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FTSO Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirke-
ti Müdürü Akif Arıcan’ın daveti üzerine ekibiy-
le birlikte Babadağ’a çıkan Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Gürün, zirveye çıkan 
yolun stabilize kısmını Orman Bakanlığı ile 
protokol yapılmasının ardından Büyükşehirin 
yapacağını belirterek “Babadağ’ı dünyanın 1 

numaralı tesisi yapmak için ne gerekiyorsa 
yapmak için hazırız” dedi.

Osman Gürün Babadağ teleferik projesi 
için tüm izinlerin alınmasının mutluluk verici 
olduğunu dile getirdi.

Sayfa 4’de

“Babadağ’ı 1 Numara Yapacağız”

Yatırımcıların 
İlgisi Artıyor

Tandem 
Pilotluğu Meslek 

Standardına 
Kavuşuyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu 
ile imzalanan protokol çerçevesin-
de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
bünyesinde hazırlanmakta olan 
Yamaç Paraşütü Pilotu (Tandem) 
(Seviye 5) Meslek Standardı’na 
ilişkin Çalıştay 5 Ekim 2016 tari-
hinde yapıldı.

Sayfa 3’de

Babadağ Teleferik Projesinde izin-
lerin alınması Fethiyeliler kadar 
yatırımcıları da heyecanlandırıyor. 
FTSO’nun iştiraki olan Güç Birliği 
Şirketi tarafından yürütülen çalış-
malarda izinleri alınan Babadağ Te-
leferik Projesinin ihale hazırlıkları 
sürerken yatırımcı firmaların ilgisi 
de her geçen gün artıyor.

Sayfa 8’de

Fethiyespor’un Forma Sırt Sponsoru Oldu

Fethiyespor, 2016-17 sezonunda sahaya 
forma sırt reklamı olarak “SKYWALK Fethiye-
Babadağ” yazısı ile çıkacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının iştiraki 
olan Güç Birliği Şirketince ihale aşamasına getiri-
len ve “SKYWALK Fethiye-Babadağ” adıyla mar-

kalaşan Babadağ Teleferik Projesi, her alanda 
kendini hissettirmeye başladı. Fethiyespor`un 
forma sırt reklam sponsoru olan “SKYWALK Fet-
hiye-Babadağ”, Fethiye’nin dünyaya açılan yüzü 
konumuna gelecek.                 

Sayfa 5’de
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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.

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.

Vizyonumuz:
Türkiye’de öncü ve lider Oda olmak.

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

Değerlerimiz:
Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, 
liderlik, iş ahlakı, üye odaklılık, kalite, 
güçbirliği ve dayanışma.
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adreslerinden de
ulaşabilirsiniz.

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasın-
ca üye ve üye çalışanlarının gelişimine 
destek olmak ve ekonomiye katkıda 
bulunmak amacıyla düzenlenen “ Pera-
kende Mağazacılık, Görsel Düzenleme 
ve Mükemmel Müşteri Hizmeti Eğitimi” 
FTSO binasında gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan, faaliyet alanında bulunan mağazacılık 
sektörünün gelişime katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlenen “Perakende Mağa-
zacılık, Görsel Tasarlama ve Mükemmel 
Müşteri Memnuniyeti” eğitimi 22 Ekim 
tarihinde gerçekleştirildi. Eğitime farklı 
sektörlere yönelik ürünlerin perakende ti-
caretini yapan mağaza sahipleri ve çalışan-
ları katıldı. Eğitim, Türkiye’nin önde gelen 
eğitim kurumlarından İzgören Akademi 
Eğitmeni ve aynı zamanda mağazacılık 
sektörünün tecrübeli isimlerinden Zeynep 
Ertürk tarafından verildi.

Eğitmen Zeynep Ertürk, eğitim sonun-
da, zor müşteriler ile karşılaşılması duru-
munda izlenecek yollar ile ilgili katılımcı-
lardan gün boyu öğrendikleri bilgileri zor 

müşteriler karşısında uygulamalarını istedi. 
Katılımcılar, sıklıkla karşılaştıkları zor müş-
teri tiplerini canlandırırken eğlenceli anlar 
yaşandı. Perakende Mağazacılık Eğitimi ma-
ğazacılık sektörüne yönelik genel yaklaşım-
ların yanı sıra aşağıdaki konu başlıklarında 
uygulamalı örnekler ile devam etti.

•      Yeni Alışveriş Trendleri        
•     Mağazacılıkta teknik detaylar
•    Görsel Düzenleme Uygulamaları
•    Satış Danışmanının Temel Görevleri
•     5 Altın Kural Uygulamaları
•    İmaj Yönetimi
•   Mağaza İçerisinde Etkin Beden Dili 

