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FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan başkanlığındaki he-
yet, 1/1000 Ölçekli İmar Plan 
Notlarından kaynaklanan sorunları 
Ankara’ya taşıdı.     Sayfa 11’de   

GEKA ve 
KOSGEB 

Teklif 
Çağrılarını 

Açıkladı
Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
2015 yılında Aydın, Muğla ve 
Denizli illerinde “Alternatif 
Turizm, Üretim ve Ticaret 
Altyapısının Geliştirilmesi ile 
Yenilenebilir Enerji” projeler-
ine 25 milyon TL’lik destek 
sağlayacak.

    Sayfa  6-7’de

Üniversite İşletme İşbirliği Gelişiyor

FTSO İmar 
Planı Sorununu 

Ankara’ya Taşıdı

Güçbirliğinde Hedef 
Kış Turizminin 
Geliştirilmesi
Fethiye Meslek Kuruluşları 

Güç Birliği Platformu Şubat 
ayı toplantısında kış turizmi-
nin geliştirilmesine katkı 
sağlayacak spor tesisleri ile  
TÜRSAB tarafından Fethiye’ye 
yaptırılması planlanan kongre 
merkezi için yer önerilerini 
görüştü.              Sayfa 4’de

Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi 
Festivalinde Fırtına Gibi Esti

Meslek Lisesi İş’inin Güvencesi Pro-
jesi kapsamında İstanbul Uluslararası 
Mutfak Günlerine katılan Fethiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 
ülkeden 400’ü yabancı olmak üzere top-
lam 2000 yarışmacı aşçının 66 kategoride 
yarıştığı, 25’i yabancı 100 jüri üyesinin 
katıldığı yarışmalarda 2 gümüş, 3 bronz ve 

1 Merit özel ödülü alarak İlçemizi başarıyla 
temsil ettiler.       

Yine proje kapsamında Fethiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak, servis ve 
pastacılık dalı öğretmenleri Avrupa’nın en iyi 
eğitim kurumları arasında yer alan Mutfak 
Sanatları Akademisinin konuğu oldular.   

                                               Sayfa 3’de

Akademik bilgilerin işletmelere 
ulaştırılması amacıyla kurulan Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
faaliyetine başladı. FTSO’nun evsahipliğinde 
yapılan toplantıda konuşan akademisyenler, 
girişimcilik ve yenilikçi fikir ve projelere 

finans kaynağı bulmakta iddialı olduklarını 
dile getirdiler.

Toplantıda 2016 Yılında Muğla’da 
yapılması planlanan Ulusal Turizm Kongresi 
hakkında da bilgiler verildi.

 Sayfa 5’de
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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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Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası 
şu şekildedir:
•Fethiye’de sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamı oluşturmak,
•Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve 
yapıcı ilişkiler kurmak,
•Sürekli gelişen Oda sistemlerini 
kurarak ve işleterek, yenilikçi Oda 
refleksini kazanmak,
•Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve 
yasal mevzuata uygun hizmet vererek 
sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Vizyonumuz:
Türkiye’de öncü ve lider Oda olmak.

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

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

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından oda ve borsaların genel sekreter-
leri ile akreditasyon sorumlularına yönelik 
olarak düzenlenen “Akreditasyon Oryan-
tasyon Eğitimi” yoğun ilgi gördü. 10 Şubat 

2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
eğitime Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Kalite ve Eğitim Biriminden Deren Karasu 
katıldı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eğitim 

süresince, TOBB Akreditasyon Sistemi 
Süreci ve Akreditasyon Standardı Kriterle-
ri hakkında bilgiler verildi. Eğitim semine-
rinde 191 Akredite Oda/Borsanın mevcut 
iyi uygulamaları örneklerle anlatıldı.

FTSO’nun çalışmaları örnek 
gösterildi

TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri 
Volkan Tufan ve TOBB Kalite Temsilcisi 
Özge Karatepe tarafından verilen eğitimde 
iyi uygulama örnekleri arasında Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarından 
Stratejik Plan,  Meslek Komiteleri tara-
fından tespit edilen sektörel ve bölgesel 
sorunların kitap haline getirilerek ilgili ku-
rum ve kuruluşlara sunulan “Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” kitapçığı ile işletmelerin 
daha uzun ömürlü olması için uygulanan 
“Şirket Doktoru Projesi” diğer Oda ve Bor-
salara örnek olarak gösterildi. 

Hizmet kalitesinin Arttırılması 
Hedefleniyor

Akreditasyon Sistemi çalışmaları 
ile Türkiye genelindeki tüm Oda ve Borsa 
üyelerinin daha kaliteli hizmet alması, 
iş dünyasına bir model vazifesi görerek 
hizmet ağının büyümesine ve gelişmesine 
destek olması amaçlanıyor.  

Türkiye genelinde 365 Oda/Borsa 
arasında 33 A sınıfı akredite Oda/Borsa 
arasında yer alan Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, akreditasyon sistemi çalışmalarıyla 
üyelerine, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 
en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek 
sağlayarak ‘Türkiye’de Öncü ve Lider Oda 
Olma’ vizyonuna ulaşmayı hedefliyor.

TOBB AKREDİTASYON 
EĞİTİMİNDE FTSO RÜZGARI

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları 
kapsamında düzenlenen Akreditasyon Oryantasyon Eğitiminde 
FTSO rüzgarı esti.

FTSO’nun Stratejik Plan çalışmaları, Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri ile Şirket Doktoru Projesi örnek uygulama olarak gös-
terildi.

Bize 
www.fto.org.tr 

ve
www.facebook.com/

fethiyetso

 www.twitter.com/

fethiyetso
adreslerinden de

ulaşabilirsiniz.

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası

Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi 
Festivalinde Fırtına Gibi Esti

Fethiye Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi mutfak, servis ve pastacılık 
dalı öğretmenleri Avrupa’nın en 
iyi eğitim kurumları arasında yer 
alan Mutfak Sanatları Akademisinin 
konuğu oldular. 

Öte yandan 25 ülkeden 400’ü 
yabancı olmak üzere toplam 2000 
yarışmacı aşçının 66 kategoride 
yarıştığı 25’i yabancı 100 jüri üyes-
inin katıldığı 13. İstanbul Gas-
tronomi Fuarında katılan öğrenciler 
yarışmalarda 2 gümüş, 3 bronz ve 
1 Merit özel ödülü alarak İlçemizi 
başarıyla temsil ettiler.

FTSO tarafından, mesleki ve teknik 
eğitimin kalitesinin arttırılması ile hem 
ailelere hem de öğrencilere meslek seçimi 
konusunda  farkındalık yaratılması amacıyla 
hazırlanan MELİG projesi kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlerde 26- 27 Ocak 
2015 tarihlerinde Fethiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenleri Mutfak Sanatları 
Akademisinde düzenlenen faaliyete katıldı. 
MELİG Projesi kapsamında yapılan ziyarette  
bir günlük eğitim alan öğretmenler, çeşitli dal-
larda verilen eğitimlere de gözlemci olarak 
katılma imkanı buldular.

 MSA’ya giden öğretmenler önceden be-
lirlenen 14 öğrenci ile birlikte kısa adı TAŞFED 
olan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federas-
yonu tarafından 28- 31 Ocak 2015 tarihleri 
arasında düzenlenen 13. Gastronomi Festiva-
line katıldılar. 

Türk mutfağını dünyanın diğer mutfak 
kültürleri ile buluşturmak, ülkemizin aşçıları 
ile dünyanın önde gelen aşçıları arasında 
yakınlaşmayı ve karşılıklı bilgi alışverişini 
sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası 
İstanbul Mutfak Günlerinin 13.sü 28- 31 Ocak 
2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar 
Merkezinde yapıldı. 

