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Emitt Fuarında kalkınma 
ajanslarının çalışmalarını inceleyen 
FTSO Yönetim Kurulu üyesi 
Selamettin Yılmaz, diğer kalkınma 
ajanslarının çalışmalarına bakıldığın-
da Güney Ege Kalkınma Ajansının 
çalışmalarının yetersiz kaldığını be-
lirterek, turizmde marka olan Muğla, 
Aydın ve Denizli illerini temsil eden 
Güney Ege Kalkınma Ajansının 
tanıtımlarda daha etkin olmasının 
beklendiğini ifade etti.
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GEKA 
beklentileri 

karşılamıyor

EuroVelo Çalıştayı 
Muğla’da yapıldı

Tersanelerin mevcut alandan taşınacağı 
söylendiği için yatırım yapılamıyor. Taşınılamadığı 
için hiçbir işletmeci de yatırım yapmıyor. Bu 

şartlarda günü kurtarıp ayakta kalmak için çaba sarf 
eden tersaneciler beklentilerine karşılık arıyor; “Ya 
taşıyın, ya da ruhsat verin yatırım yapalım”.

“Ya taşıyın ya da 
ruhsat verin”

3’de

6-7’de

‘Teleferiği kazandıracağız’

Teleferiğin proje ve resmi izinlerinin alınması 
çalışmalarını yürüten Odak Mimarlık Mühendislik 
Şirketi sahibi Ali Emre, bilgi alış verişi için ziyaret 

ettiği FTSO Başkanı Akif Arıcan’a yasal izinlerin 
büyük kısmının tamamlandığını, projenin1,5- 2 ay 
içinde ihale aşamasına geleceğini söyledi.

Sürdürülebilir Turizm 
Modeli Eurovelo Avrupa 

Bisiklet Rotaları Ağı çalıştayı 
Muğla’da yapıldı. 

Tüm kurum ve kuruluşların 
davet edildiği toplantıya İlçemizden 
sadece FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin, FTSO Ar- Ge ve Uluslar arası 
İlişkiler memuru Meltem Şimşek ile 
FETOB’dan Zihni Bilgiç katıldı.

Turizmin çeşitlendirilmesi 
için başlayan çalışmalarda Muğla 
ve ilçelerinin Avrupa Bisiklet Ağına 
bağlanarak, her geçen gün büyüyen 
bisiklet turizminden pay alınması 
hedefleniyor. 4’de

Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odası tarafından UMEM 
Projesi kapsamında mesleksiz 
gençlerin meslek edindirilerek 
işe yerleştirilmesi için yapılan 
çalışmalar devam ediyor. Bu 
kapsamda İşkur aracılığıyla açılan 
reyon görevlisi kursu 1 Mart Tari-
hinde başladı. 

İşsiz gençlere 
iş fırsatı

11’de

5’de
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FTSO Haberler
İmtiyaz Sahibi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan

Sorumlu Müdür
Süleyman Kaya

Yazı İşleri
Özhan Çakıcı

Danışman - Mizampaj
Orhan Okutan
Yönetim Yeri

Taşyaka Mah. 144. Sk. No:119/1 
Fethiye- Muğla 
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Basım
Teknofset Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti

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

Baskı Tarihi

FTSO Habelerde yayınlanan yazı ve 
makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. FTSO’nun görüşlerini içermez. Yazı 
ve haberler kaynak belirtilerek kısmen 
yada tamamen kullanılabilir.
FTSO Haberler aylık olarak yayınlanır.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Türki-
ye Ekonomi Bankası arasında kredi protokolü 
imzalandı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına zi-
yarette bulunan Türkiye Ekonomi Bankası 
Fethiye Şube Müdürü Süleyman Engin 
Devrim ve Fethiye Likya Şube Müdürü Ali 
Fuat Savacı, FTSO Başkanı Akif Arıcan’a 
Türkiye Ekonomi Bankası’nın uygulamakta 

olduğu kredi olanaklarını tanıttı. Toplantı 
sonunda  yapılan protokol uyarınca Türkiye 
Ekonomi Bankasınca, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerine 1 Şubat -30 Nisan 
2013 tarihleri arasında 36 aya kadar vadeli, 
3 ay ödemesiz dönem opsiyonu içeren, aylık 
%0,85 faiz oranıyla, 500 TL kredi masrafı 
olan ve  maksimum 500,000 TL tutarında 
kredi imkanı sunulmuş oldu. 

Kobilere “Nefes aldıran kredi”

GEKA beklentilerden çok uzakta kaldı
Emitt Fuarında kalkınma ajanslarının 
çalışmalarını inceleyen FTSO Yönetim 
Kurulu üyesi Selamettin Yılmaz, diğer 
kalkınma ajanslarının çalışmalarına 
bakıldığında Güney Ege Kalkınma 
Ajansının çalışmalarının yetersiz 
kaldığını belirterek, turizmde marka olan 
Muğla, Aydın ve Denizli illerini temsil 
eden Güney Ege Kalkınma Ajansının 
tanıtımlarda daha etkin olmasının 
beklendiğini ifade etti.

Turizmin gelişmesindeki en önemli unsurların 
başında gelen tanıtım için İlçemizdeki kurum 
ve kuruluşların çalışmaları devam ediyor. 
Zayıf bütçeyle devam eden ve yeterince etkin 
yürütülemeyen tanıtım çalışmalarında hedefe 
ulaşılamamanın sancısı her turizm sezonunda 
kendini gösteriyor.
2009 Yılında FTSO tarafından başlatılan ve 
FETAB ile devam eden tanıtımın ilçemizde 
bulunan tüm kurum ve kuruluşların bir-
likte yapması çalışması önemli ölçüde başarı 
sağlasa da, destinasyonun tam olarak etkin 
tanıtımı henüz başarılmış değil. 
Son yıllarda devlet dinamiklerinin değişmesi 
bazı kurum ve kuruluşları daha önemli 
kılarken, yüklenen misyonla da toplumun 
ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine 
katkıda bulunulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda 
toplumun ekonomik ve sosyal anlamda 
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan 
kalkınma ajansları, bölgelerinin ekonomik 
ve sosyal olarak gelişimine daha fazla katkı 
sağlamak için çaba sarf etmeye başladılar. 
FTSO Yönetim kurulu Selamettin Yılmaz, 24- 
27 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 
Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarında kalkınma ajanslarının 
çalışmalarına ayna tuttu. Bölgemizin gerek tu-
rizmde gerek ekonomik hayatında daha ileriye 
gitmesi için çaba sarf eden Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, bölgeler için önemli 
bir konuma gelen kalkınma ajanslarının 
çalışmalarını öğrenerek, ‘biz bundan ne kadar 
faydalanıyoruz’un cevabını arayan Selamettin 
Yılmaz, elde ettiği veri ve incelemelere göre, 
Güney Ege Kalkınma Ajansının çalışmalarının 
yeterli olmadığı görüşünde. 
-FTSO Haberler: Emitt Fuarında Güney Ege 
Kalkınma Ajansı ile ilgili bir çalışmanız oldu. 
Nedir bu çalışmanın içeriği, nereden çıktı bu 
çalışma fikri?
-Selamettin Yılmaz: “Çeşitli kurumlarda yada 
kişisel olarak mesleğim gereği yıllardır tanıtım 

çalışmalarının içinde yer aldım. İlçemizdeki 
kurum ve kuruluşlar ellerinden geldiği 
kadar bölge tanıtımı için çaba sarf ediyorlar. 
Yeterli mi derseniz, hiçbir zaman yeterli değil. 
Çünkü yeterli bir bütçeniz yoksa yapacağınız 
çalışmalar da sınırlı kalıyor. 
Son yıllarda devlet, çeşitli işler için kullandığı 
kurumlarda değişiklik yaptı.  Bölgelerin 
ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine 
katkıda bulunmak amacıyla kurumlar 
oluşturuldu. Bu oluşumla birlikte, tanıtım 
çalışmaları için FETAB gibi altyapı turizm 
birlikleri ve kalkınma ajanslarına ciddi 
misyon yüklendi. Tahminim bu önem 
gelecek yıllarda daha da artacak. Son yıllarda 
turizm fuarlarında ajanslar boy gösterir 
oldu. Bölgelerine başta turist ve yatırımcı 
getirmek için ciddi tanıtım çalışmaları 
yapıyorlar. Ben de Emitt Fuarında kalkınma 
ajanslarının çalışmalarına ayna tutmak 
istedim. Elde ettiğimiz verilerin ışığında 
ben Güney Ege Kalkınma Ajansının iyi 
bir şekilde çalıştığına, yüklendiği misyonu 
yerine getirdiğine inanmıyorum. Fuarda 
diğer kalkınma ajanslarında görev yapan 
arkadaşlarla tanıştık, tanıtım çalışmaları başta 
olmak üzere neler yapmışlar, neler yapacaklar 
bilgi aldık. Tanıtıma verdikleri önemi orada 
daha iyi gördük. Nasıl bir çalışma içerisinde 
olduklarını, neler yaptıklarını inceledik. Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu 
Kalkınma Ajansı, Serhat Kalkınma Ajansı, 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı gibi 
kurumlar Emitt Fuarına katılan katılarak 
bölgelerini tanıtmak için çaba harcıyorlar.
Bir Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bir Ser-
hat Kalkınma Ajansı Turizm Bakanlığı’na mü-
racaat ederek Berlin Fuarına gitmek için izin 
bekliyorsa, Tahran, Bakü ve Tiflis fuarlarına 
katılmışsa, GEKA’yı bu anlamda sorgulamak 
lazım. Hangi fuarlara katılmış, katılanlara 
destek vermiş mi, katılmayı düşünüyor mu?
GEKA’yı turizm fuarlarında görmedik, bize 
destek verdiğini de görmedik ve duymadık. 
GEKA Muğla, Aydın ve Denizli’ye bakıyor. 
Turizmde marka olan iller. Bu nedenle 
GEKA’dan beklentim yüksek galiba. Sadece 
turist için değil yatırımcının bölgeye çekilmesi 
anlamda da tanıtıma ihtiyaç var”. 

