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Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenlenen Akreditasyon 
Çalıştayı’nda, FTSO’nun sunumda 
yer alan ve  başarıyla yürütülen 
uygulamalar beğeniyle karşılandı. 
Müşterek meslek komitesi 
toplantısı, sizi dinliyoruz toplantısı 
ile iş ve işçi bulmanın adresi haline 
gelen fethiyekariyer.com internet 
sayfası gibi uygulamaların bir çok 
oda ve borsada uygulanması için 
talep geldi.                Sayfa 3’de
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Akreditasyon 
Çalıştayına 

FTSO Damgası

Kaymakam 
Köken: 
“Bütünlük 
Korunmalı”

Göreve başlayan Seydikem-
er Kaymakamı Muammer Köken’i 
ziyaret eden FTSO Yöneticileri, 
çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaymakam Muammer 
Köken ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Fethiye ile 
Seydikemer arasındaki bütünlüğün 
kopmaması gerektiğine işaret etti.                                     

                     Sayfa 8’de

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Amerikan Kültür Derneği 
Dil Okulu işbirliğinde üye işletme 
sahiplerine ve üye işletmelerde 
çalışanlara yönelik indirimli yabancı 
dil kursu düzenlendi. Rusya`dan ge-
len turist sayısında artış kaydedilm-
esi nedeniyle işletmelerden gelen 
talep nedeniyle kurslar Rusça  ve 
İngilizce olarak belirlendi.   

                               Sayfa 11’de

FTSO 
Üyelerine 
İndirimli 
Dil Kursu

Akreditasyon denetimi yapıldı
FTSO’da yüzler gülüyor. Denetimlerle de or-

taya çıkan başarı grafiğinin yükselmesi, seçilmişler 
kadar, işlerini en iyi şekilde yapmak için çaba sarf 
eden çalışanları da mutlu ediyor. 

Akreditasyon denetimlerinde en ince 
ayrıntılara kadar incelenen FTSO’nın çalışmalarını 
başarıyla yürüttüğü belirtildi.

FTSO’nun çalışmalarından övgüyle bahseden 
Türk Loydu Vakfı denetçisi Orkun Kumral ve TOBB 
Kalite Eğitim Müdürü Halil Sait Güler, denetimler-
inde FTSO’nun kalite sitemini özümsemiş ve uygu-
layabilen bir yapıya dönüştüğüne dikkat çektiler.                                                                          

                                                      Sayfa 9’da

Muğla Ticaret Odaları
“İşletmeler sınırlandırılsın”

Muğla Odaları 3. Dönem 3. toplantısı 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, bölgel-
erde gereğinden fazla işletme olması 
nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığına 
dikkat çekildi. Gereğinden fazla işletme 
açılmasının önüne geçilmesi amacıyla, 
işletmelerin açılmadan önce valilik, 
(ilçedeyse kaymakamlık) belediyeler ve 
odalarında içinde olduğu komisyondan 
görüş alması, komisyonun görüşleri 
doğrultusunda ruhsat verilmesi görüşü 

tüm katılımcılardan kabul gördü. Komisy-
on oluşturulması düşüncesi Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına yazılı olarak iletilecek.

Toplantıda görüşülen konular 
arasında; turizm işletmelerine ÖTV gid-
erlerinin iade edilmesi, ticari tekneler 
için ödenen ciddi orandaki ÖTV’nin 
alınmaması, tavan fiyat kadar taban fiyatın 
da belirlenmesine ihtiyaç duyulması 
konuları geniş yer buldu. 

                                       Sayfa 6- 7’de
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FTSO Haberler
İmtiyaz Sahibi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan

Sorumlu Müdür
Günay Özütok

Yazı İşleri
Özhan Çakıcı

Danışman - Mizampaj
Orhan Okutan
Yönetim Yeri

Taşyaka Mah. 144. Sk. No:119/1 
Fethiye- Muğla 

Tel: 0252 614 11 15- Faks :0252 614 57 91
www.fto.org.tr  -  www.ftso.org.tr

Basım
Teknofset Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti

5632 Sk. No:26 Çamdibi/ İzmir
Tel:0232 458 58 09- Faks:0232 458 54 04

Baskı Tarihi

FTSO Habelerde yayınlanan yazı ve 
makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. FTSO’nun görüşlerini içermez. Yazı 
ve haberler kaynak belirtilerek kısmen 
yada tamamen kullanılabilir.
FTSO Haberler aylık olarak yayınlanır.
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İş Görüşmesi ve Mülakat Teknikleri  Eğitimi Yapıldı

Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası şu 
şekildedir:
•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.
Vizyon
İş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek, 
seçilmiş sektörlerde Fethiye’nin küresel 
ölçekte markalaşmasına öncülük eden kurum 
olmaktır.
Misyon
Üyelerine çözüm odaklı yaklaşımla ve çevik 
hizmet sunarak, paydaşlarıyla yapıcı ve kalıcı 
ilişkiler kurarak, yaratıcı düşünerek yenilikçi 
adımlar atarak, yatırımcılık - girişimcilik 
ortamını olgunlaştırarak, Fethiye’nin 
“sürdürülebilir rekabet gücü”nü destekleme-
ktir.
Değerler
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz;
Liderlik, Dürüstlük, İş Ahlakı, Stratejik 
Yönetim, Katılımcı Yönetim, Sürekli Gelişim, 
Kalite Kurumsallaşma, Güç Birliği ve 
Dayanışmadır. 

FTSO Uygulamalarıyla Akreditasyon 
Çalıştayına Damga Vurdu

20-21 Eylül 2013 tarihinde Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Oda 
ve Borsaların Genel Sekreterleri ve Akredi-
tasyon Sorumlularına yönelik Akreditasyon 
Çalıştayı’nda, FTSO tarafından başarıyla 
yürütülen uygulamalar ilgiyle karşılandı. 
Sunumda yer alan müşterek meslek komitesi 
toplantısı, sizi dinliyoruz toplantısı ve iş ve 
işçi bulmanın adresi haline gelen fethiyeka-
riyer internet sayfası gibi uygulamaların bir 
çok oda ve borsada uygulanması için çalışma 
başlatıldı.

Çalıştaya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  
Genel Sekreter Füsun Şahin ve Akreditasyon 
Sorumlusu Yüksel Kart katıldı.

TOBB oda ve Borsa Akreditasyon 
sitemine üye olan Oda ve Borsalardan yaklaşık 
160 katılımcının yer aldığı toplantıda ilk gün 
Akreditasyon sisteminde örnek olarak seçilmiş 
iyi uygulama örnekleri anlatıldı. İlk gün 
yapılan sunumlarda Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 
uygulaması ve faydaları, mesleki ve bölgesel 
sorunların tespiti, lobi faaliyetleri ve bu konuda 
yapılan yayınlar, bölgesel toplantılar, Sizi Dinli-
yoruz adı altında yönetim çalışanları dinlediği 
toplantılar ve fethiyekariyer.com isimli iş ve 
işçiyi buluşturan web sitesinin uygulamalarının 
anlatıldığı sunum yapıldı. 

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, 
Sizi Dinliyoruz Toplantısı ve fethiyekariyer.
com sitesi hakkında birçok oda ve borsadan 
uygulamaların ayrıntıları hakkında  bilgi 
almak amacı ile Genel Sekreter Füsun Şahin’le 
iletişime geçti. Uygulamaların diğer Oda ve 
Borsalarda uygulanmak üzere yardım istendi.

Çalıştayın ikinci gününde TOBB 
Akreditasyon Sistemini geliştirmek ve ek-
siklikleri düzeltmek amacıyla katılımcılar 16 
gruba ayrılarak yuvarlak masa toplantıları ile 
sorunları tartıştılar.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca 
organize edilen “İş Görüşmesi ve Mülakat 
Teknikleri” eğitimi 21 Eylül  Cumartesi günü 
Yat Butik Otel’de yapıldı. İzgören Akademi 
eğitmenlerinden Gaye Önsel tarafından 
verilen eğitimde işletmelerin doğru ele-
man alabilmesi için gerekli bilgi ve mülakat 
teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda eğitime katılanlar, 
gruplara ayrılarak örnek olarak verilen iş 
tanımları için arayacakları adayları nasıl 
tanımladıkları ve hangi mülakat teknikleri 
ile hangi özellikleri ortaya çıkarabilecekleri 
hakkında sunumlar yaptı. 