Festival kapsamında, Dünya Şefler 
Birliği’nin (WACS) belirlediği standartlar çer-
çevesinde yapılan yarışmalar dünya genel-
inde ciddi bir prestije sahip.

Festival kapsamında düzenlenen 
yarışmaya katılan Fethiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinden 8 öğrenci, yarışmadan 
başarılı sonuçlarla ayrıldılar.  

Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinden 8 öğretmen ve 4 öğrencinin or-
ganizasyona katılması MELİG Projesinden 
karşılanırken, fuara katılan 14 öğrencinin gi-
derleri de Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar 
Derneğinin desteğiyle Fethiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi tarafından karşılandı. 

Öğretmenleri Mutfak Sanatları 
Akademisinde

MELİG Projesi kapsamında 26- 27 
Ocak 2015 tarihinde Mutfak Sanatları 
Akademisi’nde düzenlenen programa Fethiye 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Se-
dat Dostabakan, mutfak, servis ve pastacılık 
dalı öğretmenleri Sezgin Gündüz, Fatih Kuyu-
cak, Dilber Vatansever Sirek, Aynur Kuyu-
cak, Filiz Öztürk, İbrahim Güngör, İbrahim 
Erke, Pastacılık öğrencisi Ayşegül Erişgen ve 
MELİG Proje Koordinatörü Meltem Şimşek 
katıldı. Mutfak Sanatları Akademisi’nde 
servis öğretmenleri Yiyecek-İçecek Danış-
manı, Öğretim Görevlisi ve Eğitmen Ah-
met Uğuzluoğlu’ndan A La Carte Servis 
Uygulaması ve Banquet Servis Uygulamaları 
konularında eğitim aldılar. Mutfak ve 
Pastacılık öğretmenleri ise MSA‘nın Profesy-
onel Aşçılık ve Profesyonel Pasta ve Ekme-
kçilik Eğitimlerine gözlemci olarak katılarak 
MSA’nın uygulamalarını 
yakından izleme olanağı 
buldular. Programın so-
nunda MSA’nın Oditoryum, 
Müze, Kütüphane ve laborat-
uardan oluşan kampüsünü 
gezdiler.

 
Öğrenci ve 
Öğretmenler Gas-
tronomi Fuarında

Fethiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Öğretmen ve öğrencileri 
28- 31 Ocak 2015 tarihileri 
arasında TÜYAP’ta düzenle-
nen 13. İstanbul Gastrono-
mi Festivali’ne katılarak 
incelemelerde bulunma 
imkanı buldular. Festival 
kapsamında düzenlenen ve 

oldukça prestiji olan yarışma yoğun ilgi gördü. 
Yarışmaya Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinden katılan 8 öğrenci başarılı olmak 
için ter döktü. Yarışma sonunda öğrencilerin 
başarılı sonuçlar alması, başta okul yönetimi 
olmak üzere FTSO yöneticilerini mutlu etti. 

Lise Düzeyi Okullar katego-
risinde Yarışan öğrenciler ve 
ödülleri şöyle;
Esin Göktaşlı Balık Yarışması-Gümüş Madalya
MELİG Projesi Kapsamında katılan Ayşegül 
Erişgen Makarna Yarışması-Gümüş Madalya
Mahmut Ensar İzdeman Makarna Yarışması-
Bronz Madalya
Aysun Güler Restoran Tatlı Tabağı Yarışması-
Merit Belgesi
Burak Rahman Dikmen Restoran Tatlı Tabağı 
Yarışması-Bronz Madalya

MELİG Projesi kapsamında katılan Hıdır 
Yeşil-Mustafa Sazak–Hilal Saraylı Yılın En İyi 
Lisesi Yarışmasında Bronz madalya.
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Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Plat-
formu 2015 yılı Şubat ayı toplantısı 12 Şubat 
2015 tarihinde saat 16:00’da, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Meğri Salonunda yapıldı. 

Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan 
Gavcar, Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kamil 
Çoban’ın konuk olarak katıldığı toplantıya 
Güçbirliği Dönem Başkanı ve Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir, FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, SMMMO Başkanı Yaşar Bildirici, TÜR-
SAB Batı Akdeniz BYK Başkanı Süleyman Kaya, 
İMO Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, Makine 
Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Hakan 
Yetiş, Harita Mühendisleri Odası Fethiye Tem-
silcisi Ali Kuştan, FTSO Meclis Bşk Yrd. Ali Çelik, 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz 
katıldı.

Platformun bu ayki toplantı gündemini 
Değirmenbaşı’nda yapılan spor tesisleri ve 
yatırımlarının Gençlik Hizmetleri’nin İlçe Genç-
lik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Kulübü 
Başkanının katılımı ile değerlendirilmesi; 
TÜRSAB’ın Fethiye Bölgesine yapmayı plan-
ladığı kongre merkezi ile ilgili alanların değer-
lendirilmesi oluşturdu.

Dönem Başkanı Mehmet Soydemir, konuk-
lara Güç Birliği Platformu ve amaçları hakkında 
kısa bilgi verdi. 

KIŞ TURİZMİNİ GELİŞTİRMELİYİZ
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Antalya’nın 

kış aylarında spor kulüpleri sayesinde kış tu-
rizminin geliştiğini belirterek bunun Fethiye’de 
yapılabilirliğinin araştırılmasını istediklerini 
dile getirdi. Bu sene Babadağ’a açılan 1200 pis-
ti sayesinde uçuşların kış aylarında da devam 
ettiğini belirten Akif Arıcan, yamaç paraşütü 

uçuşları için yurtiçi ve dışından gelen olduğuna 
dikkat çekti.

Yıllardır turizmin 12 aya yayılması için 
spor turizminin konuşulduğunu belirten Akif 
Arıcan, ilçemizin buna uygun olup olmadığı 
konusunda Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk 
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 
Kamil Çoban’ın görüşleri ile İlçemizde devam 
eden yatırımlar hakkında bilgi istedi. Spor tu-
rizminin gelişmesi için meslek kuruluşu tem-
silcileri olarak kamuoyu oluşturma görevini 
yerine getirmek istediklerini belirten Arıcan, 
“İlçemizde kış ve spor turizminin gelişmesi 
ve gereken yatırımların gelmesi için elimiz-
den geleni yapmak istiyoruz. Bu toplantıda 
buna karar verelim demiyoruz ama neler 
yapılabileceğini, nereden başlanacağını, hangi 
alanları değerlendirebileceğimizi konuşmak 
istiyoruz” dedi. 

“GENÇLİK MERKEZİ CİDDİ EKSİKLİĞİ 
GİDERECEK”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 
Kamil Çoban, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgi 
verdi. Spor turizmi için yapılması düşünülen 
konuları, 20 yıl önce yapılmalıydı diyen Çoban, 
Fethiye Şehir Stadı yanında devam eden Genç-
lik Merkezi ve Değirmenbaşı’nda devam eden 
kapalı spor salonu hakkında bilgiler verdi. 
Değirmenbaşında 90 dönüm arazi tahsis 
edildiğini bunun 13.5 dönümüne kapalı spor 
salonunun yapıldığını, ayrıca iki tane de amatör 
maçların yapılacağı nizami sentetik zeminli id-
man sahası yapılacağını belirten Çoban, Fethiye 
Şehir Stadı yanında inşaatı devam eden 2065 
m2 alana kurulan Gençlik Merkezinde her 
türlü spor ve antrenmanın yapılabileceğini 

söyledi. Tiyatro ve sahne sanatları gösterilerine 
de ev sahipliği yapabilmesinin yanında satranç 
kursu, plastik sanatlar, müzik ve fotoğrafçılık 
kurs atölyelerini de içinde barındıracağını be-
lirten Kamil Çoban, Fethiye’de ciddi bir eksikliği 
gidereceğini dile getirdi.

