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Depremi kayıpsız atlattık
Yapılan haberlerde kaybettik

FTSO tarafından deprem öncesi ve 
sonrası alınması gereken önlemler 
konusunda yapılan girişimler 10 
Haziranda yaşanan depremin 
ardından haklılığını ortaya çıkardı.  
10 Haziran'da yaşanan depremde 
telefonlar kilitlendi, haberleşme bitti, 
sadece orman ve polis ekiplerinin 
telsiziyle haberleşme sağlanabildi. 
Toplumdaki ortak beklenti; eski 
binaların sağlamlığının ölçülmesi ile 
koordinasyonu sağlayacak kriz 
masasının oluşturulması için 
çalışmaların şimdiden 
başlatılmasında birleşiyor.
2011 Yılının kasım ayında FTSO 
Meclisinin gündemine taşınan 
“İlçemiz olası bir depreme hazır mı?” 
konulu toplantıda,  ilgili kurumların oluşturulamaması nedeniyle yapılan açıklamalar 
görüşleri ortaya konmuş, ilçemizde deprem öncesi cılız kaldı. Bu nedenle halk arasındaki “Daha 
ve sonrasında alınması gereken tedbirler şiddetli deprem geliyor” “Tsumani olacakmış” gibi 
belirlenmiş ve bunların yerine getirilmesi için ilgili söylentiler ayyuka çıktı. İlçemiz, sansasyonel 
kurumlara çağrıda bulunulmuştu. Toplantıdan çıkan haber arayışında olan ulusal basın kuruluşlarında 
sonuçlara göre yapılan çağrıda, olası bir deprem yer alan “Tsunamiden korkan Fethiyeliler evlerini 
öncesinde alınması gereken tedbirlerin başında eski terk edip dağa kaçıyor” gibi haberlere konu oldu.  
binaların sağlamlığının ölçülmesi için çalışma Bu tarz haberler tatil hazırlığında olan yerli 
başlatılması ile depremden sonra koordinasyonu tatilcileri farklı merkezlere yönlendirerek, turizm 
sağlayacak kriz merkezinin oluşturulması ve ve ekonomimize çok ciddi zararlar verdi.
kurumların görevlerinin belirlenmesi gerektiği dile FTSO tarafından yapılan çeşitli toplantılarda konu 
getirilmişti. gündeme getirilmeye devam edilmiş, başta 
Geçen süre içinde yapılmayan çalışmaların, binaların sağlamlığının ölçülüp gerekli bölgelerde 
alınmayan önlemler eksikliği ve ihtiyacı 10 kentsel dönüşüm uygulanmasının zorunluluğu 
Haziran'da yaşanan depremden sonra daha da fazla teknik ve meslek adamlarının görüşleriyle dile 
hissedildi. Özellikle kriz masasının getirilmişti. Sayfa 6-7'de.

FETOB'un FTSO'nı 
ziyaretinde turizmin geleceği 
için önemli olan konularda 
ortak çalışma kararı alındı.
Toplantıda Önümüzdeki 
yerel seçimlerde İlçemizi 
yönetmeye aday olan 
kadroların turizmle ilgili 
politika oluşturmaları ve 
belediyelerde turizm birimi 
oluşturulması için lobi 
çalışması yapılması kararı ile 
turizm yapılırken temel 
kavramlar ve ilkeler 
üzerinde bir mutabakatın 
sağlanması gerektiği ve buna 
bağlı olarak bir “turizm 
anayasası” oluşturulması 
fikirleri taraftar buldu. 

Turizmin 
Anayasası
Oluşturulmalı

10 Haziran'da yaşanan depre-
min ardından halk arasında 
başlayan korku ve tedirginliğin 
yanında, ulusal basında 
başlayan ve felaket senaryola-
rını andıran haberler,  bölge 
turizmi ve ekonomisine büyük 
zarar verdi. Muğla makasında 
bulunan bir binanın alınlıkla-
rının bir aracın üzerine düşme-
sini, bina çökmüş gibi defalar-
ca gösteren ulusal basın kuru-
luşları, İlçemiz ve çevresine 
gelmeyi planlayan tatilcilerin de 
başka bölgelere gitmesine 
neden oldu. Tv'ler işi Demre'de 
çekilen bir fotoğrafı kullanarak 
“Fethiyeliler Tsunami korku-
sundan dağlara kaçıyorlar” a 
kadar götürdüler. Olaylara tep-
kisini gösteren başta Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Akif Arıcan ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, diğer ilgili sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir araya 
gelerek, Fethiye'de böyle bir 
şeyin yaşanmadığını belirterek 
olayı kınadılar.