PERAKENDE 
ALKOLLÜ İÇKİ 
SATIŞI YAPAN 
İŞLETMELERİN 
DİKKATİNE
TAPDK Satış Belgesine sahip per-
akende alkollü içki satışı yapılan iş 
yerlerinde (market, süpermarket, 
hipermarket, büfe, bakkal vb.) 4250 
sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 
beşinci fıkrası gereğince 22:00 - 06:00 
saatleri arasında perakende alkollü 
içki satışı yapılamayacağına ilişkin 
madde 09 Eylül 2013 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girdi.
Detaylı bilgiye http://www.tapdk.gov.
tr web sitesinden ulaşabilirsiniz

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Akreditasy-
on Çalıştayı’nda, FTSO’nun sunumda yer alan ve  başarıyla 
yürütülen uygulamalar, diğer oda ve borsalardan büyük 

ilgi gördü.  Çok sayıdaki oda ve borsadan, müşterek meslek 
komitesi toplantısı, sizi dinliyoruz toplantısı ile iş ve işçi bulmanın 
adresi haline gelen fethiyekariyer.com internet sayfası gibi pro-
jeleri uygulamak için talep geldi.

Sanayi siciline 
kaydı olmayan 

üyelerin 
dikkatine

Sanayi Sicil Kanunu’na eklenen geçici mad-
deyle sicil kaydı olmayan işletmelerin para 
cezası ödemesinin önüne geçildi.
FTSO tarafından konuyla ilgili olarak 
yapılan açıklama şöyle; “6495 sayılı bazı 
kanun ve kanun hükmünde kararname-
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun, 
2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Kanunun ikinci maddesi ile 6948 
sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde 
eklenmiştir.
Söz konusu geçici madde ile “Faaliyette 
olup olmadığına bakılmaksızın san-
ayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt 
olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar 
kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu 
Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi 
siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen 
idari para cezası uygulanmaz.” hükmü 
getirilmiştir.
Sanayi siciline kayıt olmayan üyelerimizin 
en kısa zamanda 6948 sayılı sanayi sicil 
kanunun geçici maddesinden yararla-
narak Muğla’da bulunan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvurarak kayıt 
olmaları gerekmektedir”.

 “İşletme Sermayesi Yönetimi” Eğitimi Yapıldı
FTSO tarafından organize edilen 

İşletme Sermayesi Yönetimi konulu eğitim 
28 Eylül tarihinde FTSO Meğri Salonu’nda 
yapıldı. 

İşletme sermayesi, işletmenin iş 
hacmini genişletebilmesi, riskini azaltabilm-
esi, olağanüstü durumlarda mali yönden 
zorlanmaması, faaliyetlerini karlı ve ver-
imli bir biçimde yerine getirebilmesi için 
son derece önemli olduğunu belirten Kaf 
Danışmanlık eğitmenlerinden Koray İnan 
tarafından verilen eğitimde “etkin işletme 
sermayesi yönetimi” konusunda öncelik 
taşıyan hususlar üzerinde durdu.
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FTSO yönetiminden yatırımcıya destek 
21- 29 Eylül tarihleri arasında 

İstanbul’da yapılan 32. 
Uluslar arası Boat Shov’da 

görücüye çıkan Big Boss adlı tekneyi 
fuar öncesi ziyaret eden FTSO Yöneti-
cileri, Fethiye’nin adını tekne imalatı 
konusunda da duyuran işadamı Veysel 
Cingöz’ü  tebrik ederek başarılar 
dilediler.

Tersanelerin durumunun iyi 
olmaması nedeniyle yatırımcılar tekne 
yaptırmak için İlçemize gelmiyor.

FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Başkan 
Yardımcısı Burhanettin Tuna, yönetim ku-
rulu üyeleri Ömer Eriz ve Deniz Somyürek, 
Ayna Tersanede yapılarak denize indirilen 
Big Boss adlı tekneyi ziyaret ederek işadamı 
Veysel Cingöz’e başarılar dilediler. Ayna 
Tersanenin sahibi FTSO 1. Nolu Meslek Kom-
itesi üyesi Recep Sökmen’in de bulunduğu 
ziyarette FTSO yöneticileri, Fethiye’ye 
daha fazla yatırımcının gelmesi halinde 
ilçe ekonomisinin büyüyeceğine dikkat 
çekerek, tersanelerin ruhsatlı ve yatırım 
yapılabilecek bir alana taşınması için ilgili 
kurumlar nezdinde yapılan görüşmelerin 
hızlandırılmasını istediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren İşadamı Veysel Cingöz, bir çok 
konuda yatırımcının yalnız bırakılmasına 
karşı FTSO yöneticilerinin ziyareti ve 
desteğinin kendisini mutlu ettiğini be-
lirterek sektörde yaşanan sorunların 
aşılmasıyla Fethiye’ye daha fazla 
yatırımcının geleceğine işaret etti. İlk olarak 
tersanenin ya taşınması yada ruhsat ver-
ilerek yatırım yapılır hale gelmesi gerektiğini 
belirten Cingöz, “Yatırım yapılamadığı için 
tersanelerin şartları düzeltilemiyor. Ciddi 
risk altında iş yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan 
yatırımcı getirmek çok zor. Tanıyan kişiler 

geliyor” dedi. 
Türk bandıralı teknelere karşı 

yabancı bandıralı teknelerin daha avantajlı 
olduğunu belirten Cingöz, “Tekneye Türk 
bayrağı taktırdığımız için ciddi bürokratik 
işlemlerle uğraşmanın yanında oldukça 
yüksek vergiler ödüyoruz. Teknenin denize 
elverişliliğine İstanbul karar veriyor. Burada-
ki Liman Başkanlığına neden verilmediği 
bilinmiyor. Tekneler loyd esaslarına göre 
yapılıyor ve kontrol ediliyor. Ayrıca İstanbul 
Liman Başkanlığının kontrolünden geçmesi 
gerekiyor. Ancak aynı şartlarda tekne yapan 
yabancı bayraklı teknelerden hiçbir şey 
istenmiyor. Tekne yapmaya başlarken 5.800 
dolar veriyorsunuz, Amerika kıtasında bir 
şirket kuruluyor. Tekneyi şirket üzerine 
kayıt yaptırıp yabancı bayrak takıyorsunuz. 
Tekne yapılırken sadece projeye uygunluğu 
kontrol ediliyor. Başka hiçbir yükümlülükleri 
yok. Vergisi yok, harçları yok, mazotu indi-
rimli alıyor. Türkiye’de ki 30 bin yattan 5 bini 
Türk bandıralı, diğerleri yabancı bandıralı. 
Anlayışın değişmesi lazım” dedi. 

FTSO Yönetim Kurulu başkanı 
Akif Arıcan her şartta üyelerinin yanında 
olmak için çaba sarf ettiklerini belirterek 
“Üyelerimize destek vermek, yanlarında 
olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. 
Belirlediğimiz sorunları çözmek için ilgili 
kurumlara ileteceğiz. Bu yaşanan sorunlar 
sadece sizin ve bizim sorunumuz değil. Tüm 
Fethiye’nin hatta ülkemizin sorunu. İlçedeki 
tüm odalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi 
partilerin ortak hareket etmesiyle sorunlar 
daha kısa sürede çözülür.  FTSO olarak bu 
tür birliktelik için çaba sarf ediyoruz ve etm-
eye de devam edeceğiz. Sizlerin karşılaştığı 
bürokratik sorunları da belirleyip çözümü 
için ilgili kurumlara ileteceğiz. Sorunlarınızın 
çözümü için destek vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Akif Arıcan konuşmasında sektörün 
gelişmesi, daha çok yatırımcının ilçemize 
gelmesi için tersanelerin bir an önce 

taşınması gerektiğine inandıklarını belirt-
erek “Tersanelerin taşınması için İlçemizde 
bir çalışma yürütülüyor. Milletvekillerimiz 
uğraşıyor. Henüz sonuçlanmadı. Devlet 
kurumları içinden bazı konular aşılamadı. 
Tersanelerin taşınması için ilgili devlet 
kurumlarına hem FTSO olarak hem de TOBB 
aracılığıyla başvuruda bulunduk. Bölgemize 
gelen bakanlara milletvekillerine, Ankara’da 
görüştüğümüz siyasilere durumu anlatıyor, 
tersanelerin taşınması gerektiğini belirti-
yoruz. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak 
bir araya gelerek sorunun çözülmesi için 
çalışmalıyız” dedi.