-FTSO H: GEKA’dan beklentileriniz neler?
-S.Y.: “GEKA ile ilgili bu soruları 
sorduğumuzda bazı arkadaşlar bundan 
rahatsız olacaklar. Biz çalışmalara ayna tutuy-
oruz, kimseyle derdimiz yok. Biz diyoruz ki 
arkadaş senin görevin bu, devlet seni bunun 
için kurmuş, bu görevi sana yüklemiş. Sende 
görevinin gereğini yap, başka bir şey istemi-
yoruz. Biz bir gün geciktiremiyoruz, aidatları 
ödüyoruz. Buna karşılık buradan giden insan-
lara da iyi bir yaklaşım bekliyoruz. Ya da biz 
gitmeden onların yönlendirmesini bekliyoruz. 
Gelip sizin Babadağ’ınız var, cip safariniz 
var, dalışınız var, siz ÖÇK bölgesiydiniz bu 
değerlere karşı 40 bin yatağınız var. Antalya 
yılda 5 yıldız seviyesinde 30 bin yatak ekliyor 
biz sizin için şu projeyi hazırladık. Siz bu 
kulvarda koşup yarışmayın haksızlık olur. 
Siz alternatif turizmde, doğal ortamınızı 
koruyarak gelişin. Bu şekilde bir proje 
hazırladık desinler. Buna bakıyoruz bir 
şey yok. Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı 
stratejik plana bakıyorsunuz bir paragrafta 
geçmiş. İnsan merak ediyor, nasıl yapacağız, 
kimle yapacağız? Bu orkestra çubuğunu kim 
tutacak? Antik Tiyatronun restorasyonu daha 
yeni yapılıyor. Bunda FTSO’nın, belediyenin 

sivil toplum örgütlerinin çalışmaları oldu. 
Fethiye’de sivil toplum örgütlerinin bir araya 
gelerek bir şeyleri istemesi lazım demek ki. 
Biz bunu yapmazsak kimse gelip de sizin 
şurada kaleniz var, sizin şurada tiyatronuz var, 
şurada Kaya Köyünüz var bunu restore edelim 
demiyor”.

-FTSO H: Diğer kalkınma ajansları bölgemizi 
tanıtamazsak başta yatırımcı olmak üzere 
kimseyi bölgemize getiremeyiz mantığıyla 
sorumluluk bölgeleri için ciddi bir tanıtım 
çalışması yapıyorlar. Bizim bölgemiz için neler 
yapılabilir? Neler yapılmalı?
-S.Y.: “Benim kişisel olarak beklentim; 
GEKA’nın yasal olarak dayanağı, gücü ve 
bütçesi var. Devletin bunlara öngördüğü 
bir görevleri var. Bünyesinde çok değerli 
uzmanları da var. Bizim konuştuğumuz 
konuların çözümlerini de bu arkadaşlar 
bize getirmeliler; biz sizin için şöyle bir şey 
düşündük, böyle bir şey yapmamız lazım 
demeliler. Biz projelerimizi götürdüğümüz 
zaman destek olmalarını bekliyorum. Biz 
bununla ilgili sıkıntıyı yürüyüş yolları 
projesinde kitabın basımı sırasında yaşadık. 
Alternatif turizm dedik, yerel kimlikli turizm 
dedik, köylerimiz dedik, köylerdeki insanların 
turizmden pay alması dedik. 38 adet yürüyüş 
rotası oluşturduk. Oda olarak ciddi bütçe 
ayırdık ama bir dönem sonra bizi aşmaya 
başladı. 3 bin üyemiz, 17 meslek komitemiz, 
150 işkolumuz var, tüm işimiz bu değil ki. 
Bu kitabı basar mısınız dedik. Önce tamam 
dendi, sonra bizim projemiz değil, proje 
yapılması gerekiyor dendi. İç prosedürleri 
öyle olabilir. Gönül isterdi ki farklı yaklaşılsın. 
Kitabın baskısını Turizm Bakanlığı yaptı, 
müsteşarımıza, tanıtma Genel Müdürümüze 
hepsine teşekkür ederim. Bu Fethiye için bir 
kazanımdır”. 

FTSO’dan dahi çocuklara altın
Yetenek Sizsiniz Programına İlçemizden katılan ve başarılarıyla ayakta alkışlanan mental aritmetik eğitimi 
alan Buse Nur Gökçen Şevik ve Berat Araz’a FTSO Başkanı Akif Arıcan tarafından birer altın hediye edildi.

Programda başarılarıyla kend-
ilerine hayran bırakan Mental Arit-
metik eğitimi alan dahi çocuklar Buse 
Nur Gökçen Şevik ve Berat Araz’ı, 
yönetim kurulu toplantısı öncesi konuk 
eden FTSO Yönetim Kurulu üyeleri, 
çocukları, aileleri ve öğretmenlerini 
tebrik edip başarılarının devamını 
dilediler.

Öğrencilerin başarısını kutlayan 
Arıcan, öğretmenlerinden de çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 

Akif Arıcan, konuşmasında 
çocukların başarısının kendisini 
etkilediğini, bir Fethiyeli olarak 
gurur duyduğunu belirterek, 
“Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik 
ediyorum. İnşallah daha büyük 
başarılara imza atarsınız. Başarılarınızın 
devamını diliyorum. Fethiyeli olarak 
sizleri izlerken büyük gurur duyduk. 
FTSO Yönetimi olarak hem çocuklarımızı, 
ailelerini ve hem de öğretmenlerini kutluy-
oruz. FTSO olarak bize düşen görev varsa her 
zaman yanınızdayız” dedi. 

Çok çalıştıklarını belirten öğrenciler 
aldıkları başarıdan dolayı çok mutlu 
olduklarını dile getirdiler. 

Ziyarette başarıya giden yolun kısa 
hikayesini de anlatan Mental Aritmetik 
öğretmeni ve şirketin sahiplerinden olan 
Hasan Talip Duman, disiplinli ve düzenli bir 
şekilde çalışmanın başarıyı getirdiğine dikkat 
çekti. FTSO Üyesi olan Hasan Talip Duman, 
3 Yıl içinde hedeflerine ulaşıp, Fethiye’de 

başlayıp 40 merkezde şube açtıklarını be-
lirterek, yeni çalışmaların da devam ettiğini 
kaydetti. Fethiye’den çıkan bir şirketin Tür-
kiye markası olarak ilerlemesi, hatta uluslar 
arası konuma geleceklerini söyledi. Du-
man, Yetenek Sizsiniz programından sonra 
kurumlarına olan ilginin arttığını dile getirdi.



01 Mart- 01 Nisan  2013                                           ftso haberler                                                                                   4 01 Mart- 01 Nisan  2013                                           ftso haberler                                                                                   5

EuroVelo Çalıştayı Muğla’da yapıldı
Avrupa Parlamentosu Turizm ve Ulaşım Komi-

tesi tarafından desteklenen Sürdürülebilir 
Turizm Modeli Eurovelo Avrupa Bisiklet Rotaları 
Ağı çalıştayı, Eurovelo Direktörü Adam Bodor’un da 
katılımıyla Muğla’da yapıldı. İlçemizde ki ilgili kurum 

ve kuruluşlardan ilgi görmeyen çalıştayda İlçemizi 
FTSO ve FETOB temsil etti. Turizmin çeşitlendirilmesi 
için başlayan çalışmalarda Muğla ve ilçelerinin Avrupa 
Bisiklet Ağına bağlanarak, her geçen gün büyüyen 
bisiklet turizminden pay alınması hedefleniyor.

Muğla’nın EuroVelo Network ağına 
bağlanması amacıyla organize edilen 
çalıştay 14 Şubat tarihinde Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odasında yapıldı. Avrupa Bisiklet 
Rotaları ağı EuroVelo Direktörü Adam 
Bodor’un da katıldığı çalıştayda Türkiye 
genelinden yaklaşık 150 katılımcı yer aldı. 
Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yayman’ın 
yanı sıra, Marmaris eski Kaymakamı 
Gaziantep Vali Yardımcısı Cemalettin 
Özdemir’in de katıldığı toplantıya ilgili 
kurum ve kuruluşlardan yüksek katılımın 
yaşandığı Aydın ve Denizli’nin yanı sıra 
Malatya, Erzurum, İstanbul, Karadeniz 
Ereğli, İzmir Bursa, Mersin illerinden 
Çevre ve Şehircilik, Turizm, Orman ve 
Belediye  gibi kurumlardan temsilciler 
katıldı. Tüm kurum ve kuruluşların davet 
edildiği toplantıya İlçemizden sadece FTSO 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, FTSO Ar- Ge 
ve Uluslar arası İlişkiler memuru Meltem 
Şimşek ile FETOB’dan Zihni Bilgiç katıldı.

Toplantıda EuroVelo hakkında bilg-
ilendirme, ekonomik ve sosyal boyutu, 
Ulusal Koordinasyonda gelinen durum, 
Türkiye EuroVelo’nun mevcut durumu, 
Türkiye EuroVelo fırsatları ve Bölge-
sel Koordinasyon konsorsiyumları 
yapılandırması ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MUTSO Başkanı Bülent Karakuş Muğla’nın 
doğal, kültürel ve tarihi zenginliğinin 
büyük avantaj olduğunu belirterek, 
turizmin 12 aya yayılması için EuroVelo 
Bisiklet ağına katılmanın büyük katkı 
sağlayacağını söyledi. 

