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Dostluk köprüsü kuruldu

Kaya Köyünün hikayesiyle temsilcileri, Yörük kültürüne 
Fethiye Ticaret ve Sanayi hüzünlenen medya temsilcileri, yapılan kısa yolculukta, Yörük 

Odasının öncülüğünde başlayan Babadağ'ın muhteşem Müzesinin sahibi Enver Yalçın'ın 
çalışmalar sonucunda İlçemize güzellikleriyle coştular. Koyların tek kişilik gösteriyi andıran 
gelen medya temsilcileri, mavi sularında serinleyen, sohbetinde, Anadolu insanının 
katıldıkları 2 günlük gezi ve Kumburnu plajının eşsiz sıcaklığını ve kıvrak zekasını 
tanıtım organizasyonunun güzelliğinde dinlenen medya tanıma fırsatı buldular.
ardından oldukça mutlu 
ayrıldılar. Medya temsilcileri, 
gördükleri güzellikler kadar 
karşılaştıkları ev sahipliğinden 
de oldukça  etkilendiklerini 
belirterek, ilişkilerinin devam 
edeceğini dile getirdiler.

Fethiye'nin turizm değerleri 
ile devlet yatırımlarıyla 
çözülebilecek sorunlarının 
ulusal basın kuruluşlarında yer 
almasının sağlanması ile ulusal 
medya kuruluşu temsilcilerinin 
ilçemizde konuk edilmesi 
sürecinin başlatılması amacıyla 
düzenlenen organizasyon 
başarıyla tamamlandı. 

2 Günlük organizasyonda 

Yıllardır ulusal basın 
kuruluşlarının ilgisizliği 
şikayetlere konu olur, ilçemizin 
hep olumsuz haberlerle basın 
kuruluşlarının haberlerinde yer 
aldığı dile getirilirdi. Başlayan 
ilişkiyle bu kötü gidişin ilk defa 
değiştiğine dikkat çekiliyor.

Işıklar Ülkesi Gazeteci ve Yazarlarla 
Buluşuyor  adlı 2 günlük organizasyona 
katılan medya temsilcileri şunlar; 
Gazeteci-Yazar Fatih Bayhan, Gazeteci- Basın Danışmanı Yavuz 
Selim Ayaz, Bakanlık Müşaviri Ahmet Rasim Yavaş, Gazeteci-
ATO Danışmanı Birkan Kınalı, Yazete.com Genel Yayın 
Yönetmeni -Pana Film Oyuncusu Adnan Erdoğan, İLESAM 
İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni, Haber7.com Yayın Müdürü 
Yaşar İliksiz, rotahaber.com Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık, 
Arel Üniversitesi'nden Yönetmen M. Ali Nalbant, TRT 
Programcısı A. Acar Filiz, Tanıtım Ajansından Doğan Albayrak,  
F. Serkan Acar, CHA Ankara Temsilcisi Mustafa Kılıç, Radikal 
Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin, Ülke TV'den Turgay Güler, 
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star 
Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç. 

Organizasyona katkıda bulunan 
işletmeler şunlar; 
Yat Butik Hotel, Hillside Beach Club, Montana Pine Resort Hotel, 
Ecesaray Marina Resort, Club Orka Hotel, Ölüdeniz Oyster 
Residence, Atapark Hotel, Golden Moon Hotel, Hotel Meri, Çalış 
Şat Restoran, Kaya Köyü Cinbal Restoran, Ölüdeniz Yamaç 
Paraşüt Firmaları, MELSA, Light Tours, Kargı Yörük Müzesi,  
Fulya 10 teknesi. 

FTSO tarafından desteklenen 
çalışmayla organize edilen 
“Bilgisayar destekli harita çizim” 
kursunda 16 kursiyer eğitimine 
başladı. Kurs sonunda 16 genç 
meslek sahibi olurken, bu işkolunda 
faaliyet gösteren işletmeler de 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılamış 
olacak. 

UMEM işsizlere 
umut oluyor

Marka yaratmak 
için geldiler

İngiliz pazarındaki düşüş 
nedeniyle bir dizi görüşme yapmak 
için ilçemize gelen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü 
ekibiyle görüşen  FTSO Yönetimi, 
devlet desteğiyle çözüm bekleyen 
sorunlar hakkında bilgiler verdi 
FTSO Yönetimi Alternatif Yürüyüş 
Yolları ve Yamaç Paraşütü ile ilgili 
geniş tanıtım desteği istedi. 

Babadağ 
rekora gidiyor

2012 Yılının ilk on ayında 
Babadağ'dan yapılan atlayış sayısı  
60 bini geçti

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, maddi durumu iyi olmayan 
başarılı öğrencilere destek vermeye 
devam ediyor. Bu kapsamda yüksek 
öğrentim kurumlarında eğitim gören 
100 başarılı öğrenciye karşılıksız burs 
verilirken, 975 ilköğretim okulu 
öğrencisine de çanta ve kırtasiye 
yardımı yapıldı.

FTSO'dan 
eğitime destek

››3

››11

››4

››8

››6-7



ftso haberler            2 01 Kasım- 01 Aralık  2012

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından üyelerine dönük "Aile 

Şirketlerinde Kurumsallaşma" eğitimi 

düzenlendi. 13 Ekim Cumartesi günü Yat 

Butik Otel'de gerçekleştirilen ve büyük 

ilgi gören eğitime 28 şirket yetkilisi ve 

FTSO personeli katıldı. Eğitmen İlker 

Kadı tarafından verilen eğitimde şu 

konular irdelendi; 

Ø Aile şirketlerinde iletişim,

Ø Aile şirketlerinin güçlü ve zayıf 

yanları,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kardeş-Yeğen-Kuzen Kavgası, Ø Aile şirketleri kurumsallaşmaya 
tarafından üyelerine dönük düzenlenen Ailelerarası Kavga" unsurlarını ne zaman geçilmeli,
"Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" sayabiliriz. Konu ile ilgili olarak sizlere Ø Aile konseyinin oluşturulması,
eğitiminde Eğitmen İlker Kadı, faydalanacağınız dört temel kitap Ø Aile anayasası neleri içermelidir,
"Türkiye'de kayıtlı şirketlerin %95'i aile öneriyorum. 1- Aile Şirketleri - Dr. Ø Aile şirketlerinde kurumsal 
şirketidir. KOBİ'lerin ise %98,8'i aile İlhami Fındıkçı, 2- Yarının Aile Şirketleri yönetim ve iç denetimin rolü,
şirketidir. Bu şirketlerin yalnızca %3'ü ve Şirket Doktoru Rauf Ateş, 3- Aile Ø Kardeşlerden bazıları aile 
dördüncü kuşağa kadar yaşayabiliyor. Şirketleri - Prof. Arman Kırım. Bu şirketinde çalışmak istemezse 
Türk aile şirketinin yok olma nedenleri kitaplardan çok faydalanacağınızı ümit ne yapmalı,
arasında "Aile İçi Çatışma, Miras ediyorum" dedi. Ø Yeni kuşak nasıl yetiştirilmeli, 
Kavgası, Kardeşlerarası Çatışma, aday nasıl açıklanmalı oldu.

Aile Şirketlerini Kavgalar Bitiriyor

FTSO Haberler
İmtiyaz Sahibi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan

Sorumlu Müdür
Süleyman Kaya

Yazı İşleri
Kamil Karadağ

Basım
Batı Akdeniz Ofset

Adres: Kesikkapı Mah. 103. Sokak
 No:3 Fethiye

Tel: 0 252 614 11 15
www.ftso.org.tr - info@ftso.org.tr

Danışman- Mizampaj
Orhan Okutan

 FTSO Haberler'de yayınlanan 
yazıların ve makalelerin sorumluluğu 
yazarlarına aittir. FTSO'nun 
görüşlerini içermez. Yazı ve haberler 
kaynak belirtilerek, kısmen yada 
tamamen kullanılabilir. FTSO 
Haberler aylık olarak yayınlanır.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
tarafından üyelerin sorun ve 
beklentilerini öğrenmek amacıyla 
yapılan ziyaretler devam ediyor. 