Kullanımı
•   Etkin Dinleme ve Konuşma
•  Doğru soru-cevap teknikleri
•  Zor Müşterilerle Başa Çıkmak
•  Ekip içi Motivasyon sağlamak
Katılımcıların aktif katılımı ile gerçek-

leşen eğitime Fethiye Sahaf Kitabevi, Kaya 
Kitabevi, Saliha Sultan Pastaneleri, Şen 
Tekstil, Urba Giyim, Hotiç Mağazası, Birol 
Yatçılık mağazasının da aralarında bulun-
duğu Fethiyeli mağaza sahipleri ile çalışan-
larından oluşan toplam 24 kişi katıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası eğitim-
leri 12 Kasım 2016 tarihinde İzgören Aka-
demi tarafından verilecek olan “Öfke Kont-
rolü” eğitimi ile devam edecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim kurulu üyeleri, kısa bir süre önce 
göreve başlayan Fethiye Vergi Dairesi 
Müdürü Mithat Aktar’ı ziyaret ederek 
başarılar dilediler. Oda yöneticileri, zi-
yarette üyelerinin beklentilerini de dile 
getirdiler. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Ahmet Gürsu Özdemir ve 
Ömer Eriz, Muş’tan Fethiye Vergi Dairesi 
Müdürlüğü görevine atanan Mithat Aktar’ı 
ziyaret etti. Oldukça samimi bir atmosfer-
de gerçekleşen ziyarette Fethiye ekonomisi 
hakkında görüş alış verişinde bulunulur-
ken, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanunda gündeme geldi.

Yaklaşık bir aydır Fethiye’de görev 

yaptığını belirten Mithat Aktar, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odasının çalışmalarını ilgi 
ile takip ettiğini kaydetti. Aktar, teleferik 
projesinin de dikkatini çektiğini söyledi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Aktar’a Babadağ Teleferik Projesi 
Hakkında bilgi verdi. Odanın Fethiye’nin 
çok sayıda ekonomik ve sosyal sorununu 
ele aldığını kaydeden Arıcan, bu sorunların 
‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ ismi ile de 
kitaplaştırıldığını belirtti. Arıcan, bu kitap-
ta bugüne kadar 165 soruna yer verildiği-
ni, bu sorunlardan 37’sinin de çözüldüğü-
nü kaydetti.

Ziyarette görüşülen konulardan birisi 
de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanun oldu. Kanunda ilk kez 
düzenli vergi ödeyen mükelleflere indirim 
yapılmasının dikkat çekici olduğun belir-
ten FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
Gürsu Özdemir, vergisini zamanında öde-
yen mükellefin düşünülmesinin de sevin-
dirici olduğunu kaydetti.

Babadağ Teleferik Projesiyle ilgilenen 
yatırımcı firmalar, izin sürecinin tamam-
lanmasının ardından teleferik projesiyle il-
gili araştırmalarını hızlandırdı. Geçen hafta 
Fethiye’ye gelen bazı yatırımcı firma tem-
silcileri FTSO’nı ziyaret ederek Güç Birliği 
Müdürleri ile görüşmelerinin ardından 
Babadağ’a çıkarak teleferiğin geçeceği hat-
tı yerinde gördüler.

FTSO’da yapılan toplantıya Barthelot 
Firması CEO’su ve ortağı Thomas Spiegel-
berg, Barthelot Türkiye Mümessili Ahmet 
Erbil ve Suat Türker, Fora ve Kırtur şirket-
leri Genel Müdürü Kenan Kıran, danışman 
Acar Filiz ve Directiva Ajans Genel Müdürü 
Mehmet Tekelioğlu, Şehir Plancı Ercan Çı-

naroğlu ile FTSO Başkanı ve Güçbirliği Şir-
keti Müdürler Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Güç Birliği Müdürler kurulu üyeleri Günay 
Özütok, Adnan Bakırcı, Ömer Eriz ve Güç 
Birliği Şirketi Genel Koordinatörü Füsun 
Şahin katıldı. Toplantıda yatırımcı firmala-
ra proje ile ilgili bilgiler verildi.

FTSO binasında yapılan toplantının 
ardından Babadağ’a çıkan Barthelot Fir-
ması CEO’su ve ortağı Thomas Spiegel-
berg, Barthelot Türkiye Mümessili Ahmet 
Erbil ve Suat Türker, Fora ve Kırtur şirket-
leri  Genel Müdürü Kenan Kıran, danışman 
Acar Filiz ve Directiva Ajans Genel Müdü-
rü Mehmet Tekelioğlu’na FTSO Başkanı ve 
Güçbirliği Şirketi Müdürler Kurulu Başkanı 

Akif Arıcan, Şehir Plancı Ercan Çınaroğlu 
eşlik etti.

Babadağ ziyaretinde önce 1200 pisti-
ne çıkan yatırımcı şirket temsilcileri, daha 
sonra 1900, 1800 ve 1700 pistlerini gezdi-
ler. Yatırımcı şirket temsilcileri projeyi ye-
rinde gördü ve  proje ile ilgili teknik bilgi 
verildi.

Pistlerde teleferik hattının geçeceği 
bölgeler hazırlanan plan üzerinde en ince 
ayrıntılarına kadar inceleyen yatırımcı şir-
ket temsilcileri teleferiğin sorunsuz olarak 
yapılabileceğinin görüldüğünü dile getirdi-
ler.

Barthelot Firması CEO’su ve ortağı 
Thomas Spiegelberg, Babadağ’a teleferik 
projesiyle ilgilendiklerini belirterek pro-
jenin yapılacağı alanı yerinde görmek için 
geldiklerini dile getirdi. Babadağ’a ilk kez 
geldiğini belirten Thomas Spiegelberg, 
fotoğraflarından göründüğünden daha 
etkileyici olduğunu belirterek müthiş bir 
manzarası var, teleferik yapılırsa çok daha 
başarılı olur diye konuştu.

