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Turizmin Ticarete Etkileri
Fethiye Turizmi Ýçin Yol Planý
Fethiye turizmi, diðer geliþmiþ turistik
beldeler arasýnda çok daha genç
olmasýna raðmen, büyük ataklar
içindedir.
Bu bakýmdan, özellikle son üç yýl
içinde, giderek artan bir tempoyla önem
verdiðimiz ve üzerinde odaklandýðýmýz
turizmde, çok sýcak ve taze çalýþmalarýmýz var.
Bunlarý kýsaca gözden geçirerek temel
bulgularý özetleyerek piyasanýn ilgi ve
bilgisine sunmak, bu yazýmýzýn temel
amacýdýr.
Turizme tam bir kararlýlýkla girdik; ama
henüz iþin içinden çýkamadýk. Zira,
dýþardan bakýþ ile denizde þirin bir buz

tepesi olarak bildiðimiz turizm adasý,
suyun altýnda epey büyük bir yapý imiþ.
Bu adada oynaþan turizm foklarý da,
uzaktan gözüktüðü gibi mutlu ve kolay
yaþam þartlarý içinde deðilmiþ.

mutlu olma ortamlarýný oluþturabilecek,
bir baþka benzer konu, herhalde yoktur.

Bu makale kapsamýnda, Sizlere
alýþýlmýþtan biraz daha farklý ve
konumuzun ana fikirleri ile, temel
çerçeveler
içinde çözümlere odaklanan
Turizm aysbergimizi, kaþifler gibi inceliyoruz ve sýrlarýný çözmeye de azim- yaklaþým sunulmaktadýr.
liyiz.
Henüz çok yakýn bir tarihte, 22.Temmuz.2010
günü ATSO tarafýndan AnÇünkü bu adacýðýn sýrlarýný çözülünce,
talya'da
gerçekleþtirilen
özgün bir tuçöllerimizi yeþertecek ve kýt ekonomik
rizm
panelinde,
bu
içerik
ulusal platkaynaklarýmýza eþi bulunmaz katkýlar
formda
da
dikkatlere
sunulmuþtur.
saðlayacak olan hayat suyu deposunu
keþfetmiþ olacaðýmýzdan eminiz.
Sanýrým, yeterli ilgiyi çekecek ve ülke
çapýndaki
ortak turizm sorunlarýmýza,
Ýçinde bulunduðumuz zaman kesitinbir
nebze
olsun
beklenen katkýlarý koyadeki koþullarda, yarýnlara saðlam tebilecektir.
melleri hazýrlayacak ve torunlarýmýzýn

1. Turizm Endüstrisi'nin Temel Nitelikleri
Turizm olayýnýn özüne inebilmek için,
temel tanýmýndan ele alýnýrsa: Çeþitli
nedenlerle yaþadýðý yerden ayrýlarak
belirli bir süre için baþka bir yeri ziyaret
eden insanlar, bu deðiþik ve özel
faaliyet nedeniyle 'turist' olmaktadýr.
Bu insanlarýn seyahatleri sürecinde
oluþan etkinliklerin tümü, 'turizm'
olarak isimlendiriliyor.
Bu baðlamda, normal yerel ticarette
ekstra bir ekonomik etkinlik ve ticari
faaliyetler dizisi yaratýlmýþ olmaktadýr.
Yerel ticaret için mevcut potansiyele
eklenen yeni bir mal ve hizmetler
talebinin karþýlanmasý da, sýra dýþý ilave
bir ticari potansiyel yaratmaktadýr. Bu
ek kapasite, turistlerin yol açtýðý turizm
ekonomisini oluþturmaktadýr.

Bir baþka deyiþle, yöreye gelen turiste
mal ve hizmet olarak sunulan
yumurtasýndan çarþafýna, ulaþýmdan
konaklamaya, plajdaki olanaklardan
eðlencesine, dondurmasýndan hediyelik eþyasýna kadar her türlü ticari
metanýn toplam olarak yarattýðý
ekonomik faaliyetler, ticaret olarak
bölgeye mal oluyor. Bu durumun yerel
ekonomiye etkileri de, doðal olarak sýra
dýþý bir ticari katký olarak devreye
giriyor. Yöredeki sosyoekonomik
hayatýn temposu adeta dopinglenmiþ
oluyor.
Özetlersek; turizm sayesinde yöreye
gelen turiste 'yerinde ihracat' cinsinden
yaratýlan ilave ekonomik faaliyetler,
bölgesel ticaret kapasitesini doðrudan
artýrýyor.

Böylece, normal olarak bölgeler veya
ülkeler arasý ticaret yoluyla gerçekleþebilecek olan bir dizi ticari faaliyet,
otomatik olarak yerelde yaratýlmýþ oluyor.

Yörede çeþitli sektörler itibariyle çok
geniþ bir yelpazedeki mal ve
hizmetlerdeki ek kapasite ise, ticari
kârlýlýðý ve ekonomik randýmaný
doðrudan kamçýlayýcý bir özellik
Bu bakýmdan turizmin yol açtýðý ticaret getiriyor.
etkisi, tam anlamýyla 'yerinde ihracat'
þeklinde doðrudan bir ekonomik sonuç Fakat, turizmin kendine özgü ve çok
yaratýyor. Bu olaðan dýþý etkileþimin yönden ihmal edilen kritik bir karakteri
boyutlarý ise, yaþam için gerekli her var. Bu da, turistlerin beklentilerini tam
türlü ve çok geniþ çeþitlilikteki tüm mal anlamýyla karþýlamak ve onlarý her
yönden tatmin edebilmektir. Turizmde
ve hizmetleri kapsamaktadýr.

makr i

hizmet kavramý, tam anlamýyla bir
zincir þeklinde iþliyor. Hizmetler
zincirindeki bir çürük halka, tüm zincirin kopmasýna ve bütün çabalarýn heba
olmasýna yol açýyor.
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Bu bakýmdan turizmi oluþturan
faaliyetlerin iþlerliðindeki tüm etkenlerin olabildiðince verimli ve saðlam
tutulabilmesi çok önemlidir. Bunu saðlamak için, mutlaka çok özel bir ihtimam ve etkin yöntemlerin devreye
alýnabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda,
sadece konaklama ve seyahatte deðil,
tüm bölgesel hizmetlerde özgün bir
yönetim ve denetim mekanizmasýna
ihtiyaç duyuluyor.
Günümüzün geliþen turizm literatüründe altý çizilerek belirtilen çok önemli
bir teþhis var: Turizmde gerçek ürün
yöredir. Yani, ülke veya otel deðil, varýþ
yeri veya destinasyonun tamamý,
turizm ürününün kendisidir. Bu bakýþ
açýsýyla da, tüm bölgenin geniþ bir
mekân olarak, sosyal ve ekonomik
alanda turizm mekanizmasýndan
soyutlanmamasý gereði ortaya çýkýyor.
Bu deðiþik bakýþ açýsý ise, tüm
bilinenleri veya sanýlanlarý, hepten
deðiþtirmektedir.Gördüðümüz kadarýyla, ülkesel olarak henüz bu bakýþ açýsýna

sahip olamadýk. Bugüne kadarki
anlayýþta, tur operatörü ve acenteler
turisti getirir, oteller yatýrýr, rehberler
gezdirir ve olay kendi içinde biterdi.
Fakat bugün bakýyoruz ki kimse
sonuçtan memnun deðil. Ülkemize 25
milyon turist geliyor, oteller, krizli bir
ortam olmadýkça, dolup taþýyor. Ama
randýman giderek düþüyor. Turizm
geliþtikçe turistik kentlerimiz hýzla
büyüyüveriyor. Fakat temel altyapý ve
kamu hizmetleri konusunda, öncelikle
belediyelerimiz bu geliþime karþýsýnda
kaynaksýz ve çaresiz kalýyor. Yerel
otoriteler ve aktörler ise, kendi içinde
kapalý devre iþleyen turizm mekanizmasýna müdahil olamýyor. Belde
sakinlerimiz, turistik nitelikli bu orta
oyununa adeta seyirci kalmak zorunda
kalýyor.
Öte yandan, aktif turizmcilerin ticari
kârlýlýklarý da giderek erimektedir.
Bunun yaný sýra, geliþme ve artan turist
sayýlarýna raðmen turizmden yöreye
yansýmasý gereken ticari kapasite de,

düþme eðilimindedir. Yani, hem turizm
tüccarlarýmýz kazanamýyor hem de
yerel umutlar çöküyor.
Bu dengesizlik ve tutarsýzlýða teþhis
getirilmesi, hayati bir konudur. Kanýmýzca buradaki eksiklik ve aksaklýk,
tamamen yerel unsurlarýn aktif turizm
piyasasýna gerçek anlamda paydaþ
olarak girememesinde yatmaktadýr.
Turizm, sadece aktif turizm tüccarlarýnýn tekelinde kalmamalýdýr. Bu
durumun en güzel kanýtý, turistik belde
belediyelerinin geliþen turizm karþýsýnda düþtükleri zor koþullar ve
hizmetlerde karþýlaþýlan yetersizliklerde görülmektedir. Bugün otelcilerimizin "beþ yýldýzlý otellerin iki
yýldýzlý çevresi" þeklinde yaygýnlaþan
þikayetleri var. Belediyelerin kaynaklarý yeterli mi ki hizmetlerinde kusur
ediyorlar? Turizmde giderek kronikleþen ve turizm geliþtikçe birlikte
büyüyen bu türden sorunlarýmýzý, artýk
hýzla aþmamýz gerekmektedir.

2. Yerel Ekonomide Turizmin Rolü
Turizmde dikkate alýnmasý ötesinde,
þiddetle ve önemle idrak edilmesi
gereken bir boyut var: Turist bir ülkeye
veya otele kalmak için gelmiyor.
Geldiði yörede yaþamak ve bu bölgenin
özellikleri ile kaynaþmak üzere geliyor.
Doðal olarak turistlerin çok çeþitli
zevkleri ve hayat görüþlerine baðlý
beklentileri var.
Fakat bölgesel özellikler ve sadece çevresel dekor olarak da olsa, her yönüyle
yerel karakterin özgünlüðü ve önemi
idrak edilmelidir.
Biliyorsunuz, Fethiye yöresinin çok
önemli bir karakteri var. Buna baðlý
olarak Türkiye'nin diðer turistik
yörelerinden de apayrý bir özellik arz
ediyor. Ýlçemizdeki turizm potansiyeline sahip tüm alanlarýmýzda 'özel çevre
koruma' statüsü bulunmaktadýr. Bu
nedenle de, diðer yörelerimizdeki gibi
'turizm alaný'* uygulamasý söz konusu
deðildir.
Buna baðlý olarak da, çok sayýda büyük
otelimiz yoktur. Ayrýca, geliþim gelene-

ðimize aykýrý bir þekilde, otellerimiz içindeyiz. Sonuç olarak, yöremizi
turizmde geliþtirmek ve sosyo-ekosahillerimize yerleþememiþtir.
nomik randýmaný artýrmak için kollarý
Fakat 1.000 kadar konaklama tesisi- sývamak zorundayýz. Turizm yöremiz
mizde toplam 44.000 yatak gibi bir için çok deðerli, fakat ayný ölçüde sopotansiyeli yakalamýþ bulunuyoruz. runlu bir konumdadýr. Þu andaki
Bunlarýn sadece 5'inin 500 yataðýn üze- yapýmýzla, ilçemizdeki yatak kapasitesi
rindeki büyük tesis olduðu göz önüne 6 aylýk bir dönem için 9 milyonluk bir
alýndýðýnda, Fethiye'mizin özgün ka- geceleme potansiyeli yaratýyor ve 1
rakteri ortaya çýkýyor. Fazla betonlaþa- milyon civarýnda turist aðýrlýyoruz. Bu
mayan ve çevresel özellikleri ile, doðasý sayýlarýn devlet tarafýndan verilen turist
oldukça bakir bir yöredeki ufak baþýna 700$'lýk harcama ortalamasý
otellerden oluþan bir turizm beldemiz üzerinden hesabý, kabaca 700 milyon$'lýk bir yerel ciroyu ortaya koymakvar.
tadýr.
Bu deðiþik karaktere baðlý olarak da,
diðer geliþen yörelerimizdeki 'kitle Fakat gelenlerin ne kadarýnýn bölgede
turizmi' kavramýna tam uymayan bir kaldýðýný ve yöre ekonomisine ne kadar
turizm mekanizmasý ve de oldukça katkýda bulunduðunu tespit etmek ve
deðiþik bir turist kompozisyonuna sa- mevcut ekonomik mekanizma içinde
hibiz. Daha önceleri bu durumdan nasýl artýrýlabileceðini saptayabilmek,
oldukça yakýnýrdýk. Fakat konunun gerçekten güç bir iþtir.
derinlerine indikçe, bizim yöresel karakterimizin de diðer yörelerden ol- Bu hacmin onda birinin yörede kalmasý
dukça farklý olarak, apayrý bir turist gibi bir kaba varsayým ile hareket
talebi oluþturduðunun farkýna varmaya edilmesi halinde bile, turizmde geçerli
baþladýk. Buna uygun olarak, gerekli çarpan etkisi sonucunda 500 milyon
her türlü tedbirleri alma gayreti liralýk bir yerel katkýnýn saðlandýðý
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tahmin edilebilir. Son kesitte 180 binlik
ilçe ve 50 binlik merkez nüfusumuz göz
önüne alýndýðýnda, yerel ekonomi için
bu sayýlar çok büyük etki ve katký
göstergeleri oluþturmaktadýr. Halen 350
bin yataðýyla Türkiye'nin en büyük
desti-nasyonu olan Antalya'dan sonra
150 bin yataklý ikinci destinasyonunu
oluþturan Muðla'nýn, önde gelen bir alt
destinas-yonu durumundayýz.
Yöremizin sosyoekonomik yapýsýnda,
turizm endüstrisi, her geçen gün
aðýrlýðýný daha fazla hissettirmektedir.
Özellikle Dalaman Havaalaný'nýn uluslararasý niteliðinin kuvvetlenmesi ve
diðer temel altyapýnýn destekleri ile,
Fethiye'nin giderek turizmde kendine
özgü ve nitelikli bir konuma yerleþmesi
kaçýnýlmaz bir olgu olarak görülmektedir.

rinin, yöremize en yüksek yararlarý
getirecek þekillerde gerçekleþmesini
saðlayabilmektir. Bu kapsamda, geliþmiþ yörelerdeki büyük hacimli modellerden daha þanslý konumda olduðumuzu düþünüyoruz. Zira geliþme
sürecinin baþýndayýz ve henüz, 'iþ iþten
geçmiþ' deðildir.

durarak mutlaka ama mutlaka saðlamamýz gereken bir unsur var. Bu çok
kritik faktör, yerel ekonomi ile turizm
ticaretinin olabildiðince kaynaþmasý ve
baðdaþmasýdýr. Yöreye gereðince uyum
saðlayamayan bir turizm geliþmesinin
yaratacaðý olumsuzluklar ve açacaðý
yaralarýn telafisi pek mümkün deðildir.

Turizmin yarattýðý sýra dýþý ekonomik
deðiþim rüzgârlarýný iyi yönetebilmemiz halinde, yakýn gelecekte çok
verimli ve etkili bir turizm yapýsýna
kavuþabileceðimizden eminiz. Üstelik,
yakýn geçmiþteki dezavantajlarý avantaja çevirebileceðiz.

Fethiye'mizdeki bir diðer önemli özellik, küçük yerleþmelerde kümelenen
ufak oteller ortamýnýn getirdiði, yöresel
'kent turizmi' niteliðidir.

Eski zayýflýk göstergelerimizin, yeni
turizm eðilimlerinde çevre ve doða
niteliklerinin ön plana çýkmasý ile
birlikte, çok daha avantajlý destek ve
niteliklere dönüþebilmesi söz konuÞu aþamada bizlere düþen, mevcut sudur.
þartlarda en verimli yol ve yöntemleri
devreye sokmak, böylece, yakýn Önümüzdeki bu hýzlý deðiþim ve
gelecekte beklenen turizm geliþmele- geliþim sürecinde, en fazla üzerinde

Bu özgün karakteri gereðince deðerlendirebilirsek, çok beðenilen bir destinasyon oluþturmak için büyük bir
potansiyele sahip durumdayýz. Özetle:
Turizm endüstrisi Fethiye'yi severek
benimsemiþ ve mesken tutmuþtur.
Fakat bu birlikte yaþama sürecinde
gerekli olan hassas dengelerin ince
ayarlarýnýn baþtan yapýlmasý zorunludur. Aksi halde, turizmin, bölgemizde
kolayca bir 'kaptýkaçtý ekonomisi'ne
dönüþmesi söz konusudur.

3. Turizmde Bölgesel Yönetim Ýhtiyacý
Ýlçemizde turizmin geliþiminin nasýl
kontrol altýna alýnarak yönetilebileceði
konusunda yerel çalýþmalara baþladýðýmýzda, çok önemli bazý gerçekleri
teþhis etmeye baþladýk. Her þeyden
önce de, turizmin ne kadar karmaþýk ve
çok boyutlu bir mekanizmaya sahip
olduðunu keþfettik.
Basit olarak bakýldýðýnda, "turizmciler
turistleri yöreye getirir ve götürür, yerel
ekonomi de elinden geldiðince oluþan
bu ilave misafircilik ticaretinden
sebeplenir" þeklinde bir algýlama var.
Yani, yaygýn anlayýþa göre, "turizmi
turizmciler yapar ve yerel halk da buna
seyirci kalýr" gibi bir eksik ve yanlýþ
tavýr ile, turizm endüstrisinde kurulmasý gereken dengeler altüst olmaktadýr.
Zira, iþin özünde, mekanizmada söz
sahibi olarak öne çýkan aktif turizm
paydaþlarý, profesyonel olarak yörenin
imkânlarýný kullanan ticaret erbabýdýr.
Yaratýlan bu yeni ekonomi dengelerinde, yörenin de, turizm mekanizmasýnýn
içinde aktif olarak yer almasý ihtiyacý
kaçýnýlmazdýr. Ýþte, geliþen turizmimiz
içinde fuarlara yeni yeni katýlmaya

baþlayan valilerimiz, kaymakamlarýmýz ve belediye baþkanlarýmýz, bu
eksikliði fark ederek hareket etmeye
baþlayan yerel aktörlerimizdir. Diðer
yandan da, turizmin yapýsal gereklerini
oluþturan altyapý-üstyapý faaliyetlerinde "kamu-özel sektör iþ birliði"
þeklinde, olmazsa olmaz niteliðinde bir
kavram var.
Destinasyon kapsamýnda bu dengeler
ve iþlerlik yerine oturmalý ki, turizm
saðlýklý bir yapýya sahip olsun ve herkes
turizmin nimetlerinden gereðince
nasibini alabilsin. Ayrýca, turizmin
karmaþýk iþlerliðindeki ticareti yöneten
bir belirgin patronun da bulunmadýðýný
gözetmek gerekiyor. Yani, gerekli
tedbirler alýnmadýðý sürece, turizmin bir
rant ekonomisine dönüþmesi gibi çok
kritik bir tehlike söz konusudur. Yöre
ekonomisini ve turizm ticaretinin
hassas dengelerini kim gözetecek?
Bu bakýmdan, en saðlýklý iþleyiþ ve alýnmasý gereken tedbir, "turizmde yerel
örgütlenme" þeklinde yepyeni bir
kavramý iþlemek ve hayata kavuþtur-
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maktýr. Mevcut kamusal yönetim tarzýmýzda ise, böyle bir kurum ve mekanizma bulunmamaktadýr. Nitekim, Fethiye
turizminde 'toparlayýcý bir atýlým'
yapmak üzere yola çýktýðýmýzda, hemen
kurumsal yetki ve sorumluluk gibi bir
belirsizlik ile karþýlaþtýk. Önümüze bir
duvar çýkmýþ gibi, kalakaldýk.
Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, aktörleri bir araya getirmek için iyi niyetle
olayýn detaylarýna indiðimizde, mevcut
yerel paydaþlarý nasýl 'birliktelik' çatýsý
altýnda toplayabileceðimiz problemini
çözemiyoruz. Turizm orkestrasýnýn notalarýný yazabilsek bile, orkestrayý kim
kuracak, nasýl bir arada tutacak ve
istikrarlý bir þekilde yönecek? Mevcut
yapýmýzda, bu hayatiyet taþýyan soruya
cevap yoktur.
Piyasada turizm endüstrisinin aktif
ticari paydaþlarýnda bütünsel bir birlik
yok. Henüz dernek statüsündeki meslek
örgütlerini kurmak ve yasallaþtýrmak
çabasýndalar. Yereldeki pasif aktörlerde
de, gerekli bilinç ve dayanýþma ortamý
oluþamýyor. Çapraþýk nitelikteki turizm
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endüstrisinin iþlerliði ise, tamamen
serbest piyasa ekonomisinin belirsiz
insafýna kalmýþ olarak tam hýzla
geliþiyor. Bu durumda, sonuçlarý 'ne
çýkarsa bahtýmýza' olarak kabul etmek
zorundayýz.

