 kişiden sadece 3 kişiden destek alamadık. Des-
tek olan tüm Fethiyeli hemşerilerimize çok teşek-
kür ederim. 

Derneğin yaptırmakta olduğu B blok inşaatı-
nın elektrik, su ve sıva işlemleri devam etmektedir. 

Her işin zor tarafı var ama en güzel tarafı ya-
pılan eserleri gördükçe insanın çalışma azmi ve 
zevki bir kat daha artmaktadır. Gururla söyleye-
bilirim ki Fethiyemize yakışan bir eser ortaya çık-
maktadır.

Fethiye İşletme Fakültesi’nde Eğitim 
Öğretim ne zaman ve nasıl başladı?

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında iki bö-
lümde (işletme ve turizm işletmeciliği) 156 öğ-
renci ile eğitim öğretime başladık.

2015-2016 
Eğitim Öğretim 
yılında Ekono-
mi ve Finans 
Bölümünü de 

öğrenci alarak bölüm sayımızı 3'e çıkardık. 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Finans 
bölümüne de öğrenci alarak bölüm sayımız 4 e 
çıkmış oldu. Normal öğretim ve ikinci öğretim 
olmak üzere 938 öğrencimiz eğitim görmektedir. 
Ayrıca Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı’nda 
yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. 

FTSO ilk dönemden beri fakültenin 
açılmasında nasıl bir katkı sağladı?

Toplumlarda yapılacak faaliyetlere yol göste-
rici olunması gerekir. FTSO binasında işletme fa-
kültesinin kurulması için ilk adımlar atılmıştır. 
Toplam da 730 bin lira destek sağlamıştır. Katkıla-
rından dolayı FTSO ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Her hafta Muğla'dan Fethiye' ye gelip 
gidiyorsunuz ne tür zorluklarla karşılaştınız?

2012 yılından beri her hafta Muğla'dan Fet-
hiye'ye gidip geliyorum. 4 yıl bitti 5. yıla girdik 
açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki bu güne 
kadar devletten ne yolluk aldım nede yevmiye al-
dım. Tamamen kendi imkanlarımla gidip geliyo-
rum. Zaman zaman sabah 07 aracına yetişebil-
mek için Muğla garajına yürüdüğüm çok olmuş-
tur. Hep Fethiye kazansın diye uğraştım. Bana 
destek olan herkese teşekkür ediyorum. Benim 
bu çalışmalarımda her zaman yanımda olan, en 
büyük özveride bulunan, bana en büyük desteği 
veren eşime, doktorluk mesleğine yeni başlayan 
büyük oğluma, yine Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-
si 3. sınıfında okuyan küçük oğluma çok teşekkür 
ediyorum. 

Yıllardan beri Fakülte gelsin denirdi 
şimdi neredeyse Üniversite açılacak bir 
konuma gelindi. Fethiyeli olarak ne 
düşünüyorsunuz?

Ülkemizde üç ilçede üniversite kuruldu. Fet-
hiye’de neden olmasın. Bir Fethiyeli olarak gön-
lümden geçen üniversitenin kurulmasıdır. Tüm 
bölgenin desteğiyle bunun başarılacağına ina-
nıyorum. 

Fethiye'de öğrenci sayısı artıyor şehre 
nasıl bir katkı sağlar?

Öğrencilerin şehir hayatına ekonomik ve 
sosyal yönden çok ciddi katkıları var. Bunun en 
iyi örneğini Menteşe ilçesinde görebiliriz. 

Sonuç olarak bu günlere gelmemize destek 
olan, yardımda bulunan herkese çok teşekkürler. 

Prof. Dr. Erdoğan Gavcar kimdir?
11.01.1964 tarihinde Fethiye'nin Kızılbel 
Mahallesi’nde doğdum. 1980 yılında 
lise, 1986 yılında lisans, 1988 yılında 
yüksek lisans, 1992 yılında da doktora 
eğitimimi tamamladım. 1992 yılında 
Yardımcı Doçent , 1996 yılında Doçent 
ünvanını aldım. 15 yıl öğrencilik, 
asistanlık ve öğretim üyeliği yaptığım 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 
1997 yılı başında ayrılarak Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 
Doçent olarak atandım. Ocak 2002 
yılında Profesör ünvanını aldım. 

17 Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali 
11-15 Ekim'de Yapılacak
Bu sene 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali 11-15 Ekim 
tarihleri arasında yapılacak. Oldukça renkli geçmesi beklenen festivalde serbest atlayış, yamaç paraşütü 
akrobasi gösterilerinin yanında yer gösterilerinde de oldukça güzel anlar yaşanması bekleniyor.
Daha önce gösteri yapacağı açıklanan Solo Türk ekibinin gösterisinin ise iptal edildiği açıklandı.
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Kentin 
Son Tanıkları

Cansuğ Yerguz Candemir 

Işık Tuncer Turan

Yazı Dizisi VI

Fethiye; doğal güzelliğinin yanında her köşesi bir kültür mozaiği. 
Bin yıllardır bu bereketli topraklarda devam eden yaşam, 
kimi zaman barışa kimi zamanda bölgeye sahip olmak isteyenlerle 
yaşanan savaşlara ev sahipliği yapmış. 
Ulaşımını etkileyen en önemli unsur engebeli ve dağlık coğrafyası olmuş. 
Bölgenin dağlık ve engebeli olması kara ulaşımını olumsuz etkilemiş. 
Ulaşımın sorunlu olması kültürünü ve ticaretini derinden etkilemiş. 
1950 yılına kadar diğer merkezlerle ulaşımı, 
deniz yolu ve düşük kaliteli şose yollarla yapılan Fethiye'yi 
Denizli ve Burdur'a bağlayan karayolu 1960 yılında hayata geçmiş. 
Fethiye'den, bu tarihe kadar 160 kilometrelik  bir yolla sadece 
Muğla'ya ulaşım sağlanabiliyormuş. 
O tarihlerde Fethiye'den Muğla'ya otobüsle 6 saatte, 
İstanbul'a karadan 4- 5 günde, denizden 1 haftada anca gidilebiliyormuş. 
Kentin sosyal ve kültür yapısı, 
adalarla ticari ve sosyal ilişkileri nedeniyle oldukça zengin.
Adalardan gelenlerin çoğunluğu teşkil etmesi ve 
Rumlarla bir arada yaşamış olmanın getirdiği kültürel zenginlik, 
uzun süre kentin yaşamını etkilemiş.  
Eski dönemlerde yaşanan kültürel zenginlik 
şimdilerde yok diyenlerin sayısı hayli fazla.
Bilinen anlamdaki turizm adına ilk hareketler 
1950'li yıllarda görülse de turistlerin karayoluyla gelmeye başlaması 
neredeyse 1960'ların ortalarını bulmuş.  
1957 yılında yaşanan büyük depremin acılarını 
sarmaya çalışan Fethiyeliler, turizmi bir çıkış yolu olarak görmüş ve 
gelişmesi için ciddi çaba ve emek sarf etmişler.

5. Fethiye Benyamin Sönmez 
Klasik Müzik Festivali 

Genç yaşta hayatını kaybeden dünyaca 
ünlü çellist Benyamin Sönmez anısına 
düzenlenen '5'inci Benyamin Sönmez 
Klasik Müzik Festivali 21- 24 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Festivalde, devlet sanatçısı piyanist 
Gülsin Onay, Mimar Sinan Devlet 
Konservatuarı'ndan Kontrbasçı Onur 
Özkaya ile öğrencileri Deniz Yurdakul, 
İlker Cankara ve Çiğdem Tachouli 
kontrbas dörtlüsü, Burcu Soysev ile 
Çelliçel topluluğu, Muğla Belediye 
Orkestrası, Poyraz Baltacıgil, Alman 
orkestra şefi ve Piyanist Raul Gruneis, Cem 
Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), 
Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk 
(fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) 
oluşan Anadolu Üflemeli Beşlisi sahne 
aldı..
Konserler Karagözler Kürek Kulübü Tören 
Alanı'nda yapıldı. Ayrıca festival boyunca 
topluluklar Göcek D-Marin ve Babadağ 
Zirve'de günbatımı konserleri verdi.

Yaşam İçin Yarıştılar Fethiye'de 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 katıldı. 

Engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile 
katıldığı 5 km'lik yarışmaya çocuklar ve 
bebekler de bebek arabalarının içerisinde bu 
yarışmaya katılarak çağın hastalığı kansere 
dikkat çektiler. Kurulan stantta bileklik, tişört ve 
değişik objeler satarak Fethiye Devlet 
Hastanesine kanser teşhisinde kullanılacak 
cihazın satın alınmasına destek veren yabancı 
uyruklu vatandaşlar ayrıca 5 km yürüyerek 
yaşam için mesajlar verdiler. Bazı yabancı 
uyruklu vatandaşlar kanserden vefat eden 
yakınlarının resimlerinin yer aldığı tişörtlerle bu 
etkinliğe katıldılar.
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CANSUĞ YERGUZ CANDEMİR 
Eczacı Bekir Yerguz'un büyük oğlu 
Nevzat Yerguz ile  babamın amcasının  
kızı  Halide Yerguz'un ilk çocuğuyum. 
1939 yılında Fethiye'de doğdum. 
İlk ve ortaokulu okudum, 
astıma yakın bir rahatsızlığım vardı 
o nedenle okuyamadım. 
1961 yılında Sermet Candemir ile 
evlendim Eskişehir'e gittim. 
Eşim askeri havacı doktordu. 
Biri kız iki çocuğumuz oldu. 
Oğlumu trafik kazasında kaybettim.

Mualla Hanım, ben çocuğum o zaman. 
Gece tekneyle Fethiye Limanı’nın orta-
sındaki şamandıraya gider, tekneyi bağlar 
denize girerdik. Önce Aydoğmuş teyze, 
ardından Neriman teyze sonrada biz at-
lardık denize, ne şarkılar söylenirdi bir 
bilseniz. Bu bilinirdi ama hiç dedikodusu 
olmazdı.  

Komşu gezmesi için toplanıldığında 
okunan romanlar anlatılırdı. Fincan oyu-
nu oynardık. Çok eğlenirdik. Fransız Kül-
tür Derneği, kıyafet baloları düzenlenirdi 
çok güzel geçerdi.

Kurban bayramında karanfilli ekmek 
yapılırdı. Ramazan bayramlarında gelen 
misafirlere çikolata ile likör ikram edilirdi. 

Kandillerde önce ailece yemek yenir 

büyüklerin elleri öpülürdü. Ertesi sabah 
konu komşu kandil tebrikine gelirdi.

Cenaze arabası elektrik fabrikasının 
yanında dururdu. Arabanın üzerinde si-
yah örtü vardı. Cenaze arabası cenazeyi 
taşırken bando çalardı. 

Sinemaya giderdik. Kiliseden dönüş-
türülen Yılmaz Sineması vardı. En çok o 
sinemayı severdim. Orada locadan izle-
mek daha keyifliydi. 

Yılmaz Sineması’nda düğün ve nişan-
lar da yapılırdı. İnsanlar sahnede oynardı. 
çalgıcılar kimin hangi oyunu oynadığını 
bilir, sahneye çıkınca o şarkıyı çalardı. 
Çalgıcılar önce perdenin arkasından ça-
larlardı sonra ortaya çıkarlardı. Düğünün 
sonuna doğru takı takılırdı. 

Bir hanım vardı, Çiğdemin Zeliha 
derlerdi, düğünlerde davet için kapı kapı 
dolaşırdı. Masalı, balolu düğün var derdi, 
düğünü yapacak kişinin selamını söyler 
düğüne davet ederdi. 

Gemi geldiğinde herkes kordona ge-
lirdi. Yolcular gemiden inince biz gemiye 
çay içmeye çıkardık. İstanbul'da bulun-
mayan ilaçları burada babam hazırlardı, 
alır götürürlerdi.  

Yazları çoğunlukla Şövalye Adası’nda 
yaşardık. Gemi geldiğinde adadaki tüm 
gençler hep birlikte gündüzden ocak ku-
rardık. Gece gemi hareket ettiğinde ateş-
lenirdi. Gemi tam boğazdan geçerken dü-
dük öttürürdü. Bütün evlerde ışıklar ya-
nıp sönerdi. 