Fora ve Kırtur şirketleri Genel Müdü-
rü Kenan Kıran, Babadağ’a hayran kaldığı-
nı söyledi. Babadağ’ın konumu, güzellikleri 
ve sportif imkanlarıyla Ülkemizde telefe-
rik kurulan bir çok alandan daha avantaj-
lı olduğunu belirterek “Babadağ’a ilk kez 
çıkıyorum. Oldukça etkileyici bir güzelliği 
var. Manzarası çok güzel, tüm adalar ayak-
larınızın altında.  Burada yamaç paraşütü-
nün yapılıyor olması da ayrı bir avantaj. 
Babadağ’a kurulacak olan teleferiğin başa-
rılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Babadağ’a Yatırımcıların İlgisi ArtıyorMağazacılığın Püf Noktaları Anlatıldı

Vergisini Zamanında Ödeyene İndirim

Babadağ Teleferik Projesinde izinlerin alınması Fethiyeliler kadar yatırımcıları da heye-
canlandırıyor. FTSO’nun iştiraki olan Güç Birliği Şirketi tarafından yürütülen çalışmalar-
da izinleri alınan Babadağ Teleferik Projesinin ihale hazırlıkları sürerken yatırımcı firma-
ların ilgisi de her geçen gün artıyor.

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü 
Mithat Aktar’ın, FTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaretin-
de gündemi Fethiye ekonomisi oluş-
turdu.

Kısa süre önce Muş’ta görev ya-
parken Fethiye Vergi Dairesi Müdür-
lüğü görevine atanan Mithat Aktar’ın 
FTSO yönetimine ziyaretinde Fethiye 
ekonomisi ve işini dürüst yapan esna-
fın korunması konuları görüşüldü.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması Hakkında Kanun kapsamında 
yapılandırmaların devam ettiğini belir-
ten Aktar, yapılandırma süresinin bu 
ay sonunda bittiğini hatırlattı. Aktar, 
Fethiye’de daha çok kişinin yapılandır-
madan faydalanabilmesi için de duyu-
rulara devam ettiklerini kaydetti. Kanu-
nun mükelleflere sunduğu avantajlara 
dikkat çeken Aktar, meslek odalarının 
kanunun mükelleflere anlatılmasında 
etkili olduğunun altını çizdi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, işini 
doğru yapan dürüst esnafın mağduri-
yetlerinin önüne geçilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

Gündemi Fethiye 
Ekonomisi Oluşturdu 
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Gürün “Babadağ’ı Dünyanın 1 Numarası Yapacağız”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Os-

man Gürün, Babadağ teleferik projesinde 
tüm izinlerin alınması nedeniyle 15 Ekim 
Cumartesi günü Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının iştiraki olan Fethiye Güç Birliği Şir-
keti Müdürlerinin davetlisi olarak ekibiyle 
birlikte Fethiye’ye geldi.  Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Gürün’e, Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, büyükşe-
hir belediyesi birim müdürleri, CHP Fethiye 
İlçe Başkanın Ali Özgür Kullukçu ve ilçe yö-
neticilerinden oluşan kalabalık bir heyet eş-
lik etti. 

Osman Gürün ve beraberindekiler ilk 
olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası-
nı ziyaret etti. Burada yapılan görüşmede 
Babadağ’ın hava sporları merkezi olmasına 
yönelik taşıdığı potansiyel ve yapılabile-
cek çalışmalar ele alındı. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel sekreteri Füsun Şahin, 
tandem pilotluğunun bir meslek olması için 
FTSO tarafından yapılan çalışmayı anlattı.
Teleferikte izinler alındı

Konuklar FTSO ziyaretinin ardından 
Babadağ’ın 1700 metre pistinde bulunan 
Zirve Restorana çıktılar. Yamaç paraşütü 
uçuşlarını izleyen Osman Gürün’e Akif Arı-
can ve Güç Birliği şirketi müdürleri eşlik etti. 
Osman Gürün 1960 ve 1800 metrede bulu-
nan pistlere de çıkarak faaliyetler hakkında 
bilgi aldı. Mesleği tıp doktorluğu olan Osman 
Gürün Babadağ’da görev yapan UMKE ekibi 
Sağlık personeli ile yakından ilgilendi ve soh-
bet etti. Mesleğini çok özlediğini ifade eden 
Gürün, doktorluğun çok güzel bir meslek ol-
duğunu söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu üyesi aynı zamanda Fethiye Güç Bir-
liği Turizm Tanıtım Ltd.Şti. müdürler kurulu 
üyesi olan Günay Özütok, Adnan Bakırcı ve 
Ahmet Gürsu Özdemir ile de sohbet eden Os-
man Gürün, Muğla’ya dair projelerini paylaş-

tı. Kırsal kalkınmanın önemi üzerinde duran 
Osman Gürün, Muğla’nın tarım potansiye-
linin yeterince değerlendirilmediğini ifade 
etti.