Kaliteli zeytinyağı üretimi için 
harekete geçen FTSO tarafından 

yapılan toplantıda, zeytin sıkma 
işletmelerinde yaşanan sorunlar masaya 
yatırıldı. Yaşanan sorunları belirleyip 
ilgili kurumlara iletip, çözümü için takip 
edeceklerini belirten FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, marka değeri elde edilmesiyle 
bölgemize zeytinyağının ciddi ekonomik 
girdi sağlanacağına işaret etti.

11 Eylül tarihinde yapılan toplantıya 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Genel Sekreter 
Füsun Şahin, KOSGEB Sorumlusu Yük-
sel Kart, zeytinyağı sıkma işletmecileri 
Mehmet Fersiz, Tuncer Kaçar, İdris Alaşan, 
Harun Çalıkoğlu, Kadir Demirer, Hurşit Alp, 
Fahrettin K. Yeşil, Mehmet Tosun, Hasan 
Tarhan, Kazım Torun katıldı.

Gıda mühendisi zorunluluğu, atık 
su bertarafı, gereğinden fazla işletme 
açılması nedeniyle fiyatların düşürülmesi 
gibi konuların görüşüldüğü toplantıda 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Muğla’da yapılan Zeytinyağı Kalitesinin 
Artırılması konulu toplantı hakkında 
bilgiler verdi. Arıcan, sorunların belirlenip, 
çözümü için birlikte hareket edilmesinin 
yanında zeytinyağının marka değerini 
oluşturmak için de çaba sarf edilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Dalında iyi olan zeytinin yeterli 
derecede işlenip değerlendirilemediğine 
dikkat çekilerek, burada 5 liraya satılan 
zeytinyağının başka markalar adı altında 
10 liraya satıldığına dikkat çekildi.

Zeytin sıkma işletmeleri yılda 3 ay 
çalışıyor. Bölgemizde 2 bin 500 ton zeytin 
işleniyor. İşletmelerin işleme kapasitesi 
10 bin ton.  İşletme fazlalığı fiyatların 
düşürülmesine neden oluyor.

Yasal olarak imalatçı sayılmamalarına 
karşı, imalathanelerde istihdam edilm-
esi zorunlu olan gıda mühendisini kend-
ilerinden de istandiğine dikkat çeken 
işletmeciler, “Zaten gereğinden fazla 
işletme var. Fiyatla rekabette başlayınca bu 
külfetin altından kalkamıyoruz” dediler. 

Karasu olarak adlandırılan atık 
suyun bertaraf edilmesi ile ilgili sorun-
lar ve bu konudaki yasal sıkıntıların da 
dile getirildiği toplantıda, atık suyun 
bertarafında ciddi sıkıntılar yaşandığını, 
işletmelerin tek tek bunu başarmasının 
imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan tüm zeytin sıkma 
işletmelerinin atık suyunu bir havuzda 
toplayarak değerlendirmesinin bölge ve 
işletmeciler açısından avantajlı olduğu be-
lirtilerek İtalya’da kara su diye tabir edilen 
atık suyun, çeşitli işlemden geçirilerek 
organik gübre olarak kullanıldığına dikkat 

çekildi.
Sektörün fizibiliteye ihtiyacı olduğu 

dile getirilerek, ihtiyaçtan fazla işletme 
açıldığı, açılmaya da devam edildiği be-
lirtilerek, işletmelerin sınırlandırılması 
istendi.

Toplantı sonunda sektörün sorunları 
ile ilgili mevzuatın  ve çözüm önerileri için 

yapılabileceklerin araştırılması, rekabe-
tin sürdürülebilir şartlarda oluşması için 
sektörü oluşturan üreticilerin ortak plat-
form oluşturmaları ve sektör temsilcileri 
arasında iletişimin güçlendirilmesi konu-
sunda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
öncü ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi 
konusunda fikir birliğine varıldı.

“Zeytinyağı kalitesi yükseltilmeli”

TOBB öncülüğünde yük 
taşımacılığına katkı sağlamak için 
kurulan ve kısa adı BALO  olan Büyük 
Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.  
8 Eylül tarihinde Manisa’da tanıtıldı.

FTSO’nın da ortakları arasında 
bulunduğu BALO, Anadolu’dan 
çıkacak yükleri demiryoluyla sağlıklı 
ve ucuz bir şekilde Avrupa’ya 
ulaştırmayı hedefliyor.

TOBB ve Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri 
Derneği’nin iştirakçisi olduğu 93 ortaklı 
BALO’nun, intermodal taşımacılık 
operasyonları hakkında bilgilendirme 
toplantısı Manisa Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TCDD 3. Bölge 
Müdürü Selim Koçbay, BALO A.Ş. ve 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, TCDD 
Limanlar Daire Başkanı Nevzat Güner 
gibi isimlerin katıldığı BALO A.Ş ‘nin 
tanıtım toplantısına FTSO’nı temsilen 
Fethiye Ticaret ve Sanayi odası Başkanı 
Akif Arıcan katıldı.

YÜZDE 30 DAHA UCUZ OLACAK
TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, projenin Türk özel sek-
törünün rekabet gücünü artıracağını vur-
gulayarak, “BALO ne sağlayacak? Karay-
olu ile Almanya’ya 5 günde gidersiniz. 
Trenle de 5 günde gideceksiniz ve yüzde 
30 daha ucuz olacak. İşte Türk özel sek-
törünün rekabetçi gücünü artırmaktır 
bu. Manisadan başlıyor, sonrasında tüm 
Anadolu’ya yayılacak.”” dedi.
12 GÜNDE MÜNİH’TE OLACAĞIZ

BALO Genel Müdürü Hüseyin 
İşteermiş, sistem hakkında bilgi verdi.

Türk trenlerini dört bir yana 
çalıştırma şerefini yaşamak istedikler-
ini söyleyen İşteermiş, “Ortaklarımız 
TOBB, 51 oda ve 24 borsa, 15 organ-
ize sanayi bölgesi, UTİKAT ve TOBB’un 
kuruluşu UMAT Anadolu’da birçok yük 
toplama merkezi oluşturacağız. Trenler 8 
Eylül’den sonra yola çıkıyor.

12 günde Manisa’dan Köln’e yükü 
götüreceğiz. Haftalık karşılıklı iki blok 
tren sefer yapacak. 2014 başında haftalık 
karşılıklı 5 blok tren olacak. 350 konteyner 
875’e çıkacak. Avrupa’da varış noktası 4’e 
çıkacak. 2 tren feribotumuz olacak.

BALO Türkiye’yi Avrupa’ya taşıyacak

PERAKENDE 
ALKOLLÜ İÇKİ 
SATIŞI YAPAN 

İŞLETMELERİN 
DİKKATİNE

TAPDK Satış Belgesine sahip per-
akende alkollü içki satışı yapılan iş 
yerlerinde (market, süpermarket, 
hipermarket, büfe, bakkal vb.) 4250 
sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 
beşinci fıkrası gereğince 22:00 - 
06:00 saatleri arasında perakende 
alkollü içki satışı yapılamayacağına 
ilişkin madde 09 Eylül 2013 itibariyle 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Detaylı bilgiye http://www.tapdk.gov.
tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde yapılan Muğla Odaları 3. Dönem 
3. Toplantısı 20 Eylül Cuma Günü FTSO Likya 
Salonunda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Bülent Karakuş’un Başkanlığında 
yapıldı. Toplantıya AKP Muğla Milletvekili Ali 
Boğa, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Bülent Karakuş, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Marmaris Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Ahmet Ali Kansu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan 
Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon, Milas Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Mustafa Yüksel, Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Özer, Fethiye Deniz Ticaret 
Odası Başkan Şaban Arıkan, Marmaris Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, Muğla 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Mer-
pez, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan 
Gökmen, ticaret odaları yönetim kurulu 
üyeleri, İl ve İlçe Turizm müdürlüğü temsil-
cileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
sağlanan güç birliğiyle sorunların üstes-
inden gelindiğine dikkat çekerek “Muğla 
Odaları ve Borsası olarak yaptığımız bu 
toplantılarımızda ne denli başarılı olur-
sak, ilimizin, Muğla’nın kazancı o kadar 
büyük olacaktır. Yaptığımız bu toplantılarla 
sorunların tespiti ve çözümü noktasında 
ortak aklı yakalayıp, sağladığımız büyük güç 
birliği ve iş birliği sayesinde sorunların üstes-
inden hep birlikte geliyoruz. Ortak gayemiz, 
üyelerimizin ticari hayatlarının kalkınmasına 
katkı sağlamak ve dolayısıyla bölge ve ülke 