Alışverişimizi yapan Osman Aga var-
dı, hanımı da ev işlerini yapardı. Onları 
çok severdim. Evlerine gider yemeklerini 
yerdim. Romanları severdim, iyi insan-
lardı. Hala da öyleler. Evlendikten sonra 
buradan gittim geldiğimde kordona çıkar 
bütün Romanlarla sohbet ederdim. 

ŞÖVALYE ADASI’NDA YAŞAM
Şövalye Adası’na yıllarca gidip gel-

dik. Babam 1963 yılında Şövalye Adası’na 
ev yaptırdı, 35 yıl adaya gidip geldim. O 
dönemlerde akşam tekneye biner Adaya 

AİLE KÖKENİ
Büyükbabam Bekir Yerguz'un babası 

Kolağası İsmail Efendi’dir. Babaannemin 
babası Hacı Mustafa Efendi’dir. Baba tara-
fım Kafkasya'dan gelmiş. Çanakkale'ye 
yerleşmişler. Büyükbabam İstanbul'da ec-
zacılık fakültesinde okumuş. Askeri ecza-
cı olmuş. Büyükbabamın çok ilginç bir 
evlenme hikayesi var. Büyükbabam yakı-
şıklı. İstanbul'da bir kız göstermişler be-
ğenmiş. Evlenmişler, büyükbabam duva-
ğı açtığında başka bir kız çıkıyor, ama 
çirkin bir kız. Büyükbabam kaçmış. Ertesi 
gün birliğine gitmiş ve beni buradan gön-
derin de nereye olursa olsun demiş. Ro-
dos'a tayin etmişler. Rodos'ta babaanne-
mi (Naciye Yerguz) buluyor. Babaanne ta-
rafımda dışarıya kız vermiyorlar, babaan-
nem ilk olmuş. Sonra İstanbul'a gelmişler. 
Binbaşı iken askeriyeden ayrılmış, eczane 
çalıştırmak istiyor. İstanbul'da eczane bu-
lamamışlar. Buradan Salih Zeki Bey bir 
mektup yazmış; burada bir Rum eczane-
sini satıyor isterseniz gelin bakın diyor. 
Geliyorlar, kısmet oluyor eczaneyi alıyor-
lar. 1920 yılında ailemiz demiri Fethiye'ye 
atıyor. Fethiye'de eczane açan ilk Müslü-
man benim büyükbabam Bekir Yerguz'-
dur. 

Rodos'a da yakın olunca babaannem 
seviniyor, her yaz Rodos'a gidiyorlar. Ço-
cukları oluyor, aile büyüyor. Babam Nev-
zat Yerguz ailenin en büyük çocuğudur.

Büyükbabam eczaneyi çalıştırırken 
rahatsızlanıyor. O sırada babam Rodos'ta 
kolejde okuyormuş. Büyükbabam rahat-

sızlandığı için okulu bırakmak zorunda 
kalıyor. O zaman İskender ile Selim am-
cam daha küçüklermiş. Belgesi olmadığı 
halde babam eczanenin başına geçiyor. 
Kardeşleri İskender ve Selim Yerguz'u 
okutuyor. İskender amcam eczacı oldu. 
Selim amcam öğretmen. 

Amcam geldikten sonra da babam 
eczanede çalışıyordu. Sabah erkenden ec-
zaneyi açardı, bazı günler işlerin yoğun-
luğundan eve yemeğe gelemiyordu. Fet-
hiye Eczanesi 1954 yılına kadar tek ecza-
ne olarak kaldı.Yeri şimdiki Kaymakam-
lık binasının karşısına düşüyor, oradaydı. 
En son Cahit Kaya aldı eczaneyi.

FETHİYE'DE YAŞAM
Çok kalabalık bir ailede yetiştim. Bü-

yükbaba, büyükanne, anneanne, amcala-

rımla aynı evde yaşıyorduk. Kalabalık ol-
duğu kadar renkli bir ailemiz vardı. Ama 
biz mahalle olarak aile gibiydik. 

Evlendiğimde eşim ve annesinin evi-
ne gelin gittim. Gelen giden fazla olmazdı 
çok sıkılırdım.

Belediyenin merdivenlerinde nere-
deyse eksiksiz herkesin nikah fotoğrafı 
vardır. 

Babamın belediye başkanı olduğu dö-
nemde belediyeye gelen misafirlerin tüm 
yemekleri bizim evde hazırlanırdı. Masa 
örtüleri gider belediyede masalar hazırla-
nır sonra yemekler giderdi. Belediyenin 
karşısında oturuyorduk. Fethiye Lisesi’nin 
olduğu yer bizim evimizdi. Depremden 
sonra istimlak edildi.

Aydoğmuş Hanım, Neriman Hanım, 

 1950'li yıllar. Oturanlar soldan: Atiye Şıkman, Leman Hanım, -, Sabiha Tülüman, Fatma Çuhacı, (Dişçi Fevzi beyin hanımı)
Ayaktakiler sağdan: Rüçhan Çuhacı, Mualla Yerguz, Dr. İsmail Özaydın'ın kardeşi Melahat Hanım, İlkokul Öğretmeni 
Hikmet Hanım, Neriman Platin, Nigar Çağlayan, Halide Yerguz, Banka müdürünün hanımı

Ayaktakiler Sağdan ikinci Ali Rıza Aka, Muzaffer Dontlu, Nevzat Yerguz, İbrahim Günay
Orta sıra sağdan ikinci Fatma Özgür

18 Eylül 1949 Fethiyeli hanımlar. 
Üst kısımdakiler soldan: Nigar Çağlayan, Bihter Pekin, 
Leman Hanım( Kaymakam Nafi Beyin eşi), 
Yıldız Pekin, Neriman Platin(Doktor Zahit Beyin eşi)
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vardı, karnımız ağrısa üşütsek onu içirirdi. 
Bir şeyimizde kalmazdı. 

Karadut yağı çıkarırdı, pamukçuk de-
nir ya o yaralara çok iyi gelirdi. Onu İz-
mir'e de satarlardı. 

O dönemlerde uyuz çok olurdu. Onun 
için ilaç hazırlardı. Tenekelere bir miktar 
bir şey koyardı sonra kaynatırdı onu. Tahta 
çubukla bulamaç gibi oluncaya kadar ka-
rıştırırdı. Sonra şişelere koyardı.

O zaman doktor mu vardı. Mesela 
köyden gelirlerdi, çoğu zaman hastayı ge-
tirmezlerdi, işte yaşı şu kadar, kadın ya da 
erkek, 3 günlük ateşi var. Kusuyor ya da 
ishali var. Neyi varsa anlatırlardı. Babam 
anlatılanlara göre ilaç hazırlardı. Bir hafta 
sonra hasta iyileşir köyden yağ yumurta 
gibi şeyler gelirdi. O zaman köylüde para 
mı var. 

Roman bir aile vardı. Ayşe Hanım. 
Cansuğ dedi benim bir tane oğlan var Ce-

mil, çok hastalandı. Gitmediğim yer kal-
madı, İzmir'e kadar gittim çare bulama-
dım. Sonra babana geldim durumu anlat-
tım. Baban; tamam bir ilaç hazırlarım 
ama beteri gider eseri kalır dedi. O zama-
nın parasıyla 175 kuruş para verdim. Ha-
kikaten çocuk ilaçları kullandı, beteri gitti 
eseri kaldı diye anlatırdı. 

Ben evlendim, eşim doktor. Midesine 
ağrı giriyordu zaman zaman. Babam duy-
du mentollü bir damla vardı, onu iç dedi. 
Eşim garip garip baktı, babam al al iyi ge-
lir dedi. Eşim içti 15 dakika sonra bir şeyi 
kalmadı. 

Okulu bitirip geldikten sonra ecza-
neyi İskender amcam işletmeye başladı. 
Ama babam 1963 yılına kadar eczaneye 
baktı. İlaçları hazırladı. 63'ten sonra ba-
bam gübre ve tarım ilacı satmaya başladı. 
5 sene sonra da kalp krizi sonucu vefat 
etti. 

 MEZARLIĞIN TAŞINMASI
Mezarlık önceden Karagözler Mahal-

lesi’ndeydi. Depremden sonra mezarlık 
şimdiki yerine taşındı. Mezarlık taşınma-
dan önce Şefika Hanım (Pekin) vefat et-
miş. Altın bileziği çok dar olduğu için çı-
karamamışlar. Akşam üzeri gömüleceği 
için çıkarmadan bırakmışlar. Kolunda bi-
leziği ile gömülmüş. Daha sonra mezarlık 
taşınırken bileziği almışlar, adını taşıyan 
torunu Şefika'ya takmışlar. O dönem her-
kes torba alıp mezarlığa gitti. Cenazeleri-
ni torbaya doldurarak Taşyaka Mezarlığı’-
na gömdü. 

HIDIRELLEZ
Hıdırellezler çok renkli geçerdi. Tüm 

kadınlar mutlaka basmadan elbise giyer-
lerdi. Sabahın beşinde yer kapmaya gider-
lerdi teknelerle. Kimisi geceden giderdi. 
Herkes hazırladığı yemeklerini alır gider-
di oraya. daha çok Romanlar önem verir-
di Hıdırelleze. Mutlaka zeytinyağlı dol-
malar hazırlanır, etler hazırlanır ateşler 
yakılırdı. Davul zurnalar çalardı. bayram 
yeri gibi olurdu.  

Faralyalı'ların Alev vardı, çok sevdi-
ğim bir arkadaşım. Rahmetli oldu şimdi. 
Onun doğum günü 6 Mayıs'tı. Her yıl Hı-
dırellez'de pastamızı alır Aksazlar'a gider 
Alev'in doğum gününü orada kutlardık. 

DEPREM HERŞEYİ YIKTI
Depremde her şey yıkıldı. Depremde 

18 yaşındaydım. Doğduğumuz, önünde 
oynadığımız evler, sokaklar yok oldu gitti. 
Depremden sonra kamyonla Karagedik'e 
götürdüler bizi. 15 gün Fahriye Hanım’ın 
evinde misafir olduk. Ramazan ayı, bay-
rama bir hafta 10 gün var.  Daha sonra 
Çalış'a çadır kurduk. 3- 4 ay orada kaldık. 

Bizim evimiz şimdiki Fethiye Lisesi’-

giderdim. Şimdi git deseler korkar gide-
mem. O zaman daha gençtim korkmam 
lazımdı ama, o zaman insanlar daha gü-
venilirdi. İnsanlar birbirine karşı daha 
saygılıydı. Birlik beraberlik vardı. 

Eski adı Meğri Adası’ydı. Şimdi Şö-
valye Adası diyorlar. Önceden şövalyeler 
yaşamış. Ali Döğerli, Şövalye ismini ba-
ban koydu dedi. 

Benim dişbudağımı bile adada yap-
mışlar. Bir barakaymış. Şimdi adaya apart-
man dikmişler. Ada tamamen değişti. 

O zaman elektrik yoktu, kurşunla 
kaplı buzdolapları vardı. Her gün bir kalıp 
buz gelirdi, onunla soğutulurdu. Suyu-
muz, yağmur suyunun oluklardan sarnıç-
lara toplanmasıyla oluşuyordu. Adada çok 
fazla kişi yaşamazdı o zaman. Hatta ek-
mek istendiğinde kırmızı bez sallanırmış. 
Kayıklarla gidilir gelinirdi. 

Çok önceleri Şövalye Adası ile Fethi-
ye birleşikmiş. Daha sonra depremlerde 
ayrılmış. Adada yaşadığımız dönemlerde 
suyun altında ev kalıntılarını görüyor-
duk. Mezarlar vardı, sonradan define ara-
yanlar içlerini açmışlar. Bizim baraka ya-
pılırken horoz heykeli çıkmış. Babam onu 
kapının bir tarafına betonladı. Onu bile 
çaldılar. Koca koca sütunlar vardı. 

Elektrik olmadığı zaman lüks lamba-
ları vardı, onlarla aydınlatılırdı evler. Fe-
nerle komşulara gidilirdi. Gazinomuz ol-
du, telefonumuz oldu, suyumuz, elektri-
ğimiz geldi. belediye bir santral yaptır-

mıştı saat 12'ye kadar elektrik olurdu. 
Birlik beraberlik çok fazlaydı. Fethiye'nin 
yerlisi o zaman çoğunluktaydı, şimdi çok 
az kaldı. 