Her iki binanın da mayıs ayında tamam-
lanacağını belirten Çoban, “Gençlik Merkezinin 
yerinin doğrudur veya yanlıştır. Ama bir çok 
etkinliğe ev sahipliği yapacak bir yatırım 
Fethiye’ye geliyor. Spor turizminin başlaması 
için yapılacak çok şey var. Kurum olarak her 
türlü desteği veririz. Şuanda bir kapalı salonu-
muz var. Doğal olarak herkes kullanmak istiyor, 
bunun için kavgalar oluyor. Yağmur yağıyor 
çatısı akıyor. Durumu bu” dedi.

“FETHİYE BUTİK ANTALYA OLABİLİR”
Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk, Güç 

Birliği Platformu üyelerine teşekkür ederek 
“Çok önemli bir konuya temas ettiğinizi 
söylemek isterim. Sosyal faaliyetlerin hayata 
geçirilmesi için idarecilerin hemfikir olması 
lazım. Fethiye’de biraz benmerkezci yaşıyoruz. 
Yerelde birliği sağlayabilelim ki yukarıdan bir 
şeyler isteyip alabilelim. Spor kulüpleri
nin kamp yapması konusunda Antalya örneği 
veriliyor. Antalya’da 700’ün üzerinde saha 
var. Devre arası 5 bin civarında kulüp kamp 
yapıyor. Fethiye için bu çalışmalar yıllar önce 
yapılmalıydı. Şimdi siz el attınız ancak hepimiz 
birlikte çalışmalıyız. Fethiye bir Antalya gibi 
olamaz ancak butik Antalya olabilir” dedi.

Fethiye çevresine ormandan da tahsis 
edilecek alanlarla birlikte yaklaşık 20- 30 saha 
yapılabileceğini belirten Öztürk, “Ölüdeniz 
stadı var, Çamköy’de stat var ama 25 yıllığına 
özel şahıslara kiraya verilmiş. İmar planlarında 
Çiftlik’te spor alanı olarak ayrılan 30 dönüm 
arazi var çalışma yok.  Karaçulha’da spor alanı 
olarak ayrılan alanlar var. Bunları da göz önüne 
almalıyız. Her takım yılda iki kez kamp yapıyor. 
Buraya Beşiktaş geldiğinde çok güzel bir or-
tam oluştu. Beşiktaşlı yöneticiler çok mem-
nun kaldılar ve tekrar gelmek istediler ancak 
saha ve otel yetersiz kaldığı için gelmediler. 
Muğla’da tek profesyonel takım Fethiyespor, 
bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Muğla 
geneli için spor alanlarının geliştirilmesi için 
bir çalışma yaptık. Bunu sizinle paylaşabiliriz” 
diye konuştu.

Değerlendirmenin sonunda konuya ilişkin 
daha detaylı araştırma yapılması amacıyla mart 
ayın yapılacak toplantıya Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ile Fethiye Belediyesinin ilgili birim-
lerini davet etme kararı alındı. 

“KONGRE MERKEZİ ÜNİVERSİTE ALANI-
NA YAPILSIN”

TÜRSAB’ın Fethiye Bölgesine yapmayı 
planladığı kongre merkezi ile ilgili alanların 
değerlendirilmesi konusunda da Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar, 
kongre merkezinin İşletme Fakültesinin kam-
pus alanına yapılması önerisinde bulundu. 
Toplantıda bu önerinin yasal yönlerine de 
bakılarak değerlendirilmesine karar verildi.

Güç Birliğinde Hedef Kış 
Turizminin Geliştirilmesi

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu Şubat ayı toplantısında 
kış turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak spor tesisleri ile  TÜRSAB 
tarafından Fethiye’ye yaptırılması planlanan kongre merkezi için yer 
önerilerini görüştü.

27 Şubat Cuma Günü saat 14.30’da 
FTSO Binasında yapılan toplantıya Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Ba-
har, MSKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 
ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü 
Prof. Dr. İlkay Kuşcu, FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, İnşaat Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, 
Harita Mühendisleri Fethiye Temsilcisi Ali 
Kuştan, FETOB’dan Zihni Bilgiç, TÜRSAB 
Batı Akdeniz BYK’dan Salih Taşçı, Turizm 
Danışma Müdürü Güler Uymaz, akad-
emisyenler ve turizmcilerin çoğunlukta 
olduğu FTSO üyeleri katıldı. 

Üniversite sektör iş birliği önemli
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 

Arıcan, açılış ko
nuşmasında “Bir 
Üniversite ve Sek
tör temsilcileri ile 
turizm sektörün
de hangi konular
da katkı sağlanabi
leceğini görüşe
ceğiz. Bu konular 
üzerinde bu güne 
kadar özlediğimiz 

birlikte iş yapma kültürünü, ortak akılı 
yaratma kültürünün oluştururuz. İnşallah 
bundan sonra Muğla bölgemizin üni-
versite sektör işbirliği ile iş alanlarını 
genişleterek büyütürüz. Birlikte çalışıp 
bu konuda katkısı olanlara da birlikte 
teşekkür edeceğiz” dedi. Arıcan, FTSO 
tarafından yapımına büyük destek verilen 
Fethiye İşletme Fakültesinin kendi yerinde 
eğitime başlaması ile birlikte Fethiye’de, 
üniversite- işletme işbirliğinin daha iyi 

anlaşılacağını ifade etti.

Kongre Bodrum’da Yapılacak
Turizm sektöründe akademisyenler 

ile sektörün temsilcilerini buluşturan Ul-
usal Turizm Kongresi’nin 17’incisi 2016 

Yılında Bodrum’da 
gerçekleştirilecek. 
Kongrenin ev sahip-
liğini Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversite-
si Turizm Fakültesi 
üstleniyor.

Turizm Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Ozan Bahar, Tu
rizm Fakültesi hak-

kında bilgiler verirken 18 Akademisyen 
ve 1625 öğrencisi bulunduğunu dile get-
irdi. Konuşmasında 2016 yılında yapılacak 
Ulusal Turizm Kongresi ve organizasyon 
hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ozan Bahar, 
yapılabilecek işbirliği ve fikir alışverişi için 
geldiklerini söyledi. Sadece akademik bir 
kongre olmaması için sektör temsilcileri-
nin panellere çekmek istediklerini belirten 
Ozan Bahar, Kongrenin “Akademi- sektör el 
ele (buluşması)” konu başlığıyla organize 
edileceğini söyledi.

Turizmin tüm önemli paydaşlarını 
buluşturması açısından kongrenin önem
li olduğunu belirten Ozan Bahar, “Tür-
kiye’nin önde gelen akademisyenleri, 
STK’ların temsilcierini, yerel idareciler ile 
işletmecileri bir araya getireceğiz”

Kongre için başta Turizm Bakanlığı 
olmak üzere, Muğla Valiliği, üniversite, 
Ticaret Odaları ile Muğla’daki sivil to-
plum kuruluşlarından destek bekle-

diklerin belirten Bahar, “Toplam üç gün-
lük bir organizasyon olacak. Ekim ayında 
gerçekleştirilecek” dedi. 

“İş Fikilerine Finans Buluyoruz”
Toplantının ikinci bölümünde 

Teknoloji Transfer 
Ofisinin tanıtımı ya-
pıldı. MSKÜ Mühen-
dislik Fakültesi De
kanı ve Teknoloji 
Transfer Ofisi Koor-
dinatörü Prof. Dr. 
İlkay Kuşcu, Teknolo-
ji Transfer Ofisinin 
işlevi ve yapacağı çalışmaları kısa örnekler-
le sundu. Amaçlarının fikirlerin ürünlere 
dönüşmesine katkı sağlamak olduğunu 
ifade eden Kuşcu, “Bize girişimcilik ve 
yenilikçi fikirlerle gelin, biz sizi doğru in-
sanlarla buluşturup, ihtiyacınız olan para 
kaynağını bulalım” diye konuştu.