Başkan Arıcan gerçekleştirdiği Arıcan üyelerin şikayetleri, çözüm 
istedikleri her konunun takipçisi olmaya ziyaretlerde işletme sahiplerinden 
devam edeceklerini bir kez daha sektörleri ile ilgili önerilerini ve  FTSO ile 
vurguladı. ilgili istek ve beklentilerini de öğreniyor. 

Ekim ayında Gölhisar Otomotiv, Kervan 
Bilgisayar, Teknik Bilişim, Yıldız Kayaalp 
Tur Ltd. Şti., Marina Deniz Malzemeleri, 
Neva Bilgisayar, Baydarlar 
Telekomünikasyon, Eşref Aydın 
Ticarethanesi, Doğrular Mermer, Berkin 
Yapı Market, Köseoğlu Ticaret, Ertos 
Ticaret ile başlayan üye ziyaretleri, Hakan 
Yetiş, Hafize Yalçın, Bekir Sıtkı Ölmez, 
Adem Cem Çetinkaya, Nurcan-Ercan 
Elibal, İlker Yiğit, Mustafa Çelik, Süleyman 
Kavcar, İsmail Duraman, Harun Çalıkoğlu, 
Burak Sağlam, Mehmet Ertuğrul, Nurettin 
Suna, Mehmet Yıldız, Eşref Doğuş, Kamil 
Özden, Ayşen Deveci ile devam etti.

Üyelerle daha iyi iletişim kurarak, 
sorunlarını öğrenip çözümü için çalışma 
başlatılmasının amaçlandığı ziyaretlerde, 
Toptancı Sebze Halinin yerine yapımı 
planlanan AVM'nin yanlışlığı ile kayıt dışı 
işletmelerle mücadele edilmesi istendi. 

FTSO üyeleri AVM'nin yapılacaksa 
şehir dışına yapılması gerektiğini, 
Toptancı Sebze Halinin bulunduğu alana 
yapılması halinde bir çok işletmenin 
ayakta kalamayacağını dile getirdiler.

Öte yandan kayıt dışı faaliyetler ve 
bunlarla etkin mücadele 
yürütülememesinin de şikayet konusu 
olduğu ziyaretlerde  FTSO Başkanı Akif 

    

Ziyaretlerde sorunlar görüşüldü
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TSO tarafından desteklenen olarak yaptığı açıklamada, FTSO ulaşıldığında kurs açılabileceğini 
çalışmayla mesleksiz olarak üyelerin ihtiyacı olan nitelikli belirten Arıcan, “İlçemizde faaliyet Fgençler meslek edinirken, eleman ihtiyacının giderilmesi konusu Haritacılık ve Mühendislik olan 

bölge işletmecisinin de nitelikli eleman amacıyla bir çok dalda kurs açılması üyelerimizin işgücü-stajyer talepleri 
ihtiyacı karşılanmasına katkı için çalışmaların devam ettiğini doğrultusunda Fethiye Endüstri Meslek 
sağlanıyor. TOBB Başkanı Rifat söyledi. Arıcan açıklamasında; Lisesinde açılan 16 kişilik Bilgisayar 
Hisarcıklıoğlu'nun “Ülkemizde işsizlik “Ülkemizde başarıyla sürdürülen Destekli Harita Çizimi kursu başladı. 
toktur, mesleksizlik vardır” tespitinin UMEM Beceri 10 Projesi, etkin ve Kursun teorik eğitimi yaklaşık 2,5 ay 
ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik verimli bir şekilde ilerleyişi sonucunda sürecektir. Teorik eğitim boyunca 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet ve tarım sektörlerine de kursiyerler, kursa katıldıkları gün 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile genişletilmiştir. Proje kapsamında 100 boyunca 20 TL cep harçlığı; İŞKUR 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji firmaya Hizmetler Sektörü İşgücü tarafından hesaplarına yatırılacaktır. Bu 
Üniversitesi koordinasyonunda Piyasası İhtiyaç Analizi Anketi, eğitimi tamamlayanlar staj için 
başlatılan UMEM (Uzmanlaşmış Meslek odamız aracılığıyla yapılarak; işgücü- işyerlerine yönlendirilecekler. 
Edindirme Merkezleri) Projesi ile stajyer talepleri toplanmıştır. Talepler Kursiyerler staj eğitiminde de günlük 25 
gençlere meslek edindirilirken, doğrultusunda öncelikle pazarlama TL alacaklar ve tüm bu süreçte 
işverenlerin de arzu ettiği nitelikli satış temsilcisi, ön muhasebe, kursiyerlerin genel sağlık sigortaları 
eleman ihtiyacının giderilmesi perakende satış elemanı, şoför (yük), yaptırılacak, iş kazası ve meslek hastalığı 
hedefleniyor. aşçı, garson, barmen, resepsiyonist, sigorta prim giderleri İş-Kur tarafından 

kasiyerlik başta olmak üzere birçok karşılanacaktır. Kurs bitiminde ise Bu kapsamda yürütülen çalışma 
branşta ilçemizde kursların açılması sertifikalarını alacak olan kursiyerler sonucunda  açılan “Bilgisayar destekli 
için Çalışma ve İş Kurumu İl işyerlerinde istihdam edilmeleri halinde harita çizim” kursunda 16 genç eğiti-
Müdürlüğü nezdinde çalışmalar iş sahibi olacaklardır. Bu şekilde hem mine başladı. Kurs sonunda 16 genç 
devam etmektedir” dedi. üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek sahibi olurken, bu işkolunda 

eleman ihtiyacı karşılanmış olacak hem faaliyet gösteren işletmeler de nitelikli Arıcan “Üyelerimiz de piyasadaki işsizlerin iş bulma eleman ihtiyacını karşılamış olacak.
sıkıntıları giderilmiş olacaktır” dedi.  istesin kurs açalım”FTSO Başkanı Akif Arıcan, 12 
Fethiye Endüstri Meslek Lisesi Müdürü 

Ekim 2012 tarihinde Fethiye Endüstri Üyelerin ihtiyacı olan Baki Burucu ve Harita Tapu Kadastro 
Meslek Lisesinde becerilerini geliştiren işkollarında nitelikli eleman Alan Şefi Taner Çalışkan, kursun içeriği 
kursiyerleri ziyaret ederek, başarılar ihtiyacının giderilmesi amacıyla hakkında bilgiler verdi.
diledi. Başkan Arıcan konuyla ilgili istendiğinde yeterli kursiyer sayısına 

UMEM işsizliğe çare oluyor
FTSO tarafından desteklenen çalışmayla bölgemizdeki mesleksiz gençler meslek edinirken,ilgili 

işkollarının da nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanıyor. 
Bu kapsamda organize edilen “Bilgisayar destekli harita çizim” kursunda 16 kursiyer eğitimine 

başladı. Kurs sonunda 16 genç meslek sahibi olurken, bu işkolunda faaliyet gösteren işletmeler de 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılamış olacak. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, üye işletmelerin istemesi halinde yeterli kursiyer sayısına 
ulaşıldığında kurs açılacağını söyledi.
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hazırlandı. Ayrıca pistlere ulaşımın belirtti. Arıcan 2012 yılının ünyanın en iyi 
kolay ve güvenli hale getirilmesi tamamında Babadağ'dan yapılan uçuş yamaç paraşütü 
amacıyla yollar düzenlenerek araç sayılarında ve elde edilen gelirlerde 

merkezleri arasında D trafiği için rahat bir konuma getirildi.  2011 yılını geçeceklerini belirtti. Öte 
yer alan, Güçbirliği yandan Arıcan “Bizim bu yıl yani Fethiye Güç Birliği Tur. Tan. 