Babam bayramlara önem 
verirdi. 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nda bayrak yoktu. Yonca 
Hanım (Döğerli) kırmızı perde 
varmış onu indirmiş. Beyaz ka-
ğıttan ay yıldız yapmış Bayrak 
yerine onu asmış. Sonra ondan 
ben aldım onu. Her 30 Ağus-
tos’ta balkona asıyordum. Ben-
den görenlerde bayrak astı son-
radan. 

Her 30 Ağustos'ta askerlik 

şubesinin bahçesinde balo düzenlenirdi. 
Erkekler smokin kadınlar tuvalet giyerdi. 
Çok güzel olurdu. 

BABAM İLAÇLARI KENDİSİ 
HAZIRLARDI

Babam THK ve Halkevleri başkanlığı 
yaptı. 1933 yılında Fethiye Gençlik Kulü-
bü'nün kurucuları arasında babam da 
vardı. Çok sosyal bir insandı. Yaşadığı ye-
re bakan, gören, yapılanı taktir eden biri-
siydi.  

Babam okumamış ama çok güzel 
Rumca ve Fransızca bilirdi. Büyükbaba-
mın eczacılıkla ilgili eski Türkçe kitapları 
vardı. Babam dedemin kitaplarını oku-
yor, sürekli ilaç hazırlıyordu. 

Bahçede imbik vardı. Babam orada 
yağ çıkartır, bazı ilaçları da hazırlardı. Bu-
rada kullanmadıklarını İstanbul'da bir yer-
lere satardı. Elma yağı, kekik yağı yapardı. 
Ondan önce de büyükbabam yapardı ilaç-
ları. Merhem yaparlardı. Eczanede şimdi 
ki gibi her ilaç satılmazdı. İlaçların çoğu el-
de hazırlanırdı. Babamın bir kara damlası 

soldan Ülkü Gökçe, Mehmet Yerguz, Gülgün Atila (soldan beşinci) Fransızlar ile birlikte

1958 Yılbaşı Fethiye. Sağdan Cansuğ Yerguz- Dr. Ali Emiroğlu, 
Fransız Maden Şirketi Müdürü Hilmi- Necmiye Asena.

1960 Yılı Çalış Plajında kadınlar

1954-55 yılları. ayaktakiler soldan: Halide- Nevzat Yerguz, Mualla- İskender Yerguz, Fevziye- Selim Yerguz, 
Cansuğ Yerguz. Oturanlar: Nigar Çağlayan, Naciye Yerguz.

1957 Yılı Çalış Plajı çadırlar
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nin olduğu yerdi. Muz ağaçlarımız, artez-
yenimiz, havuzumuz vardı. Ağaçlarımız 
hala duruyor. Depremden sonra istimlak 
edildi. Şimdi okula gittiğimde yüreğim 
ağzıma geliyor. 

O zaman babama çok söyledim gide-
lim diye babam atalarımın topraklarını 
terk etmem dedi. Evlendikten sonra Fet-
hiye'den ayrıldım, 18 sene sonra yine gel-
dim. Eşim çok iyi bir insandı, en küçük 
bir tatilde bile beni buraya getirirdi. 

KARDEŞİMİ ASALA ŞEHİT ETTİ 
Kardeşim Mehmet önce Sen Joseph 

Lisesi’ne gitti, papazlarla anlaşamadı. Da-
ha sonra Galatasaray Lisesi’ne geçti ve 
oradan mezun oldu. Daha sonra Fransa'-
ya gitti. Fransa'da Sosyal Bilimler (Gaze-
tecilik) Fakültesi’ni bitirdi. Okulu bitir-
dikten sonra Renault'ta çalıştı. Bir yıl Ka-
nada'da öğretmenlik yaptı. 1972 yılında 
İsviçreli olan Ester ile evlendi. Türkiye'ye 
gelip askerliğini yaptı. TRT'ye girmek is-
tedi yaşı büyük diye almadılar.  

Fransa'ya dönmek de istemedi. An-
kara'da Boran Reklam ve Akis Mecmua-
sı’nda çalıştı. Eşi de çalışmaya başladı. 
Ankara'da yapamadı, İsviçre'ye gitti. Tür-
kiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu Söz-
leşmeli Sekreteri olarak çalışmaya başla-
dı. Her yıl tatile geliyorlardı Fethiye'ye. İki 
çocuğu oldu. O dönemlerde Asala terör 

örgütü konsoloslukta çalışanları hedef 
alıyordu. Sen Joseph'ten arkadaşı olan Ah-
met Taner Kışlalı'nın yardımıyla Cenevre 
Başkonsolosluğunda iş buldu. 

Son ayrıldığında vurulmaya gidiyo-
rum demişti.  Korkuyor musun Mehmet 
diye sordum tabi biraz korkuyorum de-
mişti. 9 Haziran 1981 evine gitmek üzere 
konsolosluktan ayrıldıktan hemen sonra 
uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybet-
ti. Öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. Ölü-
mü neredeyse bizi yıkmıştı. 

Büyük oğlu Toprak baba mesleği olan 
gazeteci, küçük oğlu Nevzat doktor oldu.

Cansuğ- Mehmet Yerguz

Nevzat- Halide Yerguz

Cansuğ Yerguz- Mustafa Şıkman

1950'li yıllar. Soldan üçüncü Cansuğ Yerguz, Erol Günay, Yekta - Şahika Çağlayan  

1950'li yıllar. Soldan üçüncü Cansuğ Yerguz, 
Erol Günay, Yekta - Şahika Çağlayan  

 1951 Yılı Atatürk İlkokulu

19-12-1944 yılında Karagedik'te doğ-
dum. O dönemde İtalyanlar Rodos 'un pe-
şinde işgal söz konusu bombardıman sesle-
rinden durulmuyor. Sakin havalarda Ro-
dos 'un ışıklarının Çalış’tan (Çavuş Burnu) 
görüldüğü olurdu. Bombardıman korkusu 
yaşayan Karagedik'te annelerimiz; kaput 
bezini (amerikan bezini) kazanlarda kay-
natıp siyha boyamışlar. Pencerelerden ışık 
sızmasın diye perde yapmışlar. Aydınlatma 
içinde (maden) ocaklara girişte kullanılan 
şapkalı karpit lambası kullanmışlar.

Ebem dışarı çıktığında ışıkların yandı-
ğını, karartmanın bittiğini görmüş. İçeri 
girmiş, adıyla geldi, her yer ışıklar içinde 
adı Işık olsun demiş. Adımı Işık koymuşlar.

1964 yılında başladığım öğretmenlik 
hayatıma dolu dolu geçen 20 yılın sonunda 
emekli oldum. Göcek Belediyesi’nde bir 
dönem CHP'den meclis üyeliği yaptım. 
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Göcek 
Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olarak gö-
rev yapıyorum.

AİLE GEÇMİŞİ
Baba tarafım Bolu Mengen Kuzkebir'-

den. Babam Bolu Mengen'li Şakir Tuncer, 
Aşcı Şakir olarak tanınırdı. Babam, de-
demle sarayda aşçılık yapıyormuş. Dedemi 
savaşa almışlar. Babam gördüğü, öğrendiği 
kadarıyla devam etmiş. Saltanat kaldırılın-
ca memleketi olan Bolu Mengen'e dön-
müş. Balya'da maden çalıştıran Fransızla-
rın yanına gelmiş, çalışmaya başlamış. Da-
ha sonra annemle evlenmiş, çocukları ol-
muş. Daha sonra annemi alarak Karagedik 
Fransız maden şirketine gelmişler. Anne-
min babası Selanik'li, Anneannem (Biz ni-
ne diyorduk) Çerkez. Çerkez Ethem'le kar-
deş çocukları. Bizden önce doğan iki kız 
kardeşimiz çocuk felcinden ölüyor. Sonra 
ablam Türkan, ağabeyim Erol ve ben do-
ğuyorum. 1961 yılına kadar Karagedik'te 
yaşadık.

KARAGEDİK'TE YAŞAM (FRANSIZ 
KROM MADEN İŞLETMESİ)

O yıllarda Karagedik popüler bir yer-
leşim yeriydi. Fransızların tüm ihtiyaçları 
İstanbul'dan gelirdi. Ekonoma denir bir 
market vardı. Ayrıca normal halk için bak-
kallar vardı. Babam ve ağabeyim maaşla-
rını aldığında bana çikolata getirirlerdi. 
Ablamla paylaşır yerdik.

Fransızların giysileri falan bize çok 

özel gelirdi. Fethiye' de bayan Fofo diye bir 
terzi vardı. Annem giysilerini ona diktirir-
di. Benim elbisem kısalınca annem ucuna 
ek koyar onu oynarken giydirirdi. Bu arada 
annem hiç okuma – yazma bilmezdi. Ama 
bilge bir kadındı. Çok yardımseverdi. Ba-
bam hem eski yazı hem yeni yazı biliyordu. 
Evimize her ay maaş giriyordu. Sıkıntı yok-
tu. Bolluktu.

Yemişli'de maden ocağı vardı. Yemiş-
li'de oturan çavuş Bayram Bey ve eşi Emine 
Abla vardı. Yemişli'ye gittiğimde çocuk-
tum. Başımıza baret taktılar. Büyüklerle 
beraber şapkalı karpit lambasını  ellerimize 
verdiler. Ocağa o zaman girdim. Sonra Yü-
rek'te hastane olduğun, orada ameliyat ya-
pıldığını, doktor, hemşire, sıhhiye, ebe ol-
duğunu anlattılar. Sonra ocak kapanınca 
bir tek gürül gürül akan suyun sesi kalmış-
tı. Oraları görmek çok güzeldi. Madenin 
yöneticileri Fransızlardı. Fransızlarla Türk 
ailelerin iletişimi için tercüman vardı. İlk-
okul 4. sınıfta tercüman Fransızca öğreti-
yordu.

Ayrıca Türk mesul müdürler ve me-
mur aileler vardı. Memur aileler giyim, ku-
şam, davranış, konuşma bakımından biz-
lere örnek teşkil ediyorlardı.

Fethiye'nin ileri gelenleri ile Fransızla-
rın iletişimi vardı. Karagedik 'te Arzuhalci 
Mustafa amca her yıl bahçesinde memur-
lara ve direktörlere kuzu çevirir, yemek ve-
rirdi. Fransızlar, Karagedik'te memur kesi-
mi dışında hiç kimseyle, hiçbir aileyle ileti-
şim içinde olmamışlardır. Fransızlar, eko-
nomaya istedikleri her yiyeceği İstanbul'-
dan getirtiyorlardı.

IŞIK TUNCER TURAN
1944 Yılında Fethiye'de doğdum. 
İlkokulu Karagedik'te, Ortaokulu 
Fethiye'de okudum. 
Muğla Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdim. 
1967 yılında Talat Turan ile evlendim. 
Biri erkek 2 çocuğumuz oldu. 
Kızımı 2008 yılında kaybettim. 
Kızım İngiliz Filoloğu, 
oğlum öğretim görevlisiydi. 
Oğlum özel bir şirkete girdi. 
Mesleğini yapmıyor. 
Bir kız – bir erkek torunum var.

Işık Turan'ın annesinin ilkokul fotoğrafı
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1957 Yılı Karagedik (aile)

Işık- Rifat Talat Turanm ve çocukları Hakan ve Pınar 16 Mart kutlamaları Etibank Salonu Göcek (Sağ baştaki Ayşen Gürbüz, 2. Işık Turan, Naime Aydaş, Zehra Karuç (Sanal)

Depremin yaraları sarıldı. Fransız şir-
keti her hafta Fethiye'ye otobüs tutuyor ve 
memur kesimi yemeğe, sinemaya gidiyor-
du. Gençleri otobüse almıyorlardı. Gençler 
kavga ve engellemeyle işçi kesimine de oto-
büs çıkarttılar. Hak Verilmez Alınır. O dö-
nemde demokrasinin anlamı vardı. Zorda 
olsa herkes birbirine saygılıydı.

Yemişli ve Yürek'ten damperli kam-
yonlarla krom madeni geliyordu. Fabrika-
da işlenen maden vagonlarla Çalış'a (Ça-
vuş Burnu’na) getirilir ve gelen gemilere 
yüklenirdi. Yürek çok önemli bir yermiş es-
kiden, hastane, doktor, sağlık memuru, 
ebe, hemşire varmış.

