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Ak Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, Ak Parti 
Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Ali Türkan, Ak Parti 
Fethiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferzan Çakal 
ve beraberindeki heyetle birlikte 18.06.2012 
Pazartesi günü Odamızı ziyaret ettiler. Ziyarette 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Babadağı 
Teleferik Projesi 
hakkında milletvekili 
Sayın Ali Boğa`ya 
bilgi verdi. 

FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Vekilimiz Ali 
Boğa`nın her zaman 
bizlerle temas içinde 
olduğunu, turizme hız 
kazandıracak ve 
bölgenin değerini 
arttıracak Babadağ 
Teleferik Projesinin artık sona yaklaştığını 
vurguladı. Milletvekili Sayın Ali Boğa ise 
Teleferik Projesi için FTSO`ye vermiş olduğu 
desteği sürdüreceğini açıkladı ve ``Prosedürler 
yavaş yavaş çözülüyor. Ben buradan Fethiye 
Ticaret Ve Sanayi Odası`na ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Arıcan`a teşekkürlerimi 
iletiyorum. Onlar da projeyi tamamen 
sahiplenerek yürütüyorlar. Daha önce bu proje 
çok konuşuldu, ama şimdi pürüzler çözülüyor. 
Bu proje de bizde üstümüze düşeni yapıyoruz. 

Fethiye Ticaret Ve 
Sanayi Odası`yla 
işbirliği 
halindeyiz. 
İnşallah, bunu 
Fethiye Ticaret Ve 
Sanayi Odası`yla 
beraber ülkemize 
armağan 
edeceğiz`` dedi.

Yapılan 
görüşmede 
Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ve Fethiye Güç 
Birliği Ltd. Şti. 

Müdürü Arıcan, Babadağı Teleferik Projesi`yle 
ilgili kalan pürüzleri Vekilimiz Sayın Ali 
Boğa`ya iletti. Sayın Boğa`da gerek Muğla`da 
gerekse Ankara`da olan bürokratik engelleri 
çözeceğini vurguladı. 

FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Milletvekilimiz Sayın Ali Boğa Odamızı Ziyaret Etti

3 Nolu Meslek Grubu Kahvaltısı Yapıldı
16 Haziran 2012 Cumartesi günü 3 Nolu 
Otomobiller Ve Hafif Motorlu Taşıtların Satışı, 
Motorlu Taşıtların Parça Ve Aksesuarları İle 
Akaryakıt Satışı Grubu dayanışma kahvaltısı Marina 
Vista Hotel`de gerçekleşti. Kahvaltıda 3 Nolu 
Meslek Komitesi Üyesi Nuri Nezir Kıvrak meslek 
komitesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`ın 
da oda yönetimi ve faaliyetleri hakkında 
konuşmasının ardından komite üyeleri sektörle ilgili 
sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettiler. 

Meslek grubu üyelerinin birbirleri ile kaynaştığı 
kahvaltıda, sektörün sorunları dile getirildi. 
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Turizm bölgesi olan ilçemizin en önemli sorunlardan 
biri olan gıda güvenliği Fethiye Ticaret Ve Sanayi 
Odası Likya Salonu`nda yapılan seminerle dile 
getirildi. Gıda Mühendisi Oktay Darcan, 
katılımcılara Fethiye`deki işletmelerin hijyenik 
problemlerinin çözülmesi için alacakları önlemleri 
vurguladı. Sayın Darcan, Fethiye gibi turizm 
pastasından beslenen bir ilçenin gıda koşullarına 
daha dikkatli davranırsa, turizmde kalitenin 
artacağını ifade etti. Artan kalitenin de ilçeyi 
turizmde üst basamaklara yükselteceğini belirtti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, kaçak içki satışının bölgemizde 
kendimize sıkılmış olan bir kurşun olduğunu 
söyledi. Geçen sene Bodrum`da meydana gelen 
olaydan sonra, denetimlerin arttığını, bunu daha da 
arttırmamız gerektiğini vurguladı. 