kalkınmasını desteklemektir.
Muğla Odaları ve Borsası olarak 

üyelerimizin sadece ülke çapındaki değil, 
yurtdışı ile de ticari ilişkilerini geliştirmek 
için onların önünü açmamız gerektiğinin 
bilincinde olarak çalışmalar yapıyoruz. 
Muğla Ticaret Odaları ve Borsası Bölge-
sel Toplantısında sizleri Fethiye’mizde 
ve Odamızda ağırlamaktan mutluluk 
duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı 
konuşmasında birlikte hareketle başarının 
yakalanacağına işaret ederek “Burada 
bölgemizin ve üyelerimizin ticaretinin 
gelişmesi, kalkınması için, yaşanan sorunlara 
çözüm bulmak, yeni fırsatlar yaratmak için 
bir araya geldik. Ortak sorunlarımıza, ortak 
fırsatlarımıza burada alacağımız kararlarla 
yön vermek sorumlu işadamları olarak 
boynumuzun borcudur. Ortak sorunlarımıza 
karşı tek başımıza mücadele etmektense,  bir 
araya gelerek mücadele etmenin, beraber 
dile getirmenin daha büyük güç, daha büyük 
bir etki yaratacağının farkına varmış olmak, 
bunu gerçekleştirebilmiş olmak ilimiz için 
önemli bir kazanımdır” dedi.

AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa 
konuşmasında Muğla’nın ticaretinin 
gelişmesi için yapılacak çalışmalara destek 
olacağını belirterek “Muğla’nın potan-
siyelinin ortaya çıkarılması, marka değerinin 
ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunu yaparken 
de çevrenin mutlaka korunması gerekiyor. 
Çevreyi bozmadan yer altı zenginlikleri ile su 
ürünlerinden de faydalanmak lazım. Dengeyi 
sağlamak durumundayız. Asla zengin ülkenin 
fakir bekçileri olmamalıyız. Biz sizlerin 
karı dışında her şeyine ortağız, derdinizin 

ortağıyız, sorunlarınızın ortağıyız” diye 
konuştu. AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, dile 
getirilen sorunlar hakkında notlar alırken, 
sorunların açıklanmasının ardından yaptığı 
konuşmada hükümet düzeyinde yapılacak 
görüşmelerde destek olacağını söyledi.

Kasım ayı sonunda Kültür ve Turizm 
Bakanı’nın katılımlarıyla yapılması planla-
nan turizm sezonunun değerlendirileceği 

toplantıya hazırlık yapılması amacıyla, 
gündeme getirilecek konular görüşüldü. 
Toplantıda, tüm turizm bölgelerinde yaşanan 
sorunların büyük çoğunluğunun kaynağı olan 
gereğinden fazla işletme açılması konusu 
geniş yer buldu.

Toplantıda görüşülen konular 
arasında, ticari teknelerden yüksek miktarda 
ÖTV alınmasının yanlışlığı, turizmcilere ÖTV 
iadesi, Milas Organize sanayi Bölgesi so-
rununun çözülmesi, Turizm İşletme Belgeli 
restaurantlarda %10 daha fazla KDV verildiği 
bu durumun turizmi olumsuz etkileesi,  yeni 
alkol yasasının getirdiği sorunlar, kasım 
ayında Sarıgerme’de yapılacak Baltık İş 
Forumu Toplantısı hazırlıkları, İzmir’in EXPO 
2020  adaylığı ile ilgili yapılacak oylamada 
Yunanistan’ın Dubai’yi desteklenmesini be-
lirtmesi hususundaki İzmir Ticaret Odası’nın 
talebinin görüşülmesi,  Bodrum’da ecrimisil 
mikarının çok yüksek olması ve bunun makul 
düzeye indirilmesi için girişim yapılması, 
turizmci ile karşı karşıya kalan kültür 
balıkçılarının sorununun çözülmesi, Milas 
zeytinyağının tanıtımı, çam balında kodeksin 
yüzde 10’a yükseltilerek ihracatın önünün 
açılması  yer aldı. 

Toplantıda, turizmcilerin kişisel ÖTV 
alınan ürünleri satarak para kazandığını 
belirtilerek, turizm işletmelerine ÖTV’nin iade 
edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yunani-
stan ile ülkemiz arasında alkol fiyatları konu-
sunda önemli bir fiyat farkı bulunduğu, alkold-
eki ÖTV oranlarının turizmde diğer ülkeler 
ile rekabeti olumsuz etkilediği, Özel Tüketim 
Vergisi’nin alkol satan işletmelere daha farklı 
uygulanması gerektiği dile getirildi.

Ticari araç alırken binek otoya 
gore daha az ÖTV ödendiğine dikkat 
çeken işadamları, teknelerde de aynı sis-
temin uygulanması gerektiğini belirterek 
görüşlerini; “Tekne gezi teknesiyse ÖTV yok, 
ancak ticari tekneyse çok fazla ÖTV ödeniyor. 
Bunun tersi olmalı. Ticari teknelerden ÖTV 
alınmamalı. Uygulama denizde başka karada 
başka olmamalı.” şeklinde ifade ettiler.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mah-
mut Serdar Kocadon, apılacak küçük düzen-
lemelerle iç turizmin canlandırılabileceğini 
belirterek, okul açılış ve kapanış 
zamanlarının turizm sezonuna uygun düzen-
lenmesini istedi. Kocadon, Ülkemizde 73.000 
okul, 900 bin öğretmen, 22 milyon öğrenci 
bulunduğunu kaydetti.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasından 
Mevlüt Acar, işletmelerin çalıştırdıkları 
personele sezon sonunda SGK giderlerinden 
ötürü çıkış vermek zorunda kaldıklarını 
belirterek, işletmelerin nitelikli elemanlarını 
kaybetmemesi, işsizliğin de önlenmesi 
amacıyla devletin prim ödemeleri konusunda 
destek olmasını, gerekli düzenlemelerin 
yapılarak istihdamda sürdürülebilirliğin 
sağlanması gerektiğini söyledi. 

Toplantıda, Marmaris Ticaret 
Odası personeli Miray Apak, 12 Adalar ile 
Muğla ilinin yakınlaşmasını amaçlayan 
Kalımola Projesi’nin stratejisi, amaçları, 
proje paydaşları ve faaliyetleri ile ilgili slayt 
eşliğinde detaylı bilgi verdi. Miray Apak 
sunumunda, farklı yaş gruplarına göre 
faaliyetlerin düzenleneceği projenin Muğla 
ilinin turizm potansiyelini artıracağı ve Yu-
nanistan ile Türkiye arasındaki önyargıların 
aşılmasına katkıda bulunacağını belirterek, 
Oniki adalarda kimlerle görüşüleceğinin 
belirlenmesi gerektiği, bunun için de Yunan 
adalarındaki bütün odalara ve Atina’daki 
Odalar Birliği’ne bir yazı yazılmasının uygun 
olduğunu dile getirdi.

Muğla  Odaları  Fethiye’de  Toplandı

Muğla Odaları; “Gereğinden fazla işletme açılmasının önüne geçmeliyiz”
Turizm bölgelerinde yaşanan tüccar göçü nedeniyle 

gereğinden fazla işletme açılması ciddi sıkıntılara neden oluyor. 
Başta fiyatla rekabet olmak üzere dürüst çalışan işletmeleri zarar 
ettiren, bölge turizmini olumsuz etkileyen sorunlar, devletin de 
ciddi gelir kaybına uğramasına neden oluyor.

Başta Bodrum Ticaret Odası olmak üzere Marmaris, Fethi-
ye ve Muğla ticaret odaları tarafından da gereğinden fazla işletme 
açılmasının önüne geçilmesi isteniyor. Muğla Odaları 3. Dönem 3. 
toplantısının ardından görüştüğümüz oda başkanları gereğinden 
fazla işletme açılması konusunda görüşlerini şöyle dile getirdiler:

“Sorun bizi yönetenlerde”
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Baysal; “Dürüst işletmeci rekabette sağlıklı ve hijyenik 
ürünler satarak artı kazancı var. 1- 2 liraya bira satılan ortamın 
hijyeninden de şüphe ederim, içeriğinden de şüphe ederim. Bu 
çerçevede baktığımızda da gelen turiste de hijyenik ürünler 
sunabilmeliyiz. 