Söz konusu belirsiz yapý ve çözümsüzlük, bugün tüm turizm bölgelerimide yaþanmaktadýr. Çeþitli safhalarda da
olsa, turizmde yol alan tüm beldelerimiz benzer problemler içindedir. Fakat,
bu konularda uzmanlarýn ne dedikleri
ve söz konusu çaresizlikler için yazOysa normal þartlarda turizm ticareti- dýklarý reçeteleri dikkate alýnca durum
nin yerel planda tam bir ticari iþ anla- tamamen deðiþiyor. Aslýnda, bu konular
yýþýnda ele alýnmasý ve gereðince yöne- çoktan çözülmüþ; ama biz uyanatilmesi ihtiyacý var. Bir iþin oluþmasýn- mamýþýz.
daki unsurlar yatýrým iþletme pazarlama bileþkelerinden oluþuyor. Bu Global çapta bir turizm otoritesi olan
süreçler, her boyuttaki kurum için Birleþmiþ Milletler bünyesindeki
geçerlidir.
'Dünya Turizm Örgütü' son yýllarda bu
konuda yeni bir yapý oluþturmuþ.
Yerel turizm açýsýndan bunu açarsak,
daðýnýk bir þekilde yatýrýmlar yapýlýyor DMO adýndaki bu birim, bilimsel bir
ve iþletiliyor. Sonuçta ortaya çýkan yapý ve kararlýlýkla turizm yörelerinde
turizm ürünün ortak niteliðini bile "Destinasyon Yönetimi" modelini þidtanýmlamak mümkün olamýyor. Hedef detle tavsiye ediyor. Nitekim, bu
pazar ve müþterimiz kimler? Bu reçeteyi uygulayan tüm dünya çapýnkarmaþa içinde, yerelde tariflenemeden daki turistik beldeler de, çok baþarýlý
üretilen malýmýzý, nasýl etkili ve verimli sonuçlar alýyor.
bir þekilde pazarlayabiliriz?
Bu kapsamda, Fethiye olarak yürütülen
Nitekim, daha geçen mayýs ayýnda, turizm çalýþmalarýmýzda, henüz geçen
yöremizin özelliklerini tanýmlayarak haftalarda çok önemli bir hamle yaptýk.
markalaþmaya odaklý bir arama Konunun detaylarýna indiðimizde,
konferansý gerçekleþtirdik. Bu çalýþma- gerekli yetki ve kaynak olmaksýzýn bu
ya katýlanlar çok verimli ve mutlu konuda hiçbir yere varýlamayacaðýný
oldular. Fakat diðer yandan, birçok gördük. Ayrýca da, Fethiye'nin tek
yerel paydaþýmýz bu çalýþmayý yadýr- baþýna hareket etmesinin pek bir anlam
gadý ve katýlmadý. Sonuçta da doðal taþýmayacaðý kanaatine vardýk.
olarak, þimdilik pek bir yere varamadýk.
Zira bu tür iþler geleceðe yatýrým niteli- Bu bakýmdan, son kesitte Muðla
ðindedir ve geniþ katýlým þarttýr. Yapý- Valiliði nezdinde, söz konusu ihtiyaca
lacak deðerlendirme ve verilecek karar- bir çözüm bulunmasý için gerekçeli bir
lar birlikte oluþmalý ki, yerel güç ve rapor ile talepte bulunduk. Bu rapor
kapsamýnda, aranan çözümün Kültür ve
inisiyatif iþlesin.

Turizm Bakanlýðý tarafýndan yürütülen
"2023 Turizm Stratejisi" resmi belgesi
içinde yer aldýðýný da belirttik. Bu
çerçevede, Bakanlýkça önerilen "Ulusal
Turizm Konseyi Modeli" ihtiyaç duyulan yerel turizm örgütleri için, gerekli
zeminleri yeterince oluþturmaktadýr.
Bu modelde, alt destinasyonlarda tüm
turizm paydaþlarýný bir araya getiren
'Noktasal Turizm Konseyleri' ayrý ayrý
faaliyete geçiyor; bunlar ayrýca 'Ýl Turizm Konseyi' olarak bir araya geliyor.
Bu þekilde tüm destinasyondaki turizm
sorunlarý ve karar verilen eylemleri toplu olarak masaya yatýrýlýyor, sonuçlarý
da bölgesel kararlar niteliðinde 'Ulusal
Turizm Konseyi'ne iletiliyor.
Bu mekanizmada vali, kaymakamlar,
belediyeler, ticaret ve meslek odalarý,
sivil toplum kurumlarý gibi tüm yerel ve
ulusal turizm aktörleri, tümüyle yer ve
rol alýyor. Bundan alasý can saðlýðý deðil
mi? Turizmin tüm paydaþlarý, ortak
çýkarlar için sürekli olarak birlikte
çalýþabiliyorlar.
Bu modelin devreye sokularak
çalýþmasý sayesinde ülke turizminde
yerel etkinlik ile birliktelik dayanýþmasý, yepyeni ortamlar oluþturacaktýr.
Yerel inisiyatifin de katýlýmý ile ülke
turizmini düze çýkartmak yolunda
yeterli ve gerekli sinerji bütünüyle saðlanacaktýr.

4. Temenniler ve Öneriler
Turizm endüstrisi, günümüzde tüm
dünyada hýzla geliþen ve önemini kanýtlamýþ bir konumdadýr. Bugün artýk her
destinasyon elindeki tüm imkânlarla bu
alanda ticari atýlým yapabilmek için her
türlü seferberliðe girmiþtir. Tüm ülkeler
de, turizmde olabildiðince geliþme
kaydedebilmek için çok büyük gayretler sarf etmektedir. Potansiyeli zayýf
olan yöre ve ülkelerde bile, bu konuda
hayret verici atýlýmlara çok güzel
örnekler oluþmaktadýr.

gibi rakip ülkelere oranla biraz
gecikerek girdiði turizm pazarýnda
hýzla yol aldýðý, sevindirici bir gerçektir.
Fakat bugün oluþan piyasa gerçeklerinde, bu konuda önemli eksiklik ve
aksaklýklarýn da bulunduðu, artýk herkesçe malumdur. Ülke turizminin içine
düþtüðü kýsýr döngülerden ve engellerden arýndýrýlmasýna ihtiyaç bulunmaktadýr.

dürebilmektir. Bunun için her türlü
tedbirin gecikmeksizin devreye sokulmasý gerektiðini görüyoruz. Söz konusu
atýlýmýn gerçekleþtirilebilmesi için de,
aþaðýdan ve yukarýdan herkesin bilinçli
ve tutarlý bir eylem bütünlüðünde birleþmesini temenni ediyoruz.

Anadolumuzun müstesna turizm deðerleri, kýymetli bir maden olarak iþlenmeyi beklemektedir. Tükenmeyecek bir
Bu aþamada bizlere düþen, ülkemizin kaynak olarak, elimizdeki bu deðer askaynaklarýný heba etmeksizin istikrarlý lýnda petrolden bile öndedir. Tüm dünTürkiye'nin Fransa, Ýspanya ve Ýtalya bir turizm ticaretini oluþturarak sür- yada geçerli ve yükselen bir endüstride
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Turizmin Ticarete Etkileri
ðazlarý aþmak için, AB'den uyum
mevzuatlarý mý bekleyeceðiz? Zaten,
son kesitte AB bile, üye ülkelerinin
turizm potansiyelini yükseltebilmek
için, çok özel tedbirler devreye sokmaya soyunmuþ durumdadýr. Potansiyel
ortaðýmýz, turizm ticaretinde çok diþli
yeni bir rakip olarak, kozlarýný kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle, artýk zaman ve kan kaybetmek gereksiz ve yersizdir. Önerimiz, var gücümüzle ve hep
birlikte, tüm engelleri aþarak ülke turizmimizi verimli ve etkili bir hale getirmektir. Böyle bir konuda hiç kimse
karþý duramaz. Çünkü olay, çok net bir
þekilde milli ve ortak çýkarýmýzdýr.
Toparlamak ve somut baþlýklarla noktalamak gerekirse, özet olarak önerilerimiz þunlardýr:
söz sahibi oluyoruz. Fakat bunu ne kadar yerinde ve ticari randýmanýný yüksek tutarak deðerlendirebileceðiz? Ýþte,
bugün en önemli gündemimiz budur.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý olarak,
beldemizin turizmini en geçerli ve
tutarlý bir þekilde geliþtirmek amacýndayýz. Bu hedefimiz için henüz yola

yeni çýkmýþ olsak da, içinde olduðumuz
1) Devlet nezdinde turizmin 'öncelikli
þartlarý gözden geçirince, kýsýr döngü
sektör' olarak ele alýnmasýnýn saðlanniteliðindeki koþullarý ve engelleri
masý,
açýkça görüyoruz.
2) Turizm piyasasýnda oluþan tüm
engellerin aþýlmasý için acilen harekete
Ülkemiz turizminin, özellikle de tu- geçilmesi,
ristik beldelerimizin ortak ve hayatiyet 3) Turizmde 'destinasyon bilinci ve
taþýyan sorunlarýný bizler çözmeyeceðiz örgütlenmesi' için TSO'larýn yerel
de kim çözecek? Ýçine düþülen darbo- destek vermesi,
4) Turistik beldelerimizin bu konularda
mutabakat saðlayarak, ortak tavýrda
bütünleþmesi,
5) Ulusal Turizm Konseyi modelinin en
seri þekilde iþlerliðe kavuþturulmasý,
6) Ýl ve noktasal turizm konseylerinin
(ön-hazýrlýk olarak) acilen faaliyete
geçmesi,
7) Turistik destinasyonlarýmýzda, valilerimizin öncelikli ve aktif desteklerinin saðlanabilmesi,
8) Tüm bu faaliyetler kapsamýnda,
TOBB'un etkili bir þekilde desteklerini
devreye sokmasý.
Unutmayalým ki, birlikte rahmet,
ayrýlýkta azap vardýr. Önce yaþadýðýmýz
yörelerde, sonra da, suya atýlan bir taþýn
yarattýðý dalga gibi, gitgide geniþleyerek tüm ülke çapýnda bir araya gelip
de çözemeyeceðimiz hiçbir sorun yoktur.
(FTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Akif
Arýcan'ýn, 21.Temmuz.2010'da Antalya'da bir araya gelen Ýzmir'den Adana'
ya kadar tüm odalarýn katýldýðý Turizmin Ekonomiye Etkileri panelinde yaptýðý konuþmasýndan.)
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HIP

(HIGHLY INDIVIDUAL PLACE) OTELLER

Murat MALLI
Fotoðraflar: Murat ve Seda MALLI

HIP (Highly Individual Place) Oteller

Ülkemizin ve Fethiye'nin turizminin
standardýnýn yükseltilmesi ve turizm
gelirlerimizin artmasýný saðlamaya
çalýþmayý odamýzýn görevleri arasýnda
görüyoruz. Bu kapsamda, nitelikli
turizm tesisleri ve hizmetlerini inceleyen yazýlara dergimizde yer veriyoruz.
Hem akademisyen hem de tur operatörü
firma yöneticisi olan yazarýmýz Murat
Mallý'dan bir yazý istedik. O da bize,
oldukça kiþiselleþ-tirilmiþ yerler olarak
tanýmlanan HIP oteller konusu ilk
olmak üzere üç yazý gönderdi. Diðerlerinin konusu butik ve 'style' otelcilik.
Bu yazý dizisinin üyelerimizin hayal
güçlerini zenginleþtireceðini umuyor,
bol kazançlý bir sezon diliyoruz.
HIP (HIGHLY INDIVIDUAL PLACE)
OTELLER
Son zamanlardaki dünyanýn önde gelen
turizm merkezlerinde en gözde olan
yerler ve tatil anlayýþýnda yeni bir
konaklama tercihi HIP (Highly Individual Place) oteller olmaya baþladý.
Yazýlarýmdan mümkün mertebe Türkçe
sözcükleri kullanmayý özen göstersem
de, arada sýrada yukarýdaki gibi istisnalar olabiliyor. Bu sefer bu kavramý ben
“kiþiye özgü yer” olarak çevirmeyi uygun gördüm. Ama yazý boyunca sürekli

HIP diyeceðim için sizlerden þimdiden
özür dilerim. HIP oteller, diðerlerinden
bir þekilde farklý olarak düþünülmüþ ve
kendine özgü tarzýný yaratabilmiþ
otellerdir. Gerek tatil gerek iþ amaçlý
seyahat eden insanlar için konaklanan
otel neredeyse seyahatin kendisi oluyor
ve o sebeple aldýðý servisin kalitesinin
olabildiðince yüksek olmasý önemli.
Artýk tüketici kaldýðý otellerde normal
bir konaklama standardý dýþýnda,
kiþiliðinden bir þeyler görmeyi ve
seyahatinin özel bir deneyime dönüþmesini umuyor. Kýsacasý konaklanan
oteldeki misafir oranýn kendi kiþiliðine
uygun, belirgin ve özgün bir özellikte
olmasýný istiyor. HIP oteller de bu noktada bize bunu saðlýyor ve konaklamak
gerçek bir maceraya dönüþüyor.
Otelcilikte nitelikli turizmin, yani standart üstü turizmin yükseliþe geçmiþ
olmasý, bu tarz kavramlarýn doðmasýna
neden oldu. Peki bu tarz otelleri, sadece
iç mekanýn özel tasarýmý mý ya da
konforu mu farklý kýlýyor? Hemen aklýnýza bu noktada butik otel kavramý gelebilir. Fakat HIP oteller tamamý ile butik
otellerden farklýdýr. Yine butik otellerin
þýk, gösteriþli ve çok etkileyici hizmetlerini sunmanýn yaný sýra, özellikle günümüz iþ adamlarýnýn ihtiyaçlarýna yönelik küçük ayrýntýlarla birlikte, belir-

makr i

gin tarzlarýyla toplantý, kongre turizmine de servis vererek alternatif oluþturuyor. HIP oteller, geleneksel otel
kavramýnýn dýþýnda daha çok heyecan
verici ve þýk birer alternatif konumundalar. Her türden müþterinin aradýðýný
bulabileceði þekilde düzenlenip ister
turist ister iþ adamý olsun, farklý ayrýcalýklarla hizmetler en kalitesini sunuyorlar ve bunu yaparken de iþletmelerinin
büyüklüðü deðil, özgünlüðü önemli
oluyor. Otelin, misafirlerine mutfaðýyla, dekorasyonuyla, mimarisiyle farklý
bir maceraya götürmesi gereklidir.
Mevcut atmosferi ve tüm tasarýmlarýyla
bir bütün olarak özgünlük duygusunu
aktarabilmeli ve yaþatmalýdýr. HIP otel
kavramýnda önemli olan, otelin bir
ruha, kimliðe sahip olmasýdýr ve
logosundan kullanýlan peçeteye, çatalbýçak takýmýndan servise, odadaki
mobilyadan personel kýyafetine, banyosundan temizlik malzemesine kadar her
noktada, ayný konsept dahilinde bir
bütün olarak uygulanabilmesi gereklidir. Bu tarz otelcilikte yaratýlmasý gereken ruhun barýndýrmýþ olduðu tasarýmýn
önemli bir rolü vardýr. Günümüzde bu
konuda uzman birçok tasarýmcý bulunmaktadýr. Ýþletmede, belki de farklý
tasarýmcýlarý kullanýlarak mimaride,
modada, iç mekan tasarýmýndaki