Şirketince sezon başında parke 2012 yılındaki atlayış hedefimiz 60 Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı 
bin kişiydi. Biz  hedefimizi geçtik. döşenerek Akif Arıcan uçuşlar ile ilgili 
Dünya'ca ünlü Babadağ'dan paraşüt hazırlanan pistleri, olarak yaptığı açıklamada 2012 
ile atlayış sayısı her geçen gün yılının tamamına baktıklarında düzenlenen 
artıyor” dedi.2011 yılının uçuş sayısını yollarıyla adrenalin 

geçtiklerini söyledi. tutkunlarının uğrak 
Babadağ'dan yapılan merkezi konumuna 

uçuşlar ile ilgili açıklama 
gelen Babadağ'dan yapan Fethiye Ticaret Sanayi 
2012 yılının ilk on Odası ve Fethiye Güç Birliği 
ayında yapılan uçuş Tur. Tan. Tic. Ltd. Şti 

Yönetim Kurulu Başkanı sayısı geçen yılı 
Akif Arıcan “Fethiye Güç geçti.  2012 yılın ilk 
Birliği Tur. Tan. Tic. Ltd. Şti on ayında 

tarafından işletilen Babadağ Mesire 
Babadağ'dan yamaç paraşütü ile 60 ve Hava Sporları Merkezinden 2012 
binin üzerinde atlayış yapıldı. yılının ilk on ayında geçen yıl yani 

2011 yılının ilk on ayında fazla uçuş 
elde edildi. Biz bu yıl için geçen yıl Babadağ'ın işletmesini yürüten 
yapılan uçuş sayından en az %15'lik Fethiye Güç Birliği şirketince, 
bir artış olacağını düşünüyorduk.  pistlerin dünya standartlarına 
Ancak bu %15'lik artışından daha ulaştırılması hedefiyle zirvedeki 
fazla olması da muhtemel” dedi.  kalkış pistlerinde bakım çalışması 
Uçuş sayılarına aylara göre yapıldı. 1700 metre pistinin ardından 
bakıldığında geçen yılı hep 1800 metre pisti de parke döşendi. 
geçtiklerini belirten Akif Arıcan 1900 metre pistleri bakıma alındı. 
sadece 2012 yılı Mayıs ayında 1900 metre pistine olası düşmelerde 
geride olduklarını bunda bu yıl yaralanmaların önüne geçecek filler 
Mayıs ayında hava şartlarının kaplama serildi. Zirvede sporcuların 
müsait olmamasına bağladıklarını ihtiyaçlarının karşılanması için ortam 

Babadağ rekora gidiyor
2012 Yılının ilk on ayında Babadağ'dan yapılan atlayış sayısı 60 bini geçti. 

Yolların düzenlenmesi, pistlerin parke döşenerek bakımlarının yapılması, 
sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerin atlayış sayısının artmasında 
büyük etken olduğu belirtiliyor.
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ethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca, yaş sebze ve 
meyve üretiminde F
ülkemizin önemli 

merkezlerinden biri olan İlçemizin, 
sağlıklı yiyecek konusunda 
markalaşması amacıyla başlayan 
“Fethiye Lezzeti” projesine destek 
veriliyor.

Projeyle ilçemizde üretilen 
sağlıklı yiyeceklere dikkat çekileceği, 
bu yolla da pazarlanmasının daha iyi 
bir şekilde yapılabileceğine işaret 
ediliyor.  

“Taste Of Fethiye Everytime” 
(Fethiye Lezzeti) adlı proje; İngiliz 
Seyahat Vakfı (the Travel Foundation) 
ve tur operatörlerinin (Co-operative 
Travel, Thomas Cook ve TUI) 
işbirliğinde yürütülüyor.

Proje kapsamında Fethiye'de iki 
yıl boyunca sürdürülecek çalışmalar 
ile yetiştirilen tarım ürünlerinin 
turizm sektöründe daha iyi 
değerlendirilmesi, otellerin 
yetiştirilen tarım ürünlerinden daha 
çok satın almaya teşvik edilmesi, 
üreticilerin sürdürülebilir tarım 
ilkeleri uygulamaları ve turizmden 
daha fazla yararlanmaları konusunda 
desteklenmeleri  hedefleniyor. 

 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan'dan 2 yıl devam 
edecek projeye tam destek geldi. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, "Bize 
düşen ne ise sivil toplum örgütleri ve şeye tat olarak bakabiliriz. Yiyecek bir Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
birliklerle onu yapacağız. Projeye tam anlamda her şeydir. Bir şeyleri yoluna Başkanı Akif Arıcan ise şunları 
destek vereceğiz" dedi. koyabileceği gibi, bir şeyleri de söyledi:  "Fethiye domates ve 

bozabilir. Yemek kalitesi kötü olursa narenciye başta olmak üzere "Fethiye Odaklı İş 
turizm, uzun süreli ve istendiği Türkiye'nin yaş sebze meyve 

Yapacağız" şekilde yürütülemez. Fethiye odaklı iş deposudur. Yaş meyve sebze 
yapacağız. Fethiye'de bu model ihracatında Antalya'nın ardından İngiliz Seyahat Vakfı (the 
başarılı olursa, Türkiye'ye hatta geliyoruz. Çok kaliteli ve dünyaca TravelFpoundation) Taste Of Fethiye 
dünyaya örnek olacağız" dedi. aranan ürünlerimiz var. Sivil toplum everytime (Fethiye Lezzeti) projesi 

örgütleri ile birlikte bize düşen ne ise İngiltere Müdürü Mike Read ve tur Thomas Cook'tan Joanne 
onu yapacağız. Üretici kimliğini operatörlerinin (Co-operative Travel, Baddeley ise, "Fethiye sadece deniz, 
temsil edenlerle, tüccar kimliğini Thomas Cook ve TUI) yetkilileri kum, güneş turizmi ile anılır 
temsil eden bizler bir araya gelmeli ve Joanne Baddeley ile Hayley McDowall olmamalıdır. Bunun yanına başka 
karar vermeliyiz. Biz bu projeye projenin Türkiye ekibi olan Sema turizm modelleri de eklenmelidir. İşte 
gerektiği desteği vermezsek bu proje Atay ve Şemsi Toprak rehberliğinde bu proje bunu bir oranda sağlamayı 
yürümez, Fethiye zarar görür. Aslında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası hedefliyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
bu projeyi biz düşünmeli ve Başkanı Akif Arıcan'ı 16 Ekim 2012 Odası'nın işbirliğini de çok 
gerçekleştirmeliydik.   FTSO olarak tarihinde ziyaret ederek projeye önemsiyoruz" şeklinde konuştu. 
hedefimiz; çok çeşitli ürün grupları destek istediler. Yürütülen Fethiye 
arasından markalar yaratmaktır. Arıcan: Projeye Destek Lezzeti projesi ile ilgili olarak İngiliz 
Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Seyahat Vakfı Fethiye Lezzeti projesi Vereceğiz
İşbirliği taleplerini yetkili İngiltere Müdürü Mike Read şu 

Fethiye Lezzeti Projesi ekibine organlarımıza götürecek ve bilgileri verdi: "Fethiye Ticaret ve 
ziyaretleri ve yürütmekte oldukları değerlendireceğiz".Sanayi Odası bu yürütülen projenin 
proje dolayısıyla teşekkür eden en önemli ilgi grubudur. Bütün her 



projelerinden söz ederek, projelerin verdi. Aşağı kiliseden başlayan gezi yukarı Şat Restoranda verilen tamamlanması halinde ekonomik olarak kiliseden girişe kadar devam etti.yemek samimi atmosferde bölgenin ciddi oranda büyüyeceğine Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, FTSO geçti dikkat çekti. FTSO Başkanı Akif Arıcan, Başkanı Akif Arıcan ve FETAB'dan 
"Işıklar Ülkesi Gazeteci Ve Yazarlarla programın ikinci bölümünde yayından Günsenin Günel Kaya Köyünü medya 
Buluşuyor"  adlı 2 günlük program 12 ayrılırken, Gazeteci-Yazar Fatih Bayhan temsilcileriyle birlikte gezerek onlarla 
Ekim Cuma akşam Çalış Şat Restoranda konuklar arasındaki yerini aldı. yakından ilgilendiler.
verilen yemekle başladı. 