İşletme sahibi katılımcılar da genellikle alkolden 
alınan yüksek ÖTV oranından şikayet ettiler ve 
``Alkolde ÖTV oranı düşerse, kaçak pay 
kendiliğinden azalacaktır,``dediler.

Öğleden sonraki oturumda ise, Kooperatif 
Başkanları, İl, İlçe Tarım Müdürlükleri sütün daha 
hijyenik bir şekilde depolanması için gerekli olan 
onayları üyelerine ilettiler. Soğutma merkezlerinin 

onay kapsamına alındığını hatırlattılar. Fethiye 
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak 
``Muğla Valiliği süt tebliğini çıkarmış olup, 
uygulamaya konması için bu yılın sonuna 
kadar süre tanınmıştır. Takvim işlemektedir. 
Birlik olarak bölgemizde çiftçi şartlarında 
üretilen sütün gıda güvenliği içerisinde 
toplanması, depolanması, soğutulması ve satışa 
arz edilmesi için ruhsatlandırma çalışmalarını 
başlattık. `` şeklinde konuştu.

Toplantıdan sonra süt birliği yöneticileri yeni 
çıkan yönetmeliğin ilçe ekonomisine nasıl 
katkıda bulunacağını tartıştılar. 

Süt ve Gıda Güvenliği ``Kalite ve Hijyen`` Semineri Odamızda Gerçekleşti

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin sorunlarını ve 
geleceğini görüşmek, odamızın bugüne kadar yaptığı 
faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi vermek ve 
görüş alış verişinde bulunmak amacıyla ilçemizin 
kanaat önderleri ile 20 Haziran 2012 tarihinde, 
odamız Meğri Salonu`nda toplantı düzenledi.

Toplantıya Belma Aybek, Emine Gülgenbay, Sedat 
Selvi, Soner Uludağ, Ayşe Tüzemen, Hasan Sertel, 
Hulusi Özmekik, Hüseyin İrbeç katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizde 
odamızın yaptığı ve yapılacak projeler hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. FTSO`nun üyelerle iletişim 
için neler yaptığının yanında, eğitim ve seminerlerle 
üyelerin kendi gelişimlerine odamızın yardımcı 
olduğunu belirtti. 

Katılımcılardan Ayşe Tüzemen, Fethiye`de turizmin 
gelişmesi için altyapının çok önemli olduğunu 
vurguladı. Sayın Tüzemen, ``Görüntü kirliliğine 
neden olan direklerin yer altına alınması, sularımızın 
kirletilmemesi gerekiyor`` şeklinde konuştu. Ayrıca 
Ölüdeniz`de işletme sahibi olan Emine Gülenbay ise 

Fethiye`nin diğer bir gündem maddesi olan 
deprem ile ilgili görüşlerini paylaştı. Sayın 
Gülenbay, ``Depremle ilgili yapıların gözden 
geçirilmesi, depreme hazırlıklı olmamız 
gerekiyor`` diyerek olası bir depremde 
Fethiye`nin iyi bir sınav vermesi gerektiğini 
söyledi. 

Katılımcılar, verimli geçen toplantıdan ve 
FTSO`nun misafirperverliğinden dolayı FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`a 
memnuniyetlerini ilettiler.

Kanaat Önderleri Toplantısının 11.`si Gerçekleştirildi
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19 Haziran 2012 günü sabah saatlerinde, 
Dağlıca`daki sınır karakolumuza yapılan hain 
saldırıda, 8 şehit, 16 askerimizin de 
yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle 
öğrendik. Hain saldırının zamanlaması 
manidardır. Bu vatan, dağda yaşayan 
istedikleri sadece kan olan hainlere 
bırakılmayacaktır. Barış ve kardeşliğe vurulan 
bu kurşun için ülkenin her köşesinden, her 
vilayetteki sivil toplum örgütünden ``artık 
yeter`` feryatlarını bekliyoruz. 

İş dünyası adına hain saldırıda şehit olan 
askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
yüce milletimize başsağlığı, yaralı 
askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.

FTSO`dan Teröre Lanet


	Page 1
	Page 2
	Page 3