Babadağ Teleferik Projesi için 2011 yı-
lından bu yana yapılan çalışmaları anlatan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Babadağ Telefe-
rik Projesinde izin süresinin tamamlandığını 
ve 2 ay içerisinde de ihalesinin yapılmasının 
planlandığını söyledi.
Babadağ’ın Yolunu Büyükşehir Belediye-
si Yapacak

2011 yılından bu yana Babadağ’a Fet-
hiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ltd.Şti tara-
fından önemli yatırım yapıldığını kaydeden 
Arıcan, bu yatırımlar sayesinde yeni bir uçuş 
pisti açıldığını ve yol iyileştirme çalışması ya-
pıldığını kaydetti. Arıcan, Babadağ’ın Orman 
sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 3 km 
uzunluğunda olan bozuk yolun yapımı için 
de Osman Gürün’den destek istedi. 
Gürün: “Babadağ’ı Dünyanın Bir Numara-
lı Tesisi Yapacağız”

Babadağ’a ilişkin düşüncelerini paylaşan 
Osman Gürün, “Babadağ Muğla’mız için çok 
önemli bir değer ve alternatif turizm açısın-
dan şu anki potansiyel ve gelecekte alacağı 
şekil düşünüldüğü zaman hem Fethiye’mizin 
hem Muğla’mızın ve Türkiye’nin tanıtılması 
açısından çok önemli bir değer. Bu değerin 

tabiî ki iyi yönetilmesi ve yatırımın yapılması 
gerekiyor. Ben Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sını kutluyorum. Çok önemli bir projeye imza 
atıyor. Teleferikle 1700 metreye gelinecek ve 
telesiyejle diğer pistlere ulaşım sağlanacak. 
1900 metrede restoran yapılması düşünülü-
yor. Yol oldukça sıkıntılı ve teleferik bu sıkın-
tıyı ortadan kaldıracak. Orman Bakanlığı ile 
protokol yapılırsa yolun bozuk olan stabilize 
kısmının yapımına destek veririz. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını yaptı-
ğı bu proje Fethiye’yi ve Muğla’yı başka bir 
yere taşıyacak. Olağan üstü güzellikte bir yer. 
Muğla’nın geneline baktığımızda her köşesi 
ayrı bir cennet, ayrı bir değer. Bütün kurum-
lar el ele vermeliyiz. Çatışmaya gerek yok. 
Herkes elini taşın altına koyarak değerleri-
mizi ön plana çıkarmalıyız. Muğla’yı olması 
gereken yere taşımamız lazım. Bunların hep-
si birlik ve beraberlikle olur. Ticaret odamızı 
onun için kutluyorum. Bizim de üzerimize 
düşen her hangi bir şey varsa yapmaya ha-
zırız. Babadağ’ı dünyanın bir numarası tesisi 
haline getirmek için ne yapmak gerekiyorsa 
yapmak için hazırız. Ben Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasını Yönetim Kurulu Başkanıma, 
yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. 
Çünkü Fethiyelilere büyük bir armağanda 
bulunuyorlar.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıy-
la gerçekleştirilen 9’uncu Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şurasında 81 ilden Oda ve Bor-
sa Başkanları özel sektörün sorunlarını 
aktardı. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Meclis Başkanı Osman 
Çıralı’nın katıldığı şurada Muğla’nın so-
runlarını Marmaris Ticaret Odası Başka-
nı Mehmet Baysal dile getirdi.

9’uncu Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile yönetim kurulu üyelerinin önderliğinde 
TOBB konferans salonunda gerçekleşti. 365 
oda ve borsa başkanlarının katıldığı toplantı-
da, Muğla ili adına, bölgenin sorun ve çözüm-
lerinden oluşan konuşmayı Muğla odaları 
il sözcüsü olarak seçilen Marmaris Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bay-
sal şunları aktardı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gelirlerinde vazgeçilmezi olan turizm sek-
törü son iki yıldır terör ve bölgesel savaşlar 
yüzünden can çekişir bir hal almıştır. Küre-
sel güçler Türkiye Cumhuriyetine ekonomik 
ambargo uygulamasını, turizm üzerinden 
uygulama yoluna gitmektedir. Bu nedenle 
turizmci iflasın eşiğindedir. 2016 krizi ha-
sarlı şekilde atlatıldı. Ancak acil eylem olarak 
Avrupa’da ülkemiz turizmi için yapılan kara-

lama kampanyalarının önüne geçmek adına 
bir an önce ülkemizde güven ortamının bu-
lunduğu anlatılmalı ve profesyonel kadrolar 
ile doğru tanıtıma ağırlık verilmelidir. 2017 
için küresel güçlere karşı tur operatörlerinin 
elini güçlendirecek tüm sezonu içerecek teş-
vikler ve destekler geç kalınmadan bugün-
den açıklanmalıdır. Kuruvazer turizmindeki 
iptal ve düşüşler ile ilgilide, en büyük soru-
nunun güvenlik sorunu olduğu: bu konu ile 
ilgili acentalara ülkemizin güvenli ülke ol-
duğu konusunda gerekli bilgilendirilmenin 
yapılmasını, ayrıyeten ülkemize homeport 
çıkışlı kuruvazer gemileri için havayoluyla 
gelen misafirlerimizden vize ücreti alınma-
masını rica ederim. Muğla ticaretinin yüzde 
60’ı turizm sektörü üzerinden gerçekleş-
mektedir. 2016 sezonunun dibe vurması 
ayrıca; 2017 rezervasyonlarının da şu an 

itibariyle yok denecek düzeyde olması bölge-
miz ticaret erbabının durumunun ciddiyetini 
ortaya koymaktadır. Öncelikle devlet banka-
larıyla uzun süreli, sıfır faizli veya çok düşük 
faizli kredi teminine gidilmeli ve mevcut 
kredi borçları yeniden yapılandırılarak işlet-
melerin iflasının veya kapanmasının önüne 
geçilmelidir. Vergi dairesi tarafından işletme-
lere geçmiş dönem borçları nedeniyle uygu-
lanan e-hacizin ertelenmesi ve işletmelere 
nefes aldırılması sağlanmalıdır. Tarım sek-
töründe Muğla Ticaret Borsasının üretim ve 
üretici sorunları olarak ise, girdilerin yüksek 
oluşu, ürün arzında oluşan dengesizlikler ile 
fiyatların düşmesi, bilinçsiz kimyasal kulla-
nımı, pazarlama sorunları. Çözüm olarak ise 
İsrail Tarım Sistemi kibutz sisteminin kendi 
ülkemizde uyarlanarak kullanılmasını temin 
etmek.”