Asılsız haberler 
turizme zarar verdi

10 Haziran'da yaşanan 6.1 şiddetindeki deprem görülmüyor. Halk arasında yapılan konuşmalarda 
İlçemizi derinden etkiledi. Hep konuşulan ise kentsel dönüşüm ve binaların sağlamlığının 
“deprem olabilir” sözünü gerçeğe dönüştüren 10 ölçülmesi konusunun; siyasete alet edilerek geri 
Haziran depreminden sonra daha önce konuşulan plana atılmayacak kadar önemli olduğuna dikkat 
bir çok konuda sorgulanmaya başlandı. çekiliyor.
Sorgulanmaya başlanan konuların başında da eski 
binaların durumu ve kentsel dönüşüm geliyor.
Deprem öncesi önlemler konusunda bazı stk ların 
çabalarının dışında çalışma gözlenmezken, eski 
binaların kontrol edilerek sağlamlığının ölçülmesi 
konusunda ise henüz dillendirilen bir çalışma 

İlçemizdeki yapı stoku ile ilgili olarak 
görüştüğümüz Erdem Yer Bilimleri Firması Genel 
Müdürü Jeoloji Mühendisi Mehmet Ali Yavuz ve 
Jeofizik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi 
Serdar Serttaş'ın görüşleri eski binaların 
sağlamlığının ölçülmesi yönünde.

Eski binalar elden geçmeli
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Ulusal basın kuruluşlarının, Antalya nın Demre ilçesinde 
çekilen fotoğrafı, Fethiye den büyük kaçış  başlığıyla 
yayınlamaları bölge turizmine çok ciddi zararlar verdi.

'
“ ' ”

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

UMEM Projesi umut oldu
5 Nolu Bilgisayar, Telekomünikasyon Ve Ev Eşyaları Kahvaltı sonrasında UMEM Projesi ve FTSO 
Toptan Ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi üyelerinin fonlardan faydalanması ile ilgili olarak 
tarafından organize edilen tanışma ve kaynaşma yapılan açıklamalar toplantıya katılanlardan yoğun 
toplantısı Marina Vista Otelde yapıldı. ilgi gördü. 

Yoğun ilgi gören kahvaltılı toplantıda 
konuşan Meslek Komitesi Başkanı Ali 
Kurt, hem bir araya gelmeyi hem de 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
vermeyi hedeflediklerini belirterek, 
bölgemizin en önemli sorunlarından olan 
yetişmiş eleman sorununun UMEM 
projesi sayesinde hafifleyeceğini söyledi. 

FTSO çalışanlarından İlkkan 
Büyüktahancı kısa adı UMEM olan 
Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Projesi 
kapsamında yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bölgemizde bakanlıkça 
belirlenen 100 İşletmeyi ziyaret ederek 
eleman ihtiyacı konusunda veri 
topladıklarını belirten İlkkan 
Büyüktahancı, “İşsizliği ve mesleksizliği 
azaltmak amacıyla başlatılan UMEM 

Arıcan ise oda çalışmaları hakkında Projesi Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim 
bilgiler verdi. Babadağ Teleferik Bakanlığı, TOBB ve İşkur tarafından 
projesinin geldiği nokta ve yapılan yürütülüyor. Bu 100 işletmenin dışında 
çalışmalar hakkında bilgi veren Arıcan, kalan işletmeler de eleman ihtiyacını 
yeni kurulacak birimler hakkında da odamıza bildirebilir ve yeterli sayıya 
açıklamalarda bulundu. Bölgemizde ulaşıldığında İşkur tarafından kurs 
KOSGEB ve GE-KA kredileri, Avrupa Birliği açılacaktır. 6 Ay süren kursun 3 ayı teorik 
fonları konusunda da büyük boşluğun ve 3 ayı da pratik olarak yürütülüyor. 
yaşandığını belirten Fethiye Ticaret ve Belirlenen alanlarda açılan kurslara 
Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, yeni katılanların sigorta işlemleri devlet 
oluşturulan birimle işletmelerin fon ve tarafından karşılanırken günlük 20 lira kandırılabiliyor, ciddi paralar teşviklerden faydalanması için çaba sarf da ücret ödeniyor. İstihdam edildiğinde kaptırabiliyorlar yada alabileceği teşvik edeceklerini söyledi. Akif Arıcan  ise devlet 4,5 yıl boyunca işverene düşen yada fonlardan faydalanamıyor.  Bu işletmelere fon ve krediler hakkında bilgi sosyal güvenlik primini ödüyor” dedi. anlamda hem onlara yol gösterecek, hem kadar proje desteği de verileceğini FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif de birisi projesini hazırlamışsa onun belirterek “Bölgemizdeki işletmeler mikro 