Çalıştayda bir konuşma yapan Vali 
Yardımcısı Mestan Yayman ise Avrupa’nın 
Türkiye’yi, Türkleri tanımadığını, 
Avrupa’dan gelen turistlerin ülkelerine 
döndüklerinde Türk elçisi olduklarını be-
lirterek, “Kendimizi dünyaya tanıtmak için 
olmazsa olmaz faktörlerden birisi turizm. 
Avrupa nüfusunun sadece yüzde 10’u 
Türkiye’ye gelebilmiş. Yüzde 51’ini get-
irebilirsek, Avrupa Birliğine girmek için 
kapıda beklemeyiz. Bölgesel ve ulusal Eu-
roVelo koordinasyon merkezinin Muğla’da 
açılması için Direktör Adam Bodor’dan 
destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik hacmi 44 milyar Euro
Bisikletli turistlerin ihtiyaçları, 

bisikletli turist hacmi gibi konularda 
bilgiler veren EuroVelo Direktörü Adam 
Bodor, bisiklet turizminin Avrupa’da 

yıllık 44 milyar euroluk ekonomik girdi 
sağladığını, bisiklet turlarına çıkanların 
çekici, güvenilir ve rahat rotalara ihtiyaç 
duyduğuna dikkat çektiği konuşmasında, 
“Bir bölgedeki bisiklet rotalarının EuroV-
elo ağına alınması için bazı şartlara uygun 
olması gerekli. Düzenlenecek rotalarda, 
araç yolunun yanısıra ayrı bir bisiklet yolu 
olmalı. Tahsis edilen yol yayalar ve diğer 
araçlar tarafından kullanılıyorsa işaretlerle 
belli edilmeli, bisikletlere uygun yollar 
olmalı” dedi. 

Koordinatörlük oluşturulmalı
EuroVelo Direktörü Adam Bodor, 

Avrupa ülkelerindeki Euro Velo yapıları 
hakkında bilgi vererek  Türkiye bu 
yapının  bölgesel koordinatörlük şeklinde 
yapılandırılarak bölgesel koordinatör-
lüklerin üstünde  Ulusal Koordinatörlük 
oluşturulması gerektiği ulusal koordi-
natörlük için Türkiye’den iki adet başvuru 
alındığı bu başvurulardan birisinin 
ENVERÇEVKO Derneği, diğerinin ise 
Bisikletliler Derneği tarafından yapıldığı, 

şu an bu iki dernek arasında bir ihtilaf 
olduğu ve bu ihtilafın uzlaşmayla çözüm-
lenerek Türkiye’de bu yapının bir an önce 
kurulması gerektiğinin altını çizdi. 

EuroVelo Türkiye Koordinatörü 
Feridun Ekmekçi, açıklamasında, 
“EuroVelo’nun Türkiye’de bağlantı 
noktalarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. Yerel yöneticilerimizin 
EuroVelo ile ilgili bilgileri birinci ağızdan 
dinlemelerini istedik. Çevre illerden de 
yüksek katılım var. Onlarla bir arada 
olmak ve bu güzergâh üzerindeki iller ile 
ilçelerle güzergâhlarla iş birliği yapmak 
istiyoruz. EuroVelo rotalarına ve Güney 
Ege Bölgelerine Avrupa’daki bisikletli 
turistle çok büyük bir ilgi var. Bölgelerde 
bisikletçilerin rahat bir şekilde seyehat 
etmesi için altyapı eksikliği var. EuroVelo 
bunlara alt yapı sağlamış olacak” dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Yayman, Di-
rektör Bodor ve protokol üyeleri, EuroVelo 
pastasını kesti.

Teleferikte sona yaklaşıldı
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merke-

zleri arasında gösterilen Babadağ’a kurulacak 
teleferik için geri sayım başladı. 

Bir yandan teleferiğin bir an önce ihale 
edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının şirketi Güç 
Birliğince, havanın bulutlu olduğu ve zirve-
den uçuş yapılamadığı dönemlerde yamaç 
paraşütü uçuşlarının devam etmesi için 850 ve 
bin 200 metre rakımlı iki yeni atlayış pisti için 
yoğun çaba sarf ediliyor. 

“Teleferiği Fethiye’ye 
Kazandıracağız”

Odak Mimarlık Mühendislik Şirketi sahibi 
Ali Emre’nin bilgi alış verişi için geldiği ziyarette 
bir açıklama yapan FTSO Başkanı ve Babadağ 
Mesirelik Alanı işleten Güç Birliği Şirketi Genel 
Müdürü Akif Arıcan, bakanlıklar arasında 
yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geç kalan yasal 
izinlerin alınması için çalışmaların devam 
ettiğini belirterek teleferik projesinin kısa bir 
süre içinde ihale aşamasına geleceğini kaydetti.  

Babadağ’a kurulacak teleferiğin bölge 
turizmi için çok önemli olduğunu belirten 
Arıcan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 
“Müşavir firma olarak anlaştığımız Odak 
Mimarlık- Mühendislik Şirketi resmi kurumlar 
nezdinde işlerimizi yürütüyor. Ali Emre Bey de 
çalışmaların son durumu konusunda bilgi alış 
verişi için bizi ziyaret etti. Teleferik projesinde 
sona yaklaşıyoruz. İzinlerin yüzde seksenini 
hallettik. Müşavir firma sahibi Ali Bey, teleferik 
projesinin 1,5- 2 ay içinde ihaleye hazır hale 
getirileceğini söyledi. Devletin kendi içindeki 
yapılanmasından dolayı sıkıntı yaşadık. İki 
Bakanlık arasında yaşanan anlaşmazlık ihale 
sürecini uzattı. Bakanlıklarla iletişime geçerek 
bunu aştık. Resmi kurumlarla olan çalışmalar 
yürütülürken biz de teleferik imalatçısı 
şirketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 
Finans konusunda da çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. Nisan 
sonunda tüm izinlerin 
alınarak ihaleyi açmış 
oluruz diye tahmin 
ediyoruz. Babadağ 
Teleferik Projesi için 
elimizi değil başımızı 
taşın altına koyduk. 
Yönetim kurulumuz, 
meclis üyelerimiz 
ve oda personelimi-
zle birlikte heyecan 
içinde canla başla 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bölge 
turizmine çeşitlilik 
kazandıracak, 4- 5 ay 
değil, 8- 10 ay turizm 
yapılmasının yolunu 
açacak teleferiği Fethiye’ye kazandıracağız. Şu 
anda sosyal tesislerin de planlaması yapılıyor. 
Babadağ’da yapılacak sosyal tesisleri üyeler-
imizin işletmesi düşüncesindeyiz. Üyeleriyle 
rekabet eden değil, onların önünü açan destek 
olan bir anlayış içerisindeyiz. Ayrıca havanın 
bulutlu olduğu ve zirveden uçuş yapılamadığı 
dönemlerde yamaç paraşütü uçuşlarının de-
vam etmesi için 850 ve bin 200 metre rakımlı 
iki yeni atlayış pistini sezona yetiştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

“Resmi izinler 1.5- 2 Ay 
İçinde Tamamlanacak”

Odak Mimarlık Mühendislik Şirketi sahibi 
Yüksek Şehir Plancısı- Mimar Ali Emre ise resmi 
izinlerin tamamlanması için çalışmaların devam 
ettiğini belirterek en geç 1,5- 2 ay içinde resmi 
izinlerin tamamlanacağını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman 
Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bir 
gecikme yaşandığını ancak şuanda çalışmaların 
hızla devam ettiğini belirten Ali Emre, 
“Babadağ’a kurulacak teleferik projesi 2004- 

2005 yılından beri gündemde olan bir konu. 
Halkta hem kulak dolgunluğu hem de kulak 
yorgunluğu var. Bir an önce yapılmasını arzu 
ediyorlar. Biz de Fethiyeli olmasak ta projenin 
tamamlanmasını canı gönülden arzu ediyoruz. 

Odak Harita, Planlama, Mimarlık, 
Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi olarak 
planlamanın yanında resmi kurumlarla yapılan 
çalışmaları da yürütmekteyiz. Yaklaşık 1,5 
yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda projenin 
olgunlaşıp mevzuat ve yönetmeliklere uygun 
olarak hazırlanması konusunda tüm çalışmalar 
gerçekleştirildi. Zaten bu proje, Çevre ve Or-
man Bakanlığı’nın hazırladığı kamu projesi. 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Orman Bakanlığı olarak ayrılınca 
ihale Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, mül-
kiyet Orman Bakanlığında kaldı. Dolayısıyla 
iki bakanlık arasında ihalenin bir köprünün 
kurulması lazımdı. Her iki bakanlığın arasındaki 
mevzuat işlemleri süreci devam etti. Bu sırada 
da planlama ile ilgili kurum görüşleri ve buna 
benzer bürokratik işlemleri tamamladık. 
Maksimum 1,5- 2 aylık bir süre sonunda 
planımızı netleştirip ihale aşamasına getiri-
lecek. Teknik olarak önümüzde herhangi bir 
engel kalmamıştır. Sadece son sunum ve planın 
onanması gibi kısa bir süreç kalmıştır. Herhangi 
bir tıkanma gibi bir engel, problem söz konusu 
değildir. Çalışmalar planlandığı gibi devam 
ediyor. Yetki ayrımının ihaleyi bozmadan köprü 
protokolle bağlanması neticesinde ihalemiz 
devam ediyor. Bugün burada son ince ayarlarla 
ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Fethiye 
halkının da bu projeye destek vermelerini 
bekliyoruz. Bu proje halkın projesidir. FTSO’nın 
kamusal yapısıyla böyle bir projeyi kucaklıyor 
olması bize projenin geleceği için umut veriyor. 
Hisarönü trafik ve konut açısında yoğun bir 
bölge. Teleferiğin çıkış ayağının buraya gelm-
esiyle bir sinerji oluşacaktı. Ancak özel mülki-
yetlerle etkileşimi, özellikle yabancı uyruklu 
yurttaşların teleferik hattının mülklerinin 
üzerinden geçmesinden rahatsız olduklarını 
belirtmişler. Bu nedenle teleferiğin çıkış 
ayağı Ovacık mahallesinin orman sınırından 
yapılacak” dedi. 