Rekabet kuruluna teknecilerle ilgili girişimimiz oldu. Diyor 
ki gelen yazıda “Fiyat tespitlerinin ilgili sektörde kaliteli hizmet 
garantisini tam olarak sağlayamayacak, hizmet standartlarının 
ancak ilgili idarelerce yapılacak sıkı denetimlerle korunabileceği 
düşünülmektedir”. Tarım İlçe Müdürlüğü denetliyor bunları. Bir 
personeliyle 5 bin işyerini nasıl denetleyecek. Gelen turist kali-
tesini de düşürüyoruz. 15 liraya tekne turuna götürülüyor, yemek 
veriliyor. Yemeğin yanında satılan içecekten fahiş fiyat alınıyor. 
Birayı 2 liraya içiyor, bir kahve içtiğinde 10- 15 lira alınıyor. Bu 
turisti kazıklama ortamını yaratıyor. Gelen turistin sürekliliğini de 
sağlamıyor. Ortamda güven kalmadı. 40- 50 liraya satılan her şey 
dahil otellerde çıkan ürünler hakkında ne düşünürsün? Ben gıda 
toptancısıyım. 5 liraya kokteyl satılıyor, içeriğine bakın. İçeriğinde 
mutlaka kokteyl şurupları adı altında üretilen ürünler vardır. 
İşte Marmaris’te geçen günlerde bidonlarla merdiven altı üretim 
içkiler yakalandı. Diğer bölgelerde de yakalanıyor.

Tüm belediyelerde ruhsatsız işyeri var. Belediye 
başkanlarımız çıkıp esnafı kötülüyor. Marmaris’te 6 belediyeden 
ruhsatlı işyeri sayısını aldım. Toplamda 6 bin civarında. Vergi 
Dairesi kayıtlarında 11 bin, esnaf odası ve Ticaret Odasına kayıtlı 

üyeler toplamda 11 bin. Aradaki 5 bin işletme nerede? Esnaf 
kötü değil, onları idare edenler kötü. Ruhsatsız işletmelerin tespit 
edilmesi lazım, hepimizin işyeri envanterini hazırlayıp önlerine 
koymamız lazım”. 

“Haklısınız diyorlar orada kalıyor”
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mah-

mut Serdar Kocadon; “İşletme fazlalığından çok muzdaripiz.  
O kadar çok işyeri fazlalığı var ki. Biz yıllardır işletmeler fazla, 
sınırlandıralım diyoruz. Sonuca ulaşamadık. Kişilerin ticaret 
özgürlüğü var. Maalesef isteyen istediği işi, istediği yerde yapıyor. 
Belki bu güzel bir şey ama Bodrum, Fethiye, Marmaris, Çeşme, 
Manavgat ve Kuşadası gibi yerlerde fazla işyeri sıkıntısı başlıyor.  
Gereğinden fazla işletme olduğunda bundan en büyük zararı dev-
let görüyor.  İşyeri fazlalığı olunca kazanç azalıyor, herkes zarar 
ediyor. Devlet vergi alamıyor. İşletmeler kapanınca çalışanlar işsiz 
kalıyor, işsizlik artıyor. Ciddi boyutta işveren tarafından işçinin 
hakkı yeniyor.  Çünkü ödeyecek parası yok. Ayrıca alamamalarının 
yanında işçiler çok düşük fiyatla çalışıyorlar. Her yönden ciddi 
sıkıntı yaşatıyor. Bu durum göçü de tetikliyor. İşyeri açmaya gelen 
iki kişi de çalıştırmak için getiriyor. Sahil kesimlerinde ciddi nüfus 
artışı var. Bu olumsuzlukların önlenmesi için isteyenin istediği 
yerde işyeri açamaması lazım. İlçelerde, illerde bir komisyon 
kurulmalı, komisyon nerede açacağını göstermeli. Açılmaması 
gereken yere açılmamalı. Dünya’da Avrupa’da bu böyle. İsteyen 
istediği yerde elini kolunu sallayarak işyeri açamıyor. Bu bak-
kal dükkanı için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Bir de bize 
bağlı olmayan işletmeler var. Sadece tüccarlar değil diğer meslek 
kollarında da bu sıkıntı var. Örnek olarak avukatlık büroları var. 
Türkiye’de en fazla avukat Muğla Barosuna bağlıymış. 

Biz başvurumuzu yaptık, herkes çok iyi yapmışsınız diyor 
ama orada kalıyor. Herkes haklı olduğumuzu söylüyor ama haklı 
olduğumuz kısımları kanuna geçirecek adım atılmıyor”. 

“Komisyon oluşturulmalı”
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Bülent Karakuş; “İlimizde gereğinden fazla işletme 
var ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İsteyenin istediği yerde 
işyeri açmasının önüne geçilmesi için Muğla odaları olarak 

Ticaret Bakanlığı’na yazılı olarak başvuruda bulunuyoruz. Bu 
konuda bakanlığın da bir çalışması var ancak biz de buradan 
destek vermeye çalışıyoruz. Yeni açılacak işletmelerin valilik, 
belediye ve odaların olduğu bir komisyon marifetiyle açılması 
gerektiğine inanıyoruz. Komisyonun görüşünden sonra ruhsat 
verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da başvurumuz 
olacak. Avrupa’da insanlar kafasına estiği yerde dükkan kiralayıp 
istedikleri işi yapamıyorlar. Bu kanunun oluşmasını sağlarsak 
çok kapsamlı bir işyeri envanteri çıkarıp sokak sokak işletmeler 
planlanmalı. Hangi sokakta hangi işyerine ihtiyaç olduğu be-
lirlenmeli. Daha sonra da ruhsat verilmesi tarafsız bir şekilde, 
insanların kafasında torpil geçti imajını bırakmayacak şekilde 
verilmeli.  Sistemi oturtup belli kurallarla yürütülmeli. İnsanlarda 
nerede ne iş yapacağını bilmeli ve kafaları rahat olmalı”.  

“Her yönden zarar veriyor”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Akif Arıcan; “Gereğinden fazla işletme açılması her 
yönden zarar veriyor. İşletmecilere, çalışanlara, devlete ve hatta 
buraya gelen turistlere de zarar veriyor. Gereğinden fazla işletme 
varsa hiçbiri kazanamıyor. Burada en büyük zarar da korunması 
gereken dürüşt işletmeciye oluyor. Öte yandan işletmeler 
kazanamayınca çalışanlarına da yeterli ücreti veremiyor, ya da se-
zon sonunda hiç vermeden kaçabiliyor. Kapanan işletmeler ned-
eniyle işsizlik artıyor. Normal şartlarda ciddi oranda vergi alması 
gereken devlet de, bu şartlarda vergisini alamıyor, sgk primlerini 
alamıyor. Öteki taraftan gelen tatilcilerde yerlisi yabancısı sağlıklı 
ve nitelikli hizmet alamıyor. Fiyat karmaşası nedeniyle bölgemize 
ciddi güvensizlik duyuluyor. Bu bölge turizmini ciddi şekilde 
olumsuz etkiliyor. Ayrıca bölgemizde yaşanan bu fiyat karmaşası, 
alım gücü düşük turistlerin akınına neden oluyor ki, bu alım gücü 
yüksek turisti de kaçırıyor. Bizde; halk olarak, odalar olarak, sivil 
toplum örgütleri olarak, yerel ve genel yönetimler olarak her yıl 
nasıl daha fazla turist getiririz, nasıl alım gücü yüksek turist get-
iririz diye çaba sarf ediyoruz. Önce sorunları tetikleyen, sorunları 
büyüten nedenleri ortadan kaldırmak gerek diye düşünüyoruz. 
Çalışmalarımız da bu yönde”.
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Akreditasyon denetimi yapıldı
FTSO’da yüzler gülüyor. 

Denetimlerle de ortaya çıkan başarı 
grafiğinin yükselmesi, seçilmişler 
kadar, işlerini en iyi şekilde yapmak 
için çaba sarf eden çalışanları da 
mutlu ediyor. 

Akreditasyon denetimlerinde 
en ince ayrıntılara kadar incelenen 
FTSO’nın çalışmalarını başarıyla 
yürüttüğü belirtildi.