Kaya Köyü Cinbal Restoranda verilen öğle Kaya Köyünde hüzne Oldukça samimi bir atmosferde geçen yemeğinde konuşan FTSO Başkanı Akif yolculukyemek, gelen konuklar ile İlçemizden Arıcan, Kaya Köyünün imar problemi ve 
organizasyonda görev alan kurum ve "Işıklar Ülkesi Gazeteci Ve Yazarlarla köylülerin yaşadığı sıkıntılar hakkında 
kuruluş temsilcilerinin tanışıp Buluşuyor"  adlı programın ilk günü olan bilgiler verdi. 
kaynaşmalarıyla devam etti. 13 Ekim Cumartesi günü Kaya Köyü 

Arıcan, devlet kurumları arasında yaşanan 
ziyareti ile başladı. Ülke TV'den Turgay Güler "Sıradışı" adlı karmaşa nedeniyle Kaya Köyünün imar 

canlı yayın programına Çalış Şat Kaya Köyünü gezen konuklara, Kaya planının gelmediğini söyledi. Konuklar, 
Restoranda yapıldı. Programın ilk Köyü'nün tarihi hakkında bilgiler verildi. açıklamaları hayret ve ilgiyle dinlediler.
bölümüne FTSO Yönetim Kurulu Başkanı TÜRSAB Fethiye BYK Başkanı Salih Taşçı, 
Akif Arıcan,  Star Gazetesi Genel  Yayın Kaya Köyü hakkında bilgiler verdi. Babadağ büyüledi
Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star Mübadele ve mübadele sonrası Konuklar 13 Ekim Cumartesi Günü Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç  ile birlikte yaşananlara da açıklık getiren Salih Taşçı, öğleden sonra araçlarla 1700 metrede katılarak Fethiye ve sorunları hakkında Kaya Köyü'nün dünya dostluk ve barış bulunan Babadağ Zirve Cafe ve uçuş bilgiler verdi. Başkan Arıcan Fethiye'de köyü olması için yapılan çalışmaların pistine taşındı. Havanın bulutlu ve sisli yatırım bekleyen Teleferik, Üniversite, nedenleri hakkında da bilgiler verdi. Taşçı olması nedeniyle 1900 metreye çıkış iptal Körfezin temizliği, Kaya Köyü medya temsilcilerinin sorularına da cevap edildi. Babadağ'ın muhteşem manzarası 

karşısında adeta büyülenen konuklar, 
Zirve Kafeteryada gözleme eşliğinde çay 
ve kahvelerini yudumladılar. Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık'ın da aralarında 
bulunduğu konuklara Babadağ, uçuş 
pistlerinin tanıtımının yanında Teleferik 
Projesi'nin Fethiye ve ülke ekonomisine 
sağlayacağı katkılar anlatıldı. 

Babadağ'a çıkan medya temsilcilerinden 
isteyenler, deneyimli pilotlar eşliğinde 
yamaç paraşütleriyle 1700 metreden 
atlayarak Ölüdeniz manzarasında Belceğiz 
Plajına indiler. Sahile inen konuklara 
Ölüdeniz Turizm Geliştirme 
Kooperatifi'nde ikramlarda bulunuldu. 
Daha sonra ülkemizin tanıtımında en çok 
kullanılan Kumburnu Plajına geçen 
konuklara Ölüdeniz hakkında bilgiler 
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Dostluk köprüsü kuruldu



yaptıklarına ve yürüttüğü 
tanıtım organizasyonlarına 
hayran kalan konuklar özellikle 
eşek düğünü konusunun 
anlatıldığı bölümlerde 
kahkahalara boğuldular.

Yörük Müzesi ziyaretinden 
sonra Dalaman Havaalanı'na 
hareket eden medya 
temsilcileri, bir yabancı olarak 
geldikleri Fethiye'den 
gördükleri ve yaşadıkları 
nedeniyle dost olarak 
ayrıldıklarını dile getirdiler.verildi.  Denize girip yemeği  Ecesaray Marina 

güneşlenme fırsatı bulan Resort'da verildi. Nefis  İlçemizden ayrılırken adeta 
konuklar, akşam yemeğini ise  yemekler dolayısıyla Ecesaray içimizden birileri gibi olan 
Hillside Beach Club'da yediler. sahipleri ve yetkililerine konuklarFTSO Başkanı Akif 

teşekkür eden konukların Arıcan, Başkanvekili Süleyman 
Koylar beğeni Fethiye'deki son durağı ise Kaya, organizasyonu en 

Enver Yalçın'ın sahibi olduğu başından, sonuna kadar başarı topladı
Kargı Yörük Müzesi oldu. ile aksaksız koordine eden Işıklar Ülkesi Fethiye'ye gelen 

FTSO Genel Sekreteri Füsun medya temsilcileri 14 Ekim Enver Yalçın Şahin, neşesi ve yaşam Pazar günü tekneyle koyları 
enerjisine hayran kaldıkları kahkahalara boğdugezerek denize girdiler. Fethiye 
FETAB'dan Günsenin Günel, Deniz Ticaret Odasının Anlatımı ve konuşmasıyla usta 
İşadamı Enver Yalçın, FTSO organizasyonunda Fulya 10 komedyenleri aratmayan Enver 
çalışanlarına teşekkür ederken;  teknesiyle koylara giden Yalçın öncelikle konuklarına 
tekrar tekrar aileleriyle birlikte konuklar, kahvaltının ardından Yörük Müzesini gezdirdi. Daha 
Fethiye'ye tatile geleceklerine, denize girerek oldukça güzel sonra çeşitli ikramlarda 
Fethiye'nin tanıtımı için anlar yaşadılar. Konuklar eşsiz bulunulan konuklara Yörük 
ellerinden geleni yapacaklarını güzellikler karşısında adeta Müzesi'nin ulusal basına taşınan 
ifade ettiler.büyülendiklerini dile getirdiler. başarılı organizasyonları TV'de 

Tekne turunun ardından öğlen gösterildi. Enver Yalçın'ın 
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Medya 
temcilcilerinin 
ziyaretinin seyri 
şöyle gerçekleşti;

FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan'ın girişimleri 
sonucunda ulusal medya 
kuruluşu temsilcilerinin 
ilçemizde konuk edildi. 
Çalışmalarında birlikte 
hareket etme kültürünü 
yaşatmayı amaçlayan 
Fethiye Ticaret ve sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan'ın 
önerisiyle, medya 
temsilcilerinin konuk 
edilmesi 
organizasyonuna, 
ilçemizde bulunan turizm 
ile ilgili tüm sivil toplum 
örgütlerinin ortak 
edilmesi amacıyla bir 
toplantı düzenlendi. 
Düzenlenen toplantıya 
katılan kurum ve 
kuruluşlar ile sivil toplum 
örgütü temsilcileri medya 
kuruluşu temsilcilerinin 
konuk edilmesi fikrine 
sıcak bakarak ortak bir 
komisyon kurulması 
çalışmalarını kabul 
ettiler.

FTSO'nın 
öncülüğünde yapılan 
organizasyona Fethiye 
Belediyesi, Ölüdeniz 
Belediyesi, Deniz Ticaret 
Odası, FETAB, ÇALIŞ-
DER, Fetob, Turizm 
Danışma Bürosu, 
Ölüdeniz Turizm 
Geliştirme Kooperatifi 
ortak oldu. Kurum ve 
kuruluş temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda iki 
günlük organizasyonun 
içeriği hazırlandı.