Babadağ Mesire Alanını işleten Güç Birliği Şirketi Genel Müdürü ve FTSO Başkanı Akif Arıcan bölge turizmine 
katkı sağlayacak teleferik projesini en kısa sürede hayata geçmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

Kar yağdığında araçlara geçit vermeyen Babadağ, yolun karla dolması nedeniyle zirveye 
çıkmak isteyen yürüyüşçülere de ciddi tehlikeler yaşatıyor. Yamaç paraşütü uçuşlarının 
kış aylarında yapılamamasına neden olan ulaşım sorunu teleferiğin yapılmasıyla ortadan 
kalkmış olacak. 
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Karagözler Mahallesinde bulunan Fethiye Tersaneleri, 
yıllardır denize hayat veren teknelerin yapımı, bakımı ve 
onarımına ev sahipliği yapıyor. Tam olarak bilinmeyen 
tarihinin çok eskilere dayandığı tahmin ediliyor. 1980’li 
yıllardan sonra tekne yapımı gelişirken, turizmin ivme 
kazandığı 1990’lı yıllarda daha da gelişiyor.

Son yıllarda turizmin gelişmesi, şehir nüfusunun 
artması, Fethiye Limanının kirlenmesi, nitelikli turistik alan 
ihtiyacından sonra, tersanelerin bulunduğu alanın değeri ve 
turizm tesisi potansiyeli nedeniyle hep göze dokunur olmuş.

İki arada bir derede olmaları tesisleşmeden uzak, 
işletmelere yatırım yapılamadan yollarına devam etmeye 
çalışan tersaneciler, yaptıkları nitelikli ve kaliteli işlere 
rağmen ülke genelinde Bodrum gibi modern tesisleri-
yle göz dolduran merkezlerin hep gölgesinde kalmışlar. 
Tersanelerin durumunu gören tekne tekne yaptırmayı 
düşünen kişiler, ‘Burada tekne yapılmaz’ düşüncesiyle diğer 
merkezlere kaçmışlar. Yıllardır taşınacaktı, taşınmayacaktı 
tartışmalarının sürmesi hiçbir işletmeciye yatırım şansı 
vermemiş. 

Çeşitli çalışmalar göze çarpsa da, neredeyse bugüne 
kadar ellerinden tutan, sorunlarına çözüm bulabilen 
olmamış. Sektörün hayat bulması için zorunluluk olan mod-
ern tesisler için 13 yıl önce başlayan çalışma hala bürokrasi-
nin tozlu raflarında bekliyor. Bu amaçla kurulan kooperatif 
tam anlamıyla çare olamamış. 

Son yıllarda, naylon altından derme çatma çatılara 
kavuşan tersanelerde yapılan tekneler ülke genelinde 
beğeni toplamaya başladı. Sektörün sıçrama yapması, 
daha iyi bir noktaya gelerek ilçe ekonomisine ciddi katkı 
sağlaması için tersanelerin taşınarak modern tesislere 
kavuşması gerekiyor. 

Fethiye’de yat imal eden 20 işletme var, ancak şu anda 
bunların 5 tanesi faal olarak çalışıyor.

Yat imalatı ve bakımının Fethiye ekonomisine katkısı 
yıllık yaklaşık 10- 15 milyon dolar civarında. Yat imalatının 
beslediği yan sektörlerin hacmi tam olarak bilinemediği için 
bu rakamın daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Yat imalatı ve 
bakımı, hırdavatçısı, elektrikcisi, marangozu, su tesisatçısı, 
demircisi derken onlarca sektöre hayat veriyor.

Tersanede istihdam edilen işçi sayısının 400 civarında 
olduğu tahmin ediliyor.  

Tersaneye bağımlı yat sayısı yaklaşık 400, bine yakın 
da sailing bulunuyor. Tersanede çalışanlarla birlikte teknel-
erde kış aylarında en az bin kişiye istihdam sağlandığı 
tahmin ediliyor. 

Tersanelerin mevcut alandan taşınacağı söylendiği 
için yatırım yapılamıyor. Taşınılamadığı için hiçbir işletmeci 
de yatırım yapmıyor. Fiziki şartlar yerine getirildiğinde 
Fethiye’de imal edilen yatlar dünyaya açılabilecek konuma 
gelebilecek. Bu şartlarda günü kurtarıp ayakta kalmak için 
çaba sarf eden tersaneciler beklentilerine karşılık arıyor; 
“Ya taşıyın, ya da ruhsat verin yatırım yapalım”. 

“Modern tesisler sektöre 
altın çağını yaşatır”

“Ya taşıyın yada ruhsat verin yatırım yapalım”
“Yüzümüzü denize 
dönmek zorundayız”

Yat imalatı ve tersanenin 
taşınması konusunda 
görüştüğümüz Deniz Ticaret 
Odası Başkanı Şaban Arıkan ter-
sanelerin Karaot’a taşınmasıyla 
sektörün gelişeceğini söyledi.
Fiziki şartlar uygun olmayınca 
yatırımcının gelmesinin de 
zorlaştığını belirten Şaban 
Arıkan; “Piyasanın iyi olduğu 
söylenemez. Fiziki olarak tekne 
yapılan alanlar çok kötü ve uy-
gunsuz olduğu için tekne satmak 
biraz zorlaşıyor. Fuarlara gidip 

göğsünü gere gere; “Ben hangarın içinde şöyle bir iş yerinde 
ben bu tekneyi yapıyorum” diyebilmelisiniz. Burada hiçbir 
imalatçı tekne yapıp satmıyor. Önce müşteriyi buluyor, parayı 
alıyor, sonra yapmaya başlıyor”.  
- FTSO Haberler: Kapalı alanlar yapılsa, tekne yapımı için 
uygun ortam oluşturulsa Fethiye’de yapılan tekneler Türkiye 
ve dünya ölçeğinde iyi bir noktaya gelir mi?
- Şaban Arıkan: “Şu anda Fethiye’de yapılan tekneler 
Bodrum’dan sonra gelir. İkinciyiz. Gulet imalatında çok 
çok iyiyiz. Tersaneler uygun ortama taşınsa, modern tesisler 
yapılsa ilk sıraya geliriz. Fethiye denize gereken önemi 
vermek, yüzünü denize dönmek zorunda. Otel yapacak yeri 
kalmadı, yüksek katlı da yapılamıyor. Seydikemer ile birlikte 
neredeyse tüm tarım kesimi ayrıldı. Fethiye sınırları içinde 
seracılık yapılan bölge çok az kaldı. Şimdi tek tercihimiz 
turizm kaldı”. 
- FTSO H: Bodrum’dan geri kalmamızın sebebi nedir?
- Ş.A.: “Bodrum’da tekne imal etmek için işletmelerin fiziki 
şartları çok iyi. Biraz daha fazla özeniyorlar. İnce işçilik daha 
iyi. Biz orada eksiğiz. Bodrum’da imal edilen teknelerde çok 
fazla donanım, dekorasyon fazlalığı vardır. Göze daha hoş 
gelir. Ama sağlamlıkta Bodrum’dan aşağı kalmayız”. 
- FTSO H: Sektörde nitelikli eleman ihtiyacı var mı?
- Ş.A.: Meslek Lisesinde Ahşap Yat İmalat Bölümü açıldı. 
Orada aslına uygun maket yaptırıyoruz. Yat mobilyacılığı, yat 
tasarımcılığı gibi kurslar açılmalı. Hatta yat elektrikçiliğinin 
de ayrı olması lazım. Yat su tesisatçısının ayrı olması lazım. 
Ayrı eğitim almaları lazım. Şimdi oto elektrikçisini get-
irip teknede elektrik tesisatı döşettiriyoruz. Şimdiye kadar 
yaptıkları için bizim oto elektrikçilerden bazıları kendini 
geliştirdi. Bunu yaşaya yaşaya geliştirdiler ama. Fethiye’de 
teknelerde elektrik tesisatı çekebilen 2- 3 oto elektrikçisi var. 
Bunların eleman yetiştirmesi lazım. 
Sanayiden çırak geliyor kablo döşüyor, yeri belli değil. Maran-
goz da geliyor çiviyi çakıyor. Ondan sonra nerede kaçak var 
ara dur, şase yapar al sana yangın. 

“Kışın denizde tekne 
kalmaz”
Tersanelerin Karaot’a taşınmasıyla 
tekne yapımında söz sahibi 
olunabileceğini belirten Dernek 
Başkanı Bülent Taşan: “Taşınma 
gerçekleşirse Fethiye gulet 
yapımında ciddi söz sahibi olur.  
Modern bir imalat tesisi olmadığı 
için Fethiye fuarlara yat imalatçısı 
olarak katılamıyor. Karaot projesi-
yle birlikte modern bir imalat 
ortamına kavuşulduğu zaman, 
modern üretim başlayacak ve 
dünyadaki tüm fuarlara yat imalatçısı olarak katılabileceğiz. 
Bodrum guletini tescillettirdi. Fethiye olarak tekne yapımında 

marka olmamız ve bunu tescil ettirmemiz gerekir.  Bu sayede 
Türkiye ve dünya pazarında söz sahibi olabiliriz. 13 Yıldır 
taşınamadık. 
Fiziki şartlar uygun olmadığı için yapılan teknelerde değerinde 
satılamıyor. Değerinin altında satılmasına neden oluyor”. 
- FTSO H: Kalitesizlik neden kaynaklanıyor, nitelikli eleman 
ihtiyacı var mı?
- B.T.: “Marangoz ve yat mobilyacılığı konusunda çok eksik 
var. Yapılan bir çok teknenin mobilyaları, marangozlar 
tarafından yapılmıyor, gemiciler tarafından yapılıyor. 
Marangoz getirip çakıyor, zımparasını, verniğini kendi 
çocuklarımız yapıyor. Bodrum’un farkı burada ortaya çıkıyor. 
Orada mobilyacılar yapıyor. Tekne pırıl pırıl ortaya çıkıyor. 
Modern bir yere geçildiğinde tekneler kışın denizde durmaz. 
Şimdi çek at yapıyoruz. Ortam sağlıklı değil, yer de yok. 
Yapılan masraf amacına ulaşmıyor. Mecburen aceleyle denize 
indiriliyor. Karaot’a taşınma gerçekleşsin iddia ediyorum kışın 
denizde fazla tekne kalmaz. Sahile oturan da denizi görür. 
Her teknede bir kişi yaşıyor, pisliğini denize atıyor. Uzun süre 
tersanede kaldığı zaman ödediği ücret fazla olduğu için çekat 
yapılıyor. Ancak fiyatlar uygun seviyeye çekilirse kimse çekat 
yapmaz. Teknesi kışın karada çekili olur. Karaot’a taşınma 
gerçekleşsin bu durum ortadan kalkar”.