Karagedik – Çalış arasında tren işlerdi. 
Ulaşım Karagedik – Fethiye arasında gidiş 
geliş ya yürüyerek ya da kordondan yel-

kenli teknelere binilir Çalış' a gidilir oradan 
dekoville Karagedik'e geçilirdi. Hafta son-
ları otorayla Çalış 'a oradan da yelkenli tek-
nelerle Fethiye'ye gidilirdi. Madende çalı-
şanlar da yelkenli teknelerle alışverişe gi-
derlerdi.

Her hafta sinemacı cemal film getirir 
okul bahçesinde gösterim olurdu. Herkes 
oraya dolardı.

Karagedik'te her eve para giriyordu. 
Fabrikada çalışanlar, madende 
çalışanlar, tulumbada çalışanlar. 
Gelen maden öğütülüp terasla-
ma havuzlarında yıkanıyor. Mal 
kısmı kalıyor. Curuf karakum 
denen boşluğa gidiyor. (Şimdi 
onu tekrar ayrıştırdılar.)

Birbirine bitişik duvarlı ev-
lere işçiler yerleştirilmiş. Ben o 
evde doğmuşum. Daha sonra 
Fransızlar; Fikret Bey (derlerdi) 
mesul müdür getirmişler. Onun 
evinin alt kısmındaki küçük evde oturmuş 
annem babam. Ben orayı hatırlıyorum. İç 
içe iki oda arkada Beton oda diye isimlen-
dirdiğimiz büyük bir oda vardı. Bacalı bü-
yük bir odaydı orası. Banyo (yıkanma), ye-
mek yapma, taka tuka ne varsa oradaydı. 
En önemlisi tuvaleti vardı. Avluda birde fı-
rın vardı. Avlu kapak tahtalarıyla çevriliy-
di. Kenarlarında mis gibi kokan beyaz 
güller vardı. Kırmızı gülü hiç hatırlamıyo-
rum. Ama pembe gülden reçel yapardı an-
nem.

Daha sonra beşer kapılı aralarında 
yolla ayrılan küçük odacıklar kadın 

erkeklerin ayrı ayrı kullandığı helalardı on-
lar. O zaman tuvalet denmezdi (Ayak yolu, 
hela , yüz numara) kullanılırdı.

Fransız direktör tepede oturuyordu. 
Tepenin devamında memur evleri vardı. 
Evlerin bitiminde revir (Sağlık ocağı) var-
dı. Doktor, sıhhiye temizliğini yapan bir 
bayan vardı.

İlkokul 3. sınıfta evimize radyo alındı. 
Dayım Ankara 'dan geldi. Fethiye 'ye gidil-

di bize radyo alındı. O ne büyük bir şeydi. 
Konu komşu toplanır dinler izlerlerdi. Es-
kiden bizim veya komşunun olması önem-
li değildi. Çünkü komşuda pişer, bize de 
düşer. Her şeyde bu düşünce hakimdi. 
Çünkü ; her aile aynı şartlarda yaşıyordu. 
Memurlar daha farklılardı. Aileler arasında 
birlik , beraberlik , paylaşım vardı.

GalataSaray'ın Metin Oktay'ı Palar-
moya gitti. Ağabeyimle bende ağladığımı 
biliyorum. Ben ortaokula bir yıl geç gittim. 
Babam istemedi. Camiye hocaya gittim 
duaları öğrendim. Ama bütün arkadaşla-
rım gidiyorlardı. Ağladım diye beni de yol-
ladılar. 

FRANSIZLARIN 14 TEMMUZ 
BAYRAMI RENKLİ GEÇERDİ

14 Temmuz Bastil'in kurtuluşu mut-
laka kutlanırdı. Babam aşçı olduğu için on-
lara o tarihte özel yemekler yapardı. İşçiler 
o kutlamaya katılmazlardı. O gün çayır, çi-
men, su kenarlarına gidilir, hayvan kesilir , 
kuzu çevirmeler yapılırdı. Memur kesimi 
Fethiye eşrafı her zaman katılırdı.

Aklımda kalanları yazıyorum. Sayın 
İskender Yerguz'lar , Erol Berk'ler , Yegane 
Hanımlar, Ali Döğerli'ler, doktorlar.

FETHİYE DEPREMİ
Ben 13 yaşındaydım. Ramazan ayın-

daydık. Herkes teravih namazındaydı. Ca-
mi bizim evin hemen aşağısındaydı. Her-

kes sokaklara çıktı. Memur evlerinde yaşlı 
bir teyze vardı. Annem lüks yaktı. O teyze-
ye gittik. Tuvaletten kalkamamış. Annem 
yardım etti. Birlikte hastaları ziyaret ettik. 
Eve döndük. Sabah olan depremde Fethiye 
üzerinden bir toz bulutu yükseldi. Karage-
dik 'te çatlak dışında hasar olmadı. Fethiye 
'den kamyon üzerinde aileler Karagedik 'e 
geldiler. (Mualla (Yerguz) hanımlar ve da-
ha birkaç ailenin geldiğini hatırlıyorum.) 
Yanılıyorsam af ola.

Daha sonra çadır kent kuruldu. Ben 
ortaokula başladım. Kordonda yola yakın 
büyük bir çatlak oluşmuştu. Deniz suyu 
kaynamıştı. 

Fethiye'nin eski cumbalı evlerinin ye-
rine yapılan deprem evleri dokuya pek uy-
madı.
ÇAVUŞ BURNU'NDA (ÇALIŞ) YAŞAM

Yaz gelince Çalış'a taşınırdık. Kumun 
üzerinde ahşap ayaklar üzerinde oturmuş 
ahşap barakalar vardı. Memur barakaları 
daha büyük daha düzgündü. Oradan Ham-
di Bey'in oraya yakın Fethiye zenginlerinin 
barakaları vardı. Memurların içi çinko kap-
lı buzdolapları vardı. İçine fabrikadan gelen 
kalıp buz koyulurdu. Şata doğru işçi bara-
kaları vardı. Genelde herkes yazın baraka-
larını tamir eder, onarırdı. (Mualla ablalar, 
İdris beyler, Yegane hanımlar). Büyük Ça-
lış’ta Köçek Mustafa ve ailesi oturuyordu. 
Köçek Mustafa balıkçı aynı zamanda ozan-
dı. Kızları vardı. Sanki kızlarından biride 
saz çalıyordu. Fransızların barakaları daha 
uzundu. Önünde iskele vardı. Sanki; Kızıl-
ada yakınlarında düşen bir uçaktan kurtu-
lan birkaç kişinin onların iskelesine çıktığı-

nı hatırlıyorum. (Küçüktüm hayalse af ola)
İşçi barakalarının yanında ters fıçıdan 

ocak vardı. Çok rüzgarlı olduğu için fıçının 
içinde saç ayak üstüne koyulan tencerede 
yemek pişerdi. Buzdolabı olmadığı için an-
nem aldığımız eti (kısa süreli) bez torbayla 
tavana asardı.

Ayrıca tatlı su olmadığı için kayıkla iki 
kardeş o dalgada Akarca'dan tatlı su taşır-
lardı. Para kazanmak için herkes mümkün 
olanı yapmaya çalışırdı. Çamaşır kirlenin-
ce annem ve ablam Karagedik'e giderler yı-
kayıp, ütüleyip gelirlerdi. Ninem benimle 
Çalış'ta kalırdı. Ağabeyim atölyede kay-
nakçıydı. Su çok değerliydi. Denizden çı-
kan bir veya iki tas (maşrapa) kullanırdı.

Sebzeler eşekle Günlükbaşı'ndan gelir-
di. Şu anda ıslah edilmiş derenin üzerinde 
tahtadan helalar (tuvalet) vardı. Gün dö-
nünce herkes yoldan tarafa otururdu. Kim 
nereye gidiyor diye meraka meydan kal-
maz su şişesiyle gidilen yer belliydi.

Her ne kadar bolluk içinde yaşamasak 
ta yokluk görmedik. Karagedik gelişmiş bir 
mahalleydi. Böyle bir yerde yaşamak ve 
birçok şeye şahit olmaktan çok mutluyum. 
Denize öyle mayoyla falan girilmezdi. Ço-
cuklar donla girerdi ama annelerimiz elbi-
seyle girerdi. Biz çocukluktan çıkınca ya-
bancılarınkini örnek alarak diktiğimiz ma-
yomsu giysilerle denize girdik.

Akşam oldu mu voleybol maçları ya-
pılırdı. 1957'de ayrıldık oradan. Bir daha 
taşınmadık. 

Fransızlar kadar şirkette çalışan Türk 
memurlarda yaşantımıza katkı yapmış-
lardır.

1950'li yıllar Ferit öğretmen ve öğrencileri Karagedik. (işaretli Işık Turan)

Karagedik İlkokulu

Işık Turan ile Ayşen Gürbüz
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SOSYAL YAŞAM ÇOK HAREKETLİYDİ
Komşuluk ilişkileri çok iyiydi. Var 

olanlar paylaşılır. Yok olan temin edilirdi. 
Ramazan da annem çökelek, doğranmış 
soğan karabiber-tuz karışımını bahçemiz-
deki fırında pide yapardı. Önümüz camiy-
di. Beni yollar ezanla iftar açarlar camiye 
giderlerdi. Ramazan ayı boyunca her gün 
tekrarlanırdı. 

Pişen bir şey koktu diye bir parça kom-
şuya verilir. Komşuda tabağı boş yollamaz-
dı. Şimdi silkinip kendimize gelme zama-
nıdır. Paylaşım şart…

Bayramlarda el öpmeye giderdik. 1 
kuruş ortası delik iki buçuk kuruş vardı. 
Onları biriktirirdik. Annem tembih ederdi 
teyzelere gidin diye ama biz önceliği para 
verenlere tanırdık. Güzel günlerdi. Şeker 
toplar, evcilik oynarken yerdik. Bez bebek-
lerimiz vardı. Kurban bayramları telaşlı 
olurdu.

HIDIRELLEZ COŞKUYLA 
KUTLANIRDI

Hıdrelleze çok önem verilirdi. Kam-
yonlara binilir, kargı çayının kenarlarına 
oturulurdu. Kuzular kesilir. Zeytinyağlı 
dol-malar yapılır. içine çöp koyulur kime 
çıkar-sa şanslıdır denir. İp atlanır, top 
oynanır, arada Yemiş'liye gidilirdi. 
Hıdrellezde Fet-hiye eşrafı da memurlarla 
beraber olurlardı.

KARAGEDİK İLKOKULU’NDA 
EĞİTİM ÇOK İYİYDİ

Okulda çok değerli öğretmenler görev 
almıştır. Eğitim öğretim çok iyiydi. Okul 
binasında iki oda, bir öğretmen odası var-
dı. (1-2-3) bir odada (4-5) ayrı odada ders 
yapılırdı. Milli bayramlar özenle kutlanır-
dı. Annem saçımızı şişle ayırır, başımdan 
büyük kurdele takardı. Ben küçüğüm diye 
önlüğüm krızet (kırçıllı gibi) ablamınki si-
yahtı. Yakalar kolalı kazık gibi boynumuz 
kızarırdı. Kola dediğim (nişasta suyla 
karıştırılır; yakalar kurdele-ler batırılır.)

Bayramlarda bahçede toplanırdık. 
Günlerin öne-mine göre tiyatro gösterisi 
yapılır, şiirler okunurdu. Bende şiir 
okurdum. Halk oyunu oynardık. (Aşağı 

yoldan çıktıda bayrağın ucu. Sen benim-
sin ben seninim en güçlü). Davul zurna 
eşliğinde zıplayarak oynardık. Özel ders 
diye bir şey yoktu. Öğretmenlerimiz çok 
vericiydiler. O küçük evlerden doktorlar, 
profesörler, öğretmenler, mühendisler 
çıktı. En önemlisi hepsi Türkiye sevdalısı, 
ATATÜRK'ün izinden ayrılmayan değer-li 
kardeşlerimdir. İlkokulda Perran Yücel, 
Ferit Bey, öğretmenlerimiz vardı.

İlkokulda kooperatifte görev aldım, 
defter, resim defteri kalem gibi şeyleri sa-
tardık. Paslı bir teneke kutu vardı içine pa-
rayı koyuyorduk.