kontrolünü yapıp, doğru projenin KOBİ niteliğinde. Devletin verdiği hibe ve 
gönderilmesini sağlayacak bir birim teşvikler var. Avrupa Birliği fonları var, 
olacak. Aynı şey Avrupa Birliği fonları için Güney Ege Kalkınma Ajansı var,  
geçerli.  TOBB Başkanı Rifat KOSGEB'in destek ve teşvikleri var. 
Hisarcıklıoğlu'nun “Ülkemizde işsizlik Özellikle KOSGEB'in KOBİ Proje adı 
sorunu yok, mesleksizlik sorunu var” verilen tamamen proje mantığı 
yaklaşımıyla başlayan Uzmanlaşmış çerçevesinde yürütülen bir desteği var. 
Mesleki Eğitim Projesi, daha önce imalat İşletmelerimiz bu destek ve fonlardan 
sektörünü kapsıyordu ve ilçemiz bundan yararlanma noktasında bilgiye ihtiyaçları 
faydalanamıyordu. Bu sene kapsamı oluyor. Sadece bilgi yetmiyor bunun 
genişletildi tarım ve hizmet sektörünü de projelendirilmesi de gerekiyor. Bu ihtiyacı 
içine aldı. Bu gelişme bölgemizdeki karşılamak için Fethiye Ticaret ve Sanayi 
yetişmiş eleman sıkıntısını azaltmak için Odası olarak birim oluşturuyoruz. Bu 
büyük fırsat. Bir çok gencimiz çalışmak birimde çalışacak olan arkadaşımız 
istiyor ama mesleği yok, her hangi bir projelendirme mantığı ve iş fikrini, 
meslekte uzmanlaşamamış. Bu proje yatırımcının nasıl projelendirmesi 
sayesinde işletmelerimizin ihtiyacı olan gerektiğini, bundan ne tür fon 
mesleklerde kurslar açılacak ve bu alabileceğini ve nasıl bir teşvik alabileceği 
kursları başarıyla tamamlayan noktasında onu yönlendirecek. 
gençlerimiz işe kavuşacak. Danışmanlık hizmeti verecek. Şu anda 
İşletmelerimizin de yetişmiş eleman arkadaşımız eğitim sürecinde. Fon ve 
sorunu ortadan kalkacak. Bu projeyle teşviklere ilişkin. Bu da bölgemizdeki 
işsizlik azalırken kem de gençlerimize işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir çalışma 
meslek edindirilmiş olacak. Bu kurslardan çünkü KOSGEB desteklerinden 
mezun olan gençlerimizi işe alınması faydalanmak isteyen işletmemiz, kime 
işletmelere de avantaj sağlıyor. Devlet 4.5 nasıl başvuracağını bilmiyor. Şekilsel 
yıl boyunca bu kişinin SGK priminin şartlar ve proje hazırlama bilgisi 
işverenin ödeyeceği kısmı ödüyor” dedi. gerekiyor. Onu bilmediği için de 

17 Mayıs- 17 Haziran
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Sağduyuya davet
yılında çok büyük bir deprem yaşamış bir asılsız söylentiler bunun en açık Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
ilçeyiz. 10 Haziran tarihinde yaşanan örneğidir. Bizler depremle yaşamayı, Akif Arıcan'ın öncülüğünde toplanan 
deprem sonrasında halk arasında depremden korunmayı, deprem FETAB Encümen üyesi Günsenin Günel, 
dedikodular çıktı. Daha şiddetli esnasında neler yapabileceğimizi bilmek Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi 
depremlerden tsunamiye kadar çeşitli yerine, tarihinde hiç gözükmeyen ancak 

Başkanı Mümtaz Kökten ve Yönetim 
söylentiler dolaştı. Bunlar bilimsel temeli okyanuslarda gerçekleşen Tsunaminin 

Kurulu üyesi Selamettin Yılmaz, olmayan dedikodu tarzında söylentilerdir. Fethiye'mizde görüleceğini duyuyoruz. 
Hisarönü Güzelleştirme Derneği Karadere'de dalga olmadığında denizin Ulusal basında bile Fethiye'de Tsunami 
Başkanı Günay Özütok, Çalış çekilmesi normaldir. Ve hiçbir yerde deniz Paniği haberlerini görünce insan 
Güzelleştirme Derneği Başkanı Mete Ay 50- 100 metre çekilmemiştir. Bunları şaşırıyor. 1957 yılında yaşadığımız 
açıklamalarında halk arasında yayılan üzüntüyle karşılıyoruz. Depremle yaşamaya Büyük Fethiye Depreminde bile Tsunami 

alışmalıyız. Allah büyük afetlerden korusun. yasamayan Fethiye'nin böyle haberlere söylentilerin araştırılmadan basın yayın 
Dünyanın eşsiz güzelliklerine sahip sahne olmasını kaygı verici buluyoruz kuruluşlarının sayfalarında yer 
bölgemizi etkileyen, 10 Haziran Pazar Günü Konuyla ilgili uzmanların da defalarca almasının yanlışlığına değinerek, 
Öğleden Sonra Saat 4 sıralarında 6.0 söylediği üzere, ilçemiz tarihinde “Bölgemiz turizm bölgesidir, asılsız 
şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Tsunami görülmemiştir ve olması da 

haber ve yorumlardan hepimiz zarar 
Çok şükür ki, ilçemizde herhangi bir can mümkün değildir.  Halkımızı paniğe 

görüyoruz. Pazar günü olan 6 kaybı yaşanmamış, sadece birkaç binanın kapılmamasını ve evlerine girmesinde 
şiddetindeki depremde birkaç binanın alınlığı hasar görmüştür. Bazı eski binalarda bir sakınca olmadığını buradan tüm 
süs olarak kullanılan alınlığı zarar duvar çatlağı oluşmuştur. Depremden sonra kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.
görmüş, birkaç eski binanın duvarında diğer bütün deprem bölgelerinde olduğu  Kızılay Fethiye Şube Başkanı da olan 
çatlaklar oluşmuştur. Küçük gibi artçı sarsıntılar hissedilmiştir. Bu bir Akif Arıcan, depremden sonra yapılması 