HIP (Highly Individual Place) Oteller

önemli isimlerle birlikte klasik, modern, minimalist, sofistike vb. özellikleri katmak ve böylece gelen misafirler
için oteli unutulmaz kýlan unsur haline
dönüþtürmek zor deðildir.
Fiziksel konforu saðlamak ve metre
kareye düþen hareket alanýný, özellikle
odalarda, fazlasý ile saðlamak
gereklidir. Küçük alana sahip otel odalarýnda konforu elde etmek neredeyse
imkansýzdýr. Fiziki olarak bunu
saðlayan otel, hizmetinin niteliðini de
artýrarak gerçek bir HIP otel kimliði
alabilir. Tecrübelerime göre, otele gelen
misafirlerimiz, öncelikle odadaki
hizmetleri tanýmak ister. Televizyonundaki kanallardan, kolaylaþtýrýcý oda
malzemelerinden, mini barýndan tutun
da, telefona kadar farklýlýk yaratmak
lazýmdýr. Nitekim Ýstanbul'daki yeni
açýlan bir otelin odalardaki telefonlara
kýrmýzý bir 24 düðmesi koyarak
müþterinin her türlü talebine 24 saat tek
bir telefonla yanýt vermeyi fark yaratmayý baþardý. Oda servisinden araç
talebine kadar bütün isteklerini tek bir
düðmeye basarak karþýlayabiliyor. Bu
þekilde de telefonu nasýl kullanacaðým,
hangi isteðim için kimi arayacaðým
karmaþasýndan kurtuluyor. Tabii ki HIP
otelleri farklý kýlan tek þey tasarým
deðildir; iþletmenin uyumu da çok
önemlidir. Öncelikle iþletmecinin bu
özgünlüðü sindirmesi ve sonra da projenin profesyonellerce hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Yine Ýstanbul'dan bir

diðer örnek ise Taksim'de faaliyette
olan bir otelin, otel odasýnda tiyatro
oyunu sergilenmesidir. Tiyatro organizasyonu içinde sunulan kendine ait oda
no:104 adlý oyun, tesisin sedirli odasýnda her salý sergileniyor. Bence kesinlikle yaratýcý. Ayrýþtýrýlmýþ ve kiþiye özel
hizmeti hedefleyen, tüm dünyada tarz
ve tasarým konusunda farklý özellikler
taþýyan HIP otellerden ilginç örnekler
þu þekilde sýralanabilir:
·Mimari ya da tarihi açýdan özelliðe sahip binalardan otel olanlarý ( örnek :
hapishane, manastýr vb. tarihi binalarýn
otele çevrilenleri).
·Çýlgýn mimarileri ile farklý oteller (
örnek : su altýnda yapýlan oteller, uçak
oteller vb).
·Otelin giriþinden her katýn fuayesine
kadar her yerde ünlü sanatçýlarýn
heykelleri ya da tablolarý ile donatýlmýþ
bir sanat galerisini andýran oteller ve
hatta burada misafirlerin çalýþma
yapmasý.
·Teknolojinin had safhada kullanýlmasý
ile verilen hizmetler. Örneðin, bir
havaalaný otelinde uçaktan inip,
otelinize varýncaya kadar yürüyen
yollardan gidilmesi.
·Kiþilerin ihtiyaç duyduklarýný önceden
tahmin etmeye çalýþarak kiþiye özel
olarak hizmet sunma, konuklarýn özel
taleplerinin hemen ve onlarýn istemesine gerek kalmadan karþýlanmasý.
·Özel mekanlar yaratýlmýþ olmasý
(örneðin, sadece koleksiyon kapsa-
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mýnda bulunan kitaplarýn olduðu kütüphane, spa&wellness merkezleri, rahatatýcý yaðmur duþu).
·Hizmetlerinde farklýlýk kazandýran,
þaþýrtan otellerin verdiði hizmetler:
oMisafire sýcak havalarda, otele giriþ
esnasýnda soðuk havlu vermek,
oGözlüðünün camýný silmek,
oBavulundaki tüm giyeceklerini otele
giriþ yaptýðý andan itibaren, saat kaç
olursa olsun hýzlý bir þekilde ütüleyip
dolaplarýna asmak,
oGiriþte þampanya ikram etmek,
oSýcak havalarda havuza buz atma,
oKonuklara kitap okumak,
oKatlarda görevli misafir asistaný (butler)
oKiþiye özel antetli kaðýt, zarf, bloknotlar.
Yukarýda örneklerini çoðaltabileceðimiz bu kavramýn ülkemizde yeni
tanýnmasý ile birlikte, turizmciler özellikle büyük þehirlerimizde alým gücü
yüksek turistleri ve iþ adamlarýný aðýrlamaya yönelik, HIP otel yatýrýmý yapmaya baþladýlar. Son yýllarda hizmetlerinin
standart olduðu otelcilik anlayýþý
çeþitlilik gösterdi. Önce butik oteller
açýldý ve þimdi de þehirlerin havasýný,
mekanlarýn ruhunu hissettirecek ve
mümkün olan en üst düzey hizmeti
sunacak HIP otelleri henüz pek tanýmýyoruz. Bilinen otel anlayýþýnýn ötesinde
benzersiz bir modelin denendiði, göz
dolduran, olay HIP oteller, bünyesindeki farklý donanýma ve iþleve sahip
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birimleri fazlasý ile yerine getirmelidir.
Misafirlerini her þekilde, her konuda
þýmartmalý ve gereksinimlerini olabilecek hiçbir ayrýntýyý atlamadan ve daha
onlar talep etmeden onlar adýna düþünmeli ve yerine getirmelidir. Misafirin
sadece uyuduðu, yemek yediði bir otel,
onlara baþka bir aktivite ya da hizmet
sunamýyorsa bu otel için HIP diyemeyiz.
Sürekli tartýþýlan Türk turizminin bence
HIP otellere fazlasýyla ihtiyacý var.
Çünkü artýk devir yeni ürün sunma
zamanýdýr. Türkiye'nin kesinlikle
nitelikli bir turizm tipine ihtiyacý var.
Üst gelir gruplarýnýn, seçici insanlarýn
tercih ettikleri ürünleri artýrmak ve o
hizmeti tek sizin sunuyor olmanýzla
yarattýðý rahatlýk ve rakipsizlik. Oluþturulan ürünü iyi fiyata satabilmek,
kesinlikle gerekli hizmet standardýnýn
fazlasý ile üstüne çýkmakla olur. Bir þey
unutulmamalýdýr ki, kendini HIP otel
ilan edecek tesislerin öncelikle personelini çok iyi eðitmesi gereklidir. Çünkü, iþ büyük oranda onlarda bitiyor.
Oteldeki bütün personelin birbirini çok
iyi tanýmasý, sevmesi, iyi geçinmesi,
hiyerarþinin saðlýklý oluþturulmasý,
sistemin ve iþ tanýmýnýn iyi yapýlmasý
gereklidir. Umut ederim ki, bir gün bir
eþsiz yeni otelcilik anlayýþýný tecrübe
etme fýrsatýnýz olur.
www.muratmalli.com
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Fethiye’yi Hiç Böyle Keyifli
Ýzlediniz mi?

Fethiye
Faces and Places

Fethiye’yi Hiç Böyle Keyifli Ýzlediniz mi?

Faruk Akbaþ tarafýndan hazýrlanan 18
dakikalýk “Fethiye Faces and Places”
filmi, Türkiye'nin sahil kentlerinden
biri olan Fethiye'nin turizm endüstrisi
tarafýndan tanýnmayan, bilinmeyen
yüzünü göstermek amacýyla imece
usulüyle yapýldý.
Bu film, Türkiye'nin güney kýyýlarýnýn
konuklarýna, deniz-kum-güneþin ötesinde yerel deðerlerini, doðanýn cömertliðini ve yöre insanýnýn sýcaklýðýný
sunmayý amaçlýyor. Baþka bir ifade ile
turizm endüstrisi tarafýndan tüketilmemiþ doða ve insana ait her þey bu
filmde yer alýyor. Yönetmen Akbaþ, 10
yýl önce “Fethiye Faces and Places”
isminde bir kitap hazýrladý. Kitap, sanatçý tarafýndan çekilen, Fethiye yöresine ait binlerce fotoðraf içinden seçilmiþ
olanlarý bir araya getirdi. Bu kýsa
belgesel ise bu kitabýn sinema karþýlýðý
olarak, sinemaya özgü zenginlikleri de
içine alarak karþýmýza çýkýyor. Bu kez
kitaptaki öyküler, yazýlý bir belgede
bulunamayan seslerle yer deðiþtirdi:
Bölgedeki müzik, iþin yankýsý, bu küçük alandaki sýradan insanlarýn konuþmalarý ve doðanýn sesi…Bu film,
izleyenlere, yörenin enfes müziðini,
sýradan bir ziyaretçinin baþka bir ülkede
karþýlaþamayacaðý misafirperverliði,

geleneksel yöntemlerle arazide çalýþan
insanlarý, iplik eðirme, dokuma, çömlek
ve metal iþleri gibi küçük el sanatlarýnýn
iç yüzünü, Batý'da “küçük ev sanayisi”
olarak bilinen, evdeki veya küçük
alanlardaki atölyeleri sunuyor. Film
ayrýca, sürülerini takip eden göçerleri,
aðlarýný tamir eden balýkçýlarý, yaylalardaki nazik ve þakacý aileleri ve
özellikle futbolda kendini gösteren,
eðlence seven þehirlileri gösteriyor.
Akbaþ, sýradan insanlarýn, basit yaþamlarýndaki zenginliði, sanatçý duyarlýlýðý
ile sunuyor.Türkiye'nin bu özel ve
korunmuþ köþesindeki bitki örtüsü ve
hayvan varlýðý (flora ve fauna), bilimsel
bir þekilde filme alýnsa da sanatçý bu
çekimlerde muzip tavrýný saklayamýyor.
Anadolu'nun en eski yerleþim yerlerinden biri olan yöredeki tarihi eserler
insana özgü sýcaklýðý ve sempatisi ile
kaydedilirken modern yaþamýn hüzünlü
perde arkasýný da veriyor. Bölgenin
ticari tarýmý olan küçük ve orta büyüklükte çiftliklerdeki yaþ sebze meyve
üretimi ile paketlenmesi Akbaþ'ýn
görsel ritim yorumuyla filme alýnmýþ.
Film, bölgenin en önemli endüstrisi
olan turizme, insanlara ve mekanlara
odaklanarak yoðunlaþýyor. Baþka bir
deyiþle, “yüzler ve yerler”e…

makr i

Sanayi ve Ticaret

FUARI
Organizasyon

Sponsorlar

14-17 Nisan 2010

Fethiye Sanayi ve Ticaret Fuarý

Fuarýn Kendisi Turizmdir
Fuarlar, ülkelerin ekonomilerini canlandýran, sektörleri geliþtiren, bu arada
onlarý yabancýlara tanýtan büyük organizasyonlardýr. Ýlk kez fuarlarla Ýzmir’de, Ýzmir Enternasyonal Fuarý ile
tanýþtý ülkemiz. Ve geçen zaman içinde
özellikle Ýstanbul, bu iþte lokomotif
görevi üstlendi ve üç-beþ derken bir yýl
içinde yüze yakýn fuar düzenlenir oldu
ülkemizde. Ve sonunda geç kalmýþ olsa
da, Fethiyemiz de tanýþtý fuar ile.
Fuarlar hem ticaret hem de tanýtým
amaçlý organizasyonlardýr. Katýlan
firmalarýn gövde gösterisi yaptýklarý,
yeni teknolojilerini sergiledikleri, piyasada varlýklarýný, güçlerini gösterebildikleri vazgeçemedikleri, önemli bir
ortam.
Firmalar neden fuarlara katýlýrlar,
yararlarý nelerdir?
* Tanýtmak,
* Tanýnmak,
* Satýþlarý artýrmak,
* Yeni ürün / hizmetleri sunmak,

* Mevcut ve potansiyel hedef kitle ile
yüz yüze iletiþim saðlamak,
* Alýcýlarý deðerlendirmek,
* Hedef kitleyi eðitmek,bilgilendirmek,
* Ticari iþ birlikleri yapmak,
* Temsilcilik vermek,
* Bayilik anlaþmalarý yapmak,
* Yeni iþ olanaklarý yaratmak,
* Özel müþterilerin direkt olarak ilgisini
çekmek,
* “Nabýz yoklamak”,
* Pazar araþtýrmasý yapmak,
* Yeni “rota”lar tayin etmek,
* Yeni hedef kitle listesi, veri bankasý
oluþturmak,
* Sektörün önemli kiþileri, iþ adamlarý
ile bir araya gelmek,
* Satýþ elemanlarýnýn çok zor
görebilecekleri kiþiler, iþ adamlarý ile
görüþebilme olanaðý saðlamak,
* Nedenleri anlaþýlamayan pazarlama /
satýþ engellerinin nedenlerini anlamak,
bunlarý çözümlemek,
* Rakiplere göre kýyas yapmak,
* Rakipleri görmek, izlemek,
* Direkt olarak satýþ yapmak,
* Ýmaj yaratmak,
* Sektörde birlik oluþturmak,
* Sektörün ve yan sektörlerin dikkatini
çekmek,
* Mevcut pazarý geliþtirmek,
* Basýnýn dikkatini çekmek,
* Ülke, bölge ekonomisine canlýlýk getirmek.
Böyle sýralayýnca görüyoruz ki, fuarlarýn yararlarý oldukça fazla. Hem düzenlendikleri ülkelere, þehirlere hem üreticilere, satanlara hem de satýn alanlara;
yani müþterilere birçok yararý var.

fuarlarýndan biri konumuna gelmiþtir.
Fuarlarýn yararlarý yalnýzca katýlýmcý
firmalarla sýnýrlý olmayýp çarpan etkisiyle diðer iþ kollarýný da geliþtirdiðini
düþündüðümüzde önemi daha öne
çýkmaktadýr.
Fuarlar her þeyden önce bir turizm nedenidir. Konaklama tesisleri dolar, kent
canlanýr. Umarýz yakýn zamanda, otellerimiz hep birlikte, soranlara, “fuar
nedeniyle yerimiz yok” yanýtýný verirler.

Fuarlarýn ve fuarcýlýðýn tarihi geliþimi
incelendiðinde, günümüzden yaklaþýk Bir söz var çok sevdiðimiz: “Yaþam hak2500 yýl önceki ilk fuarlarýn, tüccarlarýn kýnýz mücadele gücünüz kadardýr.”
mallarýný satmak veya takas etmek
üzere sergileme amaçlý olarak toplanmalarýndan doðduðu bilinmektedir.
Fethiye Sanayi ve Ticaret
Zaman içinde fuarlarýn doðasý ve boyutlarý deðiþse de, ticari etkinlik
fuarlarýn amacýný oluþturmakta; fuarlar
ürün satýcýlarýný ve alýcýlarý buluþturmakta ve bu etkinliðin çevresinde
gerekli hizmetlerin ve eðlence olanaklarýnýn saðlanmasýyla alaný geniþlemektedir.

Fuarý Tamamlandý
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý (FTSO)
öncülüðünde Marmaris Fuarcýlýk ve
Organizasyon (MARFO) tarafýndan
Fethiye’de ilk defa gerçekleþtirilen Ticaret ve Sanayi Fuarý baþarýyla tamamlandý.

Turizm fuarlarý da önemli hizmet Fethiye Salý Pazarý meydanýnda 2 bin
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Fethiye Sanayi ve Ticaret Fuarý
metrekarelik alana çadýr kurularak 14 –
17 Nisan 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen fuara 35 ayrý sektörden 92
iþletme katýldý.
Fethiye’ de ilk defa düzenlenen Fethiye
Sanayi ve Ticaret Fuarý'nýn açýlýþý 14.Nisan.2010 tarihinde yapýldý.
Fethiye Kaymakam Vekili Dalaman
Kaymakamý Ahmet Deniz, Fethiye
Belediye Baþkaný Behçet Saatcý,
Fethiye Garnizon Komutaný Binbaþý
Halil Özçelik, Fethiye Emniyet Müdürü
Harun Drama, siyasi partilerin ve odalarýn baþkanlarýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtiirlen açýlýþta konuþma yapan.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, dünyada ticaretin serbestleþmesine yönelik
eðilimlerin de etkisiyle fuarlarýn
öneminin her geçen gün arttýðýna
deðinerek ticari hareketliliðe fazlasýyla
ihtiyaç duyulduðu bu dönemde,
düzenlenen Fethiye Sanayi ve Ticaret
Fuarý'nýn ilçe ekonomisinin canlanmasý
ve ivme kazanmasý açýsýndan büyük
önem teþkil ettiðini vurguladý.
Fethiye Belediye Baþkaný Behçet
Saatcý da ilki düzenlenen fuarlar zincirinin sonbaharda tarým fuarý ile devam
edeceðini kaydetti.
Konuþmalarýn ardýndan Fethiye Kaymakam Vekili Dalaman Kaymakamý
Ahmet Deniz ve Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý tarafýndan fuarýn
açýlýþ kurdelesi kesildi.
Kurdelenin kesilmesiyle kapýlarýný
açan fuara, Fethiyelilerin ilgisi büyük
oldu.
Fuarda stant alan Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odasý yeni çýkan Makri Dergisi,
2009 Faaliyet Raporu ve FTSO
þapkalarýný daðýttý.
Yapýmý yeni tamamlanan Fethiye
tanýtým filminin de gösterildiði standa
ilgi yoðun oldu. Turizm, mobilya dekorasyon, tekstil ve gýda piyasasýndan firmalarýn yer aldýðý fuar, 3 gün boyunca
açýk kaldý.
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GÖCEK

B AT EXPO
Hedefine Ulaþtý

Göcek Boat Expo Hedefine Ulaþtý

Tunajans'ýn 25 yýllýk fuarcýlýk deneyimiyle birleþerek yoðun bir sinerji ortamý oluþturmuþ ve destekleyen tüm
kuruluþlarýmýz sayesinde de baþarýlý bir
þekilde ilerlemiþtir. Ýlk senesi olmasýna
raðmen fuarýmýzýn gördüðü bu ilgi
bizleri oldukça memnun etmiþtir. Katýlýmcýlarýmýzýn Göcek'e ve fuarýmýza
sahip çýkmalarý bizleri þevklendirmiþ ve
fuarýn güzel bir geleceði olacaðýnýn
sinyallerini vermiþtir.” dedi.
Tuna, 10 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini belirtirken, katýlýmcý sayýlarýnýn
temsilciliklerle birlikte 165 olduðunu
dile getirdi.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediði,
uzun süredir hazýrlýklarý yapýlan Göcek
Boat Expo 1. Deniz Araçlarý, Ekipmanlarý ve Aksesuarlarý Fuarý, Göcek
Belediye Marina'da kapýlarýný yat
tutkunlarýna açtý. Açýlýþa Muðla Valisi
Dr. Ahmet Altýparmak, TC Baþbakanlýk
Denizcilik Müsteþarý Hasan Naiboðlu,
Fethiye Belediye Baþkaný Behçet
Saatcý, Göcek Belediye Baþkaný Recep
Þatýr, TC Baþbakanlýk Denizcilik

Müsteþarlýðý Ýzmir Bölge Müdürü
Hýzýrreis Deniz, Gemi Ýnþa ve Tersaneler Genel Müdürü Yaþar Duran
Aytaþ, Muðla protokolü mensuplarý ve
çok sayýda firma yetkilileri ile vatandaþlar katýldý.
Açýlýþ töreninde ilk olarak söz alan
Tunajans Genel Müdürü Fatih Tuna,
“Göcek Belediyesi ve Thames Yachting'in fikriyle hayata geçen bu proje,
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Fatih Tuna'dan sonra söz alan Göcek
Belediye Baþkaný Þatýr ise Göcek'te
böylesi bir etkiliðin yapýlmasýndan
büyük mutluluk duyduðunu belirtti.
Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarý
Naiboðlu, “Amatör denizciliði desteklemek için sektörün önünü açmaya
çalýþýyoruz ve her zaman bu tip etkinlikleri destekliyoruz.” dedi.

Katýlýmcýlar Fuardan Memnun
Tüm yat tutkunlarýný bir araya getiren
Göcek Boat Expo'nun katýlýmcýlarý, hiç

Göcek Boat Expo Hedefine Ulaþtý
böyle bir fuar beklemediklerini,
umduklarýndan çok daha iyi bir fuar
olduðunu, pek çok iþ baðlantýsý
gerçekleþtirdiklerini ve uzun zamandýr
görüþemedikleri müþterilerle yüz yüze
iletiþim kurma olanaðý yakaladýklarýný
dile getirdiler.

Göcek Boat Expo
Kapsamýnda Pek Çok Etkinlik
Gerçekleþtirildi
“Deniz Kirliliði ve Göcek” konulu
panelde Türk Deniz Araþtýrma Vakfý
Baþkaný Prof. Dr. Bayram Öztürk panel
yöneticiliðini üstlendi. Ege Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Deniz ve Ýçsu
Bilimleri Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Tuncer Katagan, Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana
Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Melih Ertan Çýnar, Deniz Temiz
Derneði Genel Sekreteri Levent Ballar,
Göcek Liman Baþkaný Raþit Velioðlu,
gazeteci–yazar, ekonomist Meriç
Köyatasý panelist olarak yer aldýlar.

Tekne Turunda Göcek
Koylarýnýn Tadýný Çýkardýlar
Göcek Boat Expo kapsamýnda gerçekleþtirilen tekne turunda, protokol
mensuplarý, Göcek'in eþsiz koylarýnda
ve turkuaz sularýnda keyifli bir yolculuk
yaptý.