ORTAOKULDA DA BAŞARILIYDIM
Babam okumamı istemiyordu. Bu 

yüz-den ortaokula bir yıl geç başladım. 
Yaşıma göre boyum uzundu. Babam 
müsaade et-mese de annem beni bir salı 
günü Kara-gedik'ten yürüyerek Fethiye'ye 
ortaokula götürdü. Nüfus kağıdım 
annemin elinde. Müdürün kapısını çaldı. 

Çetin bey diye bir müdür vardı. Ne var 
ni-ye geldiniz dedi. An-nem de çocuğu 
okula yazdırmaya getirdim çok ağlıyor, 
okumayı çok istiyor dedi. Bana baktı bu 
mu dedi. An-nem de evet, geçen sene 
bütün arkadaşları geldi kızım babası 
istemediği için gelemedi dedi. Nuri abi diye 
bir katip vardı, çok iyi bir insandı. Nüfus 
cüzdanımı alıp beni okula kayıt etti. 1957 
yılında ortaokula böyle başladım.  

Ortaokulda 19 Mayıs Gençlik Bayra-
mı’nda gösterilerde beyaz şort giyerdik. 
Sonra pantolona döndü. Şimdi tamamen 
kapalı yapıyorlar gösterileri.

Öğrencilerin Fethiye'ye ortaokula gi-
dip gelmesi için şirket tahta kasalı büyük 
bir kamyon vermişti. Sabah öğrencileri gö-
türür, okul paydosunda geri getirirdi. Yağ-
mur olunca branda örtülürdü. Arkası açık 
okul arabasında gelip giderken üşüttüm. 
Sulu zatülcemp geçirdim. İkinci dönem 
okula gidemedim. Okul hayatımın bittiğini 
düşünüyordum.

Bir gün , nurlar içinde yatsın. Okulun 
katibi Nuri Ardıç ve müzik öğretmenim 
Aydın bey Fethiye 'den Karagedik 'e beni 
ziyarete gelmişler. Sora sora evi bulmuşlar. 
İçeri geldiler, annem kahve yaptı. “ Biz dün 
kurul topladık. Çocuğun dersleri çok iyi 
olduğu için kurul Işık'ı 2. Sınıfa geçirdi. 
Bizde hem ziyaret edelim  hem de müjdeyi 

verelim diye geldik” dediler. Annem “Kalk 
kızım, ellerini öp öğretmenlerinin” dedi. 
Benim dönüm noktam oldu. Ellerindeki 
şekeri bırakıp gittiler. Ben çok çalıştım. 
Türkçem ve matematiğim çok iyiydi. Öğ-
renim süresince sıkıntı çekmedim. 

ÖĞRETMEN OKULUNA GİTTİM
Ortaokulda matematik öğretmenim 

Orhan Alp müdür muaviniydi. Ortaokul 3. 
sınıfta bana “Masamda otur. Ge-len 
velilere bu sayfayı imzalat” dedi. Ben 
bahçede oyun oynaya-mıyordum. Gelen 
veliler imza atıp gidiyorlar. Bir baktım 
Muğla Kız İlköğretmen Okulu formu. İzin 
alarak Karagedik'e götür-düm. Babamın 
imzasını taklit ettim. Öğretmen okuluna 
git-mek istedim, babam yine okula 
gitmemi istemedi. Annem baba-mı razı 
etti. Fethiyeliler kamyon tuttu, ka-labalık 
bir grup olarak Muğla Kız İlköğ-retmen 
Okulu’na kayıt olmaya gittik. Kara-
gedik'ten sadece ben vardım. Başımızda da 
annem vardı. 

1961 yılında Muğla İlköğretmen Oku-
lu’na başladım. Çok güzel eğitim veriyor-
lardı. İlk yıldan sonra erkek öğrencileri de 

aldılar, eğitim karışık oldu. 
Kızlar yurtlarda yatılı kalıyordu, 
erkekler ev tutuyordu. 

Köylere tayin olunursa 
n e y l e  k a r ş ı l a ş ı - l a c a ğ ı  
bilinmediği  için askerlik  
dersinde bize stadyumda atış 
talimi yaptırmışlardı. Bahçe 
ilaçlamadan köylerde işimize 
y a r a - y a c a k  h e r  ş e y i  
öğretiyorlardı. Resim, müzik 

dersleri fevkaladeydi. Yeteneği olan oralar-
da ilerledi. Fransızca kursu almamın ya-
nında birde Fransız aileler çocuklarına ba-
kıcı getirirlerdi, mürebbiye derlerdi onlara. 
Mürebbiye benden Türkçe öğreniyordu, 
bana da Fransızca öğretiyordu. O yüzden 
Fransızcam iyiydi. İlk yılın sonuna doğru 

bir sınav yaptılar. Fransızcam çok iyi oldu-
ğu için Bursa'da Fransız okuluna seçtiler. 

Annemi aradım. Şimdiki gibi evlerde 
telefon yok. Muğla'dan Göcek'deki santralı 
aradım, santralda çalışan kişi anneme ha-
ber gönderdi. Ben, annemin geldiğini tah-
min ettiğim saatte yine aradım. O dönem-
de ancak öyle haberleşiliyordu. Anneme 
beni Bursa'daki Fransızca okuluna seçtiler 
dedim. Annem de biz Karagedik'ten Muğ-
la'ya dokuz saatte gittik, Bursa neresi, otur 
oturduğun yerde dedi. Kaldık tabi. 

İlköğretmen okulunda da özgürdük. 
Makarios dönemini Muğla'da meydana çı-
kıp protesto etmiştik. Pankartlar taşıyıp, 
şiirler okumuştuk. Öğrenciydik ama her 
şey ile ilgiliydik. 

Ne mutlu öğretmen oldum. Ben öğret-
menliği çok sevdim. Tahta başında ken-
dimi bir şey zannederdim. O yıllarda bize 

ihtiyaç vardı. Ev ev gezip bilgi paylaşımı 
yapardık. Ailelerde öğretmene saygı vardı. 
Öğrenciler daha saygılı ve ölçülüydüler.

FRANSIZLAR MADENİ DEVİR ETTİ
Fransızlar madeni devrettiler. Ben öğ-

retmen okulu son sınıftaydım. Babam ayda 
20 lira gönderiyordu.(Giden-gelenle) Okul 
yatılı her şeyimizi okul veriyor. Yinede para 
gerekiyordu. Fransızlar maden kalmadığı 
gerekçesiyle madeni Etibank'a sattılar. O 
parada gelmedi. Babam Bigadiç'e gitti. 
Orada çalıştı. Annemler Fethiye 'ye taşındı. 

İLK TAYİN YERİ KARACAÖREN 
OLDU

Öğretmen okulundan mezun olduk-
tan sonra 1963-1964 eğitim öğretim yılın-
da Karacaören'e tayin oldum. İlk defa köye 
çıkıyorum (Dağ Köyü).Benden önce öğ-

SEKA kıyafet balosu

18 Haziran 1961 Karagedik

1960'lı yıllar Muğla Kız Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Dersi 

1963 Yılı Muğla Meydanı Kıbrıs Mitingi (Işık Turan flama taşıyan)

Göcek ilkokulu bando takımı
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retmenler varmış. Erkek öğretmen, Kara-
caören eşrafının kızını kaçırmış evlenmiş. 
Şimdi çok mutlular. Ben okulu bayan öğ-
retmenden devraldım. Her gün köyü dola-
şıyordum. Gidemediğim yerlere Rahvan 
bir at verdiler onunla gidiyordum. Çok ça-
lışıyordum. Okuma – yazma bilmeyenlere 
(genç ve isteyen bayanlara) kurs açtım. 
Hepsinin hayvanları vardı. Akşam lüks ay-
dınlığında çalışırdık. Yıkanıp gelirlerdi.

Okuma-yazmanın dışında dikiş, ye-
mek, ev düzeni dersleri de veriyordum. 
Köyden Göcek'e maden kamyonlarıyla gi-
dip geliyorduk. Çocukların okul kıyafetle-
rini de düzene koydum.

Çocukların önlüklerini, yakalarını ab-
lamla diktik. Divitin pazenden pantolon 
diktik. Artık sıra gençlere geldi. Fethiye'-
den top, net aldım. Okul bahçesine kur-
duk. Okuldan sonra gençlerle voleybol 
oynardık.

Karacaören 600 küsur rakımlı bir köy. 
Çok soğuk oluyordu. Ben öğretmenliği çok 
sevdim. Fethiye'ye gittiğimde nurlar içinde 

yatsın Osman Orhan kırtasiyesinden tak-
sitle dosya kağıdı ve yazıma lazım ne varsa 
karton vb. alırdım. Daha çok Hüseyin Hüs-
nü Tek Işık'ın kitaplarından yararlandım.

Okul; büyük bir derslik, öğretmen evi 
ve bir depodan oluşuyor. Bahçede tuvalet, 
köşede serçe parmak kalınlığında akan su 
vardı.

Aynı odada (sınıf) 1-2-3. sınıflar bir 
yöne 4-5'ler ters yöne otururlardı. İki taraf-
tada karatahta vardı. Hava güzel olursa 2. 

devre bahçede çalışırdı. Okulun kara tah-
talarını soba isine yumurta akı karıştırır, 
karışımla boyardık. Yumurta sarıları çöke-
lekle karıştırılır çocuklara yedirilirdi. Bu 
durum Göcek'e geldiğimde devam etti.

1966 yılının yarısında Göcek'e tayin 
oldum.

GÖCEK'TE YAŞAM
“Bir masalın balıkçı köyüydü orası. 

Tuzlu mavi bir suyun kıyısında. Pencereleri 
suya değil , arka sokağa bakan ıssız bir köy” 
Figen Akşit 1996 yılında Tempo dergisinde 
böyle yazmış.

Okula gidip gelirken Fethiye–Karage-
dik–Göcek'ten sonra Çiçeklibel üzerinden  
Muğla'ya ulaşılırdı. 1966 yılında tayinim 
Göcek'e çıkınca oraya yerleştik. Babamı 
kaybettim (Annem, ablam ve ben). 

Türk Maden şirketi; sulu ocaktan çı-

kan madeni, develerle sahile getiriyormuş. 
Etibank, krom ocaklarında neredeyse her 
aile reisi çalışmıştır. Etibank daha kalabalık 
nüfusa sahipti. Türk Maden şirketi ve Eti-
bank Göcek'e sosyal olarak çok şey kattı. 
Hatta Etibank bir okul olmuş diyebilirim. 
Her hafta sinema filmi oynatılırdı. Gö-
cek'ten herkes gelirdi. 

Evlendikten sonra Etibank lojmanla-
rında yaşamaya başladık. Yazın alış veriş 
için cumartesi günleri motorla Fethiye'ye 
gider pazardan sebze meyvemizi alır ge-
lirdik. Sütümüz yoğurdumuz Dalaman'-
daki çiftlikten gelirdi. 

İlkokul deniz kenarındaydı. Aynı hiza-
da sahilde iki barakada liseyi açtık. (Köyde 
açılan ilk liselerden). Derslere bizler (ilko-
kul öğretmenleri) giriyorduk. (Süleyman 
Ağa) Süleyman Şatır arazi verdi. Şimdiki 
lise yapıldı. Oraya geçildi. Derslerin kadro-
ları tamamlandı. Ben ev iş, beden dersle-
rine giriyordum. Göcek'te aileler açık gö-
rüşlüydü. Çocuklarını okutmak için uğra-
şırlardı. 15 sene Göcek'te öğretmenlik yap-
tım. Her evden iki çocuk okuttum. Etibank 
yer verdi, orada okuma yazma bilmeyen-
lere okuma yazma öğrettim.

Göcek, Türk Maden Şirketi ve Etibank 
arasında geleneğine görgü girmiş, yaşantısı 
değişmiş, hiçbir köye benzemeyen yaşam 
şekliyle farklılık yaratıyordu. Turgut Özal'-
ın tatil için seçtiği Göcek birden dünya tu-
rizm merkezlerinden biri oldu. Doğal koy-
ları, pırıl pırıl deniziyle dünya yatçılarının 
ilgisini çekti. Turizm ile birlikte Göcekliler 
ekip biçmekten vazgeçtiler. Çocuklara tek-
neler cazip geliyordu. Okul bir ara sekteye 

uğrasa da taşlar çabuk yerine oturdu. 
Göcek'li evlerini yeniledi. Hayvan bes-

lemekten vazgeçti. Yok denecek kadar az 
sayıda kaldı. Hareketlilik denizle sınırlı kal-
dı. Tekneyle gelenlerin bir çoğu ihtiyaçla-
rını uçakla İstanbul'dan getirtti. 1985'ler-
den sonra turizme yönelindi. Yerli yabancı 
birbirine karıştı. Tur tekneleri ile yolcu 
taşımak daha kolay oldu.