doğal afet olayıdır. gereken çalışmalar konusunda daha yaralanmaların dışında can kaybı 
Bilindiği üzere, tüm Türkiye'nin olduğu gibi önce Kaymakamımız ile görüşmüştük. olmamıştır. Deprem konusunda yapılan 
bölgemiz de deprem bölgelerindendir. Bir sonuç alamamıştık. İlerleyen asılsız spekülasyonlar nedeniyle 
Depremle yaşamayı, deprem anında neler günlerde Kızılay, belediyeler ve ilgili ilçemizin adı korku ve panikle 
yapılabileceğini halkımıza daha etkin bir kurumlarla birlikte bir kriz merkezi 

anılmakta buda bizlere zarar 
şekilde anlatmamız gerekmektedir. Bunlar oluşturmak için çalışma yapmayı 

vermektedir.  Tsunami gibi afetlerin de ancak toplumda deprem bilincinin daha planlıyoruz. Deprem kuşağındayız ve 
şu anda olması mümkün değildir” güçlü olmasıyla olur. depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem 
dediler. Ne yazık ki, insanların deprem konusundaki öncesi ve sonrası için alınması gereken 

asılsızca spekülasyonları yüzünden, güzel önlemleri belirlemek ve almak için 
Sivil toplum örgütleri adına hazırlanan ilçemizin adının yanlış şekilde anıldığını çalışma yapmayı amaçlıyoruz ” dedi.
açıklamayı okuyan Akif Arıcan “Biz 1957 görüyoruz.  Dün gece ilçemizde yaşanan 

FTSO, FETAB, Ölüdeniz Turizm geliştirme Kooperatifi, Hisarder ve Çalış Güzelleştirme Derneği 
tarafından yapılan ortak açıklamada ulusal basın kuruluşları tarafından yapılan asılsız  haberlerin 
bölgemize büyük zarar verdiğine dikkat çekildi.  Demre de çekilen bir fotoğrafın Tsunami 
korkusuyla Fethiyeliler evlerini terk ediyor diye lanse edilmesinin turizme büyük zarar verdiğine 
dikkat çekerek, halkında bilimsellikten uzak dedikodulara inanmamalarını istediler.

17 Mayıs- 17 Haziran
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TSO Başkanı Akif Arıcan DP İlçe 
teşkilatı ziyaretinde turizm, tarım 
ve ticaretin önündeki engelleri F

birlik ve beraberlikle aşabileceklerini dile 
getirdi. Arıcan turizmin en önemli iki 
sermayesi olan deniz ve çevre konusunda 
kötü gidişin devam ettiğini belirterek “30 
Yıldır Fethiye limanını kirleten unsurlar 
için önlem alınamadı. Birlikte hareket 
ederek gerek yerel yöneticilere gerekse 
merkezi hükümete baskı unsuru 
oluşturup sorunların çözümüne katkıda 
bulunabiliriz” dedi.

DP İlçe Başkanı Ali Kemal Karadenizli  
belediyelerin plansızlığından yakınarak 
“Sezon başlıyor inşaatlar başlıyor, 
yıkımlar başlıyor. Bu kış aylarında yapılsa 
daha iyi olur” dedi. 

yönetimin bölgemiz için hayırlı olmasını başlangıcında yapılmasını eleştirerek, 
diliyoruz” dedi. “Belediyeler tarafından yürütülen 
DP İlçe Başkanı Ali Kemal Karadenizli ise inşaatlar turizm sezonuyla birlikte 
konuşmasında ülkemizin gelecekte başlıyor. Her yıl sezon başlangıcında 
aydınlık günlere kavuşmasını dileyerek mutlaka bir yerde büyük bir inşaat 
“Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif başlıyor. Geçen gün yıkımlar yapıldı. 
Arıcan ve yönetim kurulu üyesi Bunlar gerekliyse sezon öncesinden 
arkadaşlara nazik ziyaretleri için yapılmalı” dedi.
partililerim adına teşekkür ediyorum. FTSO Başkanı Akif Arıcan sermayesi 
FTSO'nın çalışmaları oldukça başarılı bir deniz olan bir merkezin denizinin 
şekilde gidiyor ve bu çalışmaları taktirle kirlenmesinin önüne geçilemediğini 
izliyoruz. Akif Arıcan Fethiye'de örnek belirterek “Turizm merkeziyiz diyoruz, 
gösterdiğimiz kişilerdendir. Adını sermayemiz doğal güzelliklerimiz ve 
taşıdığım dedemde, Ticaret Odasının denizimiz. Ancak çevre değerlerimiz 
kurucu üyelerinden ve bir dönem kirletilerek yok ediliyor, denizimiz ise 
başkanlığını yapmıştı. her geçen gün kirleniyor. 30 Yıldır 
Demokrat parti 66 yıldır Türk siyasi bilinmesine, her platformda dile 
hayatına damgasını vurmuştur. Önceden getirilmesine karşı Fethiye Limanını 
TOBB başkanı yada Ziraat Odası başkanı kirleten unsurların önüne bile 
konuştuğunda günden değişirdi. Sorunlara geçilemedi. Ülkemizi Ölüdeniz'in 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan dikkat çekerlerdi. Şimdi ise herkes fotoğrafıyla tanıtıyoruz, yağmura 
ve yönetim kurulu üyeleri Uğur yağdığında Ölüdeniz'de yol 
Çaçaron, Ahmet Gürsu Özdemir, kalmıyor. Ovacık Hisarönü'nde 
önceki günlerde yapılan kongrenin 