Ülkemizin bu tür uygulamalarla 1 
ton mermer satıp bir küçük çip almak-
tan kurtulmanın yolunu aradığını be-
lirten Kuşçu, “Bir fikriniz var, nereye 
başvuracağınızı bilmiyorsunuz, biz sizin 
için araştırıyoruz. başvuruyoruz, takip edi-
yoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Tuğba 
Uçma Uysal, teknoloji transfer ofisinin 
Teknopark gibi kur-
uluşların bir önceki 
evresi olduğunu be-
lirterek “Üniversite-
deki bilginin, sek-
tördeki işletmelere 
aktarılmasını sağlıyo-
ruz. Fikirlerin hayata 
geçmesine, ürüne dö
nüşmesine aracılık 
ediyoruz. Bir proje 
fikriniz var. Uygun fonları nasıl bulurum 
diye düşünüyorsanız bize gelin. Biz sizin 
yerinize uygun fonu buluruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük organizasyonu olarak değerlendirilen Ulusal Tu-
rizm Kongresinin 2016 yılında Turizm Fakültesinin organizasyonunda 
Muğla’da yapılması ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Trans-
fer Ofisi hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Üniversite İşletme İşbirliği Gelişiyor

Akif Arıcan

Ozan Bahar

İlkay 
Kuşçu

Tuğba Uçma Uysal
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Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
2015 yılında Aydın, Muğla ve Deni-
zli illerinde “Alternatif Turizm, 
Üretim ve Ticaret Altyapısının 
Geliştirilmesi ile Yenilenebilir E-
nerji” projelerine 25 milyon TL’lik 
destek sağlayacak.

Kısa adı GEKA olan Güney Ege 
Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Proje Teklif 
Çağrısını açıkladı. 

Güney Ege Bölgesi’nde alternatif tu-
rizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi 
amacını taşıyan ‘Alternatif Turizm Mali 
Destek Programı’ Kar Amacı Güden 
İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm ve 
Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik 
Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programı olmak üzere iki farklı bileşenden 
oluşuyor.

25 milyon TL kaynak kullandırılması 
planlanan teklif çağrısında, Kâr Amacı 
Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Tu-
rizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri-
ne Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı, 
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yöne-
lik Yenilenebilir Enerji ve Küçük Ölçekli 
Altyapı Projelerine Yönelik Üretim ve 
Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programları yer alıyor.  

Konuyla ilgili olarak yapılan 
açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Bu program kapsamında toplam 14 
milyon 500 bin TL’lik kaynağın bölgede 
projesi başarılı bulunan işletme ve kurum-
lara aktarılması planlanıyor. Toplam 8 mil-
yon TL kaynak ayrılan Kâr Amacı Güden 
İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm Mali 
Destek Programında; termal ve sağlık tu-
rizmi ile spor, macera ve doğa turizminin 
geliştirilmesinin yanı sıra yöresel ürün-
lerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme 
entegre edilmesi amaçlandı. Azami proje 
süresinin 12 ay olduğu programa kâr amacı 
güden işletmeler, sermayesinin tamamı ya 
da yüzde 75′inden fazlası özel sermayeye 
ait olan işletmeler ile bu kapsamdaki küçük 
ve orta büyüklükteki işletmeler başvuru 
yapabilecek. Program kapsamında, doğal 
yaşam, termal turizm ve agro-turizm kon-
septine uygun konaklama tesisleri, sualtı 
dalış, sörf, kitesörf, yamaç paraşütü, yel-
kencilik gibi eğitim merkezleri, alternatif 
turizmde butik otelciliğe yönelik konak-
lama tesisleri, yöresel ürünleri ve yerel 
kültürü içeren özel müzecilik, bölgenin 
turistik değerlerine özgü hediyelik eşya 

üretimi, termal konaklama tesislerinde 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, tedavi 
odaklı faaliyetlerin geliştirilmesi vb. pro-
jelere asgari 50 bin TL azami ise 500 bin 
TL destek sağlanacak.

Kar amacı gütmeyen kuruluşların 
başvuru sahibi olduğu Alternatif Turizm 
Altyapısı Mali Destek Programında ise 
(Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri) toplam 6 
milyon 500 bin TL’lik bir bütçe belirlendi. 
Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, yerel 
yönetimler, üniversite rektörlükleri, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
STK’lar ve turizm altyapı birlikleri Al-
ternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programına başvuru yapabilecek. Alter-
natif turizm öğelerinin yenilikçi yöntem-
lerle tanıtılması, termal ve sağlık turizmi, 
yayla ve kış turizmi, agro turizm, trekking, 
bisiklet, rafting, dağcılık, motokros vb. al-
ternatif sporlara yönelik turizm, müzecilik, 
tarihi yapıların restorasyonu ve alternatif 
turizmde akıllı telefon uygulamaları gibi 
projelere asgari 100 bin TL azami ise 600 
bin TL kaynak tahsis edilecek.
ÜRETİM VE TİCARETE 6,5 MİLYON TL

Üretim ve Ticaret Altyapısının 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında 6 milyon 500 bin TL destek 
verilecek. Kar amacı gütmeyen kurum ve 
kuruluşların projelerine asgari 100 bin TL 
azami ise 600 bin TL destek sağlanacak. 
Bölgede üretim ve ticaret alanlarında 
sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, hizmet 
kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması, 
verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması ile pazarlama imkânlarının ve 
pazar ağlarının güçlendirilerek tanıtılması 
amacıyla tasarlanan programda uygulama-
ya geçecek projelerin süresi 24 ay olacak. 
YENİLEBİLİR ENERJİYE ÖNEMLİ DESTEK

Bölgede yenilenebilir enerji 
kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji 
maliyetlerinin azaltılması amacıyla kar 
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 
yönelik tasarlanan Yenilenebilir Enerji 
Mali Destek Programı için 4 milyon TL’lik 
bir bütçe belirlendi. Bu kapsamda özel-
likle; üniversite rektörlükleri, kamu, ye-
rel yönetimler, teknoloji geliştirme bölge-
leri, STK’lar, KSS ve OSB’ler ile Birliklerin 
projelerine değerlendirmede öncelik 
verilecek. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, 
jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine 
yönelik projelerin destekleneceği prog-
ram kapsamında bölgede üretim süreçle-
rinde, atık yönetiminde, kamusal alan-
larda yenilenebilir enerjinin ve yenilikçi 
uygulamaların yaygınlaştırılması hedef-
leniyor. Proje süresinin 12 ay olduğu prog-
ramda uygun projelere asgari 100 bin TL 
azami 600 bin TL hibe desteği sağlanacak.
 BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

2015 Yılı Mali Destek Programları 
hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi 
ve eklerinin tamamı GEKA’nın Denizli’deki 
merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım 
Destek Ofislerinden ve Ajansın internet si-
tesinden (www.geka.org.tr) temin edilebil-
iyor. Proje tekliflerinin son başvuru tarihi 
08 Mayıs 2015 saat 18.00 olarak belirlendi. 
Başvuru sahiplerinin öncelikle 08 Mayıs 
2015 saat 18.00′e kadar Ajansın internet 
ortamında yer alan Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek 
Yönetimi (KAYS-PFDY; http://portal.kays.
kalkinma.gov.tr/) üzerinden başvurularını 
yapmaları gerekiyor. Daha sonra sistem-
den çıktı alınarak 15 Mayıs 2015 Cuma 
günü saat 18.00′den önce matbu olarak 
ajansa ulaştırılması gerekiyor.