Muğla’nın Sorunları Başbakana İletildi

Yıllardır beklenen ve artık sona yak-
laşılan Babadağ Teleferik projesi her 
alanda kenmdini hissettirmeye başladı. 
“SKYWALK Fethiye-Babadağ” adıyla mar-
kalaşan Babadağ Teleferik Projesi, Fethiye 

turizmi için yeni bir çeşit olarak kabul edi-
liyor.

Fethiyespor kulüp binasından bir ara-
ya gelen Fethiyespor ve Fethiye Güç Birliği 
Şirketi Müdürler kurulu, her iki taraf için-

de çok önemli olan sözleşmeyi imzaladılar.
Fethiye Güçbirliği Şirketi Müdürü 

Akif Arıcan sponsorluk ile ilgili açıklama-
sında anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olma-
sını dileyerek “Fethiyespor bölgemizin ve 
Muğla`nın en köklü ve önemli kulüplerin-
den birisidir. Yıllardır uğraş verdiğimiz ve 
artık sona yaklaştığımız Babadağ Teleferik 
projesini Fethiyespor`la tüm Türkiye`ye 
duyuracağız. Tüm çabamız Fethiye’mize ve 
bölge turizmine yeni bir çeşit kazandırarak 
şehrimizi kalkındırmak ve tanıtımını yap-
maktır` dedi.

Fethiyespor Asbaşkanı Önder Abdur-
rahim Önder “Fethiyeli işadamlarına ver-
miş oldukları destekten dolayı teşekkür 
ederiz, bu anlaşmayı 2 yıldan beri istiyor-
duk, kısmet bugüneymiş, Babadağ-tele-
ferik projesi gerçekten bölgemiz için çok 
önemli bir reklam alanına sahip, Fethi-
yespor olarak en iyi şekilde tanıtımını ya-
pacağız ve ilerleyen zamanlarda çok daha 
iyi projelere ve anlaşmalara imza atacağız, 
her 2 taraf içinde hayırlısı olsun` dedi.

Fethiyespor Başkanı Okan Uysal` 
FTSO`na, Güçbirliği`ne ve Akif Başkanıma 
teşekkür ederiz, FTSO yönetiminde oldu-
ğum için bu sponsorluk beni ayrıca mut-
lu etti. Tüm samimiyetimle söylüyorum 
SKYWALK projesi çok büyük bir ses geti-
recek. Fethiye için büyük bir tanıtım Fet-
hiyespor olarak hep birlikte bu projemize 
destek olarak şehrimize yeni bir gelir kay-
nağı getirmek için çalışacağız` dedi.

Fethiyespor’un Forma Sırt Sponsoru Oldu
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Hedef İhracatçı Sayısını Arttırmak

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından Fethiye ve Seydikemer’in ihracat 
sektörünün gelişmesi amacıyla gerçekle-
şen “İhracatta Hedef Pazarların Tespiti ve 
Müşteriye Ulaşma Yolları” konulu eğitim 
Fethiyeli işletmecilerden yoğun ilgi gördü.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
Fethiye ve Seydikemer’in ihracat sektörünün 
gelişmesi amacıyla 24 Ekim tarihinde gerçek-
leştirilen “İhracatta Hedef Pazarların Tespiti 
ve Müşteriye Ulaşma Yolları” konulu eğitim 
Fethiyeli işletmecilerden yoğun ilgi gördü.

Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın tarafından 
verilen eğitimde Ticari Bilgi ve İstihbarat, Dış 
Ticarette Temel Pazarlama Prensipleri, Ticari 
Bilgi ve İstihbarat ile Hedef Pazarların Tespiti 
ve son olarak Hedef Pazarda Müşteri Tedarik-
çi Eğitimi başlıklarında bilgi verildi. Dış tica-
rette bilgi kaynaklarının kullanımı üzerinde 
duran Hakan Akın, konuşmasında ihracat ve 
ithalat yapan firmaların ve dünya üzerinde 
kara listede yer alan dış ticaret firmalarının 
bilgilerini hangi bilgi kaynaklarından alınabi-
leceği bilgisine de yer verdi.

Hakan Akın konuşmasında ihracatta ülke 
ve ürün belirlenmesinin önemli olduğunu 
belirterek hedef pazara ve müşterilere yöne-

lik hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.  
Fethiye’de yaşayan İngilizlerin kendi ülkele-
rinde Türkiye propagandası yaptığını ifade 
eden Akın bu nedenle İngiltere’de Türk mal-
larının tercih edildiğini kaydetti.