foseptikle turizm yapıyoruz. Bu ardından göreve gelen Demokrat 
kadar güzelliklere rağmen alım Parti Fethiye İlçe Yönetimini ziyaret 
gücü düşük turist geliyor. Nereyi ederek başarılar dilediler.
tutsak elimizde kalıyor. Tarımda FTSO ekibini DP İlçe Başkanı Ali 
sorunlar büyüyor. Pazar Kemal Karadenizli, yönetim kurulu 
araştırması fiyat tespiti üyeleriyle birlikte partililer karşıladı. 
yapmadan, teknolojiyi yeterince Oldukça samimi bir atmosferde 
kullanamadan, babadan dededen geçen ziyarette Fethiye'nin turizmi, 
kalma yöntemlerle üretim tarımı ve ticaretinin içinde 

suskunlaştırıldı. İnşallah ülkemizin yapmaya çalışıyoruz. Bir araya gelmeyi bulunduğu sorunlar ile bu sorunların 
üzerindeki kara bulutlar kalkacak, güneşli başarabilmeliyiz. Birlik olmalıyız. çözüm yolları da konuşuldu.
günler gelecektir. İlçe teşkilatım adına Merkezi hükümete ve yerel yönetimlere FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşmasında 
FTSO Başkanı Akif Arıcan ve yönetim karşı baskı unsuru oluşturmalıyız. Bu “Kurumlar arası ilişkiler ne kadar iyiyse o 
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. sayede sorunların çözümüne katkı merkezde sorunlar daha kolay çözülür. 
Ziyarette yapılan konuşmalarda sağlayabiliriz. ” dedi.FTSO olarak kurumlar arası ilişkilerimizi 
Fethiye'nin doğal güzellikleri, turizm Akif Arıcan ve FTSO Yönetimini bir kez geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. 
potansiyeliyle göz kamaştırmasına karşı daha kutlayan DP İlçe Başkanı Ali Kemal Birlikte hareket edersek sorunların 
yaşanan turizm hareketlerinin çok düşük Karadenizli “Fethiye Ticaret ve Sanayi çözümüne katkı sağlarız 
olduğu belirtilerek, belediyeler tarafından Odasını kimsenin, hiçbir siyasi görüşün düşüncesindeyiz. Siyasi partiler 
yanlış ve zamansız uygulamalar, merkezi arka bahçesi olarak demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 
hükümetin de yeterli kaynak aktarmadığı kullandırmıyorsunuz, istendiğinde Demokrat Parti ülkemizin geçmişine 
gerekçesiyle turizm ve ticaretin her geçen parmak kaldıranlardan değilsiniz. damgasını vurmuş bir siyasi partidir. 
gün kötüye gittiğine dikkat çekildi. Olaylar ve sorunlar karşısında görevinizi Demokrat Parti İlçe kongresi geçtiğimiz 
Demokrat Parti İlçe Başkanı Ali Kemal en iyi bir şekilde yerine getirip duruş günlerde yapıldı, göreve gelen 
Karadenizli, yanlış uygulamalara örnek sergiliyorsunuz. Çok iyi çalışmalarınız arkadaşlarımızı kutlamak başarılar 
olarak Ovacık Köprüsünden Cezaevine var. Sizi ve yönetim kurulu üyelerinizi dilemek için geldik. Göreve gelen 
giden yol inşaatının turizm sezonu kutluyoruz” dedi.arkadaşlarımıza başarılar dilerken, 

“Nereyi tutsak elimizde kalıyor”
17 Mayıs- 17 Haziran

DP İlçe Başkanı Ali Kemal Karadenizli  
belediyelerin plansızlığından yakınarak “Sezon 
başlıyor inşaatlar başlıyor, yıkımlar başlıyor. 
Bu kış aylarında yapılsa daha iyi olur. Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odasının kişi, kurum ve 
siyasi görüşlerin arka bahçesi olmasına izin 
vermediğiniz, olaylar ve sorunlar karşısında 
görevinizi iyi bir şekilde yerine getirip duruş 

sergilediğiniz için sizi ve yönetiminizi 
kutluyoruz” dedi.
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 Eski binalar elden geçmeli
ekipte olurum dedim, çıkalım dolaşalım, binalar en ufak tetikleme karşısında Serdar Serttaş “Ayakta 
hasarlı ve kontrol edilmesi gereken yıkılacak anlamına geliyor. Binayı demir 