“Taşınma 
sektöre 

hayat verir”
1991 yılından beri yet imalatı 
yapılan Ayna Tersanede bugüne 
kadar irili ufaklı 145 tekne yapılmış. 
Geçen yıl 42 metrelik tekneyi 
denize indiren Ayna Tersane 
bölgede imal edilen en büyük tekne 

olacak 55 metrelik tekneyi de 2 yıl içinde denize indireceği 
günü heyecanla bekliyor.  
- FTSO H: Sektörün durumu nasıl, işlerden memnun musunuz?
- Recep Sökmen (Ayna Tersane); “1990’lı yılların başında 3 
çekek yeri, 2 adet imalatçı iletme vardı. Turizmin gelişmesi 
tekne imalatının büyümesi ve yat çekek yeri işletmelerinin de 
artmasına neden oldu.
Fethiye tersanelerinde yılda 15- 20 tekne yapılıyor. Ama 
sektör her geçen gün kötüye gidiyor. Tesisler kötü olduğu 
için yaptığımız işler görünmüyor, adımız ‘kaliteli tekne 
yapılmıyor’ diye kötüye çıkıyor. Bodrum ile kıyaslanıyoruz. 
Bodrum’dan daha sağlam tekne yapıyoruz. Ama bunu kimseye 
anlatamıyoruz. Bodrum tersanelerini iyi oluşturdu. Sağlıklı 
şartlarda iş yapıyorlar. Biz çok zor şartlarda, çamurun içinde iş 
yapıyoruz. Taşınacak deniyor yatırım yapamıyoruz. 
‘İş var para kazanamıyoruz’
Fiyatlar çok düşürülüyor. Bodrum’da10 liralık kayığı 20 
Liraya yapıyorlar. Biz burada 10 liralık kayığı 5 liraya 
yapıyoruz. Bodrum’da iyi para kazanıyorlar, çalışanlara da iyi 
para veriyorlar. Ama şu anda Bodrum’da iş yok Fethiye’de iş 
var. Fethiye’de kaliteli tekne yapılıyor. İnsanlar bunu gördü. 
Fiziki şartlarımız daha iyi noktaya gelse, çok daha kaliteli iş 
çıkartırız. Şuanda Fethiye’de zor çalışma şartlarına göre çok 
iyi tekneler yapılıyor. 
Karaot’a taşınma olursa her şey daha iyi olur. Daha sağlıklı 
ortamda üretim yaparız. Bu teknenin kalitesine direk olarak 
etki eder. Görüyorsunuz biz burada tenekelerin içinde tekne 
yapmaya çalışıyoruz. Yağmur yağsa altında su geçiyor. Her taraf 
çamur içinde, müşteri getirip biz tekne yapıyoruz diyemiyoruz”. 

“Sağlam tekne yapıyoruz”
20 Yıldır tekne imalatı yapan Kurt Kardeşler Tersanesi, çok 
güzel tekneler imal etmiş.  İstikrarlı çalışan tersanelerin 
başında geliyor. Fethiye’de yat imalatının yaşaması, ulusal ve 
uluslararası ölçekte yapılan teknelerin değerini bulması için 
tesisleşmenin bir an önce yapılması görüşündeler.

- FTSO H: Sektörün durumu nasıl, 
işlerden memnun musunuz?
-Salih Kurt (Kurt Kardeşler Ter-
sanesi); 20 Yıldır tekne yapımı ile 
uğraşıyoruz. Piyasa önceden daha 
iyiydi.  Hem biz hem de çalışanlar 
daha iyi para kazanıyordu. Şu 
anda hem biz hem de çalışanlar 
çok iyi kazanıyor diyemeyiz. Kötü 
gidişin nedeni tesisleşemedik. Ter-
sanelerin durumunu görüyorsunuz, 
çamurun içinde iş yapıyoruz. 
Tekne yaptıracak paralı insanları buraya getiremiyoruz. Bu 
nedenle nitelikli elemanları da tutamıyoruz. Tesisleşme olsun 
Fethiye, tekne yapımı konusunda Bodrum’dan daha iyi bir 
noktaya gelir. 
Tesisleri iyi olduğu için Bodrum revaçta. Şu gördüğünüz sac 
barakalar da 3- 4 yıldır var. Ondan önce tekneler naylonun 
altına yapılıyordu. Kullandığımız yapıştırıcı gibi kimyasal 
malzemeler aşırı sıcak ve nemden olumsuz etkileniyor. Bu 
nedenle kapalı ortamlarda çalışmak gerekiyor. Fethiye’de 30 
metrelik bir tekneyi 1 Milyon Euro’ya yaptırabilirsiniz. Aynı 
tekne Bodrum’da 2 Milyon Euro’ya yapılabilir. Ancak onların 
da fiyatları aşırı yükseldiği için tekne yaptıracak insanlar 
oradan da kaçmaya başladı. 
“Kalite müşteriden kaynaklanıyor”
Orada 3 senede bir tekne bitirildiği zaman normal karşılanıyor. 
Burada bizden 6 ayda tekne isteyen oluyor. Yapamayız iyi 
olmaz dediğimizde başka yere gidip yaptırıyor. 
Onların 2 yılda bitirdiği tekneyi biz burada bir yılda bitiri-
yoruz. 30 Metrelik bir tekne 1,5- 2 yıldan önce bitiriliyorsa 
şişirilmiştir sözünde gerçeklik payı var. Ancak bunu teknenin 
ana gövdesinde, kabukta yapamazsınız. Döşemede, ince 
işçilikte olur. Fethiye’deki teknelerdeki aksamalarda bundan 
kaynaklanıyor. Müşteri kısa sürede yapılmasını istiyor. Kısa 
sürede yapınca da böyle sorunlar çıkabiliyor. 
Fethiye’deki tersanelerde yapılan teknelerin çoğunluğunda 
ince işçilik için yeterli zaman ve bütçe ayrılmayınca 
Fethiye’de kaliteli tekne yapılamıyor imajı çıkıyor. Bu imaj 
tüm teknelerin kalitesiz olduğu yolunda nitelendirmelere de 
yol açıyor. 
Ana gövde yapımında, kabuk yapımında eleman eksikliği fa-
zla. Elektrikçisinden, su tesisatçısına ve yat mobilyacısına ka-
dar eksik var. Burada elemanları biz yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Tarif edip yaptırmaya çalışıyoruz. 
Tesisleşme olduğu zaman yat imalat sektörü çok daha iyi bir 
konuma gelir. Zengin müşteriyi çekebiliriz. Kazanç iyi olursa 
bu yapılan işe direk olarak yansır. O zaman nitelikli eleman da 
kaçmaz, yeterli ücreti alınca sektörde çalışmaya devam eder”.  

“Çok ucuza 
mal etme 
girişimi 
kalitesizliği 
getiriyor”
Yat imalatının en önemli 
unsurlarından biri de gövdenin 
tamamlanmasının ardından tekneyi 
gösteren mobilya yapımı. Teknenin 
sağlamlığı görünüşte fark edilmese 
de, çok güzel görünen mobilyaları, 
boyası, verniği, donanımı tekneyi ön 
plana çıkarabiliyor. İnce işçilik çoğu 
zaman teknenin yapılacağı bölge ve 
tersaneyi belirleyebiliyor.
1995 Yılında mobilyacı olarak 
çalışmaya başlayan ancak daha sonra 
hazır mobilyaların rağbet görmesiyle 