Karşıda Dalaman Devlet Üretme Çift-
liği’nin kampı vardı. Ahşap ayakların üze-
rinde duran tahtadan barakalarda kalırlar-
dı. Şimdi hepsini kişiler aldı. 

Ben CHP'den 5 yıl Belediye Meclis 
üyeliği yaptım. Her partiden arkadaşlarım 
var. Herkes oyunu kullanır. Sonra birlikte 
yer içeriz. Hatalarımızı, parti adına bile ol-
sa paylaşırız. Büyüklerimiz bizim gururu-
muz oldu. Yalnız; bizlerde sizleri dinlerken, 
seyrederken yanlış olan ne varsa bu yanlış 
diyebiliyoruz. Neredeyse sayenizde profe-
sör olacağız. Atalarımız “İki düşün, bir söy-
le” demişler. Doğru söylemişler. Kim hangi 
partiden olursa olsun Göcek'te saygı önde 
gelir. Ölümler, düğünler hep birlikte halle-
dilir. 
EŞİMİN TAYİN OLMASI NEDENİYLE 

YOLLARA DÜŞTÜK 
1980 yılında Bursa Mustafa Kemal 

Paşa'ya tayin olduk. Yırcalı'nın kolemanit 
madeni devletleştirildi. Etibank aldı. Ma-
den Kestelek'te çıkıyor. Bandırma'ya yolla-
nıyor. Alıcıları Japonya ve Amerika idi. Bu 
bilgileri eşim Talat Turan'dan alıyordum. 
(Eşim Etibank'ta Müdür Muavini) 4 yıl 
Mustafa Kemal Paşa'da kaldık.

Oradan Kütahya'ya tayin olduk. Bu 
arada (eşimin tayini) bizde peşinden gidi-
yoruz. Okul çağında çocuklarımız. Bende 
ilkokul öğretmeni. Almanlar'da Gümüş 
köyde çalışıyor. Kütahya'da kalıyordu. Kü-
tahya Gümüşköy'de gümüş işlenecek. Fab-
rika kuruldu. Bürolar yapıldı. Dağın başı 
cennet oldu. Açılışa sayın Turgut Özal ve 
sayın eşleri Semra Özal geldi. (Havuzlar 
var, yıkamak için sanıyorum) Dağın başın-
da gümüş işleniyor. Topraktan ayrıştırılı-
yor. Makinelerden kalıp halinde çıkıyor. 
Hemen lojmanlar yapıldı. Saltanat hat saf-
hada.(Atılan taş, ürküttüğü kurbağaya değ-
medi.) Gümüş kapatıldı. Bankacılık ve di-
ğer ne varsa Etibank yok oldu. 

Yorum sizlerin.

1964 Işık Turan Karacaören

Etibank misafirhane Göcek

1980 Yılı Göcek İlkokulu 
Üst Sıra Soldan: Işık Turan, Oktay Demir, Yusuf Ugan, Engin Bursalı, Onur Aydaş, 
Salih..., Muhittin Demirel, Mustafa Arsal
Orta Sıra Soldan: Dudu Saral, Funda Yılmaz, Melehat Akdolun, Fadime Olgun, 
Tülay Kabak, Özem Ugan
Ön Sıra Soldan: Yaşar Yılmaz, Akif Kocabıyık, Metin Parça, Ramazan Karataş, 
Beyhan Yargıç, Serpil Taşlı, Naime Kabak

Doğduğum kente götürün beni Karagedik’e,
Görmek istiyorum çocukluğumun geçtiği,
Ablam, ağabeyimle kaynaştığımız evi,
KARGI BOĞAZI’NDA bekleyen babamı, annemi

Doğduğum kente götürün beni.
Köprüye doğru gitmek istiyorum.
Hani dut yerdik VELİ DAYI’nın bahçesinden
Çarşaf tutardı genç kızlar altına.
Görmek istiyorum niyet attığımız dereyi,
Görmek istiyorum Güllü’yü, Fadime’yi, Ayşe’yi

Duruyor mu? Mehmet Çavuş’un
Portakal Bahçesi.
Yemyeşil Ekin tarlaları
Safiye Teyze’nin verimli toprağı

Doğduğum kente götürün beni 
Her mevsimi bahardı kentimin.
Kırlara çıkardık çokcası.
İp atlardı kızlar allı yeşilli.
Hani EMİNE teyzenin yemekleri.
Hani annemin mis gibi kokan saç börekleri.

Doğduğum kente götürün beni 
Denizi başkaydı ÇAVUŞ BURNU’NUN
Yıldız gibi parlardı çakıl taşları AY ışığında.
Ne güzeldi barakalar
FIÇIDAN bir ocak dururdu yanı başlarında.

Doğduğum kente götürün beni 
Görmek istiyorum HAMDİ BEY’in karpuzlarını.
KÖÇEK MUSTAFA’nın tarumar olmuş yerini,
Görmek istiyorum şeytanı bol yıkık binayı.

Doğduğum kente götürün beni
Görmek istiyorum minaresiz camiyi.
Hocasız kalırdı çokcası
Hoca olurdu Ahmet-Mehmet amcalar.
Nerede? Görmek istediğim,
O mütevazi insanlar.

Doğduğum kente götürün beni 
Çocukluğumun saklandığı kente
Görmek istiyorum kentimi gönlümce.
Yaşamak istiyorum kentimde sessizce.

Işık Tuncer Turan 

DOĞDUĞUM KENT (Karagedik)
Fransız Maden Şirketi
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İçimde öyle bir seyahat kımıldıyor ki, diren direnebilirsen… 
Hani bahar bulaşır ya havaya, suya, toprağa cemrelerle birlikte… 
İşte öyle bir şey… 
Yüreğim bavulunu toplamış, ruhum sırtlamış çantasını… 
Uzaklar çekiyor yine bizi… 
İşte yine yollardayız ruhum, ben ve gönlüm (eşim)… 
Uzaklara çok uzaklara gidiyoruz… 
Bu seferki durağımız Güney Afrika Cumhuriyeti… 
Coğrafya dersinde yerini haritadan bildiğim ama hakkında hiçbir şey bilmediğim… 
Gençliğimde Dünya'ca ünlü Güney Afrika'lı yazar Wilbur Shmit ile öğrenmeye başladığım, hissettiğim… 
Yazarın romanlarını okudukça derinden vurulduğum, merak ettiğim… 
Doğasına, romantizmine aşık olduğum… 
Ayrıca Mahatma Gandhi ile farklı bir yönü ile karşıma çıkan, 
Nelson Mandela ile bir tokat gibi yüzüme çarpan gerçeklerini gördüğüm Güney Afrika!...

GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ

GEZİ
notları

YAZI ve FOTOĞRAFLAR

Sibel Akıncı

Aroması, kokusu, rengi ve lezzetiyle diğerlerinden ayrılan 
Fethiye Kuzugöbeği Mantarı hem tüketici hem de ihracaatçılar tarafından 
en fazla tercih edilen ürün konumunda.

Dünyada kuzugöbeği mantarının turfanda döneminde çıkan 
Fethiye Kuzugöbeği Mantarı, 
doğallığıyla da en çok aranan mantardır. 

Türkiye’nin en lezzetlisi;
Fethiye Kuzugöbeği Mantarı
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-Üç tarafı Atlantik ve Hint Okyanusu ile çevrili bu 
ülkede ılıman bir iklim hakim…  Yer şekilleri ve 
okyanus etkisi nedeniyle iklim çeşitliliği çok fazla… 
Çoğunlukla yarı çöl iklimi, doğu kıyısında ise 
subtropikal iklim görülüyor… Kış mevsimi Kuzey Yarım 
Küre'den farklı olarak Haziran- Ağustos ayları arasında 
yaşanırken Aralık ve Mart arasında ise yaz mevsimi 
yaşanıyor… 
İlkbahar; Eylül ortası –Kasım, sonbahar ise Nisan-Mayıs 
aylarında …
-Yönetim biçimi başkanlık tipi Cumhuriyet…
-11 Adet resmi dili var… Afrikaanca ve İngilizce en çok 
konuşulan diller… 
-Din: Hıristiyan %68, Müslüman %2, Hindu %1,5, Yerel 
inançlar %28,5
-Ülkenin %80'ine yakını siyah, %10'u beyaz, %7,5'u 
melez, %2,5'u Asyalı (Hindistan- Malezya)
-Para birimi: Rand.  20 Rand: 1 Avro . 1 Dolar yaklaşık 
17,18 Rand.
- Dizel: litresi 1056 Rand.
-İlk demokratik seçimler 1994'te yapıldı.
-Trafik İngiltere'deki gibi…
-Ülke nüfusu yaklaşık 52 milyon…
-Bulaşıcı hastalık tehlikesi yok…
- Futbolun yanı sıra Kriket ve Ragbi gibi sporlarda 
popüler…
 -Aynı saat diliminde olduğumuz için zaman farkı yok…
 -Yaz ve kış saati uygulaması yapılmıyor…
-Eğitim: İlk ve orta eğitim anadil ( hangi yerel dil 

ise)+İngilizce yapılıyor… Üniversite de ise popüler dil 
İngilizce… Üniversitelerin bir bölümü Afrikaanca bir 
bölümü ise İngilizce eğitim veriyor…
-Afrika’da ve dünyada en gelişmiş ülkelerden biri…
-Ülkenin %10'u tarıma elverişli… Mısır, yerfıstığı, 
patates, buğday, tropikal meyveler ve turunçgiller önemli 
tarım ürünleri… Ayrıca şeker, tütün, çiçek en önemli 
ihraç maddeleri… Deniz ürünleri ve konservecilik de 
önemli gelir kaynaklarından…
-Hayvancılıkta ülkenin % 70'i kullanılıyor… Dünyada 
koyun üretiminde 7. yün üretiminde ise 5. sırada… 
-Madenler de önemli gelir kaynaklarından… 
Dünya'nın %70 altın üretimini, %65 elmas üretimini 
karşılıyor… Ayrıca kömür yatakları, krom, demir, 
antimon yatakları ve bunları işleyen tesislere sahip… 
Ülkede yılda 5 milyon ton demir çelik üretimi 
yapılıyor… 
-Afrika kıtasında üretilen elektriğin %57'sini sağlıyor…  
Elektrik çoğunlukla termik santrallerden… Son 
zamanlarda hidro elektrik santraller devreye girmiş… 
-İhraç malları arasında makine, ulaşım teçhizatı, petrol 
de yer alıyor… Ayrıca Wolksvagen, Toyota, Nissan 
arabalarını üretiyor… 
-Afrika kıtasının en gelişmiş sanayine sahip… 
-Daha çok gelişmiş ülkelerle ticaret yapıyor…  Japonya, 
İngiltere, Amerika gibi… Ayrıca komşu ülkeleri ile de 
ticareti var…
- Beyazlar ülkede ekonominin her alanında çok 
etkinler… 

CAPE TOWN
Cape Town'da Akdeniz iklimi hüküm sürüyor… 
Şehir yılda 10 milyon turist ağırlıyor… Tarım ve 
madencilik de önemli gelirleri arasında…  
Dünya'ca ünlü şarapları var… Hollanda'lılar 
tarafından kurulan ilk şehir… Ayrıca düzenli, 
çok yeşil, 6-7 kattan fazla yüksek bina yok… 
Yaşanası bir yer…
AMA!... AMA!... AMA!...
Hep Amerikan filmlerinde izlerdim, kitaplarda 
okurdum… Mesela Mahatma Gandi'nin Hintli 
zengin bir ailenin çocuğu olarak Güney Afrika 
da avukatlık yaptığını, renkli diye asansöre 
alınmadığını, trenden atıldığını, bundan  sonra 
da ayırımcılığa karşı en önde savaştığını bilirdim 
de meğer anlamak için aracısız gözle görmek 
gerekirmiş onu bilmezmişim… Sokaklara 
çıktığınızda ayırımcılık bir tokat gibi suratınıza 
çarpıyor bir de yerden yiyorsunuz… 