duramayacak binaların binaları tespit edelim. Her şeyi devletten tutuyor. Test için numune alırken beton 
beklemeyelim. Kentsel dönüşüm şudur toz haline geliyor. O binaların dengesi ayıklanması gerekiyor”
budur, biz kendimiz halledelim. Kentsel depremde gitti ve ikinci bir depremde 
dönüşüm derken kimse alınmasın kesin giderler. Kentsel dönüşüme bu Jeofizik Mühendisleri 
kızmasın, göz görüyor. Gözün gördüğü nedenle ihtiyaç var. Onların bir an önce Odası Fethiye Temsilcisi 
binalar var. İsim vermek istemiyorum, tespit edilip kentsel dönüşüm kapsamında Serdar Serttaş, 10 
resmen yan yatmış binalar var. İki bina gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. haziranda yaşanan 6 
arası 2 cm iken depremden sonra 10 cm Geri kalan yüzde 30- 40 oranındaki şiddetindeki depremin 
olan yarıklar gördüm. Şimdi binasının binalar da ekonomik ömrünü korkuyla atlatıldığını 
çatlağını kapatıp satayım bari diyorlar. tamamlamamış ama statik hesaplarına belirterek “Çok büyük 
Satayım bari ile kentsel dönüşüm aynı şey.  göre arızalı durumları var. Yada o günkü bir yıkım ve ölümle değil 
Ayakta duramayacağı belli olan binaları şartlara göre hazır beton dökülmedi, de korkuyla atlattık 
artık adına kentsel dönüşüm deyin ne karma betonla yapıldı.  Güçlendirilerek diyelim, tamamen geçti 
dersiniz bunların buradan ayıklanması ayakta tutulabilecek  yapılar. Bu depremde diyemiyoruz. Artçılar 
gerekiyor. 2-3 tane yatmış bina sağlam tabi onlarda biraz dengeyi bozdu. belli bir periyotla azalarak değil de 
binayı da etkiler. Bunun mutlaka yapılması Bize test için 2000 yılından önce yapılmış azalırken birden yükseliyor, karmaşık bir 
lazım” dedi. 10 bina geliyorsa,   yedisi kötü çıkıyor. periyot izliyor. Biraz sıkıntılı. Fethiye 

Kötü, güçlendirilebilir yada umutsuz birinci derecede deprem bölgesi ve 50- 60 
anlamda . 2000 Yılından önce yapılmış senede büyük bir deprem olması ihtimali Mehmet Ali Yavuz “Kentsel 
binalarda oturanların bir an önce ilgili olan bir yer. Bundan kaçmanın mümkünü dönüşüm gereklidir” yerlere kaymakamlığa, belediyeye yok, dünyanın kurulduğu zamandan beri 

Erdem Yer Bilimleri Firması Genel başvurup, gerekli destekleri alaraktan Fethiye'deki etkisi bu” dedi. 
Müdürü Jeoloji Mühendisi Mehmet Ali konuyu çözebilirler. Öncelikle binalarının Serttaş vatandaşlara uyarıda bulunarak 
Yavuz kentsel dönüşümün mutlaka “Taşıyıcı sistem dediğimiz kolon ve kiriş sağlamlığını ölçtürmeleri gerekiyor. 
yapılması gerektiğini belirterek “ üzerinde oluşan çatlaklar önemlidir. Belki Belediye bunu üstlenebilir, ilgili 
Fethiye'de her 50 yılda bir deprem oluyor.  de boya ve sıva çatlağı da olabilir. Bunun kuruluşlara yönlendirerek bunu çok rahat 

Fakat bu son olan incelenmesi gerekir” dedi. bir şekilde aşabilirler. 
deprem beklenen Eski binaların sağlamlığının mutlaka Fethiye'deki yapıların yüzde 30- 40 ını 
bir deprem değil. kontrol edilmesi gerektiğini belirten 2000 Yılından sonra yapılan binalar oluş-
6.1 dendi, Serdar Serttaş, “Biz çok şanslıydık onu turuyor, bana göre bu binalar için korku-
Amerikan Jeoloji söylemek istiyorum. 17 Ağustos lacak bir durum yok denecek kadar az. 
kurumuna göre depreminde Üsküdar'daydım, 15 Ekim Kentsel dönüşüm Van depreminden sonra 
5.8. Fethiye için 1991 Dinar depreminde Isparta'daydım, çıktı. Yasası da yeni çıktı. Fethiye 
6.1 şiddetindeki 1998 Adana depreminde Ceyhan belediyesinde daha önce muhtarlarla bir 
deprem büyük Belediyesinden çıktım arabaya bindim 10 toplantı yapıldı. Siyasilerin yaptığı 
bir deprem. dakika sonra deprem oldu. Son 3 büyük toplantıda “Fethiye'de kentsel dönüşüme 
Fethiye'de 6.5 depremi de yaşadım.  10 Haziranda gerek yoktur” kararı çıktı, ben orada imza 
şiddetinde  bir yaşanan deprem kötüydü ama çok büyük atmamıştım. Bakanlık belediyeye 