12 Ekim Cuma 
akşamı çalış şat 
Restoranda başlayan 
organizasyon, Kaya Köyü, 
Babadağ, Koy gezisi ve 
Yörük Müzesi gezisinin 
ardından 14 Ekim Pazar 
günü sona erdi.

Dostluk köprüsü kuruldu
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Marka yaratmak için geldiler
“Fethiye'yi nasıl daha iyi 

tanıtırız” ın cevabını arayan 

 FTSO Yönetim Kurulu üyesi 

ilgili veriler heyete sunuldu. koruyamazsak başka biçimde 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, bölge konuşacağız. Sizin buraya gelmenizi bir Kültür ve 

sorunlarını dile getirdiği konuşmasında başlangıç olarak görüyoruz” dedi.Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel 
ilçemizin turizmde geri kalmasının Müdürlüğü ekibi, tanıtım politikasını 
nedenlerini de sıralamış oldu. Arıcan Cemal Demirci “İngiliz pazarındaki belirlemek için geldikleri ilçemizde 
bölgenin altyapı eksikliğinin önemli bir düşüşü değiştirmek için buradayız”bir dizi ziyarette bulunarak kurum ve 
sıkıntı olarak gösterirken “Bu çağda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma kuruluşların tanıtım ile ilgili 
Ölüdeniz'de içme suyu yok, kanalizasyonu Genel Müdürlüğü Yatırım İşleri Genel beklentilerini öğrendiler.
ve arıtması yetersiz, yanı başındaki Müdürü Cemal Demirci konuşmasında Bakanlığın çalışma başlatmasının 
Ovacık ve Hisarönü Mahallelerinin arıtma markalaşmaya önem verdiklerini nedeni olarak İngiliz pazarındaki 
ve kanalizasyonu yok. Yaz aylarında belirterek "Bakanlık olarak markaya önem düşüş gösterildi.
kokudan geçilmiyor. Bölgemizdeki veriyoruz. Her yıl 20-30 uluslararası ödül FTSO Yönetimi, devlet desteğiyle 
sorunların çözülmesi için devlet alıyoruz. En fazla turist çeken 6. ülkeyiz. çözüm bekleyen sorunlar hakkında 
desteğine ihtiyaç var” dedi. 2023 hedefimiz sıralamada beşinciliktir. bilgiler verirken, Alternatif Yürüyüş 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel olarak şikayet etmekte haklısınız. Yolları ve Yamaç Paraşütü ile ilgili 
Başkanı Akif Arıcan Kültür ve Turizm 2010 yılında yayınlanan bir tebliğ ile geniş bir tanıtım desteği istedi. FTSO 
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tanıtıma destek vermeye başladık. tarafından daha önce yürütülen 
ekibine Fethiye'ye gösterdikleri ilgi Muğla'da İngiliz pazarı için düşüş var. Fethiye'nin Turizm Varlıkları ile 
dolayısıyla teşekkür ederken, daha çok Sorunları yerinde tespit etmek için Alternatif Yürüyüş Yolları Proje 
destek istedi. Başkan Arıcan, "Bölgemizde buradayız. Fethiye'nin yeni hedefleri neler çalışmaları bakanlık ekibine sunuldu.
turizmin daha iyi bir şekilde yapılması ve olabilir arayışındayız" dedi. 
kalite ile birlikte gelirlerimiz nasıl Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma 
artırılabilir arayışındayız. Ancak işbirliği Birliği Başkanı Osman Otgöz, "Bu Genel Müdürlüğü Yatırım İşleri Genel 
yapmak ve ortak akıl oluşturma arkadaşlarımız İzmir, Antalya, Alanya, Müdürü Cemal Demirci ve beraberindeki 
sıkıntımız devam ediyor. Bunu Bodrum'da çalışıp başarılı olmuşlar. heyet tanıtım politikasını belirlemek için 
aştığımızda, Bakanlıklarımızdan da Tanıtma Genel Müdürümüz Fethiye'yi çok geldikleri ilçemizde bir dizi ziyarette 
beklediğimiz desteği gördüğümüzde seviyor ve önemsiyor. Tanıtım ve bulunarak kurum ve kuruluşların tanıtım 
önümüz açıktır" dedi. markalaşmak yolunda sektörlerden katkı ile ilgili beklentilerini öğrenip, “Fethiye'yi 

Gerçekleştirilen toplantıda öncelikli beklediklerini ifade etti. Burayı Bodrum, nasıl daha iyi tanıtırız” ın cevabını 
olarak uzmanlara "Daha İyi Bir Fethiye Alanya yapmak istiyorlar" dedi.aradılar.
İçin Elele" konulu tanıtım ve aynı Bölgemizin markalaşması amacıyla 
zamanda sorunları çarpıcı şekilde “Yürüyüş yolları ve yamaç böyle bir çalışma içerisine girdiklerini 
gündeme taşıyan film izlendi. belirten Tanıtma Genel Müdürlüğü ekibi, paraşütü tanıtımına destek 

FTSO Otelciler Meslek Komitesi ilçemizin sorunları ve çözüm önerileri verin”Başkanı Muzaffer Konakcı fuarlarda hakkında da bilgi aldılar.
Ölüdeniz Turizm Geliştirme İlçemiz için çok küçük alanların FETAB'ın koordinasyonunda turizm 

Kooperatifi ve FTSO Yönetim Kurulu üyesi ayrılmasını eleştirerek, Kültür ve Turizm ile ilgili kurumları ziyaret eden ekibe 
Selamettin Yılmaz, Bakanlık ekibinden Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü FETAB Başkanı Osman Otgöz, Encümen 
Alternatif Yürüyüş Yolları ve Yamaç ekibinden daha iyi koşullarda stant yeri,  Üyesi Günsenin Günel ve Turizm danışma 
Paraşütü için önemli olan fuarlara katılma tanıtım kitapları ve broşürler Bürosu Müdiresi Güler Uymaz eşlik etti. 
desteği istedi. Yılmaz konuşmasında hazırlanmasını istedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma 
"Fethiye'de 40 kadar alternatif yürüyüş Hisarönü Güzelleştirme Derneği Genel Müdürlüğü Yatırım İşleri Genel 
rotası mevcut. Bunları en iyi şekilde Başkanı veMüdürü Cemal Demirci, Tolga Yılmaz, 
ortaya koyan ve anlatan bir kitap Günay Özütok tanıtımın profesyonel Aysun Arslan, Pınar İmga'dan oluşan 
hazırlığımız oldu. Şimdi bu turizm anlamda yapılamadığına işaret ederek, heyetin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
imkanının uluslararası boyutta tanıtımına “Bugüne kadar bakanlıktan bölgemiz ziyareti oldukça verimli geçti.
ihtiyaç var. Öyle bir tanıtım atağına adına beklediğimiz desteği göremedik. Heyeti FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
kalkılmalıdır ki bu turizm çeşidi Turizm politikamız yok. Ülkemizin en Yönetim Kurulu üyeleri Selamettin Yılmaz 
Japonya'dan Kanada'ya kadar konuşulsun.  önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Günay Özütok, FTSO Otelciler Merslek 
Ayrıca Babadağ dünyanın en iyi uçuş Muğla'da bir tek turizm müdürü var oda Komitesi Başkanı Muzaffer Konakçı 
pistine sahip bölge. Teleferik Projesi ile tatil bölgesi olmayan Muğla'da bulunuyor. karşıladı. 
birlikte burası için de bakanlık eliyle Bölgemizin daha profesyonel anlamda FTSO yöneticileri, bölge sorunları ve 
güçlü bir tanıtım yapılması zorunluluğu tanıtılması için çalışma başlatılması lazım. bakanlıktan tanıtım ile ilgili beklentilerini 
bulunmaktadır. Yamaç paraşütü ile ilgili Burada 30 senedir turizm yapılıyor, dile getirirken, turizm ile ilgili 
organize edilen fuarlara katılmamız için Turizm Altyapı Birliği yeni kurulabildi. çalışmalarını anlattılar. FTSO tarafından 
destek verin" Beklenen çalışmalar yapılamazsa en gerçekleştirilen Fethiye'nin turizm 

önemli değerlerimizde olan Kaya Köyünü envanteri ve yürüyüş yolları projesi ile 
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lçemizden canlı yayın yapan 
Akdeniz Tv ve Ülke Tv'ye İkonuk olan FTSO 

yöneticileri İlçemizin temel 
sorunlarını dile getirirken, sorunların 
çözülmesinin ardından bölge ve ülke 
ekonomisine vereceği katkıya dikkat 
çektiler.