Temel pazarlama prensipleri konularına 
da değinen Hakan Akın, pazarlama aşaması-
na geçilmeden önce hedef kitlenin ve ürünün 
tepsinin önemli olduğunu vurguladı. Akın, 
ürün fiyatlandırmasında gözetilecek unsurla-
rı da anlattı.

Türkiye’nin pazar potansiyellerini açık-
layan Hakan Akın, Almanya’nın ilk sırada yer 
aldığını; Almanya’yı İngiltere’nin takip ettiğini 
kaydetti. İngiltere’nin Türkiye’yi tercih etme-
sinin en önemli nedeninin Türkiye’de yaşayan 
yerleşik İngiliz vatandaşları olduğunu belir-
ten Akın, Fethiye’nin bu konuda potansiyeli-
nin yüksek olduğunun da altını çizdi.

Katılımcılardan Murat Pazar, Hakan 
Akın’ın ‘Yeni İşimiz Dış Ticaret’ isimli kitabını 
askerde iken alıp okuduğunu belirterek kitabı 
Hakan Akın’a imzalattı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası eğitimleri 
12 Kasım 2016 tarihinde İzgören Akademi 
tarafından verilecek olan “Öfke Kontrolü” eği-
timi ile devam edecek.

Fethiye ve Seydikemer’in sorunları-
nı ele alarak çözümü için çaba sarf eden 
Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları 
Güç Birliği Platformunun Ekim ayı top-
lantısı Babadağ’da yapıldı. Toplantıda 
yaz aylarında yaşanan elektrik kesintile-
rinin sona ermesi için yapılacak çalışma-
lar, antik tiyatronun restorasyonunun 
son durumu gibi konular ele alındı.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde Babadağ 1700 metrede bulu-
nan Zirve Restorantta yapılan toplantıya 
platform dönem başkanı Makine Müh. Oda-
sı Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kan Akif Arıcan ve Yardımcısı Günay Özütok, 
Fethiye SMMMO Başkanı Yaşar Bildirici, 
Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi temsil-
cisi Ercan Çınaroğlu, Elektrik Mühendisleri 
Odası adına Sermet Ünel, İnşaat Mühendis-
leri Odası Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gökhan 
Güngör, TÜRSAB BYK Adına Ertuğrul Gür-
kan ve Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Ali 
Bergamalı katıldı.
Fethiye’nin elektrik sorunu Ankara’ya 
taşınacak

Toplantıda yaz aylarında Fethiye’de ya-
şanan elektrik kesintisi sorunu görüşüldü.
Şehir Plancı Ercan Çınaroğlu sorunun gide-
rilebilmesi için trafo kurulması gerektiğini 
ifade ederek, Fethiye’de arazilerin büyük 
kısmının Özel Çevre Koruma bölgesi içinde 
kaldığını, Aydem tarafından yapılacak olan 
yatırımın kamu yatırımı olmasına karşın 
bürokratlar tarafından özel yatırımmış gibi 

algılanması sebebiyle sorunun aşılamadığı-
nı kaydetti.

Toplantıda, Aydem tarafından yapılacak 
olan trafoların bir kamu yatırımı olduğu, 
bu nedenle de önünün açılması gerektiğini 
belirterek sorunun çözümü için Ankara nez-
dinde görüşme yapma kararı aldı.
Antik tiyatro için çalışma yapılacak

Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gök-
han Güngör,  Telmessos Antik Tiyatrosunun 
restorasyonu yürüten firmanın iflas etmesi 
sebebiyle İzmir Relöve ve Restorasyon Baş-
kanlığı tarafından yeniden çalışma yapılaca-
ğını kaydetti. 

Platform üyeleri gerekli işlemlerin hız-
landırılarak restorasyonun yeniden başla-
ması için gerekli kurumlarla platform adına 
yazışma yapılması konusunda fikir birliğine 
vardı. 
Yarımada çevresindeki koyların çöpleri-
nin toplanmaması sorun yaratıyor

Fethiye Yarımadasının da yaşana çev-

re kirliliği de platformun gündeminde olan 
konular arasındaydı. Yarımadanın temizliği 
amacıyla Fethiye Ziraat Odası, Fethiye Or-
man İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Ser-
bestlik tarafından yürütülen temizlik pro-
jesine ilişkin Fethiye Ziraat Odası Başkanı 
Kenan Karayiğit bilgi verdi.
Arıcan’dan Desteğe Teşekkür

Toplantı gündem maddelerinin ele alın-
masının ardından Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Babadağ Teleferik projesinin s tüm bakanlık 
izinlerinin tamamlandığını ve ihale çalış-
malarının hızla yapıldığını kaydetti. Arıcan, 
2017’ya kadar projenin ihalesini yapmayı 
hedeflediklerini kaydetti.

Babadağ Teleferik Projesinin bölge tu-
rizminin 12 aya yayılmasına katı sağlaya-
cağını belirten Arıcan, “Projeyi biz yürüttük 
ancak proje tüm Fethiye’nin tüm Muğla’nın 
projesi. Sizlere de bu projeye verdiğiniz des-
tekten ötürü çok teşekkür ederiz” dedi.