Düşünebiliyor musunuz?... Turist olarak biz de olmasak sokaklarda renkli ve 
zenci haricinde kimse yok… Beyaz, renkli ve zenci mahalleleri birbirinden 
ayrılmış… Beyazlar zengin mahallelerde, renkliler orta halli ve zenciler ise 
Township dedikleri teneke mahallelerde yaşıyorlar… Yaşamak denirse tabii… 
Cape Town sokaklarında haftanın her günü pazarlar kuruluyor… Buralarda 
meyvasından hediyelik eşyasına kadar her şey satılıyor… Yiyeceklerden tadabilir, 
bin bir çeşit hediyelik eşyalardan hatıra olarak alabilirsiniz… Pazarlar saat 4,5-5 

Roben Adası’ndan Masa Dağı’nın görünüşü
Masa Dağı’ndan Cape Town'a bakış

TownshipRehberimiz ve büyücü

gibi toplanıyor… Ve hava kararmadan sokaklarda 
kimse kalmıyor… Bu saatten sonrası hayalet 
şehir… Çünkü; gasp ve hırsızlık olayları 
oluyormuş… Oteldekiler; kesinlikle yürüyerek 
gezmememiz gerektiğini restorana veya eğlence 
yerlerine taksi ile gitmemiz gerektiğini sıkı sıkı 
tembihliyorlar… Bu arada beyazlar, zenciler ve 
renkliler diyorum ya hani… Renkliler; Hindistan, 
Malezya gibi Güney Asya ülkelerinden gelenler 
ve melezler oluyor…
Ayrıca; 180 Rand'a gezi otobüsü ile (citysight 
seeing otobüsleri) şehri, çevresini ve masa dağını 
gezebilirsiniz… Aynı otobüsle gezmeniz 
gerekmiyor… Eğer bir yerde fazla kalmak 
istiyorsanız arkasından gelen otobüse 
binebilirsiniz… Bunun için biletinizi 
kaybetmemeniz yeterli… Bunun yanısıra 
otobüste verilen kulaklıklarla Türkçe açıklamalı 
tanıtımları dinleyebilirsiniz. Eğer geziniz 
bittiğinde biletinizi atmazsanız bu bilet ile  
Dünya'nın herhangi bir yerinde tekrar bir 
citysight seeing otobüsü ile gezmek isterseniz 
sakladığınız bileti gösterdiğinizde bilet ücretinde 
%10 indirim yapılıyor. Bunu da belirtmiş olayım!
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Boulder's Bay, Cape Town'ın Hint 
Okyanusu tarafında  penguenlerin 
sürü olarak yaşadıkları bir bölge… 
Buralar aynı zamanda penguenlerin 
yumurtlama bölgesi… Yalnız bu 
penguenler bizim bildiğimiz kutup 
penguenleri değil… Bunlara Afrika 
penguenleri deniyor…  Bunlar 
kutup penguenlerine göre daha 
küçükler…

Huzur ve yeşilin harmanlandığı bir park… 
Dünya'nın pek çok yerinden getirilmiş 
ağaçlar, çiçekler mevcut… Burası  1652 
yılında yapılmış… Zamanında  
Hollandalıların sebze bahçesiymiş… 
Burada yetiştirdikleri sebzeleri gelen 
gemilere satarlarmış…  Şimdi ise birçok 
güzel bitkiyi barındıran bir botanik 
bahçesi…

Afrika Penguenlerinin yaşam alanı

PENGUENLER

Fokları görmek için Duıker 
Adası'na gidiyoruz… 
Buraya Hout bay limanından 
yapılan 1 saatlik yolculuktan 
sonra ulaşıyoruz…  
Foklar güzel günün keyfini 
çıkarıyorlar…

FOK BALIKLARI

COMPANY'S BOTANIC GARDEN

Bu mahallenin yaklaşık iki yüz yıllık bir geçmişi var… Hollandalılar tarafından Malezya ve 
Endonezya gibi ülkelerden getirilmiş olan Müslüman kölelerin yaşaması için kurulmuş… 
Bir ya da iki kat yapılmış bu evlerin tamamı gri iç karartıcı bir renkteymiş… Köleliğin 

BO-KAAP- Müslüman Mahallesi- Malay Mahallesi

yaşam koşulları 
iyileştiriliyormuş… Seçilen bu 
mahallelere turistik geziler 
düzenleniyormuş… Biz 
bunlardan birini gezdik… 
Rehberimiz devletin 
görevlendirdiği aynı mahallede 
yaşayan ve sözü dinlenen bir 
gençti… Burada bile lağım 
suları sokaklarda akıyordu… 
Ama bu kadar fakirliğe 
rağmen herkes tertemiz 
kıyafetlerle geziyordu… Çok 
üzücü … Keşke Dünya'daki bu 
fakirliği yok edebilecek bir  
süper gücüm olsaydı…  
Offfff!...

Aslında bunlara gecekondu mahallesi demek biraz fazla… Hatta çok fazla… Teneke mahallesi 
demek daha doğru olur… Havaalanından  şehre giderken sağlı sollu Township'ler görüyorsunuz…  
Sadece tenekelerin derme çatma birleştirilmesiyle oluşturulmuş bu barınaklarda zenciler sıkış tepiş 
yaşıyorlar. Öyle ki; evde bulunan her yatakta bir aile yaşıyor… Yanlış okumadınız her oda da 
demedim her yatakta dedim… Yani tek kişilik bir yatakta aynı aileden  üç dört kişi uyuyor diğer 
yataklarda da farklı aileler.… Tuvaletler sokakta bir yere sıralanmış tabi yine tenekeden…  Suç 
oranı almış başını gitmiş… Herhangi bir beyazın buralara girmesi imkansız… Ha! Girersiniz 
tabi… Eğer sağ salim çıkabilirseniz çırılçıplak çıkarsınız… Eğer çıkamazsanız cesedinizi de kimse 
bulamaz… Önceleri henüz ayırımcılık yasalarda varken zenciler kendi mahallelerinden çıkarken 
polis kontrolünde bir deftere imza atarak çıkarlarmış Ve aynı gün mutlaka giriş yapmak 
zorundalarmış… Eğer giriş imzası atılmazsa hapsi boylarlarmış… Şimdilerde ise devlet pilot 
bölgeler belirleyerek burada yaşayanlara meslek kursları veriyormuş… Ayrıca devlet yardımı ile  

TOWNSHİP'LER  (Gecekondu Mahallesi)

kaldırılmasından sonra Güney 
Afrika Devleti bir özür olarak 
bu evleri içinde yaşayan 
müslümanlara  hediye etmiş… 
Bunlar da kölelik döneminin 
acı hatıralarını unutabilmek 
için bu evleri canlı renklere 
boyamış… Ve şimdi ise her 
ramazan ayında bu evleri 
boyamak gelenek halini 
almış… Ayrıca şehrin 
merkezinde kalmış bu evler 
büyük paralar teklif edilmesine 
rağmen sahipleri tarafından 
satılmıyormuş… 



ÜMİT BURNU
CAPE OF GOOD HOPE

Ümit Burnu ilk olarak 1488'de keşfediliyor… İlk  keşfeden ise 
Bartelemeo Dies…  Vasco De Gama ise buraya 10 yıl sonra 
geliyor…  Afrika'nın en güneybatı noktası… Denize doğru 
uzanan bu kayalık ve makilik alan ulusal park olarak 
korunuyor… Bir çok yaşama ev sahipliği yapıyor… Babunlar, 
Kaya tavşanları, su samurları, değişik antilop cinsleri, 
kertenkeleler, yılanlar, kara kaplumbağaları karada olanları… 
Denizdekiler ise; penguenler, foklar ve beyaz köpek balıkları…  
Hayvanlar ve bitkiler burada mutlu mesut yaşıyorlar… İnsanı 
hatırlatan fener ve okul çocuklarının hafta sonları kamp 
yapmak ve doğayı gözlemlemek adına konakladıkları doğa ile 
uyumlu küçük bir bina var… Bu bina da yanına gitmeden 
farkedilmiyor zaten… Fener ise deniz seviyesinden yaklaşık 
245 m yüksekte… Fenere raylı sistemle çıkılıyor… Daha sonra 
50-60 kadar basamaklı bir merdivenle,  Babunlar eşliğinde 
çantanızı ve fotoğraf makinası gibi eşyalarınızı kaptırmamaya 
çalışarak fenere varıyorsunuz… Zirveye vardınız… Bir 
tarafınız Atlas okyanusu, bir tarafınız da  Hint Okyanusu ile 
çevrili… Ürpertici ve rüzgarlı bir manzara sizi bekliyor… Ve 
şimdi manzaranın keyfini çıkarma zamanı… 

Table Mountain- Masa Dağı
1085 metre yüksekliğinde 
tepesi kesilmiş gibi ve 
masaya benzediği için bu 
isim verilmiş… Buraya ilk 
olarak 1503 yılında bir 
Portekizli tırmanmış… 
350 farklı tırmanış rotası 
var… Ayrıca milli park 
ilan edilerek koruma 
altına alınmış… Dünya'da 
sis tusunamisinin 
oluştuğu iki noktadan 
biri…  Bu arada 
belirtmem gerekiyor sis 
tusunamisini  hiç 
görmemiştim… İzlemesi 
muhteşem bir şeymiş… 
Neyse,  biz bu tırmanış 
noktalarından hiç birini 
kullanmadık tabi… 
Doğrudan teleferikle 
çıktık… Masa dağından manzarayı izleyebilmek için 
biraz da şanslı olmak gerekiyor… Yola çıktığınızda 
gökyüzü günlük güneşlik olabilir ama çıkana kadar sis 
bastırabilir o zaman şansınıza küsün… Hiçbir şey 
göremezsiniz… Biz çıkarken teleferiğe bindiğimiz 
andan itibaren bulutlar kılıçlarını çekmiş, kalkanlarını 
kaldırmış bizi bekliyorlardı… Göz gözü 
görmüyordu…  Buz gibiydi, yağmur yağıyordu… 
Haşin bir rüzgar yüzümüzü yalayarak önümüzden 

Ümit Burnu Feneri’nden Manzara

Ümit Burnu Feneri

geçiyordu… Çaresiz dualar ederek kafede oturup güneşin güzel 
yüzünü göstereceği anı sabırsızlıkla bekledik… Neyse çok geçmedi on 
beş dakika sonra o vahşi, haşin acımasız doğa gitti  güneş göründü…. 
Hiçbir şey olmamış gibi içimizi ısıtmaya başladı… O anda bütün 
Cape Town ayaklarımızın altındaydı… Doğanın güzelliği bütün 
ihtişamıyla önümüzde sergileniyordu… Ve ben yine her zaman ki 
telaşımla fotoğraflar çekmeye başladım… Bir kez daha düşündüm 
Dünya'nın her yeri bir başka güzel… Ve her köşesi ilgiyi hak ediyor… 

öneri

Beşkaza'nın Ruhu Apaçiler
Yazan: Pınar Döğerli Başerkafaoğlu

Beşkaza'nın Ruhu Apaçiler adlı kitabında 
Fethiyespor ile özdeşleşen taraftar gurubu Apaçiler'i 
anlatan Pınar Döğerli Başerkafaoğlu, eşi rahmetli 
Mehmet Kafaoğlu'nun anısına kaleme aldığı kitabında 
Apaçiler'in kimlerden oluştuğundan, 
kazanıp alınamayacak Fethiyespor sevgisi ve 
fedakarlıklarına kadar bir çok yönden ele almış. 
Fethiyespor tarihindende de bilgiler veren 
Pınar Döğerli Başerkafaoğlu, kitabında 
Apaçi'lerin kuruluşundan bugüne kadar 
gelmesinin hikayesine yer vermiş.