9 Ekim Salı akşamı, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ile FTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Günay Özütok, 
Çalış'tan canlı yayın aracıyla dünyaya 
ulaşan Akdeniz Tv'de yayınlanan 
Gündem Özel programında Murat 
Er'in konuğu oldular. Arıcan ve 
Özütok bölge hakkında bilgiler 
verirken, bölge ve ülke ekonomisini 
etkileyen sorunlara da işaret ettiler. 
FTSO yöneticileri sorunların çözümü 
halinde bölge ülke ekonomisine ciddi 
katkılar getireceğini örnekleriyle 
anlattılar.

Akdeniz TV Gündem Özel 
programını 9 Ekim Salı Günü saat 
21.30'da Çalış'ta konuşlandırdığı canlı 
yayın aracından gerçekleştirdi. Murat 
Er'in sunduğu programa FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Günay Özütok katıldı. 
Akdeniz TV'de yaklaşık 1 saat devam 
eden programda sunucu Murat Er'in 
çeşitli konularda sorularını yanıtlayan 
Başkan Arıcan ve Özütok Fethiye'yi 
tanıtırken yaşanan sorunları da dile 
getirdiler.

Fethiye'nin genel altyapı 
eksikliği ve beklenen yatırımların 
yapılmaması dolayısıyla turizmden 
beklediği payı alamadığını vurgulayan 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Teleferik 
Projesi, İşletme Fakültesi, Körfezin 
Temizlenmesi Projesi gibi turizm için 
olmazsa olmaz projeler hakkında 
bilgiler verdi. Turizmle birlikte 
Fethiye tarımının da ülkeye çok 
önemli katkılar sunduğunu kaydeden 
Başkan Arıcan'ın anlatımı Fethiye'den 
görüntülerin yer aldığı film eşliğinde 
devam etti.

FTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Günay Özütok ise; Fethiye'nin 
Avrupa ülkelerine yakın konumu ile 
turizmde var olan şansını daha iyi 
değerlendirebilmesi için altyapı ve 
bazı temel problemlerin ortadan 
kaldırılması gerektiğini dile getirdi. 
Son dönemde hızla gelişmekte olan 
Rus pazarının önemsenmesi 
gerektiğini anlatan Özütok, bu 
konuda tanıtım atağına kalkılması 
gerektiğini ifade etti. 

Her Çarşamba Kanal F'deyiz

ilek Taş'ın yayınlanan ilk programa da geliştirilmesi hedeflenen 
hazırlayıp FTSO Genel Sekreteri Füsun Kalite Yönetim Sistemi Dsunduğu sabah şahin konuk oldu. Şahin hakkında bilgi veren Şahin, 

kuşağında yer alan “Yeni Bir Dilek taş'ın sorularını “Biz çalışanlardan ve oda 
Gün, Yine Bir Gün” adlı cevaplarken, FTSO'nı yönetimlerinden bağımsız 
programda, FTSO'nın tanıttığı konuşmasında, oda olacak, kişiye ve yönetime 
faaliyetleri ve amaçları politikaları ve hizmetleri göre değişmeyecek kurumsal 
hakkında bilgiler veriliyor. konusunda bilgiler verdi. bir yapı oluşturduk. Bunu da 

FTSO'nın 1957 geliştiriyoruz. Bu konuda 
Kanal F televizyo- depremi ve yaşanan bir istediğimiz noktaya 

nunda her çarşamba günleri yangında tüm geldiğimizde hem FTSO hem 
saat 10.00'da yayınlanan ve dokümanlarının, bir anlamda de Fethiyemiz için güzel 
Dilek Taş'ın hazırlayıp tüm hafızasının iki kez şeyler olacak. Ayrıca üyeleri-
sunduğu 'Yeni Bir Gün Yine kaybolduğunu belirten mizin ihtiyaç duyduğu bir 
Bir Gün' adlı programda, Şahin,  şimdi oda bünyesinde çok eğitimi düzenliyoruz. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi kurulan sistemlerle hem Oda olarak Fethiye'nin 
Odasının faaliyetleri ve oda güçlü bir arşive sahip olmak, sorunları tespiti ve çözümü 
politikaları anlatılıyor.  hem de gelecekte olası noktasında kamuoyu 
Ayrıca programda felaketlere hazırlıklı olmak oluşturmak amacıyla bir sivil 
konusunun uzmanları olan için kapsamlı çalışmalar toplum kuruluşunun ne 
kişiler sektörler hakkında yapıldığını söyledi. yapması gerekiyorsa onu 
soruları cevaplandıracak. FTSO'da uygulanmakta yapıyoruz” dedi.

Bu kapsamda olan ve süreç içerisinde daha 

Sorunlar gündeme taşınıyor
İlçemizin öncelikli sorunları her platformda dile getirilerek hem gündemde 

kalması sağlanıyor hem de çözümü için kamuoyu oluşturulmasına destek veriliyor.
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ethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif 
Arıcan tarafından ortak F

akılın oluşturularak sorunların 
çözümüne gidilmesi amacıyla 
başlatılan toplantılar devam ediyor. 
Toplantılarda Fethiye ticaretini 
olumsuz etkileyen gelişmeler, 
yapılamayan projeler, ekonomiye 
döndürülemeyen tarımsal alan ve 
turistik değerler masaya yatırılarak, 
olumsuzlukların giderilerek 
değerlerin ekonomiye 
kazandırılmasının yolları aranıyor. 

Üyeleriyle rekabet eden değil, onların önünü edip kamuoyu baskısı oluşturulması 
Bu kapsamda 17 Ekim tarihinde açan destek olan bir anlayış içerisindeyiz. gerektiğine dikkat çekildi. Tünelin giriş ve 

düzenlenen toplantıya Mehmet Döver, Bu toplantılarımızın amacı siz üyelerimizin çıkışlarının tehlikeli olduğu belirtilirken, 
Sezgin Pırnaz, Ali Oturgan, Ali Kuştan, gözünden yaşanan sorunları öğrenmek, ülkemizde acil ve normal çıkış aynı olan tek 
Oktay Ulaş, Soner Ünal, Gül Özdoğan, çözümü için çaba sarf etmektir. Sizlerin dile tünel olduğuna da dikkat çekildi.
Yavuz Özdoğan, Adnan Kılçar, Bülent getireceğiniz sorunlar bizim çalışmamız için Göcek Tünelinden geçiş ücreti 
Soylugil katıldı. önemli bir veri oluşturuyor” dedi. alınmaması için FTSO bünyesinde yapılan 

Toplantıda FTSO Başkanı Akif Katılımcılar FTSO'ndan alınan üye çalışmalar hakkında bilgiler veren Arıcan, 
Arıcan tarafından oda çalışmaları hakkında belgesi için ödenmesi gereken 25 lira için hukuksal araştırmanın devam ettiğini 
bilgilendirilen katılımcılar, kentsel çarşıya gidip bankada sıra beklemenin söyledi. 
planlama sorunları nedeniyle ciddi olarak büyük külfet olduğu belirtilerek, bu paranın FTSO üyeleri AVM'nin şehir içine 
ekonomik kayba uğradıklarını dile odaya yatırılması, bu sayede zaman kaybının yapılmasının yanlışlığına değinerek, “AVM 
getirdiler. önlenmesi istendi. derken şimdi Fethiye Şehir Stadı içinde 