Katýlýmcý ve Ziyaretçiler Ýmza
Gününde Buluþtular
Turgay Noyan, Hakan Öge ve Meriç
Köyatasý hayranlarý için fuarýn ikinci
günü imza gününde buluþtular.
Yazarlarla sohbet etme olanaðý
yakalayan kiþiler bol bol fotoðraf
çektirdiler.
Yüzde yüze yakýn müþteri memnuniyetiyle sonuçlanan fuarý, 5 günde
toplam 9 bin 262 kiþi ziyaret etti.
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GEÇMÝÞTEN GÜNÜMÜZE
arkadaþlarým var; hepsini býrakýp
geldik. Ýþ bulabilecek miyiz, arkadaþ
bulabilecek miyiz, okuyabilecek miyiz
endiþesi ile geldik.
O zamanlarda þartlar zor asker sevkiyatý
gibi. Soruyorlar, siz kendi istediðinizle
mi istediðiniz yere gideceksiniz, yoksa
hükümetin tayin ettiði yere mi
gideceksiniz? O zaman biz Türkiye’de
nerenin nerede olduðunu bilmiyoruz.
Kendi isteðimizle gideceðizde
diyemiyoruz. Çünkü para yok. Neyle
gideceksin? Tren mi var, vapur mu var,
uçak mý var, kamyon mu var
bilmiyoruz. Rahmetli babama sordular,
sen ne iþ yaparsýn? Tütüncülük dediði
için bizi Ege bölgesine gönderdiler.
Ýnanýr mýsýn, Tekirdað’da bir ay vapur
bekledim. Ýstanbul’dan vapur geldi
bindik. Fethiye’ye gelinceye kadar
Makri dergisinin bu sayýsýnda iki ‘eski’ vapurda kaldýk hep; çünkü yük indirip
Fethiyeliyi bir araya getirdik. Biri bindiriyorlar.
Fethiye’nin hüzünlü hikayelerini
derleyip geçmiþten bize aktaran Türk Fethiye’ye geldik. Fethiye’de köylere
Kadýnlar Birliði Fethiye Þubesi taksim ederken kurada bize Fethiye’nin
Baþkaný Iþýk Taban. Diðeri ‘Kalafozlar’ Demirler köyü çýktý. Oraya gidip
grubunun en renkli üyelerinden, yerleþtik. Bulgaristan’da bütün sosyal
gelenlere tadýna doyulmaz balýk ve yaþantýyý gördüðüm için Fethiye bize
meze ziyafeti sunarak Fethiye uymadý. Hiç olmazsa þehre gideyim
ziyaretini unutulmaz hale getiren, usta dedik. 45 km yolu Demirler, Yakabað,
restorancý, Cumhuriyet Mahallesi Kabaaðaç, Bozyer, Minare yayan
Muhtarý Rafet Tuna.
yürüyerek þehre geldik. Tabii o zaman
Konuðumuz bütün Fethiyelilerin hem
sosyal hayat hem de görevi nedeniyle
çok yakýndan tanýdýðý Sayýn Rafet
Tuna.
Sayýn Rafet Tuna hayata Bulgaristan’da
baþladý.
Mutlaka mübadele herkes için çok derin
yaralar açtý. Gidenler için de gelenler
için de ayný hassasiyet söz konusu. O
nedenle sohbete oradan baþlamak
istiyorum.

kimseyi tanýmýyoruz. Paramýz yok. Bir
Nazým Amca vardý, gümrükçü. Eski
Selanik muhacirlerýndan. O beni gördü;
kýyafetlerimden bildi benim göçmen
olduðumu. Gel oðlum buraya gel ne iþ

Çocukluk yýllarýnýza dair hatýrladýðýnýz
neler var, hâlâ unutulmayan?
8 yaþýmdan itibaren bütün hayatýmý
hatýrlýyorum. 17 yaþýnda Bulgaristan’dan geldim. 17 yaþýma kadar
Bulgaristan’da yaþadýðým için Bulgarcayý Türkçe kadar okur yazarým, konuþurum. O yýllarda oradan buraya göç
ederken çok üzüntülü günler geçirdim,
tam o gençlik yýllarýmda. Sevdiðim,
alýþtýðým arkadaþlarým var, okul
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RAFET TUNA
yaparsýn, dedi. Ne iþ olsa yaparým
amca, dedim. Tuttu beni aþçý Ahmet’e
götürdü. Sana bir erkek çocuk getirdim,
al bu çocuk çalýþsýn, dedi. Allah razý
olsun, onlar sahip çýktýlar. Ve o gün bu iþ
benim mesleðim oldu. 40 – 46 sene
restorancýlýk yaptým. O zaman
hastanede mutfakmýþ, aþçýymýþ yoktu.
Oraya yemek taþýdým hep tepsiyle.
57 depremine kadar o iþlerle uðraþtým;
sonra mesleðim oldu. Fethiye’ye
gelmiþ geçmiþ herkes beni çok sevdi.
Nerde ziyafet olsa, misafir karþýlanacak
olsa beni çaðýrýrlardý. Ben o iþleri
yapardým. Adnan Menderes, Celal
Bayar Fethiye depreminde geçmiþ
olsuna geldikleri zaman sac böreði ve
ayraný Muðla Makasý’nda ikram eden
benim; fotoðraflarým var. Ondan sonra
Tansu Çiller’i, Ecevit’i, Demirel’i,
Alpaslan Türkeþ’i, kim Fethiye’ye
geldiyse devlet büyüklerinden hepsini
aðýrlamak bana nasip oldu.
Mesleðinizin özelliði bu elbette; ama bu
meslekte, onlarca kiþi gelip geçmesine
raðmen, sizin kadar iz býrakan olmadý.
Benim de Fethiye’nin geçmiþ tarihine
iliþkin kendimce ciddi araþtýrmalarým
var. 1957’den sonra o sosyal hayatýn
neresine dokunsam mutlaka sizle ilgili
bir doku, bir nükte, bir öykü mutlaka
karþýma çýkmýþtýr. Sosyal hayatýn içinde
olmak, insanlarla böyle güzel
diyaloglar kurmak herkesin kolayca
yapabileceði bir iþ deðil. Bunu neye
baðlýyorsunuz? Bir kere tamamen
yabancý bir yerde olmam bana göre. Bir

Geçmiþten Günümüze

RAFET TUNA

tek kiþi tanýmýyorum. Bir an önce
tanýyabilir miyim derken herkese
sarýldým. Herkes de beni sevgiyle
kucakladý. Herkes. Herkes. Benim
Fethiye’de aþaðý yukarý 60 senelik bir
hayatým var. 25 senelik de muhtarým.
Ýnanýr mýsýnýz gece saatin kaçý olursa
olsun, kimin evi olursa olsun kapýyý
çalabilirm. Bu saatte niye geldin
demezler. Yakýn buluyorlar beni.
Herkesten kabul göreceðimi biliyorum
ve böyle olduðuna inanarak istediðim
kapýyý çalarým.
57 sonrasý Fethiye’nin sosyal hayatý
Rafet Restaurant odaklý olmuþtur. Rafet
Restaurant hep renkli simalarýn ve
ilklerin yaþandýðý bir mekân olmuþtur.
57 sonrasý Fethiye’nin sosyal hayatýna
damga vurmuþtur. Çok güzel eðlenceler
yapardým ben. Turizmin ihtiyacý olan
her türlü eðlenceler. Orkestralar
getirdim. Eðlence yerleri tertipledim.
Fethiye’nin bütün sosyetesi bize
gelirdi. Her þey vardý. Bir aile yeriydi.
Herkes aynýydý. Birbirini tanýrdý. Hatta
giderken birbirlerine haber verirlerdi
akþama Rafet Restaurant’ta buluþalým
diye.

O masaya oturduðun zaman þartlar var.
Hâlâ devam ediyor. Solcusu, saðcýsý
hepsi ayný masada toplanýyor. Ticaret
ve siyaset konuþmak yasak. Her
siyasetin ve ticaretin adamý vardý;
kazananý da, kaybedeni de. Muhabbet
bozuluyor diye yasaktý. Kordon
boyundan bahsetmek istiyorum
Fethiye’nin en güzel yaz geceleri bu
kordon sohbetleriydi.
Rafet Restaurant günlerinde 5.15’ten O sýcakta karþýki daðda kar var. Çal
Daðý’nda. Öyle bir havada insanlara
bahsedebilir misiniz?
deniz kenarýnda yemek yedirdik.
O ismi biz taktýk. Eskiden madenci 1980’lere kadar bu böyle devam etti.
Vecihi Bey vardý. Maden ocaðý
mühendisi deðildi O firmanýn Fethiye Fethiye’nin 57’deki depremle birlikte
temsilcisiydi. Herkesin ahbabýydý. Dr yerleþik sosyal hayatý tamamen deðiþti.
Orhan Bey’i, Sadi Berkman’ý. Mutlaka Burada yaþayan gerçek Fethiyeliler
her akþam benim restoranda bir masasý kalmadý. Ýstanbul, Ýzmir gibi þehirlere
olurdu. Fethiyenin ileri gelenler hep taþýndýlar. Evlerin de yýkýlmasý
masasýnda toplanýrlardý. Ona yük gerekçesiyle þehir dýþýnda yaþamayý
olmamak için herkes bir duble içkisini tercih ettiler. 80’li yýllarda Fethiye
ve o gün menü neyse onu alýrdý. büyük göç almaya baþladý. Ve gele gele
Giderken de herkes kendi parasýný geldik 2010’lu yýllara…
verirdi. Herkes verir kimse kimseye
yük olmadan giderlerdi. Ee nasýl Sizin yaþanmýþ hatýralarýnýzdan yola
buluþacaklar. Saat 5’te daireler çýkarsak geriye dönüp baktýðýmýzda
kapanýyor. 15 dakikada ancak gelinir. O hangi zaman diliminde yaþamak
nedenle 5.15‘te buluþalým derlerdi. isterdiniz?
Herkes çekinmeden gelirdi. Fethiye’nin
ileri gelenleri bir arada göründüðü için 57’den sonra 65 – 80’e kadar. Herkes
benim de hoþuma giderdi. Bayaðý kalite birbirini tanýyordu. Kimse kimseye yük
oldu, Fethiye’nin markasý oldu. Ömer olmuyordu, sýkýntý yoktu. Çok bolluk da
Bey’in, Sadi Bey’in, Dr. Abdurrahman yoktu belki ama sýkýntý da yoktu.
Bey’in ölümünden sonra biz daðýldýk. Ýnsanlar kendisiyle barýþýk rahat,
Üzülerek daðýldýk. En nihayetinde mutluydu.
geçenlerde yine ben önderlik edeyim
dedim, topladým. Toplanacak kim var? 57 Depremi öncesinde de Fethiye bir
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þehirdi. Üstelik mimarisiyle, sosyal
hayatýyla adam akýllý bir þehirdi!
Bu güzel sohbet için hem Makri dergisi
adýna hem de bütün Fethiyeliler adýna
bu güzel anýlarý paylaþtýðýnýz için çok
teþekkür ediyoruz.
Týpký;
Sezen Aksu’nun dillendirdiði,
Murathan Mungan’ýn o güzelim
dizelerinde olduðu gibi:
Hani herkes arkadaþ
Hani o yýllar sürerken
Kimse bize ihanet etmemiþ
Biz kimseyi aldatmamýþken
Hani biz kimseye küsmemiþ
Hani hiç kimse ölmemiþken
Eskidendi çok eskiden…

FETHÝYE
ARKEOLOJÝ
MÜZESÝ
Antik Likya bölgesinin en batýdaki
kenti Telmessos'un üzerinde kurulmuþ
olan ve Teke Yarýmadasý'nýn liman
kenti olan Fethiye'de ilk müze 1962
yýlýnda, dönemin kaymakamý Recep
Ceylan'ýn giriþimleri sonucu, 1957 yýlý
depreminden sonra yeniden yapýlanan
kentten ve çevresinden toplanan eserler
ile oluþturulmaya baþlanmýþtýr. Ýlk
müze þimdiki belediye binasýnýn
altýnda iki küçük odada, depo müze
olarak faaliyetlerine baþlamýþtýr. 1987
tarihinden bu yana da þimdiki yerinde,
Fethiye Arkeoloji Müzesi adýný alarak
ziyaretçilerini aðýrlamaktadýr.
Müzemiz 2010 yýlý baþýnda, yeni teþhir
tanzim ve restorasyon çalýþmalarý ile
çaðdaþ bir görünüm kazanmýþtýr.
Te þ h i r d e s e rg i l e n e n e s e r l e r i n
çoðunluðunu Fethiye ve çevresinden
vatandaþlarca müzeye getirilen eserler
ve müzenin sorumluluk alanýndaki
kazýlardan bulunarak müzeye getirilen
eserlerden oluþmakta olup kronoloji
sýrasýyla oluþturulmuþ vitrinlerde
sergilenmektedir.

Fethiye Arkeoloji Müzesi
Müze, arkeoloji ve bahçe teþhirinden
ibarettir. Arkeoloji
bölümündeki
eserler MÖ 3. binden baþlayarak Bizans
Dönemi sonuna kadar tarihlenen
heykeller, heykel baþlarý, seramik, cam
ve metal eserler ile sikkelerden

oluþturulan gruplar halinde teþhir
edilmektedir.
Arkeoloji salonunda ayrýca bölge tarihi
ve bölge kültürü hakkýnda önemli
bilgiler sunan yazýtlar da yer
almaktadýr. Bu yazýtlardan en önemlisi

Üç dilli (Trilingual) stel

bölgenin klasik çaðdaki halkýnýn dili
olan Likçe'nin çözümlenerek
okunmasýnda önemli rol oynayan,
dünyada bir eþi ve benzeri bulunmayan
“Üç Dilli Yazýt”týr

Fethiye Arkeoloji Müzesi

Deniz Ticareti ve Amphoralar

Bu salonlarýndan biri bölgemizin en
önemli ve halen kazý çalýþmalarý devam
eden Tlos ve Kaunos antik kentlerinden
bulunmuþ eserleri için ayrýlmýþtýr. Bu
salonda Tlos ve Kaunos antik
kentlerinden bulunmuþ nadide eserler
sergilenmektedir.
Fethiye Arkeoloji Müzesi yönetimi yeni
sergilemesinde, yetiþkin ziyaretçilerin
bilgilendirilmesinin yaný sýra resimli
anlatýmlarla, çocuklarýnda ilgisini
çekmeyi amaçlamaktadýr.

Fethiye Arkeoloji Müzesi
Yoðun ilgi gören sergilemelerden bir
diðeri ise sikke (eski para)
koleksiyonudur. Sikkeler için ayrýlmýþ
bir vitrinde Fethiye ve çevresinden
bulunmuþ paralar, Klasik Dönem'den

(MÖ 5. yüzyýl) baþlayarak Geç
Osmanlý Dönemi'ne (MS 19. yüzyýl)
kadar bir kronoloji takip ederek
sergilenmiþtir.

Fethiye Arkeoloji Müzesi

Bölgede yaþayan kültürün hangi
aþamalarý geçirerek günümüze
ulaþtýðýný görmek açýsýndan, nadide
eserlerin sergilendiði Fethiye Müzesi'ni
ziyaret ederek gizemli, hoþ ve kültürlü
dakikalar geçirilebilirsiniz.
Müze bahçesinde de açýk teþhir olarak
müzenin sorumluluk sahasýndan
koleksiyonumuza kazý ve satýn alma
yolu ile kazandýrýlmýþ taþ eserler,
lahitler, Telmessos tiyatrosundan kazý
sonucu çýkarýlmýþ mimari parçalar,
yazýtlar, sunaklar ve Likya kültürünün
önemli eserlerinden Izraza Anýtý gibi
önemli eserler sergilenmektedir.

Izraza Anýtý

MÜCADELE
RUHU
Ahmet Þerif Ýzgören

“Eðer hayata bir sebze olarak gelmem gerekseydi, kesinlikle domates olmayý tercih ederdim.
Ezildiðimde salça olarak yaþama devam edebilmek için.”
Cengiz Alkýþ

Yýllar boyunca gözümün önünden
gitmeyecek gözler. Göremediðim ama
gülümseyen gözler! Zýrt pýrt "Peki"
diyordu, TV kanallarýndan birinin
þýmarýk yapma sarý saçlarý, sonra da
fotoðrafçýya dönüp "Daha sonra
müþterin azaldý mý?" diye soruyordu.
Evet" diyordu üzerinde Kemalettin
Tuðcu romanlarýndan fýrlamýþ bir
kýyafet olan altmýþ yaþlarýndaki
fotoðrafçý. Erol Atar'a "müþteriniz",
ona "müþterin" diyen saygýsýz takma
kirpiklere.
"Peki ne kadar kazanýyorsun?" diye
soruyordu, çirkin silikon göðüsler.
"Allah'a þükür geçinip gidiyoruz."
diyordu, eski püskü pabuçlar.
"Peki, eski halinle çektiðin kadar iyi
çekiyor musun yine?" diye soruyordu,
Ýngilizce anlamsýz yazýlý, göbeði açýk,
salak t-shirt.Hiçbir þey söylemedi
görmeyen gözler, sadece baþka tarafa
baktý. Simsiyah Ýstanbul'un acýmasýz bir
köþesinde ilerleyen yaþýnda kaybettiði
gözlerine raðmen fotoðrafçýlýða devam
edip evini geçindirmeye ve yaþamýný
anlamlý kýlmaya çalýþan o yaþlý, dürüst,
profesyonel insanýn sahip olduðu
mücadele ruhunu unutmama imkân
yok.Ve o gözler yýllar boyunca gözümün önünden gitmeyecek. Bir sistem
liderinde bulunmasý gereken üçüncü kiþilik özelliði ise mücadele ruhudur. Üç
alt baþlýktan oluþuyor mücadele ruhu.
Bir sistem lideri hem o görevi hem de

hedeflerini tutkuyla istemeli (Bütün bu
saydýðým özellikler arasýnda "Bizim
politikacýlarýmýzda var." diyebileceðim
tek nitelik bu. Hatta fazlasýyla var. Kapýdan kovun bacadan girerler. Koltuk
tutkusu.). O tutku ve coþkuyu, ekip
olduðu gibi hisseder, belki de Erdal Ýnönü'nün en büyük eksiði buydu. Diðer
liderlerinse gereksiz fazlalýðý...
Çalýþkanlýk ise diðer boyutudur
mücadele ruhunun. 9:00-17:00 mesaisi
yapan bir sistem lideri yoktur tarihte; ya
da "Ben iþe iki saat uðrayayým, siz iþleri
halledin." diyen. Bu yetki devri deðil,
iþten kaçmaktýr ve ekip her þeyi hisseder, sözlerle ve teorilerle ekibi kandýramazsýnýz. Ekipler taþýn altýna elini
sokan sistem lideri ister, "Onu böyle,
bunu da þöyle yapýn!" diyen deðil.
Osmanlý tarihine bakýn; kazanýlan savaþlar, hep padiþahlarýn ordunun
baþýnda sefere katýldýklarý savaþlardýr.
Ne zaman Dolmabahçe yapýlýr ve
padiþahlar sarayýn o büyük salonlarýna
saklanýrlar, savaþlar kaybedilmeye
baþlar.
Atýlým gücü yönetici ve lider arasýndaki en önemli farklardan biridir.
Yöneticiler hiç risk almazlar, onlarýn
bir görev tanýmý vardýr ve o tanýmýn
dýþýna hiç çýkmazlar. Onlar için önemli
olan yönetmelikler ve sarý zarflardýr,
"yassah hemþerilerim"lere uyarlar ve
"insan olarak çok iyi biridirler"! Li-
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derlerse risk alma konusunda bir an bile
düþünmezler. Her türlü riske ve reste
açýktýrlar, gerektiðinde kanun bile
tanýmazlar (kanun hükmünde kararnameyle iþleri hallederler). Pek hesap
kitaplarý yoktur risk alýrken. "Kumar mý
risk mi?" derlerse kumarý tercih edin.
Çünkü kumarda kazanma þansýnýz daha
fazladýr. Risk ve karar almada temel
nokta þu: Risk alýrken içgüdülerinizden
ve tecrübelerinizden mi yola çýkýyorsunuz yoksa verileri ve bilgileri mi bir
araya getiriyorsunuz? Bu ikisi farklýdýr.
Ýsmail Üstel'in dediði gibi "Cahil
cüretiyle bilge cesareti arasýnda büyük
fark vardýr.”Bir sistem lideri risk
alacaðý zaman, verileri ve bilgileri bir
araya getirerek adým atar ve attýðý
adýmý risk olmaktan çýkarýp atýlým haline getirir. Atýlým gücü bir sistem
liderinin mücadele ruhunu oluþturan en
önemli özelliklerinden biridir ve
kurumu harekete geçiren, ekibe motivasyon saðlayan bir güç kaynaðýdýr.
Oscar Wilde: "Yerinde sayanlar,
yürüyenlerden daha çok gürültü yapar."
diyor. Mücadele ruhuyla ilgili aklýmda
iki örnek var, birincisi Barbaros.
Barbaros Hayreddin Paþa'nýn Gazâvatnâmesi, Tercüman 1001 temel eser
tarafýndan yayýmlanmýþ iki ciltlik bir
kitap. Her türlü yönetim kitabýndan
daha fazla yönetim tecrübesi kazandýracak bir kitap. Orada bir denizcinin nasýl
büyük bir hükümdar olduðunu ve ne
gibi modern yönetim teknikleri uy-