FTSO’nun çalışmalarından 
övgüyle bahseden Türk Loydu Vakfı 
denetçisi Orkun Kumral ve TOBB 
Kalite Eğitim Müdürü Halil Sait 
Güler, denetimlerinde FTSO’nun 
kalite sitemini özümsemiş ve uygu-
layabilen bir yapıya dönüştüğüne 
dikkat çektiler.                                                                          

2010 yılında TOBB Akreditasyon 
sistemine standartlarını oluşturarak C 
sınıfından katılan Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odası, üç yıl aradan sonra yapılan ilk 
denetimde başarılı bulundu. Türk Loydu 
Vakfı tarafından atanan denetçi Orkun 
Kumral ve TOBB Kalite Eğitim Müdürü Halil 
Sait Güler’in gözetiminde “Akreditasyon 
Standartları”  uygulamalarını gözden geçirdi. 

23 Eylül tarihinde sabah mesai 
saatlerinde başlayan denetim , standart 
kapsamındaki tüm kayıt ve belgelerin tek tek 
incelenmesi ile akşam saatlerine kadar sürdü.

Denetim sonucunda açıklama ya-
pan denetçi Orkun Kumral puanlamayı 
hemen söyleyemeyeceğini fakat gördüğü 
belge düzeni ve iyi uygulama örnekleri 
ile FTSO’nun Türkiye’de gördüğü en iyi 
odalardan biri olduğunu söyledi. EFQM 
Mükemmellik Modeline başvurulmasının 
da faydalı olacağını düşündüğünü be-
lirten Kumral, Odanın çalışanlarının ve 
düzeninden gördüğü kadarı ile kalite 
sitemini özümsemiş, uygulayabilen bir 
yapı olduğunu söyledi.  TOBB Akredita-
syon Sisteminde A,B.C sınıflandırmaları 
bulunduğunu Fethiye Ticaret Odasının 
gördüğü bir çok A odadan daha iyi 
bir işleyiş yapısına sahip olduğunu 
ve bu sistemde konumunu A olarak 
adlandırabileceğini söyledi. TOBB Akredi-
tasyon Sistemine göre bir Odadan bekle-
nen tüm yükümlülükleri fazlası ile yerine 
getirdiğini gördüğünü, üyeler için Dış 
Ticaret konusunda destekleyici faaliyetler-
in artmasının yerinde olacağını söyledi. 

Gözlemci olarak denetime katılan 
TOBB Kalite ve Eğitim Müdürü Halil Sait 
Güler FTSO’da çok iyi uygulama örnekleri 
gördüğünü ve bunların diğer odalarında 
yararlanması açısından paylaşılmasını 
Genel Sekreter Füsun Şahin’den rica etti.

MÜSİAD tanışma ziyaretlerinde

Kuruluşunu tamamlamasının ardından 
ziyaretlerine başlayan MÜSİAD Muğla 
Şubesi, FTSO’nı ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler. 

35. MÜSİAD Şubesi olarak Aralık  
2012’de faaliyetlerine başlayan MÜSİAD 
Muğla Şube Başkanı Sayim Akdeniz, 
Başkan Yardımcısı Kazım Demir, Başkan 
Yardımcısı Özer Kolcuoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Kemal Tufan, Barış 
Cantopçu, Fethiye Teşkilat Sorumlusu Me-
hmet Atlı , Ali Topaloğlu, Hamza Akercan, 
Serdar Korucu , üyelerden Soner Muslu, 
Hasan Nazlı, Burhanettin Tuna , İhsan 
Küreci ve Şube Müdürü Nurhan Keleş ve 
Şube Sekreteri Emre Akkaya’dan oluşan 
15 kişilik heyet Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan’a kendilerini ve 
MÜSİAD’ı tanıttı.

Şube Başkanı Sayim Akdeniz 
Müsiad’ın Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin kısaltması olduğunu 5 Mayıs 
1990 Tarihinde İstanbul’da kurulduğunu ve 
şu anda 35 şube 14 temsilcilik ile faaliyet 
gösterdiğini, kamuoyunda Müslüman Sa-
nayici ve İşadamları yakıştırmasının çokça 
yapıldığını,  bu tanımlamanın derneğin 
muhafazakar yapısını vurgulamakla birlikte 
önemli noktanın toplumun sorunlarına 
duyarlı saygın ve güvenilir işadamlarını 
bünyesinde barındıran bir dernek 
olduklarını ve yapılan araştırmalarda bu 

kriterleri yerine getirmeyenlerin derneğe 
kabul edilmediklerini söyledi.

Ev sahibi ve dernek üyesi olarak 
söz alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Burhanettin Tuna, bu dönem Oda yöneti-
minde yer almayı düşünmemekle birlikte 
Teleferik Projesini yarım bırakmamak 
adına kendisinden istenen destek için 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu’na tekrar aday olup seçildiğini, bu 
projeyi tamamlayarak yerini daha genç 
arkadaşlara bırakmak istediğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
ise Ticaret ve Sanayi Odalarının üyeleri ve 
toplum adına sorunları tespit edip kamusal 
karar vericilere ileten, harekete geçiren ve 
takip eden yapılar olduğunu bu amaçla 
çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belir-
terek konuklara odanın çıkarmış olduğu 
yayınlar ve iletişim yöntemleri hakkında 
bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Burhanettin 
Tuna’nın belirtmiş olduğu gibi bir kurumda 
20 yıl gibi uzun süreli yönetimleri doğru 
bulmadığını yasal koşullar oluşmasının 
ardından, Teleferik Projesi gibi toplum için 
önemli olan yatırımları bitirmek amacı 
ile tekrar aday olarak seçildiğini, gönül-
lülük esasına dayanan Oda yönetimini yeni 
seçilen gençlere devretmeyi hedeflediğini 
belirtti. 

Göreve başlayan Seydikemer 
Kaymakamı Muammer Köken’i ziyaret 
eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Başkan Yardımcısı Burhan-
ettin Tuna ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Adnan Bakırcı, yeni kurulan 
ilçelerde çalışmaların güç olduğuna 
değinerek başarılar dilediler.

Kaymakam Muammer Köken 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Fethiye ile Seydikemer 
arasındaki bütünlüğün kopmaması 
gerektiğine işaret etti.

Seydikemer’e Bingöl’ün Genç ilçesin-
den atanan Kurucu Kaymakam Muammer 
Köken’in göreve başlamasının ardından Fethiye 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Adnan 
Bakırcı nezaket ziyaretinde bulunarak başarılar 
dilediler.

Büyükşehir Yasasının onaylanmasıyla bir-
likte Muğla’da 28 köyü bulunan Kemer Beldes-
ine 24 köy daha eklenerek ilçe olan Kemer 
Beldesi ismi Seydikemer olarak değişmişti. 

Kaymakam Muammer Köken Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış olduğu 
nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, 
memnun olduğunu dile getirdi. Kaymakam 
Köken konuşmasında  “Seydikemer’in 
Fethiye’den ayrıldı diye bütünlüğü kopmamalı. 
Seydikemer’deki FTSO üyeleri aynı şekilde 
FTSO’ya üye olarak kalmalı. Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasından da, potansiyeli olan 
Seydikemer’in tanıtımında bizlere destek 
olmasını bekliyoruz” dedi. 

Akif Arıcan Kaymakam Muammer Köken’e 
yeni görevinin hayırlı olmasını diledikten sonra 
Oda faaliyetleri ve bölge hakkında bilgiler verdi. 
Arıcan yeni ilçe olan Seydikemer’in tanıtımı ve 
yapılanmasında katkıda bulunmaktan mem-
nuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kaymakam Köken:”Bütünlük Korunmalı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3. 
Bölge İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 4 
Eylül tarihinde Muğla’da yapıldı. Muğla Valisi 
Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirilen toplantıda, piyasada denetim-
lerin artırılarak tüketicilerin zarar görmesinin 
önüne geçilmesi konusunda bilgiler verildi.

Toplantıya Ege İllerini kapsayan 3. 
Bölge grubunda yer alan Aydın, Balıkesir, 
Çanakkale, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak 
ve Muğla’dan Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürleri, KOSGEB Hizmet Merkezi 
Müdürleri, Muğla Bölgesi Ticaret ve Sanayi 
Odaları yetkilileri katıldı. 

GEKA temsilcileri ve ‘Sanayicilerin 
Sorunları, Çözüm Önerileri ve Beklentil-
eri’ hakkında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunulması amacıyla FTSO’ndan 1 nolu 
meslek komitesi üyeleri Kıymet Günay, 
Ramazan Angay, Recep Sökmen ve Oda 

üyelerinden Harun Günay, Tuncer Kaçar ve 
Ar-Ge Uluslararası ilişkiler Memuru Yüksel 
Kart katıldı.