 Oda çalışmaları hakkında bilgiler Akif Arıcan ise bu konuda oda olarak farklı bir proje yapılmış. Stadın altına zincir 
veren Akif Arıcan, çözülemeyen sorunlar üyelerin sorununu önlemek için ciddi mağazaya vereceklermiş. Bu çok yanlış 
nedeniyle ilçemizde ticari hayatında büyük çalışma yaptıklarını ancak, devlet yönetimler esnafların yaşaması için 
sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Esnaf ve kurumlarının mevzuatları gereği başarılı çalışmalıdır. Ulusal ve uluslar arası 
işletmecilerin çağı yakalayarak, günün olamadıklarını dile getirdi. Vergi Dairesinin sermayeye esnafı ezdirmemelidirler” dediler. 
gerektirdiği yapılanma içine girmelerinin alması gereken paranın mecburen bankaya AVM'nin şehir dışına yapılması için 
zorunlu olduğuna dikkat çeken Arıcan, yatırılması gerektiğini, bunu oda olarak hazırlanan raporu belediyeye ilettiklerini 
ilçemizdeki sorunların birlik ve beraberlik toplayıp tamamını yatırmak için belirten Arıcan, “Her fırsatta AVM'nin şehir 
içinde hareket edilmesiyle çözülebileceğine başvurduklarını ancak kabul edilmediğini dışına yapılması düşüncemizi dile getirdik” 
işaret etti. dile getiren Arıcan, “Oda harcını Vergi dedi.

Fethiye'de 60'ın üzerinde zincir Dairesi alıyor. Bu konuda çalmadığımız kapı Belediyenin plansız çalışmaları 
market bulunmasının yanlışlığına değinen kalmadı. Odamızın içerisine bir banka nedeniyle ciddi zarar gördüklerini, yaz 
Arıcan, “Zincir marketlerin şehir dışına memuru istedik, her türlü ihtiyacını aylarında yolların kazılıp uzun süre 
çıkması hakkında yaptığımız çalışmayı karşılayalım dedik ama kabul ettiremedik. açılmaması nedeniyle büyük zarara 
bakanlığa, başbakanlığa kadar ilettik. Siyasi Vergi dairesine ödenen parayı biz toplayalım uğradıklarını belirten üyeler “Yaz ayı geliyor 
baskı olması için çalışma başlattık. Ancak akşam yatıralım dedik yine kabul etmediler” belediye inşaata başlıyor. Bunu yasaklaması 
yerel yönetimlerin ve milletvekillerinin dedi. gereken kurum bunu yapıyor, gerisini 
sahip çıkmaması nedeniyle başarılı Toplantıda dile getirilen sorunlar düşünün. Muğla yoluna işletme açtık, 2- 3 ay 
olamadık. Zincir marketler sadece bakka- arasında ayakçı emlakçılar nedeniyle yerli sonra yol kazıldı 8 ay kapalı kaldı. Büyük 
lları etkilemiyor, manavından kasabına, ve yabancıların büyük zarar gördüğüne zarar uğradık. İşletmemizi kapatmak 
kırtasiyeden beyaz eşyasına kadar yaklaşık değinilerek bunun önlenmesi için çalışma zorunda kaldık. Şimdi Çalış'ta iş yapıyoruz. 
57 işkolunu direk olarak etkiliyor. Küçük başlatılması istendi. Yabancı uyruklu Yollar kazıldı ne zaman biter bilinmez. 12 
esnaflar her geçen gün yok oluyor” dedi. şahısların da kayıt dışı olarak emlakçılık bin lira kaldırım parası ödedik, yollar hala 

Konuşmasında Fethiye Körfezinin yapmaya çalıştıkları belirtilerek, bunun delik deşik” dediler.
temizlenmesi ile ilgili olarak yapılan önlenmesi için Fethiye Ticaret ve Sanayi Belediyenin konutlardan otopark 
çalışmalara da değinen Arıcan Muğla Odasından destek istendi. ücreti aldığını, otopark göstermediği zaman 
Üniversitesi'ne bağlı fakülte açılması Karaçulha halinde üreticilerin mahkemeye başvurup bu ücretin geri 
çalışmaları hakkında da geniş bilgi verdi. dolandırıcılar nedeniyle ciddi zarara alınabileceği ileri sürüldü.
Toplantıya katılan üyelerin işaret ettiği uğrayarak mağdur edildiği, üreticinin Sanayide yaşanan kirliliğin büyük 
sorunların çalışmaları için önemli bir neredeyse her yıl yaklaşık 20 Milyar Lira sorun olduğuna dikkat çekilerek, insanların 
kaynak olduğunu belirten Akif Arıcan, civarında dolandırıldığı belirtilerek, bunun yürümesi gerektiği yol kenarlarında yatan 
“Babadağ'a teleferik kurulduğunda bölge önlenmesi için çalışma yapılması istendi. yüzlerce sahipsiz aracın toplanması gerektiği 
turizmi için bir çeşitlilik olacak. Göcek tünelinin geçiş ücretinin ciddi belirtildi.
Babadağ'da yapılacak sosyal tesisleri sorun olduğuna dikkat çekilerek bunun 
üyelerimizin işletmesi düşüncesindeyiz. ortadan kaldırılması için birlikte hareket 

Sorunların kaynağı plansızlık
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edildi.

FTSO tarafından geleneksel 
hale getirilen destek hakkında 
bilgi veren FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
"Eğitim öğretimin niteliği bir 
toplumun geleceğinin ne 
olacağının da işaretlerini verir. 
Bu bilinçle bizler Oda 
yetkilileri ve yönetimi olarak  
karınca kararınca çeşitli 
kademelerde belirli kriterlere 
göre belirlenen öğrencilerin 

Fethiye Ticaret ve Sanayi yanında olmaya devam 
Odası tarafından maddi ediyoruz. Üniversite çağındaki 
durumu iyi olmayan başarılı 100 öğrencimizi başarıya teşvik 
öğrencilere destek verilmeye etmek ve başarılarını 
devam ediliyor. Bu kapsamda ödüllendirmek için her ay 
yüksek öğrentim kurumlarında 100'er lira karşılıksız burs 
eğitim gören 100 başarılı veriyoruz. Tabi ilköğretim 
öğrenciye karşılıksız burs çağındaki minikleri de 
verilirken, 975 ilköğretim unutmuş değiliz. İlçemizin 
okulu öğrencisine de çanta ve genelinde en ücra köylerimize 
kırtasiye yardımı yapıldı. kadar okul müdürlerince 

belirlenen  975 öğrenciye okul Fethiye Ticaret ve Sanayi 
çantası ve kırtasiye yardımında Odası tarafından maddi 
bulunduk. Gençlerimizi yetersizlik içinde bulunan 
yarınlara daha sağlıklı olarak yükseköğretim kurumlarında 
taşımak için imkanlarımız eğitim gören başarılı 
dahilinde desteğimiz devam öğrencilere yönelik olarak 
edecek" dedi. verilen karşılıksız burs desteği 

devam ediyor.  Bu 
kapsamda yüksek öğrenim 
kurumlarında eğitim gören 
öğrencilerden kriterlere 
uyan 100 öğrenciye 9 ay 
boyunca ayda 100 Lira burs 
veriliyor. 