KOSGEB, “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini 
ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” 
ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” 
konulu KOBİ Proje Destek Programı Proje 
Teklif Çağrısını ilan etti.
KOSGEB İdaresince KOBİ’lere yönelik 
“KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Ku-
rumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve 
KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” ko-
nularında toplam bütçe 100 milyon TL. 
Bu kapsamda teklif edilen proje süreleri, 
en az 6 ay en fazla 24 ay.  % 60 oranında, 
150 bin TL kadar destek verilebilecek. 
Örneğin 250 bin TL lik bütçeli proje 
150.000 TL destek verilebilecek, 100 bin 
TL bütçeli projeye ise 60 bin TL destek ver-
ilme imkânı olacak.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu 
bilgilere yer verildi; “Her bir başvuru sahi-
bi, iki konudan en fazla biri için proje tek-
lifi sunabilir. Proje Teklif Çağrısı, KOSGEB 
KOBİ Proje Destek Programı Uygulama 
Esasları hükümleri uyarınca yürütülmek-
tedir. Başvurular, KOSGEB’in online sistemi üze
rinden yapılacaktır. Uygulama Esaslarının 6. 
Maddesinde “İşletme, başvuru evraklarını 
ilan edilen son başvuru tarihinden 7 gün 
sonrasına kadar Hizmet Merkezine tes-
lim eder” hükmü yer almaktadır. Başvuru 
Sahibi işletmeleri, projelerini sunmadan 
önce proje hazırlama konusunda alacağı 
danışmanlık hizmeti bedelleri, projenin 
kabul edilmesi halinde KOSGEB tarafından 
1500 TL’ye kadar desteklenmektedir”.
Başvurular, www.kosgeb.gov.tr internet 
adresinden yapılacak.
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE 
TEKLİF ÇAĞRISI
Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve 
Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek
Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi
UYARI: İşletmeler belirlenen konulardan 
sadece biri için başvuru yapabilecektir.
2. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
KOBİ’lerin sağlıklı bir biçimde büyüye-
bilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi
ve ekonomideki etkinliklerinin attırı-
labilmesi için özellikle yönetim beceri-
lerinin ve kurumsal yetkinliklerinin ge-
liştirilmesi büyük önem arzetmektedir.  
Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı 
rekabet anlayışı dikkate alındığında; 
tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya 
pazarlarına ve yerel pazarlara markala-
narak sunulmasının bir zorunluluk haline 
geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin 
uluslararası rekabet gücü kazanmalarında 
ve marka olmalarında doğru stratejilere 
ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir.
Ülkemizde işletmelerin %99’unu oluş-

turan KOBİ’lerin yapısı büyük çoğunlukla 
aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler ku-
rucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı 
ile hızlı ilerleyen işletmeler olup belirli 
bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlar-
la karşılaşmaktadırlar. Bu işletmelerde 
bütüncül ve sistemli bir yak laşım olmaması, 
işletme faaliyetlerinde kontrol ve ku-
rucuya bağlı olarak hayatını sürdürme-
leri, yaşam ömürle-rini kısaltan bir faktör 
olarak görülmektedir. İşte Kurumsallaşma 
özellikle aile işletmelerinde faaliyetle-
rinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin 
uzatılması açısından büyük önem arzet-
mektedir.
Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve 
yeni gelişmeler işletmelerin eski kural-
lara göre rekabet edebilmelerini olanaksız 
hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dün-
ya genelinde işletmeler, pazar paylarını 
arttırabilmek ve rekebet edebilmek için 
yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı 
önceliklendirmekte ve hem ar-ge faali-
yetlerine hem de markalaşmaya ciddi 
yatırım yapmayı zorunlu hale getir-miştir.
Keza markalaşma ve kurumsallaşma arasında 
da doğrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir 
işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle ku-
rumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak 
kabul edilmektedir. Marka her ne kadar 
yenilikçiliğin getirisini garanti altına alsa 
da, bunu sürdürülebilir kılmak için kurum-
sal bir yönetim anlayışını da beraberinde 
tesis etmek gerekir.
KOSGEB olarak bu tespitlerden yola 
çıkarak ve kurumsal yükümlülüklerimizde 
dikkate alındığında, KOBİ Proje 
Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin 
Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yet-
kinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin 
Markaya Yönlendirilmesi” konularında 
çağrıya çıkılması ve KOBİ’lerin projeleri-
nin desteklenmesi yönünde çalışmalarını 
tamamlanmış bulunmaktadır.
3. Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi:  30 Ocak 2015
*Çağrı Kapanış Tarihi: 20 Mart 2015 - saat 
23.50
* Proje başvuru formunun işletme 
tarafından www.kosgeb.gov.tr üzerin-
den doldurularak onaylanması gereken 
en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarih-
ten sonra sistem proje başvurularına 
kapatılacağından hiçbir şekilde proje 
başvurusu yapılamayacaktır.
4. Proje Başvurusu
Proje Başvuru Formu www.kosgeb.gov.
tr internet adresinden doldurulup çıktısı 
alınarak eki belgelerle birlikte  İlgili KOS-
GEB Hizmet Merkezine verilir.

5. Destek Şartları
Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay
KOSGEB Destek üst sınırı :150.000 TL
Destek Oranı*: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 
4., 5., ve 6. Bölgelerde %60
*19.06.2012 tarih 28328 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Dev-
let Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı
6. İlgili Belgeler
- KOBİ Proje Destek Programı Uygulama 
Esasları
KOBİ Proje Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
•İşletmelere özgü sorunların işletmeler 
tarafından projelendirildiği ve projelendir-
ilen maliyetlerin desteklenebildiği bir pro-
grama ihtiyaç duyulması,
•KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin 
oluşturulması,
•İşletmelerin proje yapabilme kapasitele-
rinin geliştirilmesi,
•Esnek destekleme sistemine ihtiyaç 
duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgel-
erde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
•İşletmelerin; üretim, yönetim-organi-
zasyon, pazarlama, dış ticaret, insan 
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yöneti-
mi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları 
projeler desteklenir.
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
•Bu program kapsamında desteklenecek 
proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, 
arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve ben-
zeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosy-
al güvenlik primleri, haberleşme giderleri, 
proje ile ilgili olmayan personel giderleri, 
enerji ve su giderleri, kira giderleri, finans-
man gider-leri, proje ile ilişkilendirilmemiş 
diğer maliyetler desteklenmez.
•Proje kapsamında desteklenmesi uygun 
görülen gider gruplarının toplamı Kurul 
tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her 
bir proje gider grubunun desteklemeye 
esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, 
malzeme için, sabitlenen toplam tutarın 
% 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/
diğer gider gruplarının her biri için % 
40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje 
bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu 
tutarları değiştirmez.

KOBİ’ler KOSGEB Desteğiyle Marka Olacak
GEKA Alternatif Turizm ve Yenilenebilir 

Enerjinin Geliştirilmesini Hedefliyor KOSGEB Teklif Çağrısını Açıkladı
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Kayıtdışının Önüne Geçelim
Muğla Vergi Dairesi Başkanı 

Hüseyin Bayar Vergi haftası etkinlik-
leri kapsamında ziyaret ettiği FTSO 
Yönetimini tebrik ederek başarılı 
çalışmaların devamını diledi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
Hüseyin Bayar’dan üyelerini sıkın-
tıya sokan haksız rekabetin önlen-
mesi için etkin mücadele istedi. 