Yazarlar ve Şeytan
Yazan: Orhan Tez

Yazar Orhan Tez'in Yazarlar ve Şeytan 
adlı kitabı iki bölümden oluşuyor.
Yazar olmak isteyenlere günlük öğütler 
bölümünde bir yandan kendi kitap 
serüvenlerini anlatırken yazar olmak 
isteyenlere de yol yordam gösteriyor. 
Geçmiş gelecek ve Şeytan adlı bölümde ise 
geçmiş'le gelecek arasında 
Şeytan'la salıncağa biniyor. 
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10.11.2016

10.11.2016

11.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

15.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

16.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

18.11.2016

23.11.2016

23.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

30.11.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

13.11.2016

13.11.2016

13.11.2016

12.11.2016

13.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

19.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

19.11.2016

19.11.2016

19.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

20.11.2016

24.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

27.11.2016

04.12.2016

03.12.2016

03.12.2016

03.12.2016

04.12.2016

04.12.2016

2.Gıdamix Gıda ve Yaşam Fuarı

Yadex 2016  11.Yapı, Dekorasyon, Elektrik, Doğalgaz ve Alternatif Enerji Teknolojileri Fuarı

TEF Teknoloji ve Eğitim Fuarı

Mezun Amerika ve İngilterede Eğitim Fuarı

INARTS Yurtdışı ve Yurtiçi Sanat Okulları Fuarı

35.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 

ARTIST 2016   26.Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı 

Hatay  Mobilya Fuarı

Bursa Otoshow Fuarı Bursa 9.Otomobil, Tic.Araçlar, Motos., Bis. ve Aks. Fuarı (Tunning Özel Bölümü)

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı

CWIEME  Bobinaj, Yalıtım ve Elektrik Üretim Endüstrileri Fuarı

24.Uluslararası Yapex -Yapı  Malzemeleri,  İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı

Adana Tarım Fuarı 2016 10.Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı

Adana 9. Sera - Bahçe Fuarı 2016 

Rensef  4.Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı

Güvenlik Sistemleri, Kamu Güvenliği ve Siber Güvenlik Fuarı

Karayolu Trafik Güvenliği Fuarı

Bursa Kurumsal Firma İhtiyaçları ve Pazarlama Fuarı

Emlak 2016  - Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı

İstanbul Mermer Fuarı 13.Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı  

Erken Rezervasyon Fuarı

15.İstanbul Perakende Fuarı 

Aysaf  17. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı

SİRHA-İSTANBUL 2016

Flower Show İstanbul 2016  Avrasya Bitki Fuarı  8.Uluslararası İst. Süs Bit. Peyzaj ve Yan San. Fuarı

Göller Bölgesi-Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık

7.Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

ANKA-PAK 2016   1.Ambalaj ve Paketlem Fuarı

Avrasya Kent Fuarı 17.Kentsel Dek. ve Tek., Spor ve Eğlence, Altyapı, Çevre Düz.ve Geri Dön.Tek.Fuarı

Maden Türkiye  Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa,  Makine  Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı

Samsun Gıda 2016

Kauçuk 2016  İstanbul 9.Kauçuk Endüstrisi  Fuarı

Elektrik Teknolojileri ve Bina Otomasyon Fuarı

FOODEX İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

Erken Rezervasyon Fuarı

Mersin Kitap Fuarı

Growtech Eurasia 2016 16.Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı

ATRAX'2016

TRANSİST  2016  İstanbul Ulaşım  Kongresi ve Fuarı 

Bursa Kozmetik, Güzellik, Estetik, Kişisel Bakım ve Ürünleri

Bursa Evlilik, Düğün Hazırlıkları, Organizasyon, Abiye Giyim, Takı ve Aksesuarları Fuarı

BAŞLAMA BİTİŞ

Antalya

Muğla

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Hatay

Bursa

İstanbul

İstanbul

Antalya

Adana

Adana

Antalya

Ankara

Ankara

Bursa

İstanbul

İstanbul

Bursa

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Isparta

Ankara

Ankara

İstanbul

İstanbul

Samsun

İstanbul

Ankara

İzmir

İstanbul

Mersin

Antalya

İstanbul

İstanbul

Bursa

Bursa

Cam Piramit Sab.K. ve Fuar M.

Muğla BB Fuar ve Sergi Alanı

İstanbul Kongre Merkezi

Hilton Kongre ve Sergi Mer. 

İntercontinental Otel

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Hatay Fuar Alanı

Bursa Ulus.Fuar ve Kongre M.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Antalya Fuar Merkezi

Tüyap Adana Ul.Fu.ve Kon. M.

Tüyap Adana Ul.Fu.ve Kon. M.

Cam Piramit Sab.Kon.ve Fu.M.

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Merinos Atatürk K.ve K. Mer.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköyİ

stanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Merinos Atatürk K.ve K. Mer.

Lütfi Kırdar Ul. Kong. ve Ser.S.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Gökkubbe Ul. Fuar ve Kon.M.

ANFA Altınpark Fuar Merkezi                 

ANFA Altınpark Fuar Merkezi                 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Samsun Fuar ve Kon. M.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Fuar İzmir - Gaziemir

Lütfi Kırdar Ul. Kong. ve Ser.S.

Yenişehir Fuar Merkezi

Antalya Fuar Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Kongre Merkezi

Merinos Atatürk K. ve Kül. M.

Merinos Atatürk K. ve Kül. M.

FUARIN ADI YER ŞEHİR
2016 FUAR TAKVİMİ

23.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

24.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

26.10.2016

29.10.2016

29.10.2016

29.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

30.10.2016

28.10.2016

30.10.2016

06.11.2016

30.10.2016

06.11.2016

05.11.2016

05.11.2016

05.11.2016

05.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

06.11.2016

05.11.2016

11.11.2016

13.11.2016

13.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

20.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

24.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

29.10.2016

01.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

02.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

03.11.2016

04.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

09.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

İNFRATÜRK Altyapı Fuarı

Ağaç İşleme Makinesi 2016  29.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı  

INTERMOB 2016 19. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aks. Orman Ürünleri ve Ahşap Tek.Fuarı

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

Adana 10.Mobilya - Dekorasyon  Fuarı  2016 

ICOLD Büyük Barajlar Fuar ve Kongresi

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

Hometex 2016  Ev Tekstili  Dekorasyon Fuarı 

Home& Floor Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı

Anamur Agrodays- 3.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı

YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı

9.KIDS Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun Ve Oyun Ekipmanları Fuarı

1.Karaman Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Adıyaman İnşaat -Yapı Fuarı

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları

7.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı

Kocaeli Otoshow Fuarı

HOSTECH BY TUSID 2016

Avrasya Ambalaj 2016 - İstanbul  22.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı

Food-Tech Eurasia 2016  11.Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı  

Bursa Blok Mermer Fuarı 2016 

Modev - Uluslararası Mobilya  Dekorasyon Fuarı 2016

Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 

PLUG-IN Yeni Medya Sanat Fuarı

EIF 2016 Petrol Gaz Kongresi ve Fuarı

EIF 2016 - Güneş Enerjisi Kongresi ve Fuarı

EIF 2016 - Jeotermal Kongresi ve Fuarı

EIF 2016 - 9.Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

Anadolu Expo 3.Canlı Hay. B.baş, K.baş, Süt, Besi, Çiftlik Hay.ve Ekip., Süt Sağ. ve Mez. Sis.,Yem Fuarı

Manisa 10.Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı

22.Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir 2016

Hatay Tarım Fuarı

EXPONATURA'16

ARCHITECT@WORK TURKEY

Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı

MODEF EXPO  2016 Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 

MÜSİAD 2016  16.Uluslararası Müsiad Ticaret Fuarı

TURKCHEM Chem Show  Eurasia 2016  7.Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı

LIFE SCIENCES INGREDIENTS 20162.Gıdamix Gıda ve Yaşam Fuarı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI YER ŞEHİR

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Sheraton Hotel ve Kongre M.

Tüyap Adana Ulus. Fuar ve Kon.M

Susesi Luxury Resort Kongre M.

İzmir Hilton Oteli

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Anamur Sehit Atanur Bal Fuar M.

Antalya Fuar Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Çok Amaçlı Teşhir Alanı

Fuar ve Kongre Merkezi

Dedeman Park Otel -Bostancı

Grand Cevahir kongre Merkezi

Cam Piramit Sab. Kon.ve Fuar M.

İstanbul Kongre Merkezi   

Kocaeli BB Uluslararası Fuar M.

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre M.

Altınpark Anfa Expo-Center Fuar M.

İst. Kon. M ile L. Kırdar Ul.K S.S

İst. Kon. M ile L. Kırdar Ul.K S.S

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Kuşadası - Efes Kongre Merkezi

Manisa Belediyesi Fuar Merkezi

Fuar İzmir-Gaziemir

Hatay Fuar Alanı

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Pullman K. M.-Yenibosna B.evler

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı 

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi  Yeşilköy

Kocaeli

İstanbul

İstanbul

Ankara

Adana

Antalya

İzmir

İstanbul

İstanbul

Mersin

Antalya

İstanbul

Karaman

Adıyaman

İstanbul

İstanbul

Antalya

İstanbul

Kocaeli

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Bursa

Ankara

İstanbul

İstanbul

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Aydın

Manisa

İzmir

Hatay

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Bursa

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2016 FUAR TAKVİMİ

8887



89

04.12.2016

04.12.2016

04.12.2016

04.12.2016

04.12.2016

04.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

10.12.2016

10.12.2016

10.12.2016

10.12.2016

11.12.2016

11.12.2016

11.12.2016

11.12.2016

11.12.2016

13.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

17.12.2016

19.12.2016

18.12.2016

18.12.2016

18.12.2016

18.12.2016

23.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

09.12.2016

12.12.2016

12.12.2016

12.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

16.12.2016

21.12.2016

41.Uluslarararası Gamex/Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuarı

Otomasyon Fuarı 2016   Bursa 14.Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyon Fuarı

Bursa 15.Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 

İş ve İşçi Güvenliği, Sağlığı ve Ekipmanları Fuarı

Bursa 8.Sac İşleme Teknolojileri Fuarı

Kalıp Avrasya 2016   Bursa 9.Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarı

Pazarlama Fuarı 2016

Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı

2.Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı -İSEF 2016

Plast  Eurasia  İstanbul  2016   26.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı

Klıterm Expo Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima Teknolojileri Fuarı

IBATECH 10.Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı 

Travel Turkey İzmir 10.Turizm Fuar ve Konferansı

"SILMOİSTANBUL Optik Fuarı

Tuch Expo- Tuhafiye ve Hobi Ürünleri Ticaret Fuarı

Fespa Eurasia

Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2016

Educaturk Eğitim ve Kariyer Fuarı

3.Türk-Arap Yapı-İnşaat  Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı -İkili Görüşme Organizasyonu 

2.Türk- Arap Ev Tekstili, Dekorasyon, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İkili Görüşme Organizasyonu

Gapshoes Yaz 24.Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı 

10.Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı

CSI İstanbul Güvenlik Fuarı

Tatef Akıllı Fabrikalar                       

HEFİ Ev Elektroniği Fuarı İstanbul

İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı

The İstanbul -Design Excellence

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI YER ŞEHİR

Lütfi Kırdar Ul.Kon. ve Sergi S.

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre  M.

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre  M.

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre  M.

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre  M.

Bursa Ulus. Fuar ve Kongre  M.

Raffles Otel İstanbul

WOW Kremlin Palas Hotel

JW Marriott Hotel 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Susesi Luxury Resort Kongre M.

Fuar İzmir - Gaziemir

Fuar İzmir-Gaziemir

Fuar İzmir-Gaziemir

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköyİ

stanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

Adana HiltonSA

İstanbul Kongre Merkezi

Sheraton Çeşme Fuar K.ve S. M.

SSheraton Çeşme Fuar K.ve S. M.

OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

Titanik Deluxe Belek Otel

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul Fuar Merkezi  Yeşilköy

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

İstanbul

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

İstanbul

Antalya

Ankara

İstanbul

Antalya

İzmir

İzmir

İzmir

İstanbul

İstanbul

İstanbul

Adana

İstanbul

İzmir

İzmir

Gaziantep 

Antalya

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2016 FUAR TAKVİMİ

Fethiye Güç Birliği Ltd.Şti T: 0 252 612 84 81 F: 0 252 612 84 82 www.oludenizbabadag.com

Babadağ 
Bir Dünya Markası

Her yıl artan uçuş sayısıyla, 
1900, 1800, 1700 ve 1200 metre pistleriyle, 

BABADAĞ yamaç paraşütü sporunda bir dünya markası…fethiyekariyer.com
Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Ücretsiz Hizmetidir.
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