Güç Birliği Babadağ’da Toplandı

Eğitimde kalitenin yükseltilmesi 
amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
her yıl maddi desteğe ihtiyacı olan öğ-
rencilere yapılan kırtasiye desteği bu 
yıl 820 öğrenciye ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından finanse edilen ve tüm ülkede Oda/
Borsalar aracılığı ile öğrencilere ulaştırılan 

kırtasiye desteği bu yıl da gerçekleştirildi. 
Fethiye ve Seydikemer’de kırtasiye yardım-
ları Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının koor-
dinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-
dı. Yapılan ihale sonucunda hazırlatılan 820 
adet kırtasiye paketi Oda personeli aracılığı 
ile Seydikemer ve Fethiye’de toplam 50 oku-
lun idarecilerine, ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırılmak üzere teslim edildi.

FTSO’dan Eğitime Destek Sürüyor

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege 
Bölge Toplantısı MUTSO ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Muğla ilçe-
leri başta olmak üzere, Aydın, Denizli, 
Manisa, İzmir, Burdur, Afyon, Kütahya, 
Uşak’tan kadın girişimciler katıldı. 

Toplantıda ilçemizi Fethiyeli kadın 
girişimcileri İl İcra Komitesinde temsil 
eden Yasemin Çınar ile Münire Uysal tem-
sil etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) 
Ege Bölge Toplantısı, KGK Muğla İl İcra 
Komitesi organizasyonuyla Muğla’da 
gerçekleştirildi. Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası (MUTSO) ev sahipliğinde, 15 Ekim 
Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantı-
ya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MUT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kara-
kuş, Muğla Milli Eğitim Şube Müdürü Veli 
Bozkurt, KGK Ege Bölge Başkanı Esen 
Türker, KGK Muğla İl İcra Komitesi Başka-
nı Dr. Aslı Karataş, MUTSO Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan ve 
Mehmet Dişcigil, Genç Başarı Vakfı Genel 
Müdürü Seçil Çelebi ve TOBB Girişimcilik 
Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Oğuz Vural 
başta olmak üzere Ege İlleri KGK İcra Ko-
miteleri Başkanları ve üyeleri katıldı.                                            

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MUT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ka-
rakuş, Kadın Girişimciler Kurulunun ku-
rulduğu 2007 yılından bu yana yoğun bir 
çalışma süreci içinde olduğunu ve bugün 
81 ilde 6 bin 405 üyeye ulaştığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzman 
Yardımcısı Oğuz Vural, TOBB organi-
zasyonunda gerçekleştirilen Startup ve 
Forum etkinliklerinin kapsamları, çalış-
maları, başvuru süreçleri ve sonuçları 
hakkında bilgi verdi.

Son olarak Genç Başarı Vakfı Genel 
Müdürü Seçil Çelebi söz aldı. Genç Başarı 
Vakfının amacının çocukları ve gençleri 
profesyonel hayata hazırlamak olduğunun 
altını çizdi.

Muğla Kadın Girişimciler İl icra Ko-
mitesinin düzenlemiş olduğu program 
doğrultusunda, katılımcılar konser ve de-
file ile buluşturuldular. Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim elemanları tarafından gerçekleş-
tirilen müzik dinletisi ve Altın Eller Der-
neğinin düzenlemiş olduğu Muğla’nın 
Mirası konulu defile ile keyifli dakikalar 
geçirdiler.

Egeli Kadınlar 
Muğla’da Toplandı

Hukukçular, bürokratlar, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Mü-
dürü Akif Arıcan’ın davetiyle Babadağ’da 
bir araya geldi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
Başkanı ve Güç Birliği Şirketi Müdürü Akif 
Arıcan ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürsu Öz-
demir, İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet 
Savcısı Fehmi Tosun, Fethiye Cumhuriyet 
Savcısı Veli San, Adalet Komisyonu Başka-

nı Mesut Şengönül, Orman Bölge Müdürü 
Mehmet Çelik, Md. Yrd. Naci Polat, Fethiye 
Orman İşletme Md. Yrd. Ali Dalgıç, Muğla 
Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, Muğla 
Vergi Başkanlığı Grup Md. Cenk Canal, Fet-
hiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Md. Yrd. 
Bekir Erdoğan, TVK Şube Müdürü Fatih Er-
miş ile Babadağ’da bir araya geldi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan teleferik pro-
jesinde kısa bir süre içinde ihale aşamasına 

gelindiğini belirterek destek verenlere te-
şekkür etti. 

2011 Yılında Babadağ’ın ihaleye çıktığı-
nı öğrenmelerinin ardından 2 günde şirket 
kurarak ihaleye girdiklerini belirten Arıcan 
“Fethiye’nin doğal güzelliklerinden elde edi-
len gelirin Fethiye’ye harcanması için ihale-
ye girdik ve aldık. Kazandığımız tüm parayı 
Babadağ’a yatırıyoruz. Yıllardır konuşulan 
teleferik projesini de yaparak bölgemize 
değer katmayı planlıyoruz. İdari ve teknik 
şartnamenin hazırlanması için ekip kurduk, 
çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bir kaç ay 
içinde ihale edeceğimizi tahmin ediyorum” 
dedi.

Teleferiğin yaklaşık 15 milyon Euro’ya 
mal olacağını belirten Arıcan, yap işlet 
devret modeliyle yapılacağını dile getirdi. 
Teleferiğin Ovacık’tan 1700 metre pistine 
çıkacağını belirten Arıcan, 1800 ve 1900 
metrede bulunan pistlere ulaşımın telesiyej-
lerle sağlanacağını söyledi.  Oldukça samimi 
bir atmosferde geçen konuşmalarda Fethiye 
Üniversitesinin kurulması ve kruvaziyer is-
kele gibi konularda yer aldı.