Beraberinde Grup Müdürü Ah-

met Arslan, Fethiye Vergi Dairesi Müdürü 
Hasan Erdoğan ve Fethiye Vergi Dairesi 
Çalışanları Gürsen Âlim, Nurer Günal, Melek 
Kanat ile birlikte FTSO’na gelen Muğla Vergi 
Dairesi Başkanı Hüseyin Bayar, Vergi haftası 
dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınız zi-
yaret ettiklerini belirterek “Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasının başarılarını izleyen biri-
yim. Tüm üyelerinize bol kazanç ve sağlık 
diliyoruz” diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, üyeleri-
nin haksız rekabet nedeniyle yaşadıkları 
mağduriyetin önüne geçilmesini istediği 
konuşmasında “Ziyaretiniz için teşekkür 
ederim. Biz Türkiye’de kayıt dışı ekonomin-
in önlenmesini ve her şeyin kayıt altına 
alınmasını istiyoruz. Ülkemizdeki vergi 
sisteminin adaletli bir şekilde işlemesini 
diliyoruz. Vergi affı çıkıyor ve vergi verenle 
vermeyen aynı duruma geliyor. Vergisini 
sürekli zamanında gününde ödeyenlere in-
dirim yapılabilir mi? Vergisini düzenli ödey-
ene ne gibi ayrıcalıklar uygulanabilir? Hep 
verenin üstüne değil, vergiyi herkese nasıl 
yayabiliriz? Biliyoruz ki bu çalışma bakanlık 
düzeyinde yapılması gerekiyor.” Diyerek 
Bayar’a taleplerini iletti.

Bayar, “Her zaman düzenli vergi 
veren bu milletin tepesindedir. Yüreğindedir. 
Yanlış yapan da o yanlışın hesabını mutlak 
suretle verir. Yanlış yapanla doğru yapanın 
eşit olması mümkün değil. Bizim nazarımızda 
vergisini düzenli ödeyen insanın devlet in-
dinde yeri çok fazladır. Yanlış yapan günün 
birinde bunu misliyle ödeyecek. Vergisini 
düzenli ödeyenler için önerinizde ise o 
konuda çalışmalar yapılıyor. Küçük de olsa 
bir jest yapılırsa sizi de memnun edeceğini 
düşünüyorum. Bizim insanımız illa da bana 
bir şey yapılsın diye beklemeyen insanlardır. 
Siteminizi kabul ediyorum ancak olmasa da 
sizler bize kızmazsınız.” sözleri ile Arıcan’ın 
talebine açıklık getirdi.

Kadınlara Yönelik Politikalar Belirlenecek 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan 

Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri ve Meslek Komitelerin-
den kadın üyeler 24 Şubat 2015 Salı günü FTSO’da bir araya geldi. 

Kadın girişimciler toplantıda, kadın girişimcilerin ve genel 
olarak kadınların sorunlarını ele aldı. Bölgemizde kadınlara 
yönelik sosyal politikaların belirlenebilmesi ve hayata geçirilme-
si için neler yapılabileceği konusu hakkında görüş alış verişinde 

bulunulan toplantıda, Fethiyeli Girişimci Kadınlar 2015 yılında 
bu politikaların belirlenebilmesi için etkin ve kararlı şekilde 
çalışma kararı aldı.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin’in moderatörlüğünde 
yapılan toplantıya, Yasemin Çınar, Kıymet Günay, Özlem Kutlu, 
Çiğdem Fidan, Aysel Göksu, Münüre Uysal, FTSO’dan Aybike 
Özer ve İlkkan Büyüktahancı katıldı.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından yürütülen ve Avrupa Birliği fonlarından 
desteklenen Meslek Lisesi İş’inin Güven-
cesi Projesi kapsamında mesleki ve teknik 
eğitimin öneminin anlatıldığı tiyatro oyunları 
sergilenecek. Tiyatro oyunlarıyla mesleki 
ve teknik eğitim konusunda farkındalığın 
yaratılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 7 Ocak 2015 tarihinde iha-
leye çıkan tiyatro oyunları için biri İstanbul’dan 
olmak üzere 3 firma teklif vermişti. Kurul 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
ihaleyi Fethiye’de bulunan Kibele Sanat Evi 
kazandı. İhale sözleşmesi 9 Şubat 2015 Pazar-
tesi günü saat 13:00 da Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası Meğri Salonunda imzalandı. İmza 
törenine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burhanettin 
Tuna, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin ve 
Kibele Sanat Evi Sahibi Sibel Bayhan katıldı. 

“10 bin 5 yüz EUROluk bir projeye 
imza atıyoruz”

FTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Burhanettin Tuna yapılan sözleşmeye ilişkin 
şunları söyledi: “Ticaret ve Sanayi Odamızın 
faaliyetlerinden birini daha bugün burada icra 
ediyoruz. Bilindiği üzere odamızın yürüttüğü 
MELİG Projesi kapsamında Fethiye’de 
ve Seydikemer’de 10 ortaokula, mesleki 
eğitimin farkındalığını anlatmak için tiyatro 
gösterisi sergileyeceğiz. Bunun için ihaleye 
çıkmıştık. Bu ihaleyi verdiği proje ve fiyat tek-
lifi ile Kibele Sanat Evi kazanmış bulunuyor. 
10 bin 5 yüz 80 EURO luk bir projeye imza 
atıyoruz. Bu projenin öncelikle ilçemizde ve 

Seydikemer’de sergilenecek okullarda ve 
eğitim camiasına ve Fethiye halkına, odamıza, 
esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Kibele Sanat Evinin başarısını diliyorum. 
İnşallah hayırlı uğurlu olur.”

En iyi bildiğimiz işi yapıyoruz, mutluyuz
Kibele Sanat Evi Sahibi Sibel Bayhan da 

“Öncelikle böyle bir projeyi Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile gerçekleştiriyor olmaktan çok 
mutluyuz. En iyi bildiğimiz işi yapacağız. Bir 
şekilde ifade edeceğiz kendimizi Fethiye’de. 
Bu oyunda geleneksel Türk tiyatro motiflerin-
den yola çıkıp bir meslek edindirme ve bilinç-
li meslek edindirme ile ilgili bir bütün içinde 
birbirine bağlanan küçük küçük hikâyelerin 
olduğu bir oyun hazırladık. Keyifli ve eğlenceli 
bir oyun. Biz çalışırken çok eğleneceğimizden 
eminiz. Bunun için herkese teşekkür ediyo-
rum. Kibele Fethiye’de olmaya devam ede-
cek.” dedi.

Belki de ilk kez tiyatro izleyecekler
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Füsun Şahin tiyatro oyununun 
gez-ici tiyatro olduğunu belirterek: “Meslek 
Lisesi iş’inin Güvencesi Projesi kapsamında 
biz, sekizinci sınıf öğrencilerine meslek seçi-
minde daha çok didaktik, sanatın gücünü 
kullanarak meslek lisesi seçimi yapmaları 
konusunda projemizde tiyatro gösterileri-
ni ön görmüştük. Gezici bir tiyatro olmasını 
öngörmüştük. Neden gezici tiyatro? Fethi-
ye ve Seydikemer’e bağlı dağ köylerindeki 
çocuklarımıza meslek seçiminde rehberlik 
yapmak istedik. Bu bağlamda tiyatro gerçek-

ten etkili olacak ve ihalemize İstanbul, Ankara 
ve Fethiye’den çeşitli tiyatro ekipleri katıldı. 
En iyi senaryo ile Fethiye’den çıkan bir tiyatro 
ekibinin bunu almasından biz çok mutluyuz. 
Sibel Hanım da Kibele’nin sahibi olarak ulu-
sal kanallarda da dizilerde de yer alıyor. Bu 
anlamda onun da bir bilinirliği ve tecrübesi 
var. Bundan da faydalanacağımızı umuyorum. 
Mart nisan gibi tiyatro gösterilerimiz sah-
nelenmeye başlanacak. Bu tiyatroda sekizinci 
sınıf öğrencileri, veliler, öğretmenler ve bütün 
köy halkı olacak. Köyün meydanında bu tiyat-
royu sergileyeceğiz.  Yani bütün köy cümbür 
cemaat bu tiyatroyu izleyecek. Belki de bu 
vesileyle o köylere ilk defa bir tiyatro oyunu 
götürmüş olacağız ”

Fethiye ve Seydikemer’e bağlı köy 
okullarında sergilenecek oyunlarla ortaokul 
son sınıf öğrencilerinin mesleki eğitim konu-
sunda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Proje 
kapsamında 10 okulda sergilenecek olan oyu-
na öğrencilerin yanı sıra eğitimciler, aileler ve 
köy haklıda izleyici olarak katılabilecek. Bu 
sayede mesleki eğitimin anlatılması, ortaokul 
öğrencilerinin mesleki eğitimine yönlendir-
ilerek iş piyasasının kalifiye eleman ihtiyacının 
karşılanması ve Fethiye bölgesinde işsizliğin 
önüne geçilmesi hedefleniyor.