deprem olsa zemin sıvılaşması nedeniyle bir deprem değildi. O saydığımız gönderdiği yazıda “Fethiye kaçıncı 
binaların çoğu yıkılır. O nedenle 6.1 tam depremlerin yanında inanın deprem derecede deprem bölgesidir? Deprem 
risk sınırında bir deprem. Mevcut deprem değildi. Örnek olarak bazı eski binalar var. olduğunda ne gibi tedbirler alınmalıdır? 
bir 10 saniye daha devam etse bazı Nasıl ayakta duruyor diye konuşuyorduk. Fethiye'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var 
binaları yıkardı bence. İnsanlar depremde Örnek olarak Dispanser sokaktaki binalar. mıdır?” diye sordu.  Muhtarlara 
binalarına güvenmedikleri için Deprem olduğunda çarşı gitmiştir dedim. sorularaktan cevap oluşturuldu; 
korkuyorlar. Depremi ele almak kadar Hepsi ayakta. Ya deprem fazla etkilemedi “Fethiye'de afette önceliği gerektirecek bir 
kaliteli binalar nasıl yapılır sorusunu ya verilmiş sadakamız vardı. durumun olmadığı ve kentsel dönüşüme 
açmak gerekiyor.  Ben deprem olduğu gün Ama şunu unutmamak lazım binalarımız ihtiyaç olmadığı” kararı alındı. Kararı 
gidip evimde yattım. Sadece tedbir aldım. çok büyük yara aldı. Bir yıllık binada şerhli imzaladım.  Konuyu da anlattım ama 
6 Şiddetinden sonra tablolar, dolaplar vs oturuyorsam o bina 4 yıllık oldu. Deprem onlar konuya farklı açıdan baktılar. 

20 saniye daha sürseydi Fethiye giderdi. düşmeye başlar bunların tedbirini aldım.  Aksesuar yönüne baktılar. Bir muhtar 
Projesi düzgün yapıldıysa 2000 binden Binanızı sağlam yaptıysanız durup bölgesinde yapı tekniğinin bozulmasını 
sonra yapılanlardan korkmuyorum. dururken yıkılmaz. Bunun da testleri istemediğini söyledi. Öbürü başka bir şey 
Eski binaların sağlamlığı mutlaka kontrol elinizdeyse, bilinçli bir tüketiciyseniz bir söyledi. Ama bunun kararını verecek olan 
edilmeli. Durumları iyiyse özel sektörde kaybınızın olması mümkün değil. muhtarlar değil. Bunun kararını verecek 
yaptırsınlar yoksa belediyeye veya AFAT Fethiye'de ki yapı stokunun yüzde 60- 70 olan mühendislerdir. Sanki yanlış kişilere 
Müdürlüğüne dilekçeyle başvursunlar. ini  2000 yılından önce yapılmış binalar soruldu gibi. 
Kontrol ettirsinler, hafif hasar, orta hasar, oluşturuyor. Betonarme bir binanın 2000 bin yılından önce yapılmış olan 
ağır hasar bunu bir tespit ettirsinler, ortalama ömrü 40 yıldır. Dökülen binaların tamamında risk görüyorum. 
güçlendirme gerekiyor mu gerekmiyor mu betonların kimyasal oluşumu 40 yıl devam Lokal değil de bölgesel çözümlere gidilirse 
öğrensinler. Eski binaların nasıl yapıldığı eder. Bu binanın ekonomik ömrüdür. 40 daha rahat neticeye varılır gibime geliyor. 
bilinmiyor ve bu depremden sonra Yıl sonra da ekonomik ömrü düşmeye Ada bazında araştırmalar yapılabilir. Ada  
mutlaka kontrol edilmeli. başlar. Yüzde 60-70 oranındaki yapıların bazında binaların kimlikleri tespit 
Aslında başkanımızın da istediği bu, bende bir kısmı bu kapsamda. Bu kapsamdaki edilebilir” dedi.

17 Mayıs- 17 Haziran
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Depreme hazırlanamadık

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
2011 Yılı sonunda İlçemizin depreme hazır 
olup olmadı konusunda başlattığı çalışmalar 
kapsamında düzenlenen toplantı FTSO 
Meclis Toplantısında görüşülmüş ve 
İlçemizin depreme hazır olmadığı görüşü 
kamuoyuyla paylaşılarak, ilgili kurumlara 
çağrıda bulunulmuştu. 
2011 Yılı Kasım ayında yapılan toplantıdan 
çıkan görüşler şu şekilde dile getirilmişti;