Öte yandan ilköğretim 
okullarında okuyan maddi 
imkansızlık içindeki 975 
öğrenciye de okul çantası 
ve kırtasiye yardımı yapıldı.  
Fethiye merkez, belde ve 
köylerde okul müdürleri ile 
birlikte tespit edilen 975 
öğrenciye okul çantası ve 
kırtasiye yardımı, FTSO 
çalışanlarınca belirlenen 
öğrencilerin eğitim gördüğü 
okul müdürlerine teslim 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası maddi durumu iyi 
olmayan başarılı öğrencilere destek vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda yüksek öğrentim kurumlarında 
eğitim gören 100 başarılı öğrenciye karşılıksız burs 
verilirken, 975 ilköğretim okulu öğrencisine de 
çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

FTSO'dan 
eğitime destek

Hindistan gezisi 
yararlı geçti

Büyükelçisi ve Ticaret 6 Eylül- 1 Ekim 
Ataşesiyle görüşme tarihleri arasında 
yaparak iş yapılabilecek 2düzenlenen konularda bilgi aldıklarını 

Hindistan gezisine dile getiren Arıcan, uzun 
katılan FTSO üyesi 25 vadede Hindistan'da 

ticaret yapılabileceğini işadamı oldukça 
söyledi. Özellikle inşaat memnun döndü.
sektörünün çok büyük bir 

Hindistan'da iş hacme sahip olduğunu 
imkanlarını araştıran, belirten Arıcan, inşaat 

sektörüyle ilgili araştırma sanayi bölgelerini 
yapılarak yatırımlar gezen, fuarlara katılan, 
yapılabileceğine dikkat 

bölgenin ticaret ve çekti. Hindistanlıların 
sanayi odalarıyla Çinlilerde olduğu gibi 
görüşen Fethiyeli fazla tatil kültürünün 

yaygın olmadığını işadamları, hangi 
gözlediklerini belirten sektörlerde işbirliği 
Arıcan “Ülkemizde 

imkanının olduğunu da İstanbul ve Kapadokya 
araştırdılar. gibi bölgelere geldiklerini 

öğrendik. İlerleyen 
zamanda deniz, kum, İşadamlarının yeni Pazar 
güneş ve diğer alternatif arayışıyla dünyaya 
turizm alanlarında tatilci 

açılması, sektörlere farklı bulma imkanımız olabilir. 
bir bakışın sağlanmasının Delhi'de zenginlik içinde 
amaçlandığı yurt dışı yaşayanı da fakirlik içinde 
gezileri KOSGEB yaşayanı da gördük. 
tarafından da Yaşamları iç içe geçmiş. 

Hindistan'a gittiğimizde destekleniyor.
yaşadığımız bölgenin Geziye katılan FTSO 
kıymetini daha iyi üyelerinin bulunduğu 
anladık. Gezimiz yeni toplantıda açıklama yapan 
kültürleri tanımak ve FTSO Başkanı Akif 
farklı ülkelerin ticari Arıcan, Hindistan gezisini 
hayatını tanımak ve değerlendirirken yapılan 
işbirliği sağlama  etkinlikler hakkında da 
girişimlerimiz nedeniyle  bilgiler verdi. 
yararlı geçmiştir” dedi.Hindistan'da bölgenin 

ticaret odası ve Türk 
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içinde bulunduğu sorunları dile edya temsilcilerinin 
getirdik. Babadağ'a gittiğimizde konuk edilerek hem 
teleferik projelerimizi anlattık ilçemizin M
ve Kumburnu'na geçtik. Son tanıtımının 
gün teknede kahvaltı ve  yapılması hem de sorunların dile 
gezisiyle devam etti. Yörük getirilmesini amaçlayan 
müzesi gezisi ise çok güzel organizasyonun mimarı FTSO 
geçti.Başkanı Akif Arıcan, gelişmelerin 

umut verici olduğunu dile getirdi. Gezi sonunda katılan tüm 
Yıllardır çeşitli toplantılarda medya temsilcileri denizinden 
ilçemizin adının olumsuz olaylarla tarihine, Babadağ'dan Kaya 
anılmasının şikayet konusu Köyü'ne kadar eşsiz 
olduğunu hatırlatan Arıcan, güzelliklere hayran kaldıklarını 
“Başlayan ve gelişerek büyüyecek dile getirdiler. Burada çok 
bu ilişkiler sayesinde ilçemizin şeyin yapılabileceğini 
tanıtımı yapılırken, sorunlarının belirterek ileride burada çok 
çözümü için de kamuoyu oluştu- güzel işler yapacaklarını 
rulmasına katkı sağlanacak” dedi. söylediler. Ayrılırken ev 

sayıda da olsa bu organizasyonun sahipliğimizden ve yaşanan Medya temsilcilerinin gelmesi 
yapılması kararı aldık. Önemli isimler ilişkilerden büyük memnunluk ve gelişen olayları değerlendiren 
gelemese de bu başlangıcın ardından duyduklarını dile getirerek,  Arıcan, ilgili kurum ve 
diğerleri gelsin dedik.  Toplantıda Fethiye'den, dışarıdan bakan değil, kuruluşlardan destek alındığını 
sezon başında yapsak daha iyi olur gibi sizlerden biri olarak ayrılıyoruz. Bizi belirterek “Her ortamda 
düşünceler dile getirildi ama bu ilişkiyi arayın, burası için ne yapmamız sorunlarımızın birlikte hareket 
kurduktan sonra hangi dönem daha gerekiyorsa yaparız. Yerel basından ederek çözülebileceğini dile 
uygunsa o dönemde de yine getiririz gelen haberlerin ulusal basında yer getiriyoruz, ortak hareket etme 
dedik ve çalışmaya başladık. Gelecek alma oranı yüzde 20 dir. Bize de kültürünün gelişmesi gerektiğini 
gazetecilerin isimlerinin netleşmesinin gönderin. Bize gönderirseniz ulusal dile getiriyoruz. Ulusal basın 
ardından tüm kurum, kuruluş ve sivil basında yer alması yüzde 80 dir. kuruluşu temsilcileri ve çeşitli yazar 
toplum örgütlerinin içinde bulunduğu Tüm haberlerinizi ulusal basına ve film yapımcılarının ilçemize 
bir komisyon kurarak programı taşırız. Fethiye'de yapılacak gelmesiyle ilgili bir imkan 
hazırladık. Oda personeli olarak yoğun etkinlikleri önceden bize bildirin, doğmuştu, bizde organizasyonu 
bir çalışma yaparak gazetecileri bizde bu etkinliklere çevremizden sadece FTSO değil diğer tüm 
sorunsuz olarak karşıladık ve otellerine katkı sağlamaya çalışalım. Fethiye kurumlar, belediyeler, sivil toplum 
yerleştirdik. için yapılabilecek ne varsa örgütleri yapsın dedik. Hep birlikte 

elimizden geleni yapalım dediler. hareket etme kültürü oluşturalım, Gece Şat Restoranda başlayan 
ortak akılla hareket edelim diyoruz, organizasyon 2 gün devam etti. Şat Gezinin ardından İlçemiz 
bu düşünceyle tüm kurumları davet Restoranda Ülke Tv'de canlı yayınlanan hakkındaki haberler ulusal basında, 
ettik ve projemizi açıkladık. bir programın ilk bölümüne konuk internet gazetelerinde yer aldı. Bu 
İlçemize gelecek gazeteciler oldum. Fethiye'nin genel sorunlarını ilçemiz adına bir kazanımdır. Bu 
arasında ulusal basından önemli dile getirdik, programın ikinci ilişkiler devam edecek. Bunun 
isimler vardı ancak Suriye bölümünde biz ayrıldık ve program dışında ulusal basının önemli 
meselesinde tansiyonun yükselmesi kendi formatında devam etti. isimlerinden bir veya ikisini her ay 
nedeniyle bir dönem bekledik. ilçemizde misafir etmeyi Kaya Köyü'ne yapılan gezide hem Organizasyonu daha sonraya alalım planlıyoruz” dedi. Kaya Köyü'nün tarihini anlattık hem de mı diye düşündük. Sonra daha az 

Organizasyon başarıyla tamamlandı
Medya temsilcileriyle bağın kurulmasında büyük çaba sarf eden FTSO Başkanı Akif Arıcan, 

organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek gelecekte bu ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

Arıcan, Suriye krizinin tırmanması nedeniyle ulusal basın kuruluşlarından bir çok ünlü ismin 
gelemediğini, bu isimlerin ilerleyen dönemlerde ilçemizde konuk edileceğini ifade etti.
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