İki gündem maddesi görüşülen 
toplantının verimli geçmesini dileyen Vali 
Güvençer konuşmasında, sorunlara çözüm-
lerinin bulunacağını ve bu çözümlere ilişkin 
uygulama birliğinin sağlanacağını dile getirdi.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
uzmanları tarafından, ‘2023 Vizyonunda 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinin 
Etkinliğinin Artırılması’ sunumu yapıldı. 

Üniversitelerin, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Projeleri’nin arttırılmasında ka-
munun rolü görüşülmüş ve konu hakkında 
bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumlarda Sanayi ürüleri Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürlüğünün tüketi-
cileri korumak ve haksız rekabeti önlemek 
amacı ile denetimlerini artırılması gerektiği 
belirtildi.

Piyasa denetimleri artacak
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Bu sene ikincisi düzenlenen Fethiye 
Klasik Müzik Festivali başarıyla tamamlandı. 
Genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 
hayatını kaybeden Fethiye’nin yetiştirdiği 
dünyaca ünlü genç viyolonsel sanatçısı Beny-
amin Sönmez anısına düzenlenen festival, 
birbirinden renkli konserleriyle hafızalara 
yerleşti. Viyolonselin dünyadaki en önemli 
sanatçılarından Natalie Gutman ve piyano 
üstadı sanatçı Fazıl Say’ın renk kattığı fes-
tivalde, Babadağ’da ilk kez bir klasik müzik 
konseri de verildi.

Natalie Gutman, fazıl Say gibi ünlü 
sanatçıların yanında Antalya Senfoni 
Orkestrası, Çelliçel, CSO Çello Quartet, 
Svyatoslav Moroz ve genç sanatçıların yer 
aldığı festivalde Fethiye Belediyesi tarafından 
yapılan Benyamin Sönmez parkı da açıldı. 

Festival kapsamında gelen Mersin 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hocaları 
ve öğrencilerinden oluşan  grubunun 
müziğinin eşliğinde açılışı gerçekleştirilen 
parkta, Benyamin Sönmez’i unutturmayacak 
bir heykel de bulunuyor. Parkın açılışının 
ardından 2. Fethiye Klasik Müzik Festivaline 
katkılarından dolayı Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odası’na verilen plaketleri FTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Burhanettin 
Tuna, Günay Özütok ile FTSO Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Uğur Çaçaron aldı.
Babadağ’da ilk kez klasik 
müzik konseri yapıldı

 Ünlü Paraşüt merkezleri arasında yer 
alan ve manzarasıyla ziyaretçilerini kendine 
aşık eden Babadağ zirvesinde 1700 rakımda 
20 Eylül Cuma Günü muhteşem bir çello 
ziyafeti yaşandı. CSO Cello Quartet grubu 
birbirinden güzel eserler sundu.  Konsere 
Muğla Milletvekilli Ali Boğa’nın yanı sıra 
Muğla Odalarının meclis başkanları, yönetim 
kurulu başkanları ve yöneticileri ile müzik 

severler katıldı.
Muğla ticaret ve deniz ticaret odası 

yöneticilerinin de katıldığı konser öncesi 
konuşma yapan Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan “ Bu eşsiz manzara eşliğinde konser 

olması heyecan verici. Bu tip festivallerin 
Fethiye’mizde sürekli olmasını dilerim. Bu 
faaliyetler bölgemizin tanıtımında büyük 
katkı sağlamaktadır. Şimdiden Cello Quartet 
grubunundaki tüm müzisyenlere teşekkür 
ederim” dedi. 

Klasik müzik festivali tamamlandıFethiye için işbirliğindeyiz

Dernekleşme yolunda ilerleyen 
Fethiye Gazeteciler Plat-

formu üyelerinin FTSO’yu ziyaretinden 
işbirliği çıktı. Fethiye Çalışan Gazeteciler 
Platformunun kurulmasının ardından 
dernekleşme çalışmalarına başlayan 
Fethiyeli gazeteciler, bir yandan da kamu 
kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek bir 
araya gelme amaçlarını anlatarak Fethiye 
için yapılacak çalışmalarda işbirliğine 
gideceklerini ifade ediyorlar.

Gazeteciler, bugüne kadar sıcak 
ilişki içinde oldukları FTSO ile bu 
ilişkilerinin devam etmesini istedikler-
ini belirterek, Fethiye için yapılacak her 
çalışmada birlikte hareket edebilecekler-
ini dile getirdiler.

24 Eylül Salı Günü FTSO Başkanı Akif 
Arıcan’ı ziyaret eden kurulma aşamasında 
ki Fethiye Gazeteciler Derneği Kurucu 
Başkan Yardımcısı Fatih Yılmaz, kurucu 
yönetim kurulu üyeleri Sıdıka Kölemen, Seda 
Köktener, Dilek Taş, Orhan Okutan, Murat 
Yalçın, Mustafa Küçükaydın, Zafer Özdemir, 
Selin Ay, Serap Ülkü’den oluşan Fethiyeli 
gazeteciler, dernek kurulması için yürütülen 
çalışmaları ve neden bir araya gelme ger-
ekçeleri hakkında da bilgi verdiler.

Ziyaretçiler adına konuşan Fatih 
Yılmaz dernek kurma çalışmalarının devam 
ettiğini belirterek, bir yandan da kurum 
ve kuruluşları ziyaret ettiklerini söyledi. 
Yılmaz konuşmasında neden bir araya gelme 
ihtiyacının doğduğu hakkında bilgiler ver-
irken,  Fethiye’nin sorunlarının çözümünde 
üzerlerine  düşenleri  yapmaya hazır 
olduklarını da söyledi. 

Konuşmasında birlikte hareket etmenin 
önemine değinen FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan Fethiye için tüm ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmaya 
önem verdiklerini Fethiyeli gazetecilerinde 
bu amaçla bir araya gelmelerinden mem-
nuniyet duyduklarını belirtti.  Yerel basının 
gelişmesini desteklediklerini, çünkü Fethiye 
İlçesinin sorunlarını ortaya çıkarıp ilete-

bildikleri sürece çözüm bulunabileceğini, 
bunun içinde beraber çalışmanın önemli 
olduğuna değinen Arıcan Fethiye’nin 
sorunlarının çözümü amacıyla kurum ve 

kuruluşları bir araya getirmek için yaptıkları 
çalışmalardan örnekler verdi. Arıcan 
sorunların çözümünde birlikte çalışmaktan 
memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Amerikan Kültür Derneği Dil 
Okulu işbirliğinde üye işletme 
sahiplerine ve üye işletmelerde 
çalışanlara yönelik indirimli yabancı 
dil kursu düzenlendi. Rusya`dan 
gelen turist sayısında artış kaydedi-
lmesi nedeniyle işletmelerden gelen 
talep üzerine kurslar Rusça  ve 
İngilizce olarak belirlendi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yapılan açıklamada Amerikan 
Kültür Derneği Dil Okulu ile işbirliğine 

gidildiği belirtilerek “Söz konusu dil 
kursları fiyatı üye işletmeler için %63 iskon-
tolu uygulanacaktır. Bu da yeni başlayacak 
kurs dönemi için kursa devam edecek kişi 
başına 296 TL bedele karşılık gelmektedir. 
Yeni başlatılacak kurslarla ilgili kayıtlar 
başlamıştır. Düzenlenecek kurs 100 kişi ile 
sınırlıdır. Kurslarda her işletme için 2 kişilik 
kontenjan bulunmaktadır.

İlgilenenler kayıt için Amerikan 
Kültür Derneği`nin 614 71 87 numaralı 
telefonlarından bilgi alabilirler. Kursa 
katılabilmek için gerekli evraklar; nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve işletme çalışanları 
için maaş bordrosudur” dendi.

Arıcan üye ziyaretlerini sürdürüyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında 
üyelerle iletişimin güçlendirilmesi, yaşanan 
sorunların belirlenmesi amacıyla odaya yeni 
kayıt olan üyenin bir ay içinde ziyaret edilm-
esi kapsamında Odaya kayıt olan yeni üyeleri 
ziyaret eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Oda faaliyetleri hakkında da 
bilgiler veriyor. 