yat mobilyacılığına geçen Taner, Bülent ve Sümmani Aktaş 
kardeşlerin yaptığı tekneler beğeniyle karşılanıyor. Geçen gün-
lerde İstanbul Pendik’te yapılan fuarda en fazla ilgi gören iki 
tekneden biri Fethiye Ayna Tersanede yapılmış. Felicite isimli 
teknenin mobilyaları ise Aktaş kardeşlerin elinden çıkmış.
Kardeşlerden Taner Aktaş Fethiye’de çok güzel teknelerin 
yapıldığını ancak piyasalarda adının anılmadığından yakınıyor. 
Bir başka yakındığı konu ise kalite ve kalitesizliğin direk 
çalışanlara yüklenmesi. Taner Aktaş, tekne yaptıran kişilerin 
bazılarının işi rayicin çok altında yaptırma ve çok ucuza 
mal etme yoluna gitmeleri nedeniyle işin ehli olmayanlara 
yaptırılmasının Fethiye’nin adını ‘kaliteli tekne yapılmaz’ diye 
kötüye çıkardığını ifade ediyor
- FTSO Haberler: Yat mobilyacılığında durum nasıl, işlerden 
ve kazancınızdan memnun musunuz?
- Taner Aktaş: Şükür ediyoruz, genel anlamda işlerin iyi 
olduğu söylenemez. Bir işin yapılma bedeli vardır. Burada 
bu çok fazla düşürülüyor. Dolayısıyla gerçek meslek erbabı 
olanlar kazanamıyor. 
FTSO: Fethiye’de yapılan tekneler kalitesizdir diye bir 
yaklaşım varmış, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Fethiye’nin adını 
kötüye çıkaran sorun nedir?
-T.A.: Fethiye’deki tekneler kalitesiz diye bir şey yok. Tekneyi 
yaptıran mal sahibinden de kaynaklanıyor. Geliyor benim 
yaptığım işi görüyor. Fiyat istiyor, fiyat veriyoruz. Aradan bir 
zaman geçiyor, ne oldu diye sorduğumuzda ‘O işi filan kişiye 
yarı fiyatına yaptırdım’ diyor. Sonuç; Fethiye’de tekneleri 
kalitesiz diyorlar. Bu bizi olumsuz etkilediği gibi Fethiye’deki 
tüm imalat sektörüne yansıyor. İşverenin işi ucuza yaptırmak 
istemesi doğaldır. Ama 10 liralık işi 9, bilemediniz en fazla 8 
liraya yaptırabilir. 10 Liralık işi 5 liraya yaptırıyorsa sorun var 
demektir. O fiyata iş şişirilecektir. Geçen yıl Felicite diye bir 
tekne yaptık. Tekne sahibi İstanbul’dan gelmişti, Fethiye’nin 
adı kötüye çıkınca bize güvenmiyordu. Çalışmaya başladık 
bize fotoğraflar getirmeye başladı ‘Bu dolabı yapabilir 
misin, bunu buraya yerleştirebilir misin diye. Biz dediklerini 
yaptıkça tutumu değişti. Güvenmeye başlayınca tüm işleri size 
bırakıyorum dedi. Sohbet ederken İstanbul’da ‘orada doğru 
dürüst boyacı, mobilyacı yok, işçilikleri çok kötü’ dediklerini 
anlattı. Ben buradan böyle güzellikte bir tekne çıkaracağımı 
düşünmüyordum dedi ve bize teşekkür etti. 
Fuarda Felicite teknesi konuşulmuş. Duyunca gurur duyduk. 
Bu durum teknenin sahibi için ayrı, yapılan tersane için ayrı, 
bizim için ayrı gurur kaynağıdır. Bu sadece bizimle alakalı da 
değil. Nasıl Bodrum yıllardır iyi tekneleriyle anılıyorsa, bizim 
yaptığımız, buradan çıkan bir tekne de Fethiye’nin adıyla 
anılıyor. Felicite Fethiye Ayna Tersanede yapıldı deyince, 
orada bu tekneyi yapacak usta var mıymış diye soruyorlarmış. 
Burada ne kadar iyi tekne çıkarsa sektör için o kadar iyidir.  
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
eğitim çalışmaları kapsamında düzenlediği 
Temel Bilgisayar Kursu, 04 Şubat tarihinde 
Çıraklık Eğitim Merkezi olarak bilinen Fethi-
ye Mesleki Eğitim Merkezinde başladı. FTSO 
üyelerinden yoğun ilgi gören kursun ilk 
gününde Fethiye Mesleki Eğitim Merkezine 
gelerek üyelere başarılar dileyen FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, üyelerin eğitimi için el-
lerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyledi. 
Arıcan Oda üyeleri arasında her yıl düzenli  
olarak yapılan  memnuniyet anketinde en 
çok talep edilen eğitimin bilgisayar kursu 
olduğunu, belirterek “Bu nedenle Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak bu 
talebi dikkate aldık ve bu kursumuzu düzen-
ledik. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
istenilen nitelikte  elemanların yetiştirilmesi 
ve kalifiye elemanların Fethiye’de daha 
kolay iş bulabilmesi için düzenlenecek bu 
tür eğitimler devam edecek” dedi.

160 ders saati sürecek olan kurs, 
Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden  

Mutlu Camız, Ahmet Buğra Ünal ve Ömer 
Faruk Görgülü tarafından verilecek. 

FTSO tarafından yapılan açıklamada 
verilecek eğitimleri hakkında bilgi al-

mak için 0 252 614  11 15  ( dahili  122 
)  numaralı telefondan Aysun Şanlısoy’a 
ulaşılması istendi.

FTSO’dan bilgisayar kursu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerine yönelik olarak düzenlenen Temel Bilgisayar 

Kursu, Fethiye Mesleki Eğitim Merkezinde başladı. Kurs FTSO üyelerinden yoğun ilgi gördü.

FTSO Yönetiminden SGK’ya ziyaret
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Günay Özütok ve Meslek Komitesi 
Üyesi Muzaffer Konakçı Fethiye’ye 
yeni tayin olan SGK Müdürü Taner 
Tokaç’ı ziyaret ederek başarılar 
dilediler.

Ziyarette konuşan Arıcan, SGK 
Şubesinin olmaması nedeniyle 
Fethiyeli esnafların uzun yıllar sıkıntı 
çektiğini, FTSO ve diğer tüm odalarla 
birlik olup SGK Şubesinin açılması 
için büyük çaba harcadıklarını dile 
getirdi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi 
Günay Özütok ve Otelciler Meslek Komitesi 
Üyesi Muzaffer Konakçı ile Fethiye’ye yeni 
tayin olan SGK Müdürü Taner Tokaç’ı ziyaret ederek çalışmalarında 
başarılar dilediler.

Burdur’un Gölhisar İlçesinden Fethiye’ye tayini olan SGK Müdürü 
Taner Tokaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
Fethiye’ye hayatında ilk kez geldiğini ve yoğun iş temposu yüzünden 
henüz Fethiye’yi detaylı tanıma fırsatı elde edemediğini söyledi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan Muğla ilinin en büyük ilçesi olan 
Fethiye’de SGK’nın şubesinin olmaması nedeniyle işletmelerin 

ve vatandaşların ciddi sıkıntılar çektiğini belirterek, vatandaş ve 
işletmecilerin mağduriyetini önlemek için başta FTSO olmak üzere 
Fethiye Şoförler Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fethiye 
Esnaf Kefalet Kooperatifi birlikte SGK şubesinin açılması için çaba sarf 
ettiklerini, SGK’nın kendi binası hazır oluncaya kadar şubenin şu anki 
yerinde hizmet vermesi için kuruma maddi - manevi destek verdikler-
ini söyledi.  

2011 yılı Ocak ayından bu yana Fethiye’de şubesi bulunan SGK’nın 
toplam 17 personel ile hizmet verdiğini belirten Taner Tokaç, İmam 

Eş dost dahil bugüne kadar Fethiye ter-
sanelerinde 15 tekne yapan, bazı tasarımları 
ilk kez deneyen ve denediği tasarımlar model 
tekne olan Us Grup’un sahiplerinden Veysel 
Cingöz, sektörün biraz destekle çok iyi 
noktalara gelebileceğini düşüncesinde. Kalite 
ve kalitesizliğin tekne yaptıranlarla bire bir 
ilgisinin olduğunu belirten Veysel Cingöz, 
kalitesizlik varsa bunu sadece ustalara mal 
etmenin yanlışlığına dikkat çekti. 

FTSO Haberler: Siz teknelerinizi sürekli 
olarak Fethiye’de yapıyorsunuz. Fethiye’de 
yapılan tekneler kalitesizdir diye bir söz var, 
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Veysel Cingöz: “Kalite tekneyi 
yaptırana bağlı. Ağacını kendiniz seçiyor-
sunuz. Sargınızın kalın yada inceliğini siz 
belirliyorsunuz. Ağaç ellerinde, makine 
ellerinde, sistem ellerinde, ölçüyü projeyi de 
verdiğinizde bunu yapmamak için zanaatkar 
olmamak lazım. Bu arkadaşlar da bunu iyi 
bir şekilde yapabiliyorlar. Kalitesizlik şuanda 
Fethiye’deki ustalardan kaynaklanmıyor. 
Aksine Fethiye’deki ustalar çok kaliteli işler 
yapabiliyorlar. Fethiye’de tekne yaptırmak 
ekonomik olarak ta çok iyi. 

Fethiye, Bodrum ve Bozburun’dan 
sonra sahilin en iyi tekne yapılan yeri. 
Antalya şimdi çok daha iyi bir noktaya geldi. 
Fiber motor yat ve çelik gövdeli tekne yap-
mada aşağı yukarı Türkiye’nin bir numarası 
oldu.  Fethiye’de iyi bir tersane yapılsaydı, bu 
imkanlar sağlansaydı Fethiye Türkiye’de ilk 
sıraya gelirdi. Ama Fethiye şuanda yaptığı 
kaliteli teknelerle bile gözükmüyor, adını 
duyuramıyor. 

“Fethiye deyince kimse inanmıyor”
Pendik Fuarında Fethiye’de yapılan Felicite 
ve Bodrum’da yapılan İnfinity diye bir tekne 
vardı, insanlar bir ona bakıyorlardı bir ona. 
Bizim arkadaşlarımızın yaptığı Felicite adlı 
tekne Bodrum’da yapılandan çok daha iyiydi 
ve iyi bir rakama satıldı. Fuarda bu tekne 
Fethiye’de mi yapıldı diye soruyorlar. Fethiye 
deyince kimse inanmıyor. Kaliteli tekne 
yapılabiliyor ama altyapı olmayınca sıkıntı 
başlıyor. Kalite işçilikte ve yapıldığı yerin 
isminde. Bodrum Guleti, Bozburun teknesi 
denebiliyor. Bir ismi var. Fakat bu kadar 
kaliteli teknelerin yapıldığı Fethiye’nin ismi 
yok. İsminin olabilmesi için iyi bir tesis şart. 

“İlk geldiğimde bende güvenemedim”
Tekne yapmaya ilk başladığım zaman 
ustaları İstanbul’dan getirdim. İstanbul’dan 
getirdiğiniz ustalar buradakilerden daha mı 
iyiydi derseniz, değildi. O dönem Fethiye’de 
mobilya işi fazla yapılmıyordu. Maran-
gozhanelerde yapılıyordu, güvenemiyorduk. 
İlk gelenler de benim gibi oluyor. Güvenemi-
yorlar. Bir İngiliz geldi, adam Bozburun’da 36 
metre tekne yaptırmış, duman olmuş. Benim 
tekneye geldi, ne kadar sürdü dedi, iki yılda 
tamamlayacağız dedim. Tekne çok güzel 
olmuş burada böyle tekne yapılıyor muydu 
diyor. 