Mücadele Ruhu
Turtlewood, kazýlara devam eder: Manisa kapýsý ile birlikte bir de yol bulur
kazýlarda.Parasý bitmeye baþlamýþtýr ve
sýtmaya tutulur. Yol gider, gider ve karþýsýna bir kasaba çýkar, Selçuk.
Kasabanýn içinde kazý yapamayacaðý
için umutsuzluða kapýlýr. Sonra kasabanýn öteki yanýnda, dýþarýda bir tepede
Selçuk Kalesi'ni görür ve orayý kazar,
70 metre geniþliðinde ve 130 metre
boyundaki Artemis tapýnaðýný bulur.
Hiçbir zaman pes etmez. Sonrasýný ise
biliyorsunuz, o mükemmel tapýnak alýp
götürülür. Turtlewood'un sonuna dek
olan mücadelesi ise inanýlmazdýr. Cesaret bir dakika daha fazla dayanmaktýr, diyor bir söz. Bana öyle geliyor
ki mücadele ruhu, erdemli bir cesareti
tüm hayata yaymaktýr.Bir mafya babasý
oðluna mektup yazýyor ve diyor ki:
"Oðlum iyi bir boks seyircisi olmandansa kötü bir boksör olmaný tercih
ederim, ringe gir ve dayak ye!” “Binlerce kilometrelik bir yolculuk, tek bir
adýmla baþlar." Lao Tzu Hayatý çoðu
zaman kenarýndan seyrediyoruz ve
ileride bir yerlerde bir hayat geçip gidiyor, içeri adým atýp gerekirse dayak
yemek lazým; ama en önemlisi cesareti
tüm hayatýmýza yaymak. Ýsmet Ýnönü'nün dediði gibi, bu ülkedeki namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalý. Ýnönü'nün söylediði cesaret, bahsettiðimiz cahil cüreti oluyor. Peki ya bilge
cesareti? O da büyük ihtimalle bir
üniversite kütüphanesinde kitap okuyor
olmalý. Bir an önce hayata adým atýp en
az namussuzlar kadar mücadele etmeli
bilge cesareti. Ýstanbul'da verdiðim bir
seminerin arkasýndan o seminere dinleyici olarak katýlan bir gazeteci, dergisi
adýna Ankara'ya benimle bir röportaja
gelmiþti. "Þerif Bey, 'savaþçý liderlik'
diye bir kavramdan bahsediliyor, ne
düþünüyorsunuz?" diye sormuþtu. Ona
basketboldan bir örnek vermiþtim.
Ülker'in koçu Çetin Yýlmaz, görüp
göreceðiniz en savaþçý, en hýrslý koçlardandýr; saha kenarýnda baðýrýr çaðýrýr,
kendini yýrtar, tam bir savaþçý liderdir.
Ama takým sahada hiç koþmaz ve
savunma yapmaz. Bu kitabýn yazýldýðý
'99 yazýnda Ülkerspor son derece kötü
savunma yapan bir takýmdý. Öte yanda
Aydýn Örs'ü baðýrýp çaðýrýrken ya da
hýrslý hâliyle göremezsiniz; sakin sakin
maçýný seyreder, gerektiðinde müdahale eder. Efes Pilsen bugün Avrupa'nýn

en iyi savunma yapan takýmý, yani
önemli olan liderin savaþçýlýðýndan
çok, sistem liderinin mücadele ruhunu
ekibine aþýlamasý. Edison'a bir gazeteci
sorar: "Ampulü bulmadan önce 700
baþarýsýz denemeniz olmuþ, doðru
mu?" Edison, "Onlar baþarýsýzlýklar
deðildi, baþarýya giden yolda atýlmýþ
deðerli adýmlardý." diye cevap verir.
Mücadele ruhunu anlatan en iyi
kitaplardan biri Dalgýç Giysisi Giymiþ
Kelebek'tir. Fransýz bir dergi yayýn
yönetmeni has-talýða yakalanýr, tüm
vücut fonksiyon-larýný kaybeder,
sadece bir göz kapaðýný hareket
ettirebilmektedir. Göz kapaðýný mors
alfabesi gibi kullanarak yardým-cýsýyla
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bir kitap yazar, gerçek bir hikâye ve
mücadele ruhunu öðrenmek için iyi bir
fýrsat. Kitabý okurken bir parça pata-tes
kýzartmasý yiyebilmenin zevkini,
çevrenizdeki dostlarýn önemini, o hiç
fark etmediðimiz hayatýn deðerini fark
edersiniz ve uðruna mücadele etmeye
ne denli deðdiðini. Bugüne kadar iþ
yaþamýnda baþarýya çýkan bir asansöre
rastlamadým, mutlaka merdivenlerden
týrmanmak zorundasýnýz.
Ve unutmayýn, cesaret bazen bir saniye
daha fazla dayanmak olabilir; ölüme de
yol açabilir, hayat da kurtarabilir. *Bu
yazý, yazarýn Ýþ Yaþamýnda 100 Kanguru: Sistem Liderliði (Elma Yayýnevi)
adlý kitabýndan alýnmýþtýr.

BAÞKA BÝR PENCEREDEN KAYAKÖY
Fethiye’nin Kaya Çukuru olarak bilinen
ovasýndaki Kayaköy, gelip görenlerin
yüreðini sýzlatan bir hayalet kent
görüntüsüyle yýllardýr sessizliðini
koruyor. Bu terk edilmiþ sessizliðin
ardýnda ise, “insan olana, insanlýðýný
hatýrlatacak” türden bir öykü var.
Kaya Çukuru,
Antik Likya’nýn
Karmylassos kentinin kurulduðu
günden bugüne kadar çeþitli
yerleþimlere sahiplik yapmýþ. 11. yüzyýl
ve sonrasýnda, hem adalardan hem de
Anadolu’nun çeþitli bölgelerinden
gelen Ortodoks Rumlarýn burada iskan
edilmeleri, kültürel farklýlýklarýn
kaynaþmasýna neden olmuþ. Rumlar,
yerleþtikleri alana Levissi ismini
vermiþler. Sultan Abdülmecit

döneminde, Levissi kendisini
çevreleyen beþ Müslüman mahallesiyle
birlikte bölgedeki en büyük yerleþim
yeri haline gelmiþ. Geçmiþte bu
mahallelerde yaþayan on beþ kadar aile
ziraat ve hayvancýlýkla geçinirlermiþ.
Ürettiklerini Rum komþularýyla
paylaþýr, Levissi’nin zanaatkârlarýnýn
her konudaki ustalýklarýndan
yararlanýrlarmýþ. Her iki toplumun
insanlarý karþýlýklý sevgi ve saygýyla,
dostluk ve barýþ içinde bir ortak yaþam
kültürü yaratmýþlar. Hani, komþusu
açken, rahat uyuyamayan…
1923 yýlýna kadar bu köyde,
Duvarlarýnda begonviller açmýþ evler,
Rengârenk çiçeklerle dolu saksýlarýn
süslediði pencerelerden sarkýp yârenlik
eden komþular,
Sokaklardan süzülen gelin alaylarý,
Neþe içinde oyunlar oynayan çocuklar,
Ýþ atölyelerinde ter döken ustalar,
Okula giden, geleceðe hazýrlanan
gençler,
Kahvelerde nargile içen, tavla oynayan
yaþlýlar,
Kayayla - taþla bütünleþmiþ, kaya gibi
dostluklar,
Ve birbirine saygýyla, sevgiyle yaklaþan
farklý dinden,
Farklý kültürden ama insan gibi insanlar
varmýþ…

kayalar, kayalardan doðan evler,
evlerden doðan yaþantýlar terk edilmiþ.
Zamanla insanlýk deðerleri unutulmaya
yüz tutmuþ. Ve hepsinin üstünde incir
aðaçlarý bitmiþ.
O günlerin Anadolu’su ve Kayaköy'ü,
"Kaptan Corelli'nin Mandolini"
kitabýnýn yazarý Louis De Berniere'nin
2005 yýlýnda basýlan "Kanatsýz Kuþlar"
isimli kitabýnýn da konusu olmuþtu.

1. Dünya Savaþý ve Lozan Barýþ
Konferansý'nýn ardýndan, 1923 yýlýnda
Öyle bir gün gelmiþ ki, o yamaçtaki Türkiye ve Yunanistan hükûmetleri

arasýnda bir nüfus deðiþimi anlaþmasý
imzalandý. Anadolu’daki Ortodoks
Rumlarla Yunanistan’daki Müslüman
Türklerin karþýlýklý olarak yer
deðiþtirmelerine karar verildi.
Bu
anlaþma yaklaþýk 2 milyon insaný bir yýl
içinde karþýlýklý olarak göçe zorladý.
Ýnsanlara yurtlarýný terk edip etmeme
konusunda bir seçme hakký tanýnmadý.
Her iki yakada da bazý köylerde
yaþayanlar, yaþadýklarý yerde mutlu
olduklarýný ileri sürerek bu göçe
k a t ý l m a k i s t e m e d i l e r. M a k r i l i
(Fethiyeli) ve Levissililer
(Kayaköylüler) bu isteklerini Ankara

Baþka bir pencereden Kayaköy
Hükümeti'ne bildirdiler.
Þimdi, bir an için o günlere geri
dönelim, o günlerin tanýklarýnýn
aktardýklarýna dayanarak olan biteni
bir kez daha anýmsayalým:
Levissililere köylerini terk etmeleri
için tanýnan süre dolmuþtu. Önce
evlerini özenle temizlediler. Sonra
taþýyabilecekleri özel eþyalarýný
yanlarýna alýp Makri Limaný'na doðru
yürüyüþe baþladýlar.

Levissi'yi Makri'ye baðlayan yoldaki
tepenin üzerinde mola verdiler ve
Ankara'nýn kararýný beklemeye
baþladýlar. Uzun bekleyiþten sonra
umutlarýný söndüren haber geldi:
Ankara Hükûmeti isteklerini kabul
etmemiþti.
Ankara’nýn kararýný, bölgenin
Jandarma Komutaný topluluða
bildirdi. Komutanýn sözleri bitince,
yaþlý bir kadýn aðýr aðýr oturduðu

Baþka bir pencereden Kayaköy
yerden doðruldu, ayaða kalktý. Derin bir
nefes alýp, körfezin mavi sularýna aðýr
bir hüzünle baktý ve arkasýndakilere
bildik bir Anadolu deyiþi ile seslendi:
“Geçti Bor’un pazarý, sür eþeðini
Niðde’ye…”
Hepsi birden ayaða kalkýp yaþlý kadýnýn
ardýndan limana doðru yine sessizce
yürümeye baþladýlar. Makri Limaný'na
ulaþtýklarýnda görevliler iskeleye
demirlemiþ gemilere binmelerine
yardýmcý oldular. Gemiler týklým týklým
insan doluydu. Son yolcu da bindikten
sonra sýrayla iskeleden ayrýldýlar.
Ýnsanlar yalnýzca Akdeniz’in mavi
sularýndaki beyaz köpükleri deðil, ana
yurtlarýný da arkalarýnda býrakýp gittiler.
Yolcularýn bazýlarý Rodos’ta, bazýlarý
Girit’te gemilerden indiler. Diðerleri
ise, günler süren yolculuktan sonra Pire
Limaný'na vardýlar.
Fethiye’den ve Kayaköy'den
Yunanistan’a göç ettirilen 93 ailenin
yeni yaþamlarý ise baþka bir öykünün
konusu oldu. Eski yurtlarýnda
Müslüman Türk komþularýyla yüzyýllar
boyu dostluk, barýþ, kardeþlik ve
dayanýþma içinde mutlu bir yaþamý
paylaþan Makrili ve Levissililer, bütün
Yunanistan’ý dolaþtýktan sonra,
Atina’nýn elli beþ km kuzeyinde
palmiye aðaçlarýyla, adasýyla, kýyý

Kardeþlik anýtý

özelliði ile kendilerine Makri’yi
anýmsatan bir yerde yaþayabileceklerine
kanaat getirip oraya yerleþtiler.
Sahildeki yerleþime Nea Makri (Yeni
Makri), onun hemen arkasýndaki
tepenin yamacýndaki yerleþime ise Nea
Levissi (Yeni Levissi) ismini verdiler.
Zorunlu olarak yerleþtikleri yeni
yurtlarýnda Anadolu’dan getirdikleri
kültürlerini, gelenek ve göreneklerini ve
hatta dillerini hep korudular. Ana yurtta
býraktýklarý komþularýný, dostlarýný ise
hiçbir zaman unutmadýlar ve hep
sevgiyle andýlar.
Mübadeleden yýllar sonra Nea Makri
Belediyesi'nin önünde mübadiller
anýsýna dikilen “dostluk ve kardeþlik”
anýtýna nakþedilen, “mübadillerin yeni
yurtlarýna alýþmakta nasýl zorluk
çektikleri, kentin sokaklarýnda nasýl
birer hayalet gibi dolaþtýklarý ve eski
yurtlarýndaki dostluk ve barýþ dolu
günleri nasýl özledikleri “ ile ilgili
sözcükler, geçmiþin Kayaköy'ü ve
Kayaköylüler ile ilgili anlatýlanlarýn hiç
de abartýlý olmadýðýnýn çarpýcý bir
kanýtýdýr. O anýtýn benzerleri Fethiye ve
Kayaköy'e ne kadar çok yakýþýrdý.
Anadolu’dan ayrýlanlar gibi,
Trakya’nýn doðusunda evlerinden,
yurtlarýndan edilenler de Anadolu’ya
doðru göçe baþlamýþlardý. Benzer

Baþka bir pencereden Kayaköy
acýlarý, üzüntüleri, þaþkýnlýklarý ve
trajediyi yaþayan bu insanlarýn kaderi
de, Pire Limaný'nda karaya çýkanlarýn
kaderiyle aynýydý. Anadolu’nun çeþitli
bölgelerinden Yunanistan’a göç eden
m ü b a d i l l e r, y e n i y u r t l a r ý n d a
kendilerine gösterilen köylerde tahsis
edilen evlere yerleþerek yeni bir
yaþama baþladýlar.
Kayaköy 1924 yýlý sonlarýnda baþka bir
kadersizliði daha yaþadý. Trakya’dan
gelen bazý mübadiller, Kayaköy'de
Rumlarýn terk ettiði evlere
yerleþtirildiler. Fakat, bu bölgenin
koþullarýna alýþamadýlar. Mutsuzdular;
daha da mutsuz oldular. Bu nedenle
yaklaþýk bir yýl içinde onlar da köyü terk
ederek Ege’nin kuzeyindeki baþka
bölgelere yerleþtiler.
Pencerenin bir tarafýndan bakýnca
Kayaköy, terk edilmiþ evleri, kiliseleri,
okullarý, çeþmeleri, iþ atölyeleri, yel
deðirmenleri ve þapelleri ile yýkýlýp yok
olmaya yüz tutmuþ mimari yapýlar

topluluðu olarak algýlanýyor. Diðer
tarafýndan bakýnca ise 1988 yýlýndan bu
yana “uluslararasý dostluk ve barýþ
köyü” olarak çeþitli projelere konu olan,
farklý kültürlerin dayanýþma içinde,
kardeþçe paylaþtýklarý coþkulu bir
yaþamýn sahnesini görüyorsunuz.
Ýçinizi derin bir hüzün kaplýyor. Ama,
bir umuda da kapýlýyorsunuz;
mübadelenin acýlarý anýmsandýðý
sürece, Ege’de barýþýn kaçýnýlmaz
olduðunu düþünüyorsunuz.
Kayaköy, mübadelenin izlerini gelecek
kuþaklara bir insanlýk dersi olarak
býrakmak için korunmalý ve
yaþatýlmalýdýr. Pencerenin bu tarafýndan
bakýnca, harabeye dönmüþ yapýlarýn
böyle bir mesaj verdiðini de
anlýyorsunuz.

A.Naci DÝNÇER
Profesyonel Ülkesel Turist Rehberi

Öyküleriyle Deyimler

UÐUR ÇAÇARON
Derleme iki aþamada yapýlmýþtýr.
Birinci derleme 1932 -1934 yýllarý
arasýnda, ürünleri Söz Derleme
Dergisi'nde yayýmlanarak yapýlmýþtýr.
Ýkinci derleme 1952 – 1959 yýllarý
arasýnda ilk dermeleden daha geniþ
kapsamlý olmuþ ve sonunda söz konusu
dev eser meydana getirilmiþtir. Daha
sonraki yazýlarýmda, bildiðim baþkaca
deðerli sözlük çalýþmalarýndan söz
etmeye devam etmek üzere, sözlüklerde
yer almayan öyküleri sürdürelim.

Dil dipsiz bir kuyu gibidir. Daldýkça
daha derininin olduðu fark edilir.

sözlükte köken bilgisi (etimoloji)
incelemesini tanýklarýyla yapmýþtýr.
Sözcükleri, çeþitli kaynaklardan
derlediði tümceler içinde vermeye özen
Guguk Bana Öttü
göstermiþtir.
Simurg Yayýnevi'nin yetkililerinden
öðrendiðime göre, Üstat 'saðlam'
maddesini yazmýþ ve hayata gözlerini
yummuþtur. Dil bilimciler ve Türkçe
meraklýlarý, Üstat'ýn asistanlarýnýn
yarým kalan çalýþmasýný sürdürmelerini
ve bilim dünyasýna kazandýrmalarýný
beklemektedirler. Umarým çok beklemeyiz.