03 Eylül tarihinde yeni üye olan iş ye-
rlerine ziyaretlerde bulunan FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fethiye’nin 
ekonomik hayatının sorunları hakkında soh-
bet ederek  odanın girişimleri ve faaliyetleri 
hakkında üyelere detaylı bilgiler verdi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan Lotus 
Design’dan Dilara Isparta, Adanalı Hasan 
Kolcuoğlu Restoran’dan Murat Tiryaki ve 
Tarkan Kolcuoğlu, Shaka Restoran’dan Emre 
Ekizoğlu, Matisse Restoran’dan Cafer Yakın, 
Bire Bir Etüt Merkezi’nden Ayhan Böce, 
Onur İnşaat’tan Mevlüt Demir, Gürhanlar 
Yapı’dan Mehmet Sinan Gürhan ve Mok 
Aroma’dan Mehmet Kasap’la görüştü. 
Görüşmelerde işletme sahipleri FTSO 
Başkanı Akif Arıcan`ın Fethiye`nin temel 
problemlerine yaklaşımı, turizmi ve tanıtımı 

için geliştirilen projeler konusundaki gay-
retini takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Oda hizmet ve faaliyetlerinden mem-
nun olup olmadıkları ve neler yapılabilir ko-
nusunda üyelerin düşüncelerini alan FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan her 
zaman üyelerin yanında olduklarını, bunu 
üyelere hissettirmek istediklerini dile getirdi.

Fethiye’deki trafik, alternatif turizm, 
körfezin kirliliği, turizm sezonun  uzatılması, 
Babadağ teleferik projesi ve Babadağ’da 
verilen hizmetler gibi konularda üyeler-
imizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunan 
Akif Arıcan bu problemlerin Fethiye’deki 
tüm sivil toplum ve kamu kurumlarının 
birlikte hareket ederek ortak akıl yürüt-
meyi başardıktan sonra Fethiye’ye değer 
katabileceğini ve marklaşma yolunda yol 
alınabileceğini  sözlerine ekledi.  FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
Türkiye’de 365 oda ve borsa içinde sadece 
İzmir-Kocaeli ve Ankara odalarının sahip 
olduğu mükemmellik  modelinin aynısının 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda da 
gerçekleşeceğini ve bu konuda girişimlerin 
ve eğitimlerin başladığını söyledi.

FTSO Üyelerine indirimli dil kursu
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FTSO Haberler

2013 Yılının ilk dokuz ayında 
Babadağ’dan yapılan atlayış 
sayısı 62 bin 491’i kişiyi 

buldu. Bu sayı bugüne kadar en fazla 
atlayışın yapıldığı 2012 yılının toplam 
atlayış sayısı olan 62 bin 133 kişiyi 
geride bıraktı. 

Fethiye Güç Birliği Tur. Tan. Tic. 
Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan uçuşlar ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamada 2013 yılında Babadağ’dan 
atlayışların geçen yılı şimdiden 
geçtiğini belirterek yılsonuna kadar 
atlayış sayısının 75 bini bulacağı ümit 
ettiklerini söyledi.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü 
merkezleri arasında yer alan, Babadağ’dan 
2013 yılının ilk dokuz ayında yapılan 
uçuş sayısı geçen yılın toplam rakamlarını 
şimdiden geçti. 2012 yılında toplam 
62 bin 133 kişi atlayış yapmıştı. 2013 
yılının ilk dokuz ayında ise rekor bir se-
viyeye çıkarak 62 bin 491 atlayış yapıldı. 
Fethiye Güçbirliği şirketince Babadağ’ın 
işletmesinin alınmasının ardından yamaç 
paraşütü uçuşlarının daha sağlıklı yapılması 
için çaba sarf ediliyor. Kalkış pistlerinin 
parke döşenmesi, sporcuların ihtiyaçlarının 
giderilmesi için ortam oluşturulması, sağlık 
ekibi ve ambulans bulundurulması, yolun 
en sıkıntılı bölümünün parke kaplanması 
gibi çalışmalar, yamaç paraşütü uçuşları için 
Babadağ’ı her geçen gün daha fazla tercih 
edilir konuma getiriyor.

Babadağ’dan yapılan uçuşlar ile ilgili 
bir açıklama yapan Fethiye Ticaret San-
ayi Odası ve Fethiye Güç Birliği Tur. Tan. 
Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan “Babadağ Mesire ve Hava Sporları 
Merkezinden 2013 yılının ilk dokuz ayında 
2011 ve 2012 senelerine göre ciddi oranda 

artış yaşandı. Şimdiden 2011 ve 2012 
yıllarında yapılan toplam atlayışları geçmiş 
durumdayız. Bu artışın yılsonuna kadar 
devam edeceğini tahmin ediyoruz. Toplam 
atlayış sayısının da 75 bini bulmasını ümit 
ediyoruz. Teleferik projesi ve yeni pis-
tler için çalışmalar sürüyor. Devam eden 
çalışmaların tamamlanmasının ardından 
Babadağ, 12 ay uçuş yapılabilen dünyanın 
en önemli uçuş merkezi olacak. Okul ve 
kulüp sporcularını bölgemize çekmek için 
yurtiçi ve yurt dışında ciddi bir çalışma 
süreci içine gireceğiz. Yamaç paraşütü 
şirketleri kış aylarında da faaliyetini 
sürdürebilecek. Yaşanacak hareketten tüm 
esnaf faydalanacak” dedi. 

Doğru “Babadağ yolunda yapılan 
çalışmalar yerinde”

FTSO Yönetim Kurulu  Başkanı 
Akif Arıcan 04 Eylül tarihinde Fethiye 
Karayolları 131. Şube Şefi Osman Doğru’yu 
ziyaret ederek Babadağ yolundaki yaşanan 
sorunların kalıcı çözüme kavuşması 
amacıyla görüş alış verişinde bulundu.  

Görüşmede yola yapılan çalışmaları 
anlatan Arıcan, yolun daha sağlıklı olabilm-
esi için yapılabilecek çalışmalar hakkında 
görüş istedi.

Osman Doğru ise Babadağ yolunda 
yapılan işlemin doğru bir çalışma olduğunu 
dile getirerek, yolu kullanan araçların 
yavaş gitmeleri halinde bozulma sürecini 
uzatacağına dikkat çekti.

FTSO Başkanı Akif Arıcan ziyarette 
yaptığı konuşmada “Stabilize olan yolun 
bakımını her ay yapıyoruz.  Bu sene Ağustos 

ayında bakım için 20 Bin lira harcandı. 
Ancak ne kadar özenli çalışılırsa çalışılsın, 
yol kısa sürede bozuluyor. Babadağ zirveye 
çıkan yol ormana ait. Daha önce asfalt 
yapmak için girişimde bulunduk. Ancak 
Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından 
yolun asfalt yapılmasına izin verilmedi. 
İmkanlarımızla yolun sadece 4 kilometres-
ini parke ile kaplayabildik. Şimdi Güney Ege 
Kalkınma Ajansı’na bir proje yazdık. Pro-
jenin bu ay içinde onaylanmasını bekliyoruz. 
Proje kapsamında bu yolun 4 kilometresi 
daha parke kaplanacak. Böylece 8 kilome-
trelik stabilize bozuk yolu, 4 kilometreye 
indirmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda da imkanımızın elverdiği ölçüde yol-
un kalanını da yapmayı arzuluyoruz” dedi.

Karayolları Fethiye Şube Şefi Os-
man Doğru ise Babadağ yolunda yapılan 
işlemin yolun fiziki şartlarını ele alırsak 
doğru bir çalışma olduğunu söyledi. Bu tip 
eğimli yollarda greyderlerle reklaj yapılıp 
toprak döküldükten sonra sulanıp silindirle 
sıkılaştırılarak bakım yapılabildiğini be-
lirten Osman Doğru yolun asfalt yapılması 
halinde bakım ve onarımının daha zor ve 
masraflı olacağını söyledi. Osman Doğru 
Fethiye Güçbirliği şirketinin yapmış olduğu 
uygulamanın teknik açıdan en doğru uygu-
lama olduğunu belirterek “Yolun daha uzun 
süre dayanıklı olması için bu yolu kullanan 
turizmci arkadaşların biraz daha yavaş 
gitmeleri gerekiyor. Yavaş gitmeleri halinde 
yolun bozulma süreci uzayacaktır. Babadağ 
yolunun kalıcı çözümü, yolun parke 
döşenmesidir” dedi.

Babadağ rekora gidiyor