Babadağ Hukukçuları ve Daire Amirlerini Ağırladı



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

FTSO Haberler

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzala-
nan protokol çerçevesinde Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanmak-
ta olan Yamaç Paraşütü Pilotu (Tandem) 
(Seviye 5) Meslek Standardı’na ilişkin Ça-
lıştay 5 Ekim 2016 tarihinde yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının, 
Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurarak 
tandem pilotluğunun meslek olması ve stan-
dartlarının belirlenmesi için başlattığı çalış-
malar devam ediyor. Bu çalışma kapsamında 
tandem pilotluğu taslak meslek standardı 
hazırlanmış ve 6 Haziran 2016 tarihinde ku-
rum görüşlerine açılmış idi. 5 Ekim 2016 ta-
rihinde FTSO binasında yapılan çalıştayla 
kurumlardan gelen görüşler değerlendirildi.

Çalıştay’a FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standart-
ları Daire Başkanlığı adına Ayşe Gülçin Erte-
kin,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdürlüğü’nü temsilen Uz-
man Dilek Özbay ve Uzman Erhan Yücesoy, 
Muğla Valiliği il Kültür Turizm Müdürlüğü 
adına Avukat Mehmet Demirsar, Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyo-
loji AD öğretim üyesi ve uluslararası paraşüt 
hakemi Prof. Dr. Şahin Sırmalı, Muğla İl Sağ-
lık Müdür Yardımcısı Dr. Eriş Başaran Akça, 
Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Çomak, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilim-
leri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Zorba, FTSO 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, Türk Hava Ku-
rumu Daire Başkanı Bekir Sıtkı Akyüz, Türk 

Hava Kurumu Fethiye Şube Müdürü Mustafa 
Özkaya, TÜRSAB Batı Akdeniz Bölgesel Yü-
rütme Kurulu Genel Sekreteri Turgut Kahya, 
Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Tandem 
Pilot Celal Yıldız, Ölüdeniz Pilot Kooperatifi 
A Kategori Tandem Öğretmen Pilotu Faruk 
Bozkurt katıldı.

Çalıştayda ‘Resmi Görüş’ sürecinde ge-
len görüşler, ölçme ve değerlendirme uzmanı 
ve meslek standartları ve mesleki yeterlilik 
danışmanı Eyyüp Onat’ın moderatörlüğün-
de, katılımcılar tarafından değerlendirilerek 
Yamaç Paraşütü Pilotu (Tandem Seviye 5) 
Taslak Meslek Standardı’na yansıtıldı.
Tandem Yamaç Paraşütü Pilotluğu Mes-
lek Standardına Kavuşuyor

Meslek Standardı Çalıştayı’nda Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Akif Arıcan, tandem yamaç paraşütü fa-
aliyetinin bölgenin turizm ekonomisine olan 
katkısını anlatarak; Babadağ ve Türkiye’nin 
tüm bölgelerinde tandem yamaç paraşütü 
yapan pilotlar için hazırlanan meslek stan-
dardının önemini vurguladı. Başkan Arıcan, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu çatısı altında ha-
zırlanan Yamaç Paraşütü Pilotu (Tandem) 
(Seviye 5) Taslak Meslek Standardı’nın oluş-
turulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Füsun Şahin, ekonomik faaliyet ola-
rak yapılan tandem yamaç paraşütü pilotla-
rının meslek standardının oluşturulması ve 
Resmi Gazete’de yayınlanması ile; bu mesle-

ği yapan kişilerin faaliyetlerinin yasal daya-
nağı olacağını belirterek standardın sektöre 
yapacağı olumlu katkılarına değindi.

Çalıştayda tandem yamaç paraşütü fa-
aliyetinin spor mu yoksa meslek mi olduğu 
sorularına yanıt verildi. Net rakamlarla 2015 
yılında 121.585 atlayışın gerçekleştiği ve bu 
atlayışlardan 99.530 adedinin tandem (ikili) 
ticari uçuşlar olduğunun belirtildiği toplan-
tıda, tandem yamaç paraşütü mesleğinin ve 
hazırlanmakta olan standardın önemi vur-
gulandı.
Meslek Standardının İçeriğinde Neler Var?

İlgili mevzuatı kapsayan meslek stan-
dardı; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gü-
venli çalışma, acil durum planlarını; iş orga-
nizasyonunu; kalkış, uçuş esnası ve inişe ait 
süreçlerini; yamaç paraşütü bakım ve mu-
hafaza işlemlerini, kalite ve mesleki gelişim 
faaliyetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini 
ve meslekle ilgili diğer konuları ayrıntılarıyla 
açıklıyor.
Süreç Nasıl İşleyecek?

Yamaç Paraşütü Pilotu (Tandem Se-
viye 5) Taslak Meslek Standardı, tüm görüş 
ve düşüncelerin standarda yansıtılmasının 
ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Spor ve 
Rekreasyon Sektör Komitesi’ne sunulacak.

Meslek Standardı hazırlama işlemleri; 
ilgili komitenin meslek standardını incele-
mesi ve değerlendirmesi sonrasında Mesleki 
Yeterlilik Kurumu onayı ve Resmi Gazete’de 
yayımlanma süreçleri ile tamamlanıyor.

Tandem Pilotluğu Meslek 
Standardına Kavuşuyor