“Birinci sınıf tekne 
yapılıyor”
Fethiye’de birinci sınıf 
yat tekneler yapılmaya 
başlandı. Tekneler epoksi 
kaplanmaya, oluklu sargı 
yapılmaya başlandı. Çift 
kat polyester kaplan-
maya başladı. Üç yıldır 
teknelerin dışını elyaf 
kaplamaya başladık. 
Nasıl olur dediler. Hava 
yapıyordu kabarcık 
yapıyordu, vakumlu 
elyaf yapmaya başladık. 
Şimdi polyester tekneler 
düzeninde tekneler yap-
maya başladık.
Fethiye’ye gelen tekne 
yaptıran müşteri 
Fethiye’yi daha iyi tekne 
yapması için zorluyor. 
Aslında tersi olması 
lazım. Burada bir sistem 
olması lazım, sistem gelen 
kişiyi zorlaması lazım. 
Tekne yaptıran kişiler 
sistemi kurmaya çalışıyor. 

“Hedefim fiber mo-
toryat yapmak”
Şimdi bir tekne 
yapıyorum kısmet olursa 
temmuz ayında denize 
indirmeyi planlıyoruz. 
Fethiye’de örnek yapılan sınıfında ender pro-
jelerden bir tanesi. Değişik bir stil denedik. 
Kaliteli malzeme kullandık. Kalite bir tekne 
çıkacak şimdi. Bundan sonraki hedefim 20- 
22 metrelik motoryat tipinde fiber moto-
ryat yapabilmek. Bütün hesaplarım buydu. 
Ama şimdi bekliyorum. Çünkü oraya bir 
yatırım yapmam lazım. Motoryat yapılan 
tersaneleri gezdim, öyle bir yatırım yapmayı 
düşünüyordum. Ama yapabilmemiz için 
önce sistemin oturması lazım. Motoryat 
yapmak bizim yaptığımız bu teknelerden çok 
çok kolay. Ama yapamıyoruz, önayak olacak 
kimse yok. Biz kendi başımıza çabalayıp 
duruyoruz. 

“Tersaneciler tersaneci değil”
Fethiye’de sorun tersanecilerde. Tersaneciler 
tersaneci değil. İşin komik tarafı bu. En 
çok tekne yapan Kurt Kardeşler var. Ayna 
Tersane Recep Sökmen var, Recep ustanın 
kardeşleri var. Adamlar çok güzel tekne 
yapıyorlar. Teknenin en iyisini yapıyorlar. Bu 
üç tersaneden daha fazla tekne yapan yok. 
Bunların içinde en fazla tekne yapan benim 
çalıştığım Ayna Tersanesi. Geçenlerde sor-
dum Recep usta kooperatif ne durumda diye, 
Recep usta da parasını ödeyemediğim için 
beni kooperatiften attılar dedi. 
Kooperatife bakıyorum, tersanesi olmayanlar 
var. Yani bir çelişki var. Bir yanlışlık var. Bu-
nun düzenlenmesi lazım diye düşünüyorum. 

Buraya yatırım yapacak adam lazım. Hiçbir 
tersaneci kendi kafasından proje oluşturarak 
model çıkarıp tekne yapıp satamıyor. 
Ekonomik güçleri yok, destekleme yok. 
Altyapı yok, yatırım yok. Önceden dört tane 
ağaç çakılıyor, üstüne naylon çekiliyor, o 
naylon kışın rüzgarda iki kere yırtılıyordu. 
İki üç sene önce şuandaki çatıları yaptırdık. 
İnsanlar çatı yapılıyor dediler, ondan sonra 
çatı yapılmaya başlandı. Sağlıklı mı? Hayır. 
Tank yerleştirilecek, kurtarıcı çağır, motor 
yerleştirilecek vinç çağır.  Her yer mezbele-
lik, kötü durumda. Tersanelerde bir yangın 
çıksa hiçbirinin yangın söndürme tertibatı 
yok. Ben kendim 100 metre hortum aldım. 
2 tane yangın tüpü aldım teknenin arkasına 
önüne yangın tüpü koydum, kameraları 
yerleştirdim. Bu benim işim değil, ter-
sanenin işi. Ama tersanecinin de imkanı 
yok. Tersanenin ne olacağını bilmiyor, 
güvenip yatırım yapamıyor. 2-3 Trilyon liraya 
tekneler yapıyoruz, çekilişini görün Allah’a 
kalmış. İlkel metotlarla tekne çekiyoruz. 
Buraya cidden bakacak insan lazım. Ekono-
mik gücü destekleyecek insan lazım. Yoksa 
bir kooperatif kuralım, 20 tane 50 tane üye 
yapalım, gidelim tersane yapalım olmuyor. 
Yine de arkadaşlarımdan Allah razı olsun o 
kooperatifi kurmuşlar bari. O da olmasaydı 
ne olurdu. Bir şeyler için mücadele ediyorlar 
hiç olmazsa. 

“Kalite, işçilik kadar yapıldığı yerin isminde”
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının çalışmalarında veri 

kaynağı olarak kullanılması amacıyla 
FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın üye 
işletmeleri ziyaretinde öne çıkan 
sorunların başında birlikte hareket 
edilememesi nedeniyle ilçemizin 
yatırım alamaması geliyor.

İletişimi güçlendirmek, yaşanan so-
runlar ile çözüm önerilerinin tespit edilm-
esinin yanında odadan beklentilerin de 
öğrenilmesi amacıyla üye ziyaretlerine 
devam eden FTSO Başkanı Akif Arıcan, zi-
yaretlerde FTSO’nın çalışmaları ve hedefleri-
yle ilgili bilgiler de veriyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda elde 
edilen bilgiler, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının çalışmalarında veri kaynağı olarak 
kullanılıyor.

Dönem boyunca yaklaşık 1200 oda 
üyesini ziyaret eden FTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan, Odanın gücünün 
üyelerin yanında olduğunu hissettirmek 
istediklerini belirterek sorunların birlikte 
hareket ederek aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Üyelerle doğrudan görüşüp Teleferik 
Projesi, İşletme Fakültesi girişimleri 
hakkında bilgi veren Akif Arıcan aynı 
zamanda üyelerin Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası hakkındaki beklentilerini 
ve görüşlerini dinliyor. Arıcan geçen ay, 
Kocatepe Otomotiv’den Yasemin Dirmilli, 
Müteahhit Süleyman Çelik, Alis Gıda’dan 
İbrahim Detin Tekeli İnşaat’tan Turan 
Tekeli, Can Apart’tan Mehmet Baysal, Gi-Pa 
Ticaret’ten Erdem Gavcar, İnka İnşaat ve 
Dekarasyon’dan Suphi Kaplan, Ay Piliç’ten 
Recep Bihan Uygar Ticaretten Gültekin 
Özdemir, Özsafir Kuyumculuk’tan Me-
hmet Şükrü Erkan ve Muhammet Mak, 
Tuğra Kuyumculuk’tan Murat Korucu, Ali 
Tufan’dan İbrahim Tufan, İlknur Elektrik’ten 
Fikret Baltacı, Köse Giyim’den Mehmet Köse 
Çaray Ayakkabı’dan İbrahim Çaray, Foto 
Hakan’dan Hakan Karakaya, Siper Tour’dan 
Halil İbrahim Siper, Çarık Kundura’dan 
Ekrem Baydar, Aykurtlar Giyim’den 
Harun Aykurt, Karcı İnşaat-Emlak’tan 
Faik Karcı, Seç Ticaret’ten Akif Koca, Onel 
Gümrükleme’den Menderes Atalay ile 
görüştü.

 Yapılan görüşmelerde, sektörel beklen-
tiler, Fethiye ticaret hayatının canlanması 
ve ticaret hacminin büyütülmesi ile ilgili 
yapılabilecek işler, iş hacminin son durumu, 
kredi olanaklarının artırılması, yurtdışı 
seyahat olanakları ve Odanın faaliyet 
konuları hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.

Arıcan konuşmasında “Her zaman 
yanınızdayız. Ne sorununuz varsa çözmek 

için birlikte gayret sarf ediyoruz.  Fethiye’de 
birlikte iş yapma, ortak akıl etrafında 
birleşme geleneğini yerleştirdiğimizde 

inanın işler daha bir kolay olacak. Birlikten 
kuvvet doğacaktır” dedi.

“Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var”

Müşterilerine Ücretsiz Kozmetik Ürün
Sunan İşletmelere Önemli Duyuru

FTSO tarafından yapılan açıklamada 
“Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik 
Ürünlere İlişkin Kılavuz”da değişiklik yapıldığı 
belirtilerek işletmelerin zarar görmemesi için 
belirlenen kurallara uyulması istendi. Yapılan 
açıklamada; Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından yayınlanan 
“Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik 
Ürünlere İlişkin Kılavuz” a göre, bundan 
böyle yemek, konaklama, ulaşım, kişisel 
bakım hizmetleri gibi sektörlerde hizmet 
esnasında sunulan kozmetik ürünlerin ( ıslak 
mendil, sabun, şampuan, duş jeli, saç kremi, 
masaj yağı, vb) ambalajının üzerinde içerik, 
üretici, kullanım, saklama ve dayanıklılığına 
dair bilgiler ileürüne özel uyarıların yer alması 
gerekmektedir.

Bu kapsamda • Hizmeti sunumu sırasında 
verilen ıslak mendil, sabun, şampuan, duş 
jeli, saç kremi ve vücut losyonu gibi ürün-
lerde içerik, üretici, kullanım, saklama ve 
dayanaklılık bilgilerinin ambalaj üzerinde yer 

alması gerekmektedir. 
• Ambalajdaki bilgiler okunaklı ve ayrıntılı 

olmalıdır. 
• Ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca denetle-

nen kozmetik üretim ruhsatı olan yerlerde 
üretilmesi gerekmektedir. 

• Söz konusu ürünleri müşterilerine 
ücretsiz veren otel, lokanta ya da ulaşım 
firmalarının, bunları kendi adına ürettirmesi 
halinde ve üretici ya da

malı tedarik ettiği firmayı Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu 
bildirmesi gerekmektedir.

Bu hususlara uygun olmayan ürün-
ler, yasal olmayan ürünler olarak 
değerlendirilmekte olup,

Bakanlıkça yapılacak denetimlerde 
cezalara maruz kalınabilecektir. Söz konusu 
ürünleri müşterilerine ücretsiz olarak sunan 
Odamız üyesi otel, restoran, hamam, sauna, 
ulaşım firmaları gibi işletmelere önemle 
duyurulur” dendi.