Dil ile ilgili incelikleri öðrenmeye bir
ömür yetmez. 2003'te 89 yaþýnda ölen,
on altý dile hâkim Avusturyalý Andreas
Tietze bile daha pek çok iþi ve bilgiyi
ardýnda býrakarak bu dünyadan
göçmüþtür.
Türkolog olmanýn yanýnda Romanist,
Germanist, Slavist ve Bizantinist olan
üstadýn, bence, en önemli eseri 2002
yýlýnda Simurg tarafýndan yayýmlanan
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi
Lügatý'dýr. 756 sayfalýk eser a-e arasý
harflerle baþlayan tüm Türkçe
sözcükleri içermektedir. Üstad bu

Anadolu'nun bazý yörelerinde yaz
baþýnda guguk kuþunun, ötüþünü ilk
duyana uður ve þans getirdiðine inanýlýr.
Ýþte böyle bir yörelerden birinde iki
arkadaþ kasabaya gitmek üzere yola
k o y u l m u þ l a r. S o h b e t e d e e d e
giderlerken ormandan bir guguk sesi
gelmiþ. Biri hemen:

- Aman hayýrlar olsun, müjdeler olsun;
guguðu ilk ben duydum.
demiþ. Diðeri bunu duyunca:
- Yok caným, ilk ben duydum guguðu.
Bana uðurlar olsun.
diyerek itiraz etmiþ.
Ýki arkadaþ arasýnda kuþun sesini ilk
kimin duyduðu tartýþmasý alevlenmiþ.
Neredeyse tekme tokat birbirlerine
giriþecekler. Bakmýþlar bir anlaþmaya
Bilindiði gibi Tarama Sözlüðü'nde, 13 varamayacaklar, kadýya baþvurmaya
ve 19. yüzyýllar arasýnda yazýlmýþ karar vermiþler.
Türkçe eserlerdeki söz varlýðýný ortaya
çýkarýlmýþtýr. Eser 1935–1977 yýllarý Kadý her ikisini de dinledikten sonra:
arasýnda, tam 42 yýlda tamamlanmýþtýr. - Bu dava bedavaya görülmez efendiler.
Verin bakalým beþer yüz kuruþ.
En az bunun kadar önemli bir baþka Demiþ.
TDK yayýný da, 13 ciltlik Derleme Adamlar çaresiz çýkarýp vermiþler.
Sözlüðü'dür. Eserde, 1932–1960 yýllarý Aldýðý parayý kesesine yerleþtirdikten
arasýnda, yazý dilimize girmemiþ, sonra kadý:
Türkiye'nin tüm bölgelerinde halk að- - Haydi bakalým dava bitti. Görünen o ki
z ý n d a n d e r l e n m i þ T ü r k ç e v e guguk bana öttü.
Türkçeleþmiþ sözler yer almaktadýr. diyerek meseleyi baðlamýþ.
Beklediðimiz bir baþka eser de,
gazetelerden öðrendiðimiz, Türk Dil
Kurumu (TDK)'nun Tarihi Türkçe
Sözlüðü. En eski kaynaklar taranarak,
eserlerde geçen tüm sözcüklerin teker
teker ele alýnacaðý bu sözlük, yine TDK
tarafýndan yayýmlanmýþ Tarama
Sözlüðü'nden daha kapsamlý olacak.

makr i

Öyküleriyle Deyimler

UÐUR ÇAÇARON
Ancak imparatorluðun duraklama ve
gerileme dönemlerinde donanma uzun
bir süre sefere çýkmadý.
O zamanlar diðer büyük dünya
devletlerinden birkaçýnýn devlet
büyükleri Osmanlý sultanýný ziyarete
gelmek ister.
Kendi donanmalarýndan bir gemiye
binerler ve Ýstanbul'a doðru yola
çýkarlar. Padiþah Kaptaný Derya'ya
haber gönderir ve gelen gemilerin yine
gemiyle karþýlanmasý için hazýrlýk
yapýlmasýný emreder.
Sultanýn gemisi hazýrlanýr ve gelen
devlet adamlarýný karþýlamak üzere
Ýstanbul Boðazý'nda beklemeye baþlar.

Gölge Etme Baþka Ýhsan Ýstemem
Ýskender Kornet'te dolaþýrken herkes,
büyük komutanýn önünde saygýyla
eðilerek selam verip geçiyormuþ.
Güneþlendiði
yerin yakýnýndan
geçerken yerinden kýmýldamayan
Diyojen'i, “Sen ne yapýyorsun, gelenin
kim olduðunu bilmiyor musun?'' diye
tartaklarlar. Ýskender : ''Durun,
dokunmayýn!” diyerek diðerlerine
engel olduktan sonra, “Görmü yor
musun? Ýskender geliyor diye insanlar
yerlere yatýp kalkýyorlar. Sen yoksa
Ýskender''i tanýmýyor musun?” der.

Bir süre sonra yabancý gemiler uzaktan
görünür. Yanlarýna yaklaþýnca, onlarý
kölem. Sen de benim köleme köle selamlamak üzere Kaptaný Derya saygý
olmuþsun. Kim kime ayaða kalkacak?” atýþý yapýlmasý için topçulara emir verir.
diye yanýtlar.
Birkaç pare top atýþý yapýlmýþtýr ki,
Ýskender methini önceden duyduðu uzunca bir süre sefere çýkmadýðýndan
Diyojen'in sözlerine karþýlýk diyecek bakýmsýz kalan gemi su almaya baþlar
hiçbir þey bulamaz.
ve kýsa bir sürede batar. Osmanlý devlet
adamlarýný yabancý gemiler kurtarýr.
Diyojen'in gerçekten büyük bir filozof Zaten gerilemekte olan Osmanlý
olduðunu anlar ve “Dile benden ne Ýmparatorluðu dünya sahnesinde fazla
dilersen!” diyerek üstada saygýsýný durmaz, yerini Türkiye Cumhuriyeti'ne
göstermeye çalýþýr. “Gölge etme baþka býrakýr.
ihsan istemem.” sözleriyle Diyojen,
dünya nimetleriyle iþi olmadýðýný ünlü
komutana bir ders vererek bildirmiþ
olur.
Topu Atmak
Zamanýnda Osmanlý donanmasý
dünyanýn en görkemli ve en etkili askeri
gücüydü. Ünü bütün dünyaca bilinirdi.
Ne de olsa, Osmanlý'nýn bir imparatorluk haline gelmesinde ve bu unvanýný
korumasýnda donanmanýn etkisi
büyüktü.

Diyojen, “Tanýyorum. Ýyi tanýyorum ve
sizi de iyi biliyorum.” diye cevap verir.
Ýskender, “O halde söyle! Kimim,
ben?” diye sorunca Diyojen, “Esirimin
esirisin.” der.
Ýskender sarsýlýr. Yerinde duramaz ve
atýndan inerek, “Ne demek bu?” diye
çýkýþýr.
Diyojen, “Sen toprak için insan
öldürüyorsun. Dünya benim esirim,
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kontrolünde de tek bir mücadele
yönteminin olmadýðý, birçok mücadele
tekniklerinin bir arada kullanýlarak
Tuta’nýn zarar verme payýný minimumda tutmayý hedefleyen bir sistemdir.
Kýsaca bu yöntemlere deðinelim:
Yabancý ot ve konukçu bitki kontrolü :
Yetiþtirme yapýlan alanlarda zararlýnýn
hayat döngüsünü devam ettirebileceði
bitkileri ortamdan uzaklaþtýrmak ve
gerekirse bu bitkilerinin imha edilmesi
tekniðine dayanýr. Baþta sera içinde
yaprak ve meyve atýklarý, sera çevresinde Tuta'nýn ana konukçusu olduðu
domates, patlýcan, patates, kuþüzümü
bitkileri üretim se-zonu boyunca
ortamdan uzak tutulmasý gerekmektedir.

2-3 seneye yakýn bir zamandýr gelmesi
beklenen domates zararlýsý Tuta
absoluta Mayýs 2009'da ülkemize
Çanakkale, Urla ve Datça noktalarýndan girdi. Bu süreçle beraber
zararlýnýn Türkiye faunasýna (hayvan
varlýðý) yerleþtiði ve özellikle giriþ
yaptýðý Ege ve Akdeniz bölgelerindeki
açýk alan ve örtü altý yetiþtiriciliðinin
yapýldýðý domates alanlarýnda hýzla
popülasyonun çoðaldýðý ve yayýlým
eðilimine geçtiði gözlemlenmiþtir.
di. Ancak Tuta’nýn erginlerini ve
yumurtasýný kontrol altýnda tutabilecek
Bundan sonra özellikle Þubat 2010 dünyada ve Türkiye’de bir aktif madde
ayýndan sonraki süreçte yayýlýmýn olmadýðýndan, tarým sektörünün içinde
yetiþtirme ortamlarýnda zarar limit- bulunan birimlerin günümüze kadar
lerine ulaþtýðý görülmüþtür. Bununla tercih ettiði yöntemin bu zararlýyla
birlikte, yayýlým hýzý çok yüksek olan mücadele etmekte baþarýsýz olduðu
Tuta absoluta‘nýn, Suriye sýnýrý görülmüþtür.
boyunca görüldüðü bilinmektedir.
Ayrýca geliþigüzel yapýlacak olan
Bu kadar kýsa bir zaman zarfýnda bilinçsiz ilaçlamalarýn Tuta’yý daha da
ülkemiz tarým alanlarýnda bu kadar hýzlý agresifleþtirerek üreme hýzýný artýrmaçoðalabilen ve bazý domates alan- sýna ve zarar verme süresinin hýzlarýnda %60 - %100’e varan zarar boyu- lanmasýna yardýmcý olduðu, Ýspanya’da
tlarýna ulaþmýþ Tuta absoluta ile nasýl yapýlan denemeler sonucu ortaya konmücadele edilmeli sorusu artýk sadece muþtur.
üretici bazýnda deðerlendirilecek bir
sorun olmaktan çýkmýþ, ülke tarým ENTEGRE MÜCADELE
politikasýný etkileyecek bir sürece
girildiðini göstermiþtir.
Tuta ile mücadele edebilmek için artýk
bildiðimiz tüm yöntemleri birleþtirip
Tuta Mücadelesi Ezber Bozacak
bunu yetiþtirme þartlarýnda uygulama
zamaný gelmiþtir. Bu yöntemin adý
Bilindiði üzere þu ana kadar zararlýlarla ENTEGRE MÜCADELE’dir. Entegre,
mücadelede tercih edilen en bilindik kelime olarak “birleþmiþ” anlamýna
yöntem kimyasal mücadele yöntemiy- gelmektedir. Anlaþýlacaðý gibi Tuta
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Tül kullanýmý : Bu noktadaki temel
mantýk Tuta ergininin üretim alanýna
giriþini minimumda tutmayý hedeflemek olmalýdýr.
Bunun için seralarýn tamamen bir kutu
gibi net tüllerle kapatýlýp ( 25 – 50 mesh)
izolasyonun maksimuma getirilmesi
gerekmektedir.
Yine kapý giriþ çýkýþlarýna bu tüllerden
yerleþtirilerek dýþarýdan giriþ yapabilecek zararlý erginine karþý önlemler
atýrýlmýþ olur.

Tuta'dan Önce Tuta'dan Sonra

SERDAL NALBANT

Tuzaklama : Tuta faunamýza gelir
gelmez mücadele yöntemi olarak ilk
tanýdýðýmýz ürünler, üretim alanlarýna
sadece gözlem amaçlý uygulama
yapýlan tuzaklardýr.
Su tuzaklarý : Tuta popülasyonu
sayýmlar sonucu artýþ göstermiþ ise
ergin erkek bireyleri daha çok
yakalamak için bu tip tuzaklar
uygulanýr. Her iki tuzak tipinde de
üzerinde yerleþtirilmiþ olan feromon
sadece Tuta erkek bireylerini cezbedici
özelliðinden dolayý tuzaklara zararlýnýn
yakalanmasýný saðlar.
Kimyasal kontrol : Tuta mücadelesinde hâli hazýrda ülkemizde en çok
kullanýlan mücadele yöntemidir. Ama
tarým sektöründeki tüm birimlerin artýk
tecrübe ettiði üzere kimyasal mücadele
Tuta kontrolünde yetersizdir.
yapýlmasý çok önemlidir.
Önemli olan ilaçlamanýn uygun
zamanda yapýlmasý, doðru ilaçlarýn BÝYOLOJÝK MÜCADELE
kullanýlmasý, geliþigüzel ilaçlamadan UYGULAMAZSAK TUTA
kesinlikle kaçýnýlmasý þarttýr.
ABSOLUTA’YA YENÝK
DÜÞÜYORUZ
BÝYOLOJÝK MÜCADELE
Bu gerçek 2006‘dan beri Tuta‘nýn zarar
Yukarýda anlatýlan tüm yöntemler verdiði ülkelerden Ýspanya, Fas, Tunus
aslýnda biyolojik mücadele sistemi için ve tüm Akdeniz ülkelerinde artýk
bir hazýrlýktýr. Tüm bu þartlar üretim bilinmektedir.
alanýnda uygulandýktan sonra zararlýnýn
yumurta ve larvasýna karþý kullanýlan Bu ülkelerde biyolojik mücadeleye
Nesidiocoris tenius veya Macrolophus eðilim her geçen yýl artmakta ve bununa
caliginosus faydalý böcekleri fidelik- beraber ülke tarým politikalarýnda
lerde veya serada dikim esnasýnda sistemde kullanýlan tüm ürünler
uygulama yapýlýr.
desteklenme konumundadýr.
Buradaki temel mantýk bitki üzerinde TÜRKÝYE‘DEKÝ TÜM TARIM
geliþen ve Tuta'nýn yumurta ve larva BÝRÝMLERÝ TUTA
dönemleriyle beslenebilen böceðin MÜCADELESÝNDE
ortamda geliþtirilmesidir.
ORGANÝZE OLMALIDIR
Türkiye faunasýnda, özellikle Ege ve
Akdeniz bölgelerinde çok ciddi oranda
bulunabilen bu böcekleri öncelikle
üretim alanlarýnda geliþtirebilmek belli
sistem ve disiplin içindeki uygulamalarla mümkündür.

Anlatýlmaya çalýþýldýðý üzere Tuta
mücadelesi çok kapsamlý ve geniþ bir
konudur. Burada baþta Tarým Bakanlýðý
olmak üzere organize olmuþ, geliþmeleri takip edebilecek ve bu altyapýya
sahip bir komisyon kurulmalýdýr.

Geliþigüzel kimyasal ilaçlarýn fidelikler Mücadelenin majör kýsmýný oluþturan
ve seralarda kullanýlmamasý biyolojik biyolojik mücadele ürünleri desteklenme kapsamýna sokulmalýdýr.
mücadele için temel arz eder.
Kullanýlacak kimyasalýn önceden Bakanlýk ve özel sektör bünyesinde
bilinmesi, uygulanacak faydalý böceðe bulunun tüm birimler konu ile ilgili
zarar vermeyecek þekilde seçim olarak bilgilendirilmeli, üreticileri

makr i

bilgilendirici toplantý ve organizasyonlar acil þekilde düzenlenmeli,
gerekli broþür ve kataloglar üretici tabanýna kadar ulaþtýrýlmalýdýr.
Biyolojik mücadele uygulamalarýnda
fidelik iþletmelerinde yapýlan kimyasal
ilaçlamalar önemli bir yer teþkil
etmektedir.
Avrupa’da bakanlýk bu iþletmelere
düzenli denetimler saðlayarak bu
uygulamalarýn sorunsuz þekilde yürümesine destek olmuþtur.
Türkiye’de de bakanlýðýmýzýn bu konuya yaklaþýmý önem arz etmektedir.
Avrupa’da uygulanmakta olan biyolojik mücadeleye uygun düzenli kimyasal ilaçlama protokolleri referans alýnarak, denetimler sýklaþtýrýlmalý ve
konunun çözüme kavuþturulmasý
saðlanmalýdýr.
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Denetimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik

Adalet Bakanlýðý, çaðdaþ ceza infaz
sisteminin temel amacýný, hükümlünün
sosyalleþmesini teþvik etmek, yeniden
suç iþlemesini engelleyici etkenleri
güçlendirmek, üretken, kanunlara saygýlý, sorumluluk taþýyan bir yaþam biçimine uyumunu kolaylaþtýrmak ve dolayýsýyla toplumu suça karþý korumak
olarak ele almaktadýr.
Bu kapsamda 20.Temmuz.2005 tarihinde yürürlüðe giren, 5402 sayýlý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu'na
dayanarak Aðustos 2005'te denetimli
serbestlik ve yardým hizmetlerinden
sorumlu daire baþkanlýðý kurulmuþtur.
Denetimli serbestlik ve yardým hizmetleri ile hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmasý ve suçun önlenmesi sürecine önemli katkýlar saðlanmýþtýr.
Denetimli serbestlik sistemi ise sadece
bir ceza infaz süreci deðildir; suç þüphesinin öðrenilmesinden infazýn tamamlanýncaya kadar devam eden hizmetler
bütünüdür.
Hapis cezasýna karþýn alternatif cezalarýn getirilerek hükümlülerin yeniden
topluma uyumlarýnýn saðlanmasý, suç

iþleme nedenleri üzerinde durularak
koruyucu, önleyici tedbirlerin artýrýlmasý ve dolayýsýyla toplumun korunmasý gibi önemli bir misyona hizmet eden
denetimli serbestlik sisteminin ceza
adalet sistemine büyük katkýlarý olmuþtur; olacaktýr.
Fethiye Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðü olarak biz,
suçtan önce, suç fiiliyata geçtiðinde ve
suçtan sonra hem suçu iþleyen hem de
iþlenen suçtan zarar görenler yani maðdurlar açýsýndan hizmet veren bir
kurumuz.
Ancak yeni bir oluþum olmamýz sebebi
ile kuruluþ amacýmýz, misyonumuz,
vizyonumuz, verdiðimiz verebileceðimiz hizmetler ve tüm bunlarýn toplum
açýsýndan taþýdýðý önem toplum tarafýndan bilinmemektedir.
Þube müdürlüðü personeli olarak bizler
kendimizi tanýtmamýzýn, toplumu içten
içe kemirip toplumsal bir çöküntüye
sürükleyen sorunlara dikkat çekme ve
önlem alma hususunda fayda saðlayacaðýna inanmaktayýz.
Her þeyden önce, ana baba olmanýn
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verdiði bir bilinç ile çalýþan baþta sayýn
savcýmýz Adnan Demir ve Fethiye Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðü personeli olarak bizler, kendimizi tanýtma çalýþmalarý esnasýnda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý
çatýsý altýnda, bizler kadar duyarlý Fethiyelilerle buluþtuk.
Güvenli, huzurlu bir ortamda, temiz,
suçtan arýnmýþ bir topluma dönüþme ve
devamýnýn saðlanmasý bizim iþimiz
iken tüm bunlarýn hayalini kuran
Fethiyeliler ile.
Bu noktadan hareket ettik. Yoðun beyin
fýrtýnalarýnýn sonucunda azimli, istekli
paydaþlarýmýzýn desteði ile güvendelik
projemiz doðdu.
Projemize gönül verip projemizi bir
sosyal vergi olarak algýlayýp maddi manevi destek olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý, Fethiye Belediyesi, Fethiye
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Fethiye Esnaf
ve Sanatkarlar Odasý, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü, Fethiye Ýþ Adamlarý
Derneði, Sabit ve Seyyar Pazarcýlar ve
Manavlar Odasý, Fethiye Þoförler ve
Otomobilciler Odasý'na, Fethiye
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli

Denetimli Serbestlik

Adalet Bakanlýðý, çaðdaþ ceza infaz
sisteminin temel amacýný, hükümlünün
sosyalleþmesini teþvik etmek, yeniden
suç iþlemesini engelleyici etkenleri
güçlendirmek, üretken, kanunlara saygýlý, sorumluluk taþýyan bir yaþam biçimine uyumunu kolaylaþtýrmak ve dolayýsýyla toplumu suça karþý korumak
olarak ele almaktadýr.
Bu kapsamda 20.Temmuz.2005 tarihinde yürürlüðe giren, 5402 sayýlý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu'na
dayanarak Aðustos 2005'te denetimli
serbestlik ve yardým hizmetlerinden
sorumlu daire baþkanlýðý kurulmuþtur.
Denetimli serbestlik ve yardým hizmetleri ile hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmasý ve suçun önlenmesi sürecine önemli katkýlar saðlanmýþtýr.
Denetimli serbestlik sistemi ise sadece
bir ceza infaz süreci deðildir; suç þüphesinin öðrenilmesinden infazýn tamamlanýncaya kadar devam eden hizmetler
bütünüdür.
Hapis cezasýna karþýn alternatif cezalarýn getirilerek hükümlülerin yeniden
topluma uyumlarýnýn saðlanmasý, suç

iþleme nedenleri üzerinde durularak
koruyucu, önleyici tedbirlerin artýrýlmasý ve dolayýsýyla toplumun
korunma-sý gibi önemli bir misyona
hizmet eden denetimli serbestlik
sisteminin ceza adalet sistemine büyük
katkýlarý olmuþ-tur; olacaktýr.
Fethiye Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðü olarak biz,
suçtan önce, suç fiiliyata geçtiðinde ve
suçtan sonra hem suçu iþleyen hem de
iþlenen suçtan zarar görenler yani maðdurlar açýsýndan hizmet veren bir
kurumuz.
Ancak yeni bir oluþum olmamýz sebebi
ile kuruluþ amacýmýz, misyonumuz,
vizyonumuz, verdiðimiz verebileceðimiz hizmetler ve tüm bunlarýn toplum
açýsýndan taþýdýðý önem toplum tarafýndan bilinmemektedir.
Þube müdürlüðü personeli olarak bizler
kendimizi tanýtmamýzýn, toplumu içten
içe kemirip toplumsal bir çöküntüye
sürükleyen sorunlara dikkat çekme ve
önlem alma hususunda fayda saðlayacaðýna inanmaktayýz.
Her þeyden önce, ana baba olmanýn
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KÝTAPLIK

Beyaz Gemi-CENGÝZ AYTMATOV
Aytmatov'un, edebiyat âleminde geniþ yanký uyandýran, verilmek istenen mesajla
yaratýlan tiplerin büyük bir uyum saðladýðý eserlerinden biridir. Önce Rusça yazýlan
roman Kýrgýzca’ya sonradan tercüme edilir. Romanýn kahramaný yedi sekiz yaþlarýnda
bir çocuktur. Çocuk, saflýðýn, bozulmamýþlýðýn ve geleceðin sembolüdür. Aytmatov,
çocuðun saf ve temiz dünyasýndan, hayatýn acý ve çýplak gerçeðine uzanan bir roman
kurgusunu meydana çýkarmayý baþarýr. Ona göre, çocukluk, gelecekteki insan
karakterinin tohumudur. Çocukluk gerçek ana dili öðrenmeye ve çevresindeki
insanlarla, doðayla ve özellikle kültürle baðlarýný hissetmeye baþladýðý dönemdir.
Çocuk göl kýyýsýnda dedesi, ninesi, teyzesi ve onun kocasýyla birlikte yaþamaktadýr.
Babasý ve annesi tarafýndan terk edilen torununa sahip çýkan Mümin Dede, sonradan
evlendiði karýsý ve torunuyla birlikte bu tenha göl kenarýnda, ormanýn bakým iþleri ile
uðraþan ve partiden olan damadý Orozkul’a yardým etmektedir. Orozkul’un karýsý,
çocuðun teyzesi Bekey kýsýr olduðu için çocuk sahibi olamayan bir kadýndýr. Orozkul
evlat sahibi olamamanýn hýncýný bu zavallý ihtiyar ve onun çocuðu olmayan kýzýndan
çýkarmaktadýr.Çok geniþ bir hayal dünyasýna sahip olan çocuk, dürbünüyle her gün
gölde yük ve yolcu taþýyan bir gemiyi izler. Gemilerde tayfalýk yapan babasýnýn da bu
gemide çalýþtýðýný düþünerek balýk olup bu gemiye ulaþmayý, babasýna zavallý dedesini,
zalim Orozkul’u, yaþadýklarýný ,hayallerini anlatmayý düþler. Dedesinin yanýndan hiç
ayrýlmayan çocuk, onun anlattýðý masalarý dinlerken adeta yaþýyormuþçasýna onlardan
etkilenir.

Duygusal Zekâ-ACAR BALTAÞ
Duygusal zekâ, kendimizle ve baþkalarýyla baþa çýkabilmeyi kolaylaþtýran
duygularý tanýma,anlama ve etkin biçimde kullanma yeteneðidir. Son dönemlerde
yapýlan çalýþmalarda ortaya çýkan sonuç, yaþamýn her alanýnda duygusal zekânýn
da biliþsel zekâ kadar etkili olduðudur. Akýl gücü, duygusal zekânýn hayata
yansýttýðý olgunluk olmadan verimli olamaz. Hayatýn anlamý ve yaþanabilirliði,
aklýn ve duygularýn etkin kullanýmýndan doðan sinerjide gizlidir. Bu kitapla,
duygularýnýzý,deðiþme uyum hýzýnýzý, stres karþýsýndaki direncinizi ve empati
yeteneðinizi tanýyýn.

Bab-ý Esrar -AHMET ÜMÝT
Ünlü polisiye roman yazarý Ahmet Ümit’in en son kitabý Bab-ý Esrar, yedi yüzyýl önce
iþlenen Þems-i Tebrizi cinayetinin çözülemeyen sýrlarýna cevaplar arýyor; ayný
zamanda Mevlevilik temelinde din ve inanç üzerine okuyucuya sorular soruyor.
Böylece kitap sadece bir gerilim kitabý deðil, bize din ve aþk, inanç ve sevda arasýnda
düþünmemizi, tarihin akýþýnda bu kavramlarý yeniden sorgulamamýzý saðlýyor.
Okurken tarihin yeniden gün yüzüne çýkmasýna hayret ederken ayný zamanda
günümüzdeki benzerliklerine þaþýracaksýnýz.
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KÝTAPLIK
Ýþ Yaþamýnda 100 Kanguru- AHMET ÞERÝF ÝZGÖREN
Ýþ dünyasýnda etki yaratmak istiyorsanýz, öncelikle müþterinin ne istediðini iyi
bilmeniz gerekiyor. Müþterilerin ne istediðini bilerek giriþimde bulunmak,
hafýzalardaki imajýnýza güç katar. Ahmet Þerif Ýzgören, “Ýþ Yaþamýnda 100
Kanguru” kitabýnda müþteri odaklý düþünmeyi anlatmaktadýr. Hep düþündüðümüz
ama hiç söylemediklerimiz, hep söylediðimiz ama hiç düþünemediklerimiz.
Hepimiz çevremizden ne gördüysek
yöneticilerimizden, atalarýmýzdan,
dedemizden ne öðrendiysek yönetimde onu uyguluyoruz. Bugüne kadar
gördüklerimiz, hep sýký bir disiplin, bürokrasi, hantallýk ve “yassah hemþerim”ler.
Ýþin kötüsü bunlar bizim doðrumuz; daha da kötüsü tüm bunlarý kanýksadýk. O
yüzden þöyle bir dönüp baktýðýnýzda iþ yaþamýnýzda sürüyle “kanguru“
göreceksiniz. Liderlik ve yönetimle ilgili mükemmel uygulamalar sandýðýmýz ve
adýný yanlýþ koyduðumuz yüzlerce kanguru kavram.

13. Kabile - ARTHUR KOESTLER
Koestler’in yerleþik düþünceleri provoke eden muhteþem eseri. Hiçbir þey beceri,
zarafet ve bilgiden daha tahrik edici olamaz savýný kendi olgularý, konularý ele alýþý
ve teorileriyle destekliyor. Fitzroy Maclean New York Times Book Review Bu
kitapla ilgilenmek için Yahudi olmanýza gerek yok. Günümüz Yahudileri
gerçekten Sami ýrkýna mý mensuplar, yoksa asimile olmuþ Hazar Türklerinin
torunlarý mý? Bu özlü ve ilginç kitap, modern tarihte sýkça karþýlaþtýðýmýz trajikomik suçlamalarý imalarý sorgulamaktadýr.

Araf-ELÝF ÞAFAK
Yalnýzlýk yabancýlýk dil ve zaman üzerine bir roman.
http://www.baktabulum.com/kitap-ozetleri-ve-dergi/211522-araf-elif-safak-arafkitap-ozeti.htmlKim gerçek yabancý? Bir ülkede yaþayýp baþka bir yere ait
olduðunu bilen mi, yoksa kendi ülkesinde yabancý hayatý sürüp ait olacak baþka bir
yeri de olmayan mý?
Ýsimlerin yabancý memleketlere ayak uydurma sürecinde muhakkak bir þeyler
eksilir - bazen bir nokta bazen bir harf ya da vurgu. Yabancýnýn isminin baþýna
gelenler piþmiþ tavuðun olmasa da piþmiþ ýspanaðýn baþýna gelenlere benzer: Ana
malzemeye yeni bir tat eklenmesine eklenmiþtir de kalýpta gözle görülür bir çekme
olmuþtur bu arada. Yabancý iþte ilk bu fireyi vermeyi öðrenir. Yabancý bir ülkede
yaþamýnýn birinci icabý insanýn en aþina olduðu þeye ismine yabancýlaþmasýdýr.
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MESLEK KOMÝTELERÝNÝN 2010 TEMMUZ AYINDA YAPTIKLARI
TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR VE YÖNETÝM
KURULU’NA SUNDUKLARI TEKLÝFLER
1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ

yangýn söndürme sektöründeki uygulamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
komite üyelerine bilgi verilmiþtir.

1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulunmuþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili 4.GÜNDEM: Maden Kanununda
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi verilmesi,
KARAR: Maden Kanununda yapýlan
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
KARAR: Yönetim Kurulu’nun hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KUL15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hak- LUKÇU tarafýndan komite üyelerine
kýnda Oda Muamelat Memuru Aslý bilgi verilmiþtir.
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak
Komitenin tekliflerini reddeden Yöne- 5.GÜNDEM: Zeytinciliðin Islahý ve
tim Kurulu’nun söz konusu red kararýný Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
Komitesi Toplantýsý’na Yönetim TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikKurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn dave- liklerin görüþülmesi,
te edilmesine karar verilmiþtir.
KARAR: Zeytinciliðin Islahý ve
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kayma- Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sa- TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikyýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 likler hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesin- KULLUKÇU bilgi vermiþ ve komite
de “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” üyelerince söz konusu deðiþiklikler
oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunulçerçevede istihdam ve teknoloji muþtur.
transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik durumlarýna göre mevcut þart- 2 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
larda, kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek tarým, hayvancýlýk, orman- 1.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymacýlýk, madencilik, enerji, turizm vb. kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve B.05.sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda 4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 sayýlý
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel genelgesi ile Valilikler Bünyesinde
bazda tespit edilmesi,
“Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
KARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn çerçevede istihdam ve teknoloji trans1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . - feri saðlayacak olan ve yapýlabilirlik
4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçe- ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek
mizde yatýrým yapýlabilecek herhangi tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madenbir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek cilik, enerji, turizm vb. sektörlerdeki
bir yatýrým tespit edilememiþtir.
cazip yatýrým alanlarýnda ilçemizde
yatýrým yapýlabilecek yerler ile yapýla3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektö- bilecek yatýrýmlarýn sektörel bazda
rünün sorunlarý ve çözüm önerileri hak- tespit edilmesi,
kýnda 1 Nolu Meslek Komitesince
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakan- KARAR: Fethiye Kaymakamlýðý’nýn
lýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakan- 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . 4 . lýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 0029- VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsý
43 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
görüþülmüþ ve aþaðýda belirtilen
konularda ilçemizde yatýrým yapýlabiliKARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn
neceði deðerlendirilerek bu konularýn
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YÖNETÝM KURULU’NA TEKLÝF
EDÝLMESÝNE KARAR
VERÝLMÝÞTÝR.
•Ýçinde kongre salonu ve spor tesisleri
olan bir otelin yapýlmasý,
•Mendos Daðý’nýn tepesine rüzgar
güllerinin yapýlmasý
3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 02.06.2010 tarih ve 17
sayýlý Meslek Komitesi toplantýsýnda;
enerji ve maliyet avantajý yapýlmasýný
saðlayan LED ýþýklarý hakkýnda bilgi
almak, bu ýþýklarýn petrol istasyonlarýnda kullanýlabilip kullanýlamayacaðý hakkýnda görüþ almak üzere Hurþit
BÜYÜKLÜ’den bilgi alýnmasýna karar
verilmiþti. Bu kapsamda konu hakkýnda bilgi almak üzere Hurþit BÜYÜKLÜ’nün toplantýya davet edilmesi,
KARAR: Toplantýya iþtirak eden Hurþit BÜYÜKLÜ, LED ýþýklarý, bu ýþýklarýn kullanýlmasý halinde yaþanýlacak
enerji ve maliyet avantajý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Bu kapsamda 3 Nolu
Meslek Komitesi Üyeleri tarafýndan
üyelere yapýlacak olan ziyaretlerde
LED ýþýklarýnýn avantajlarý hakkýnda
Meslek Grubu Üyelerine bilgi verilmesi hususunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
2 GÜNDEM: 03.03.2010 tarih ve 14
sayýlý 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantýsýnda meslek grubu üyelerinin ziyaret
edilmesine karar verilmiþti. Söz konusu
ziyaretlerin planlanmasý,
KARAR: 16 Temmuz 2010 Cuma
gününden baþlamak üzere meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine, söz
konusu ziyaretlerin ilk önce akaryakýt
istasyonlarýna yapýlmasýna ve programý
uygun olan komite üyelerinin katýlýmý
ile oda aracý ve þoförü ile üye ziyaretlerinin yapýlmasý hususunun YÖNETÝM KURULUNA TEKLÝF EDÝLMESÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.
4 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 30.06.2010 tarih ve 14
sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda
görüþülen ve meslek komitesi olarak
ilçemizde yaþanan ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amacýyla proje üretilmesin
e karar verilmiþ ve 04.06.2010 tarih ve

1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulunmuþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi verilmesi,
KARAR: Yönetim Kurulu’nun
15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hakkýnda Oda Muamelat Memuru Aslý
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak
Komitenin tekliflerini reddeden Yönetim Kurulu’nun söz konusu red kararýný
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek
Komitesi Toplantýsý’na Yönetim
Kurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn davete edilmesine karar verilmiþtir.
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymakamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve
B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesinde “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu”
oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
çerçevede istihdam ve teknoloji
transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madencilik, enerji, turizm vb.
sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel
bazda tespit edilmesi,
KARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn
15.06.2010 tarih ve B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçemizde yatýrým yapýlabilecek herhangi
bir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek
bir yatýrým tespit edilememiþtir.
3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektörünün sorunlarý ve çözüm önerileri hakkýnda 1 Nolu Meslek Komitesince
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakanlýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 002943 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
KARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn

yangýn söndürme sektöründeki uygulamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
komite üyelerine bilgi verilmiþtir.

YÖNETÝM KURULU’NA TEKLÝF
EDÝLMESÝNE KARAR
VERÝLMÝÞTÝR.
•Ýçinde kongre salonu ve spor tesisleri
olan bir otelin yapýlmasý,
•Mendos Daðý’nýn tepesine rüzgar
güllerinin yapýlmasý

4.GÜNDEM: Maden Kanununda
yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
KARAR: Maden Kanununda yapýlan
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KULLUKÇU tarafýndan komite üyelerine
bilgi verilmiþtir.
5.GÜNDEM: Zeytinciliðin Islahý ve
Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikliklerin görüþülmesi,
KARAR: Zeytinciliðin Islahý ve
Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþiklikler hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi
KULLUKÇU bilgi vermiþ ve komite
üyelerince söz konusu deðiþiklikler
hakkýnda deðerlendirmelerde bulunulmuþtur.

1 GÜNDEM: 02.06.2010 tarih ve 17
sayýlý Meslek Komitesi toplantýsýnda;
enerji ve maliyet avantajý yapýlmasýný
saðlayan LED ýþýklarý hakkýnda bilgi
almak, bu ýþýklarýn petrol istasyonlarýnda kullanýlabilip kullanýlamayacaðý hakkýnda görüþ almak üzere Hurþit
BÜYÜKLÜ’den bilgi alýnmasýna karar
verilmiþti. Bu kapsamda konu hakkýnda bilgi almak üzere Hurþit BÜYÜKLÜ’nün toplantýya davet edilmesi,
KARAR: Toplantýya iþtirak eden Hurþit BÜYÜKLÜ, LED ýþýklarý, bu ýþýklarýn kullanýlmasý halinde yaþanýlacak
enerji ve maliyet avantajý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Bu kapsamda 3 Nolu
Meslek Komitesi Üyeleri tarafýndan
üyelere yapýlacak olan ziyaretlerde
LED ýþýklarýnýn avantajlarý hakkýnda
Meslek Grubu Üyelerine bilgi verilmesi hususunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.

2 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
2 GÜNDEM: 03.03.2010 tarih ve 14
sayýlý 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantýsýnda meslek grubu üyelerinin ziyaret
edilmesine karar verilmiþti. Söz konusu
ziyaretlerin planlanmasý,

1.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymakamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 sayýlý
genelgesi ile Valilikler Bünyesinde
“Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
çerçevede istihdam ve teknoloji transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik
durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa
ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek
tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madencilik, enerji, turizm vb. sektörlerdeki
cazip yatýrým alanlarýnda ilçemizde
yatýrým yapýlabilecek yerler ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel bazda
tespit edilmesi,

4 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ

KARAR: Fethiye Kaymakamlýðý’nýn
15.06.2010 tarih ve B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsý
görüþülmüþ ve aþaðýda belirtilen
konularda ilçemizde yatýrým yapýlabilineceði deðerlendirilerek bu konularýn

1 GÜNDEM: 30.06.2010 tarih ve 14
sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda
görüþülen ve meslek komitesi olarak
ilçemizde yaþanan ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amacýyla proje üretilmesin
e karar verilmiþ ve 04.06.2010 tarih ve

makr i

KARAR: 16 Temmuz 2010 Cuma
gününden baþlamak üzere meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine, söz
konusu ziyaretlerin ilk önce akaryakýt
istasyonlarýna yapýlmasýna ve programý
uygun olan komite üyelerinin katýlýmý
ile oda aracý ve þoförü ile üye ziyaretlerinin yapýlmasý hususunun YÖNETÝM KURULUNA TEKLÝF EDÝLMESÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.

1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ

yangýn söndürme sektöründeki uygulamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
komite üyelerine bilgi verilmiþtir.