Oyunun sergileneceği okullar:

Fethiye İlçesine Bağlı Okullar:
1.     Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Or-

taokulu
2.     Esenköy Şehit Er Asım Özdemir Or-

taokulu
Seydikemer İlçesine Bağlı Okullar:
3.     Kemer Şehit Gürcan Akan Ortaokulu              
4.     Güneşli Ortaokulu
5.     Alaçat Şehit Er Adem Şimşek Orta-

okulu
6.     Karadere Ortaokulu
7.     Bağlıağaç Şehit Nizamettin Akan 

Ortaokulu
8.     Eşen Ortaokulu
9.     Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan 

Küçükçoban Ortaokulu
10.    Seki Ortaokulu

Mesleki Eğitimin Önemi 
Tiyatro İle Anlatılacak

MELİG Projesi kapsamında gerçekleştirilen tiyatro ihalesinin 
Fethiye’den Kibele Sanat Evi kazandı. 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yürütülen Meslek Lisesi İş’inin 
Güvencesi projesi kapsamında kurulan 
ve Fethiye iş verenler ile mesleki eğitim 
kurumlarını bir araya getiren Fethiye 
Mesleki eğitim ve İstihdam Komitesi Şubat 
ayı toplantısı 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 
10:00 da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meğri Salonunda yapıldı. MELİG Projesi 
kapsamında bir ay içinde gerçekleştirilen 
faaliyetlerin gözden geçirildiği toplantının 
moderatörlüğünü Seydikemer İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Ali Öğütveren yaptı. 
Toplantıya FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
meslek kuruluşu temsilcileri ile mesleki 
ve teknik eğitim veren okulların müdür ve 
müdür yardımcısı düzeyinde temsilcileri 
katıldı.

Toplantının başında MELİG Proje-
si kapsamından Antalya ve İstanbul’da 
yapılan fuarlarda düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren Fethiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencilerine, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından takdir 
belgeleri ile eğitim gördükleri alanlarda 
kullanabilecekleri mutfak ekipmanları 
hediye edildi.

Antalya’da dereceye giren öğrenciler 
şunlar; Gamze Kökçü, Keziban San ve 
Aybike Kılınç, Burak Rahman Dikmen, 
Taha Koş, Esin Göktaşlı

İstanbul’da dereceye giren 
öğrenciler şunlar; Esin Göktaşlı, Ayşegül 
Erişgen, Mahmut Ensar İzdeman, Aysun 
Güler, Burak Rahman Dikmen, Hıdır Yeşil-
Mustafa Sazak–Hilal Saraylı.
“Fırsat verildiği zaman başarıyorlar”

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ödül töreninin ardından yaptığı 
konuşmada “Projelerimiz hayata geçtikçe 
çalışmalar başladıkça bölgemize ne kadar 
faydalı olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu 
proje fikrini ortaya koyan genel sekre-
terime ve koordinatörlerimize teşekkür 
ederim. Bu projensin içinde oldukları için 
hocalarımıza ve meslek kuruluşu başkanı 
arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Proje 
kapsamında Fethiye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi daha modern ve teknik 
altyapıya kavuştu. Sivil toplum kuruluşları 
olarak birçok konuda proje üretiyor 
ve AB fonlarındaki hibeleri kullanıyor 
olmalıyız. Demek ki insanoğlu çalıştıktan 
sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. İş 
dünyası olarak aradığımız nitelikte eleman 
bulamadığımızı her zaman söylüyoruz. 
Anlıyoruz ki alt yapı oluşturulduğu ve fırsat 
verildiği zaman 126 okul içinde ikinciliğe 
ve inşallah ilerleyen yıllarda birinciliğe 
ulaşabiliyor. Ben kurumların da bu tür pro-
jeler yazmasını öneriyorum. Biz meslek 
kuruluşları olarak her ay bir araya gelerek 

Fethiye’deki pek çok konuyu görüşüyoruz. 
Fethiye’deki sorunlara çözüm anlamında 
ciddi çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. İlerleyen 
yıllarda da öğrencilerimizin ikincilik değil; 
birincilikle dönmesini diliyorum.” ifadeler-
ine yer verdi.

Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam 
Komitesinin Şubat ayı toplantısı Ocak 
ayı faaliyetlerinin sunumu ile başladı. 
Fethiye Anadolu Otelcilik Turizm Meslek 
Lisesi öğretmenlerinden Sezgin Gündüz 
tarafından yapılan sunumda Antalya ve 
İstanbul fuarlarına katılım, fuarlarda 
yapılan çalışmalar, Mutfak Sanatları Aka-
demisinde yapılan çalışmalar ve MELİG 
Projesinin fuarlara katılım destekleri 
konusunda bilgiler verildi. Daha sonra 
tiyatro ihalesi ve anketler konusunda 
bilgilerin verildiği toplantıda mesleki ve 
teknik eğitim konusunda farkındalığın 
arttırılması için yapılabilecek çalışmalar 
konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Ocak ayı faaliyet sunumunun ardın-
dan FEMİK’in bir sonraki toplantısına 
Muğla Valisi Amir Çiçek’in davet edilmesi 
konusu ele alındı. Komitenin bu gündem 
maddesi hakkında Vali Çiçek’ten randevu 
alınması ve gerekli hazırlıkların yapılması 
kararı verildi.

Toplantıda kaymakamlık ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje 
Koordinasyon merkezleri kurulması ve 
AB hibe desteklerinden faydalanılması da 
gündeme geldi. Ayrıca okullarda düzenle-
nen kariyer günleri etkinliklerinin FEMİK 
Projesi koordinatörlüğünde yürütülmesi 
de katılımcılar tarafından önerildi.

Derece Alan Öğrencilere Ftso’dan Hediye
Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi, MELİG Proje-

si kapsamında bir ay içinde yapılan faaliyetleri gözden geçirdi. 
Toplantıda,  Antalya ve İstanbul’da düzenlenen yarışma-

lardan başarıyla dönen Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencilerine FTSO tarafından hazırlanan hediyeler de 
verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re-

vize edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
notları 12 Ocak 2015 tarihinde askıya çıktı. Plan 
notlarının askıya çıktığı tarihten (12 Ocak 2015 
tarihinden) önce inşaata başlamak için belediye-
ye başvuran inşaat ruhsatlarının da durmasına 
neden oldu. Belediyede işlemleri devam eden 
inşaat ruhsatlarının da durması Fethiye’de inşaat 
sektörünü olumsuz etkiledi.