UMEM BECERİ’10 Projesi 
kapsamında İŞKUR aracılıyla fir-
maların ihtiyaç duyduğu alanlarda 
nitelikli eleman yetiştirilmesi 
amacıyla 20 kursiyerin eğitim 
alacağı Reyon Görevlisi kursu 
başladı.

Mesleksiz gençlerin meslek edindir-
ilerek işe yerleştirilmesi için büyük çaba 
sarf eden Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından daha fazla kurs açılarak gen-
çlerin işe yerleştirilmesi hedefleniyor.

26 Şubat Salı Günü İşkur görevlileri 
Volkan Uluğ, Zafer Arı ve Durmuş Şahin, 
Fethiye Anadolu Turizm Otelcilik Okulu 
Müdürü Sedat Dostabakan ve FTSO’ndan 
İlkkan Büyüktahancı tarafından yapılan 
seçmelerde reyon görevlisi kursuna 
katılacak 20 kursiyer belirlendi.

Belirlenen kursiyerler 1 mart tari-
hinde Fethiye Anadolu Turizm Otelcilik 
Okulu teorik eğitime başladılar. 

Konuyla ilgili olarak Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada 
“Proje kapsamında eğitim almak isteyen 
kursiyerler mutlaka İŞKUR veri tabanına 
kayıt yaptırmış olmak zorundalar. 
İŞKUR tarafından kurs eğitimi(teorik 
eğitim) boyunca 20 TL ve işbaşı 
eğitimi(uygulama eğitimi) boyunca da 
25 TL günlük cep harçlığı ödenecek ve 
genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından 
yapılacaktır. Kursları başarı ile bitiren 
kursiyerler sertifikalandırılacaktır.

Açılacak olan kurslara kayıt 
yaptırmayı düşünen ve meslek sahibi 
olmak isteyen işsizlerin FTSO’ndan mü-
racaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

İşsiz gençlere 
iş fırsatı

Finansman kaynaklarına 
erişimi anlattılar

FTSO tarafından organize edilen 
ve Koray İnan ve Güray Gözaçan 
tarafından verilen “Kobilerin Finans-
man Kaynaklarına Erişimi” konulu 
eğitim üyelerden ilgi gördü. 2 Gün 
süren eğitimde, finans kaynaklarının 
neler olduğu ve bu kaynaklara nasıl 
başvuru yapılabileceği konusunda 
bilgiler verildi. 

FTSO tarafından organize edilen ve Koray 
İnan ve Güray Gözaçan tarafından verilen “Kob-
ilerin Finansman Kaynaklarına Erişimi” konulu 
eğitim üyelerden ilgi gördü. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Meğri Salonu’nda yapıldı. 

Kaf Danışmanlık Eğitim firmasından 
Koray İnan ve Güray Gözaçan tarafından verilen 
eğitimde 2 gün boyunca finans kaynaklarının 
neler olduğu ve bu kaynaklara nasıl başvuru 

yapılabileceği konusundaki bilgileri paylaştılar. 
Proje konusunda bir uygulama çalışmasının 
da yapıldığı eğitimde Kosgeb Destekleri ve 
başvuru şartları. Ar-Ge destek programlarının 
önemi ve destek oranları. Tübitak Teydeb 
Destekleri ve başvuru süreçleri. Ar-Ge proje 
yönetiminde finansal ve teknik riskler. Sanayi 
Bakanlığı Destekleri. Ekonomi Bakanlığı’nın 
sağladığı ihracat destekleri. Alternatif finansman 
kaynakları; Faktoring, Finansmana erişimdeki 
temel sorunlar. Banka ve kreditörlerle aynı dili 
konuşmak. Girişimcilik ve finansman kaynakları 
konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitmen Koray İnan tarafından konu 
ile ilgili önerilen kitaplar; Finansçı Olmayan-
lar İçin Finans Dr. Hakan Özerol, Buy-ology 
Martin Lindstrom, Mavi Okyanus Stratejisi W. 
Chan Kim / Renee Mauborgne, Risk Yönetimi 
Doç. Dr. Evren Bolgün / M. Barış Akçay, Para 
Piyasaları Prof Dr. A. Gültekin Karaşin ve En-
flasyon, Devalüasyon ve Faiz Dr. Saruhan Özel.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Eğitimleri devam ediyor

Ağır yükümlülükleriyle yürürlüğe giren İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda üyeler-
inin zarar görmemesi için çaba sarf eden 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca Temel 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitiminin ikincisi 
gerçekleştirildi.

İlki 25 Ocak tarihinde yapılan ve yoğun 
ilgi gören Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Eğitiminin ikincisi 31 Ocak tarihinde 
gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı 
Abdullah Yılmaz tarafından verilen ve 
70 kişi katıldığı eğitim, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyesi işletme sahipleri 
ve işletme çalışanlarına yönelik olarak 
gerçekleştirildi. Alınması zorunlu olan 
“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi” nde  
çalışanlarda iş güvenliği konusunda 
farkındalık yaratılması ve işletmelerde iş 
güvenliği kültürünün oluşmasına katkıda 

bulunulması amaçlanıyor. Eğitimlerde,  
katılımcılara İşletmelerin öncelikli olarak 
risk değerlendirmesi yapması, acil durum 
planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
planları hazırlanması, çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimlerini almasının artık 
zorunlu olduğu konuları anlatılıyor.
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Abdullah 
Yılmaz, katılımcılara eğitimde şu önemli 
uyarılarda bulundu; “Kanun kapsamında 
olan iş yerlerinde en az bir iş güvenliği 
uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık 
personelinin görevlendirilmesi gerekiyor. 
Ancak bu konuda kanuna göre sektöre ve 
çalışan sayısına göre zorunluluk tarihleri 
değişkenlik göstermekle birlikte, iş yerleri az 
tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörler 
olarak sınıflara ayrılmakta ve buralarda 
çalışanların sayısına bakılarak yasal zorun-
luluklar belirlenmektedir”.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”
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FTSO Haberler

Otomobilcilerin sorunu nitelikli eleman yetersizliği
Otomotiv sektöründe bulunan 

işletmecilerin bir araya gelme 
isteği doğrultusunda, sektörün sorunları ve 
işletmecilerin FTSO’ndan beklentilerinin 
öğrenilmesi amacıyla düzenlenen toplantı 20 
Şubat Çarşamba Günü yapıldı. Toplantıya Su 
Otomotiv, Acarlar, Bakırcılar Toyota, Renar ve 
Başaranlar şirketlerinden temsilciler katıldı.

Otomotiv sektöründe yaşanan 
sorunları en aza indirecek önerilerinin 
görüşüldüğü toplantıda konuşan FTSO Başkanı 
Akif Arıcan, FTSO olarak her zaman üyeler-
inin yanında olduğunu belirterek bunu her 
platformda üyelerine hissettirmek istediklerini 
dile getirdi.

Toplantıda, FTSO tarafından yürütül-
en çalışmalar hakkında bilgiler veren Arıcan, 
özellikle Babadağ’a yapılacak olan teleferik 
projesinin geldiği nokta ile bölge turizmine 
getireceği çeşitliliğin yanında Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi’ne bağlı Fethiye İşletme 
Fakültesinin eğitim öğretime başlaması için 
yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgi verdi.

Arıcan konuşmasında, sektör içindeki 
işletmelerin ortak sorunlara karşı ortak hareket 
etmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan işletmelerin tem-
silcileri en büyük sorun olarak kalifiye eleman 
eksikliğini gösterdiler. Özellikle teknik serviste 

yetişmiş eleman bulmakta sorun yaşadıklarını 
dile getiren işletmeciler, Çıraklık Eğitim 
Müdürlüğü ile iletişime geçerek motor bölümü 
açılması için çalışma başlattıklarını bu konuda 
FTSO’ndan destek beklediklerini dile getirdiler.

Fethiye’de fuar alanı oluşturulması 
için çalışma başlatılması görüşünde olan 
işletmeciler, Salı Pazarı Meydanında yapılan 
otomobil fuarının sağlıksız koşullarda 
gerçekleştiğini dile getirdiler. 

En büyük sorun olarak gösterilen 
yetişmiş eleman sorunu konusunda UMEM 
Projesi ile üye işletmelerin nitelikli eleman 
sorununu çözmek için çaba sarf ettiklerini 
belirten Akif Arıcan, FTSO bünyesinde yapılan 
çalışmalardan örnekler vererek “Siz isteyin 

kurs açalım. İşletmelerimizin nitelikli eleman 
sorununu çözmek için birim oluşturduk ve 
çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu. 

UMEM konusunda yapılan 
çalışmaları anlatmak için toplantıya davet 
edilen FTSO Muamelat Memuru İlkkan 
Büyüktahancı, işletmecilere bugüne kadar 
yapılan çalışmalar, açılan kurslar hakkında bilgi 
verdi. Satış temsilciliği kursunun başladığını, 
talep gelirse tekrar açılabileceğini belirten 
Büyüktahancı, bakım onarım kursu için 
girişimde bulunduklarını, teorik eğitimin 
verilebileceğini ancak uygulama eğitimi 
konusunda teknik servislerin destek vermesi 
durumunda kursun açılabileceğini dile getirdi. 

Kaya Köyüne 300 Yataklı Otel
Turizm Teşvik Kanunu uyarınca 

Kaya Köyü turizm yatırımcılarına 
açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kaya Köyü’nün Levissi olarak 
adlandırılan eski Rum evlerinin olduğu 
bölgeye 300 yataklı otel yapılması için 
harekete geçti. 

Bakanlığın internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca Levissi bölgesinin tamamı 
tahsise özel 6 bölgeye ayrılmış. 

300 yataklı otel yapılması için 
tahsise açılan, Levissi Bölgesinin üst 
kısmında orman sınırında içinde şapel 
olan birinci bölge 25. 270 m2 lik alanı 
kapsıyor.