1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulunmuþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili 4.GÜNDEM: Maden Kanununda
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi verilKARAR: Maden Kanununda yapýlan
mesi,
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
KARAR: Yönetim Kurulu’nun hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KUL15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hak- LUKÇU tarafýndan komite üyelerine
kýnda Oda Muamelat Memuru Aslý bilgi verilmiþtir.
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak
Komitenin tekliflerini reddeden Yöne- 5.GÜNDEM: Zeytinciliðin Islahý ve
tim Kurulu’nun söz konusu red kararýný Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
Komitesi Toplantýsý’na Yönetim TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikKurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn dave- liklerin görüþülmesi,
te edilmesine karar verilmiþtir.
KARAR: Zeytinciliðin Islahý ve
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kayma- Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sa- TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikyýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 likler hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesin- KULLUKÇU bilgi vermiþ ve komite
de “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” üyelerince söz konusu deðiþiklikler
oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunulçerçevede istihdam ve teknoloji muþtur.
transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik durumlarýna göre mevcut þart- 2 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
larda, kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek tarým, hayvancýlýk, orman- 1.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymacýlýk, madencilik, enerji, turizm vb. kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve B.05.sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda 4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 sayýlý
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel genelgesi ile Valilikler Bünyesinde
bazda tespit edilmesi,
“Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
KARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn çerçevede istihdam ve teknoloji trans1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . - feri saðlayacak olan ve yapýlabilirlik
4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçe- ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek
mizde yatýrým yapýlabilecek herhangi tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madenbir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek cilik, enerji, turizm vb. sektörlerdeki
cazip yatýrým alanlarýnda ilçemizde
bir yatýrým tespit edilememiþtir.
yatýrým yapýlabilecek yerler ile yapýla3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektö- bilecek yatýrýmlarýn sektörel bazda
rünün sorunlarý ve çözüm önerileri hak- tespit edilmesi,
kýnda 1 Nolu Meslek Komitesince
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakan- KARAR: Fethiye Kaymakamlýðý’nýn
lýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakan- 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . 4 . lýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 0029- VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsý
43 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
görüþülmüþ ve aþaðýda belirtilen
konularda ilçemizde yatýrým yapýlabiliKARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn
neceði deðerlendirilerek bu konularýn

makr i

YÖNETÝM KURULU’NA TEKLÝF
EDÝLMESÝNE KARAR
VERÝLMÝÞTÝR.
•Ýçinde kongre salonu ve spor tesisleri
olan bir otelin yapýlmasý,
•Mendos Daðý’nýn tepesine rüzgar
güllerinin yapýlmasý
3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 02.06.2010 tarih ve 17
sayýlý Meslek Komitesi toplantýsýnda;
enerji ve maliyet avantajý yapýlmasýný
saðlayan LED ýþýklarý hakkýnda bilgi
almak, bu ýþýklarýn petrol istasyonlarýnda kullanýlabilip kullanýlamayacaðý hakkýnda görüþ almak üzere Hurþit
BÜYÜKLÜ’den bilgi alýnmasýna karar
verilmiþti. Bu kapsamda konu hakkýnda bilgi almak üzere Hurþit BÜYÜKLÜ’nün toplantýya davet edilmesi,
KARAR: Toplantýya iþtirak eden Hurþit BÜYÜKLÜ, LED ýþýklarý, bu ýþýklarýn kullanýlmasý halinde yaþanýlacak
enerji ve maliyet avantajý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Bu kapsamda 3 Nolu
Meslek Komitesi Üyeleri tarafýndan
üyelere yapýlacak olan ziyaretlerde
LED ýþýklarýnýn avantajlarý hakkýnda
Meslek Grubu Üyelerine bilgi verilmesi hususunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
2 GÜNDEM: 03.03.2010 tarih ve 14
sayýlý 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantýsýnda meslek grubu üyelerinin ziyaret
edilmesine karar verilmiþti. Söz konusu
ziyaretlerin planlanmasý,
KARAR: 16 Temmuz 2010 Cuma
gününden baþlamak üzere meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine, söz
konusu ziyaretlerin ilk önce akaryakýt
istasyonlarýna yapýlmasýna ve programý
uygun olan komite üyelerinin katýlýmý
ile oda aracý ve þoförü ile üye ziyaretlerinin yapýlmasý hususunun YÖNETÝM KURULUNA TEKLÝF EDÝLMESÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.
4 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 30.06.2010 tarih ve 14
sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda
görüþülen ve meslek komitesi olarak
ilçemizde yaþanan ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amacýyla proje üretilmesin
e karar verilmiþ ve 04.06.2010 tarih ve

lamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve komite üyelerine bilgi verilmiþtir.
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulun- 4.GÜNDEM: Maden Kanununda
muþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi veril- KARAR: Maden Kanununda yapýlan
mesi,
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KULKARAR: Yönetim Kurulu’nun LUKÇU tarafýndan komite üyelerine
15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hak- bilgi verilmiþtir.
kýnda Oda Muamelat Memuru Aslý
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak 5.GÜNDEM: Zeytinciliðin Islahý ve
Komitenin tekliflerini reddeden Yöne- Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
tim Kurulu’nun söz konusu red kararýný Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikKomitesi Toplantýsý’na Yönetim liklerin görüþülmesi,
Kurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn davete edilmesine karar verilmiþtir.
KARAR: Zeytinciliðin Islahý ve
Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kayma- Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikB.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sa- likler hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi
yýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 KULLUKÇU bilgi vermiþ ve komite
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesin- üyelerince söz konusu deðiþiklikler
de “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuloluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu muþtur.
çerçevede istihdam ve teknoloji
transferi saðlayacak olan ve yapýlabi- 2 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
lirlik durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa ve orta vadede gerçekleþ- 1.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymatirilebilecek tarým, hayvancýlýk, orman- kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve B.05.cýlýk, madencilik, enerji, turizm vb. 4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 sayýlý
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler genelgesi ile Valilikler Bünyesinde
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” oluþtubazda tespit edilmesi,
rulmasý uygun görülmüþtür. Bu
çerçevede istihdam ve teknoloji transKARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn feri saðlayacak olan ve yapýlabilirlik
1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . - durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa
4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçe- tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madenmizde yatýrým yapýlabilecek herhangi cilik, enerji, turizm vb. sektörlerdeki
bir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek cazip yatýrým alanlarýnda ilçemizde
bir yatýrým tespit edilememiþtir.
yatýrým yapýlabilecek yerler ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel bazda
3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektö- tespit edilmesi,
rünün sorunlarý ve çözüm önerileri hakkýnda 1 Nolu Meslek Komitesince KARAR: Fethiye Kaymakamlýðý’nýn
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakan- 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . 4 . lýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakan- VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsý
lýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 0029- görüþülmüþ ve aþaðýda belirtilen
43 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
konularda ilçemizde yatýrým yapýlabilineceði deðerlendirilerek bu konularýn
KARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn YÖNETÝM KURULU’NA TEKLÝF
yangýn söndürme sektöründeki uygu1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ

makr i

EDÝLMESÝNE KARAR
VERÝLMÝÞTÝR.
•Ýçinde kongre salonu ve spor tesisleri
olan bir otelin yapýlmasý,
•Mendos Daðý’nýn tepesine rüzgar
güllerinin yapýlmasý
3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 02.06.2010 tarih ve 17
sayýlý Meslek Komitesi toplantýsýnda;
enerji ve maliyet avantajý yapýlmasýný
saðlayan LED ýþýklarý hakkýnda bilgi
almak, bu ýþýklarýn petrol istasyonlarýnda kullanýlabilip kullanýlamayacaðý hakkýnda görüþ almak üzere Hurþit
BÜYÜKLÜ’den bilgi alýnmasýna karar
verilmiþti. Bu kapsamda konu hakkýnda bilgi almak üzere Hurþit BÜYÜKLÜ’nün toplantýya davet edilmesi,
KARAR: Toplantýya iþtirak eden Hurþit BÜYÜKLÜ, LED ýþýklarý, bu ýþýklarýn kullanýlmasý halinde yaþanýlacak
enerji ve maliyet avantajý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Bu kapsamda 3 Nolu
Meslek Komitesi Üyeleri tarafýndan
üyelere yapýlacak olan ziyaretlerde
LED ýþýklarýnýn avantajlarý hakkýnda
Meslek Grubu Üyelerine bilgi verilmesi hususunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
2 GÜNDEM: 03.03.2010 tarih ve 14
sayýlý 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantýsýnda meslek grubu üyelerinin ziyaret
edilmesine karar verilmiþti. Söz konusu
ziyaretlerin planlanmasý,
KARAR: 16 Temmuz 2010 Cuma
gününden baþlamak üzere meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine, söz
konusu ziyaretlerin ilk önce akaryakýt
istasyonlarýna yapýlmasýna ve programý
uygun olan komite üyelerinin katýlýmý
ile oda aracý ve þoförü ile üye ziyaretlerinin yapýlmasý hususunun YÖNETÝM KURULUNA TEKLÝF EDÝLMESÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.
4 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 30.06.2010 tarih ve 14
sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda
görüþülen ve meslek komitesi olarak
ilçemizde yaþanan ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amacýyla proje üretilmesin
e karar verilmiþ ve 04.06.2010 tarih ve
17 sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda

1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ

yangýn söndürme sektöründeki uygulamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
komite üyelerine bilgi verilmiþtir.

1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulunmuþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili 4.GÜNDEM: Maden Kanununda
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi verilKARAR: Maden Kanununda yapýlan
mesi,
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
KARAR: Yönetim Kurulu’nun hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KUL15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hak- LUKÇU tarafýndan komite üyelerine
kýnda Oda Muamelat Memuru Aslý bilgi verilmiþtir.
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak
Komitenin tekliflerini reddeden Yöne- 5.GÜNDEM: Zeytinciliðin Islahý ve
tim Kurulu’nun söz konusu red kararýný Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
Komitesi Toplantýsý’na Yönetim TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikKurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn dave- liklerin görüþülmesi,
te edilmesine karar verilmiþtir.
KARAR: Zeytinciliðin Islahý ve
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kayma- Yabanilerinin Aþýlattýrýlmasý Hakkýnda
kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve Kanunda yapýlmasý planlanan, þu an
B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sa- TBMM Komisyonlarýnda olan deðiþikyýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 likler hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesin- KULLUKÇU bilgi vermiþ ve komite
de “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” üyelerince söz konusu deðiþiklikler
oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunulçerçevede istihdam ve teknoloji muþtur.
transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik durumlarýna göre mevcut þart- 2 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
larda, kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek tarým, hayvancýlýk, orman- 1.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kaymacýlýk, madencilik, enerji, turizm vb. kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve B.05.sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda 4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10 sayýlý
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel genelgesi ile Valilikler Bünyesinde
bazda tespit edilmesi,
“Tek Adýmda Yatýrým Bürosu” oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
KARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn çerçevede istihdam ve teknoloji trans1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . - feri saðlayacak olan ve yapýlabilirlik
4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçe- ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek
mizde yatýrým yapýlabilecek herhangi tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madenbir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek cilik, enerji, turizm vb. sektörlerdeki
cazip yatýrým alanlarýnda ilçemizde
bir yatýrým tespit edilememiþtir.
yatýrým yapýlabilecek yerler ile yapýla3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektö- bilecek yatýrýmlarýn sektörel bazda
rünün sorunlarý ve çözüm önerileri hak- tespit edilmesi,
kýnda 1 Nolu Meslek Komitesince
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakan- KARAR: Fethiye Kaymakamlýðý’nýn
lýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakan- 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 t a r i h v e B . 0 5 . 4 . lýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 0029- VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsý
43 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
görüþülmüþ ve aþaðýda belirtilen
konularda ilçemizde yatýrým yapýlabiliKARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn
neceði deðerlendirilerek bu konularýn
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YÖNETÝM KURULU’NA TEKLÝF
EDÝLMESÝNE KARAR
VERÝLMÝÞTÝR.
•Ýçinde kongre salonu ve spor tesisleri
olan bir otelin yapýlmasý,
•Mendos Daðý’nýn tepesine rüzgar
güllerinin yapýlmasý
3 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 02.06.2010 tarih ve 17
sayýlý Meslek Komitesi toplantýsýnda;
enerji ve maliyet avantajý yapýlmasýný
saðlayan LED ýþýklarý hakkýnda bilgi
almak, bu ýþýklarýn petrol istasyonlarýnda kullanýlabilip kullanýlamayacaðý hakkýnda görüþ almak üzere Hurþit
BÜYÜKLÜ’den bilgi alýnmasýna karar
verilmiþti. Bu kapsamda konu hakkýnda bilgi almak üzere Hurþit BÜYÜKLÜ’nün toplantýya davet edilmesi,
KARAR: Toplantýya iþtirak eden Hurþit BÜYÜKLÜ, LED ýþýklarý, bu ýþýklarýn kullanýlmasý halinde yaþanýlacak
enerji ve maliyet avantajý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Bu kapsamda 3 Nolu
Meslek Komitesi Üyeleri tarafýndan
üyelere yapýlacak olan ziyaretlerde
LED ýþýklarýnýn avantajlarý hakkýnda
Meslek Grubu Üyelerine bilgi verilmesi hususunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
2 GÜNDEM: 03.03.2010 tarih ve 14
sayýlý 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantýsýnda meslek grubu üyelerinin ziyaret
edilmesine karar verilmiþti. Söz konusu
ziyaretlerin planlanmasý,
KARAR: 16 Temmuz 2010 Cuma
gününden baþlamak üzere meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesine, söz
konusu ziyaretlerin ilk önce akaryakýt
istasyonlarýna yapýlmasýna ve programý
uygun olan komite üyelerinin katýlýmý
ile oda aracý ve þoförü ile üye ziyaretlerinin yapýlmasý hususunun YÖNETÝM KURULUNA TEKLÝF EDÝLMESÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.
4 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1 GÜNDEM: 30.06.2010 tarih ve 14
sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda
görüþülen ve meslek komitesi olarak
ilçemizde yaþanan ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amacýyla proje üretilmesin
e karar verilmiþ ve 04.06.2010 tarih ve
17 sayýlý meslek komitesi toplantýsýnda

1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ
1.GÜNDEM: 1 Nolu Meslek Komitesi
02.06.2010 tarihli Haziran Ayý Olaðan
Toplantýsýnda Odanýn basýn yayýn ve
matbaa iþleri ile ilgili Yönetim Kurulu’na bir takým tekliflerde bulunmuþtu. Söz konusu teklifler ile ilgili
Yönetim Kurulu’nun 15.06.2010 tarih
ve 71 sayýlý kararý hakkýnda bilgi verilmesi,
KARAR: Yönetim Kurulu’nun
15.06.2010 tarih ve 71 sayýlý kararý hakkýnda Oda Muamelat Memuru Aslý
Pýnar TAÞKIN bilgi vermiþtir. Ancak
Komitenin tekliflerini reddeden Yönetim Kurulu’nun söz konusu red kararýný
istiþare etmek üzere Aðustos ayý Meslek
Komitesi Toplantýsý’na Yönetim
Kurulu Baþkaný Akif ARICAN’ýn davete edilmesine karar verilmiþtir.
2.GÜNDEM: T.C. Fethiye Kayma-

ÝÞ ve ÝÞÇÝ
Bulmak Artýk Çok Kolay

kamlýðý’nýn 15.06.2010 tarih ve
B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý yazýsýnda Baþbakanlýk 2008/10
sayýlý genelgesi ile Valilikler Bünyesinde “Tek Adýmda Yatýrým Bürosu”
oluþturulmasý uygun görülmüþtür. Bu
çerçevede istihdam ve teknoloji
transferi saðlayacak olan ve yapýlabilirlik durumlarýna göre mevcut þartlarda, kýsa ve orta vadede gerçekleþtirilebilecek tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, madencilik, enerji, turizm vb.
sektörlerdeki cazip yatýrým alanlarýnda
ilçemizde yatýrým yapýlabilecek yerler
ile yapýlabilecek yatýrýmlarýn sektörel
bazda tespit edilmesi,
KARAR: Ýlçemiz Kaymakamlýðý’nýn
15.06.2010 tarih ve B.05.4.VLK.4.48.40.00/506/2696 sayýlý
yazýsý istiþare edilmiþtir. Ancak ilçemizde yatýrým yapýlabilecek herhangi
bir yer ile sektörel bazda yapýlabilecek
bir yatýrým tespit edilememiþtir.

3.GÜNDEM: Yangýn söndürme sektörünün sorunlarý ve çözüm önerileri hakkýnda 1 Nolu Meslek Komitesince
hazýrlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’na iletilen rapor hakkýnda, Bakanlýk’tan gelen 16.06.2010 tarih ve 002943 sayýlý yazýnýn deðerlendirilmesi,
KARAR: Konu ile ilgili Bakanlýðýn
yangýn söndürme sektöründeki uygulamalarýný içeren Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý’ndan gelen 16.06.2010 tarih
ve 002943 sayýlý yazý hakkýnda Komite
Üyesi Ýsmail ÇÝLOÐLU tarafýndan
komite üyelerine bilgi verilmiþtir.
4.GÜNDEM: Maden Kanununda
yapýlan deðiþikliklerin görüþülmesi,
KARAR: Maden Kanununda yapýlan
deðiþiklikler ve hukuki düzenleme
hakkýnda Hukuk Müþaviri Ezgi KULLUKÇU tarafýndan komite üyelerine

Daha önce Ýnternet sitesi üzerinden
sanal fuar, Fethiye tanýtýmý gibi
portallarý hizmete açan Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odasý, bir yeniliði
daha hizmete açtý.

Ýþ Arayanlar ve Eleman Arayanlar Artýk
www.fethiyekariyer.com’ da Buluþacak
Uzun bir çalýþma sonucu yapýmý tamamlanan platformun herkese açýk ve ücretsiz olmasý dikkat çekiyor.
Ýþ arayanlarýn ücretsiz üye olarak özgeçmiþlerini (CV) oluþturabildiði platform, özgeçmiþlerin eleman arayan firmalara tek bir tuþla gönderilmesini
saðlýyor. CV hazýrlama bölümünde kiþi fotoðrafýný, kiþisel bilgilerini kariyer bilgilerini ve hedeflerini oluþturabiliyor.
Eleman arayan firmalar ise sisteme üye olarak eleman ilanlarýný ücretsiz olarak platformda yayýmlayabiliyor.
Fethiye' de Bir Ýlk
Konuyla ilgili açýklama yapan FTSO yetkilileri, hýzla geliþen teknoloji karþýsýnda üyelerden gelen talepler doðrultusunda www.fethiyekariyer.com
Ýnternet sitesini üyelerin hizmetine ücretsiz açtýklarýný belirterek, amaçlarýnýn üyelerin nitelikli ve yetiþmiþ iþ gücüne rahatlýkla ulaþabilmelerini
saðlamak, iþ arayanlarýn da mevcut potansiyellerini deðerlendirerek kariyer hedeflerini gerçekleþtirmede onlara yardýmcý olmak olduðunu
belirttiler.
www.fethiyekariyer.com'a Neden Ýhtiyaç Duyuldu?
Hýzla geliþen teknoloji, bilgisayar kullaným oranýnýn her geçen gün artmasý, hýzlý ve rahat iþlem nedeniyle genel að sayfalarýna ve teknolojiye
yatýrýmlarýn hýzla devam ettiðini belirten yetkililer, üyelerinin en önemli sorunlarýnýn baþýnda nitelikli iþ gücü eksikliði ve nitelikli iþ gücü bulma
sorununun geldiðini vurguladýlar.
www.fethiyekariyer.com'un bu sorunun giderilmesinde önemli bir rol üstleneceðini belirten yetkililer, elemen arayan firmalarý ve iþ arayan kiþileri
www.fethiyekariyer.com'a davet edip, sistemin her geçen gün geliþeceðini ve daha da kullanýlabilir hale geleceðini belirttiler.

www.fethiyekariyer.com
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Holidays Made Easy...

Turkey
Fethiye

introducing turkey - a to z of usefull information - discovering & exploring

Koral Travel'dan Fethiye'de görülecek ve yapýlacak 101
Þey kitabý !
Koral Travel Fethiye misafirlerine her yýl hediye ettiði
kitaba bu sene Fethiye'de görülecek ve yapýlacak 101
þey'i ekleyerek yeni bir kitap çýkardý. 5000 adet basýlan
kitapta, Fethiye ile ilgili bilgiler yanýnda, Türkiye ile de
ilgili bilgi veriliyor. Kitapda Fethiye'de görülecek,
gezilecek, yapýlacak þeyleri kýsa notlarla anlatmasý
yanýnda, Fethiye'de ki ticari mekanlarýda anlatan bir
kitap. Ayrýca, birbirinden deðerli fotoðrafcýlarýn katkýlarý
ile renkli bir anlatým sunan kitap,Fethiye'de bir ilk olarka
çýktý.

101
things to see and
do in fethiye