FTSO öncülüğünde bir araya gelen sektör 
temsilcileri  görüş oluşturdu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 5 Nolu 
meslek komitesi İnşaat Gurubu üyesi müteah-
hitlerin talebi üzerine FTSO’nun öncülüğünde 
meslek kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı 
toplantılarda,  1/1000’lik İmar Planı nedeniy-le 
meydana gelen sıkıntılar ele alındı. İnşaat Müh-
endisleri Odası Fethiye Temsilciliği, Mimar-lar 
Odası Fethiye Temsilciliği, müteahhitler, şehir 
plancıları, FTSO 5 nolu meslek komitesi üyeleri 
katıldığı toplantılarda; 1/1000 ölçekli uygu-
lama imar planı notlarının yeni yapılacak olan 
inşaatlara olumsuz etkileri belirlendi. Konuyla 
ilgili görüşlerini paylaşan temsilciler, bir heyet 
oluşturularak konunun Ankara nezdinde de 
görüşülmesi kararını verdi.

Arıcan, 1/1000 Ölçekli İmar Plan 
Notlarının uygulanmasında Fethiye’de yaşa-
nan sorunları Tabiat Varlıklarını Korumu 
Genel Müdürü Osman İyimaya’ya iletti 

Yapılan toplantılarda alınan karar so-
nucu; Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 5 Nolu Meslek Ko-

mitesi Başkanı Metin Sevinç ve Şehir ve Bölge 
Planlancısı Ercan Çınaroğlu, 4 Şubat 2015 tari-

hinde Ankara’da Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü Osman İyimaya, Genel Müdür 
Yardımcıları ve Daire Başkanları ile görüştü. 
Yapılan görüşmede, onaylanan 1/1000 ölçekli 
imar planı notlarının uygulanmasında esnek-
lik tanınması istendi ve oda olarak yapılan 
toplantılar sonucu belirlenen itiraz ve çekinceler, 
Akif Arıcan Başkanlığındaki  heyet tarafından 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman 
İyimaya ve ilgili dairelere iletildi. 

Osman İyimaya ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Genel Müdürlüğü yetkilileri konuya olumlu 
yaklaştılar ve sorunun çözümü için koyu her 
yönüyle değerlendireceklerini söylediler.

FTSO İmar Planı Sorununu Ankara’ya Taşıdı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Akif Arıcan başkanlığında, 5 Nolu Meslek Komi-
tesi Başkanı Metin Sevinç ve Şehir ve Bölge Plancısı Ercan 
Çınaroğlu’ndan oluşan heyet, 1/1000 Ölçekli İmar Plan 
Notlarından kaynaklanan sorunları Ankara’ya taşıdı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman 
İyimaya, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları 
konuya olumlu yaklaştılar. Konuyu her yönüyle değer-
lendireceklerini söylediler.

Girişimcilik Eğitimi 6 Mart’ta
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası ve KOSGEB iş birliği ile 
Fethiye’li Girişimciye Destek 
Programı 6 Mart’ta başlıyor.

6 Mart - 22 Mart 2014 tarihleri 
arasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından ücretsiz olarak verilecek olan 
ve 30 kişiyle sınırlandırılan “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” için kayıtlar ta-
mamlandı. 

Fethiye’de ikamet etme şartı aranan 
Girişimcilik Eğitimi için 106 başvuru 
yapıldı. Yapılan sınav ve mülakat sonuç-
larına göre 30 kişi seçildi. 

FTSO Binasında yapılacak eğitime 
devam zorunluluğu bulunuyor. Eğitimi 
başarılı ile tamamlayanlara KOSGEB 
onaylı sertifika belgesi verilirken,  iş 
kurmak isteyen kişiler, projelerinin ka-
bul edilmesi halinde 30 bin lirası geri 
ödemesiz olmak üzere 100 bin lira kredi 
almaya hak kazanacaklar.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

FTSO Haberler

Meclis üyelerine yönelik olarak ilk defa 
organize edilen seminer 3 gün sürdü. İlk 
günü TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirilen eğitim semineri, ikinci ve 
üçüncü gün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Sosyal Tesislerinde devam etti.

TOBB Eğitim ve Kalite Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen seminer programında, 
TOBB’un Kurumsal Yapısı, TOBB İştirakleri, 
TOBB Hizmetleri, Türkiye Ekonomisindeki 
Dönüşüm ve TEPAV, Ticari Uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk, Döviz Kurları, Faiz, Borsa, 
İhracatta 5N1K ve çeşitli kişisel gelişim konu 
başlıklarında eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlere FTSO Meclis Başkanı Osman 
Çıralı, Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Meclis Başkan Yrd. Ali Çelik, Fikret Koyuncu, 
Meclis Katip Üye Halit Saraç, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Günay Özütok, Burhanet-
tin Tuna, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ömer Eriz, 
Selamettin Yılmaz, Meclis Üyelerinden Servet 
Yılmaz, Ömer Yıldırım, Salih Büyükkoca, Kemal 
Hıra, Turgut Yıldız, Hüseyin Ertuğrul, Fatih Tu-
fan, Hüseyin Çetinkaya ve Asım Orhan katıldı. 

FTSO Yöneticileri 3 gün süren eğitim seminer-
inin oldukça verimli geçtiğini dile getirdiler.

Açılış konuşmasını Hisarcıklıoğlu yaptı
6-8 Şubat 2015 tarihlerini kapsayan Mec-

lis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’nin açılış 
oturumunda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, bulundukları kentin kanaat 
önderi olan meclis üyelerinin her şeyi en iyi 
şekilde bilmek zorunda olduklarını ifade etti.

Daha önce sadece oda ve borsa başkanları 
için düzenledikleri bilgilendirme seminer-
lerini bu dönem 10 bin meclis üyesi için 
genişlettiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Kül-
türümüzde çok güzel bir söz var. Hiç bilenle 
bilmeyen bir olur mu? diyor. Bilen her za-
man bir adım öndedir. TOBB’un faaliyetler-
ine ve çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımını 
hızlandırmak, iş dünyasının farkında olmadığı 
önündeki fırsatları hatırlatabilmek ve kişisel 
gelişimi artırmak için bunun çok önemli bir 
çalışma olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Zor seçimlerden geçerek geldiniz
Meclis üyelerinin zor seçimlerden geçerek 

o makamlara geldiğinden söz eden TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Örneğin o şehirde 4 yıl 
boyunca 200 ayakkabıcı birbiriyle rekabet edi-
yor. Sonra aday olan gidip rakiplerine, sizi en 
iyi ben temsil ederim diyerek oy istiyor. Sizler 
bölgenizde sektörlerinizin öncüsüsünüz. Onun 
için en iyi sizler bilmek durumdasınız” dedi.

Meclis üyeliği insanlara hizmet için gü-
zel bir fırsat

Meclis üyelerine bulundukları makamın 
önemli birer fırsat olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim işimizde para pul yok. 
Ama şehrinize ve insanlara hizmet etmek için 
çok güzel bir fırsat. İnsanların en hayırlısının 
insanlara faydalı olan olduğuna inanıyorsanız, 
bundan güzel bir imkan yok” diye konuştu.

Oda ve borsalar için getirdikleri akreditas-
yon sistemi hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, 
TOBB’un bilgi ithal ederken, bilgi ihraç eder 
hale geldiğini belirtti. Akredite olan odalar için 
‘5 yıldız’ dendiğini ifade eden TOBB Başkanı, 
“Bu şu demek. Bu odalar üyelerine Berlin, 
Londra, Paris odaları hangi standartta hizmet 
sunuyorsa, aynı kalitede hizmet veriyor de-
mek. Hedefimiz bütün oda ve borsalarımızın 
bu standarda bir an önce ulaşması” ifadesini 
kullandı.

Hisarcıklıoğlu son dönemde başlattıkları 
81 ile 81 akademik danışman projesi hakkında 
da bilgilendirmede bulunurken, danışmanların 
önemli bir köprü vazifesi göreceklerini anlattı.

FTSO Yöneticileri Eğitim Seminerinde
FTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB tarafından 6-7-

8 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Meclis Üyeleri 
Bilgilendirme Seminerine katıldı.