“Allah'a Emanetiz”

neler yapılacak, önceden yapılan ve devam Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Müdürü 
eden çalışmalar var mıdır varsa nelerdir? Bu Jeofizik Mühendisi Sadi Çidem, FTSO 
çalışmalar ilçemizde hangi kurum ve kuruluş Meclisi toplantısında, depreme ne kadar 
tarafından yürütülüyor?” Sorularına cevap hazırlıklıyız? Sorularına verdiği cevaplarda 
arandı. Ancak alınan cevaplar iç açıcı binaların sağlamlığı ve deprem sonrası 
görünmüyor. çalışmalar açısından ilçemizin depreme hazır 
Yaklaşık 40- 45 bin adet binanın bulunduğu olmadığını söyledi.
İlçemizde binaların büyük bölümü 1999 İlçemizi Girit ve Rodos'tan gelen Helenik yay 
yılından önce yapılmış. İlgili meslek olarak adlandırılan fayın etkileyeceğini 
odalarına göre 1999 yılından sonra çıkan belirten Çidem, “Deprem ülkemizde, 1999 
yönetmelikle, yapıların depreme dayanıklı yılındaki depremden sonra gündeme geldi. 
olarak yapıldığı ileri sürülüyor. Ancak bir çok Deprem olgusuyla ilgili çalışmalar binlerce 
kamu binası ve okullar yönetmelikten önce insanın ölmesinden sonra 2000 yılından 
yapılmış. Van depreminde yaşananların göz itibaren başladı. İlçemizde yaşanabilecek en 
önüne alınmasıyla, bu binaların depreme önemli afet depremdir. 1957 yılında olan 
dayanıklılığının ölçülmesi ve gerekirse deprem de zamanın Kaymakamı birinci 
güçlendirme çalışmasının yapılmasının depremden sonra herkesi dışarıya çıkarmış ve 
zorunlu olduğuna dikkat çekiliyor. Kamu sonra olan büyük depremde daha fazla can 
binaları kadar vatandaşların da binalarının kaybı olmasını önlemiştir. İlçemiz birinci 
depreme dayanıklılığının incelettirmesi ve derecede deprem kuşağında yer alıyor. Mora 
sakıncalı bir durum söz konusu ise yarımadası, Girit, Rodos, Fethiye ve 
binalarının güçlendirmelerinin yapılması Çameli'nden geçen Helenik Yay adı verilen 
gerektiği ifade ediliyor. fay ilçemizi etkileyecek. Genç ve diri bir fay, 
Fethiye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, büyük depremler oluşturabilecek 
Fethiye Belediyesine kriz merkezi yeri potansiyelde. Buna karşı önlemler almalıyız. Van ve Erciş'i yerle bir eden depremlerde, 
konusunda başvurduklarını, şu anda katı atık Fethiye Belediyesi 2000 yılında hazır betona “Deprem değil çürük bina öldürür” görüşünü 
deponiye tesisi olarak kullanılan binanın geçmiş, ve o tarihten beri zemin etüt raporu kanıtlar nitelikteki görüntüler, “Biz ne kadar 
kendilerine tahsis edileceğini söyledi. Olası olmadan hiçbir binaya ruhsat verilmemiştir. sağlıklı binalarda yaşıyoruz?” sorusunu 
bir depremden sonra ilçemizde bulunan AKUT olarak orta öğretim kurumlarına gündeme getiriyor. Deprem sonrası yaşanan 
kurtarma ekibinin yanında çevre il ve yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam organizasyonsuzluk depreme hazır 
yerleşimlerden yardımların ve kurtarma ediyoruz.  Depremde ayakta kalması gereken olmadığımızı ortaya çıkarırken, depremden 
ekiplerinin kısa bir sürede İlçemize üç bina vardır. Kriz merkezinin yönetileceği sonra ihtiyaçların temin edilmesinde yaşanan 
ulaşacağını da ileri süren Mehmet Ali kaymakamlık, hastaneler ve Kızılay binası. sıkıntılarında içler acısı durumda olması, biz 
Karatekeli, günümüzde cep telefonları ve Her üçü de deprem sonrası faaliyet yürütmesi ne kadar hazırız? düşüncesine yöneltiyor.
çeşitli araçlarla iletişimin kesilmediğini, gereken kuruluşlardır. Hastane deniz Meslek odalarının düşüncesi; 2000 yılından 
bunun Van'da yaşanan depremde de kenarında, Kızılay binası da dolgu sahasında, önce yapılan binaların mutlaka çeşitli 
görüldüğünü savundu. kaymakamlık bataklık üzerinde. Dolayısıyla deneylerden geçirilerek depreme 

gerekli önlemlerin alınma zorunluluğu dayanıklılığının ölçülmesi yönünde.
vardır” dedi.FTSO tarafından başlatılan araştırmayla Sadi Çidem “Hazır değiliz”

“İlçemizde olası bir depremden önce ve sonra 
AKUT Fethiye Ekip Lideri ve Fethiye 

Deprem öncesinde mal ve can kaybının 
önlenmesi için gerekli önlemlerin 
alınmamasının yanında, depremden 
sonra da insanların hayatının kurtarılıp, 
ihtiyaçlarının giderilmesi için 
oluşturulacak koordinasyonun doğal 
taraflarının, depremden sonra yapılması 
gerekenler hakkında bir şey bilmemeleri 
işin vehametini bir kat daha artırıyor.
Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği ile 
İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilciliğine göre kamu binaları bir an 
önce elden geçerek sağlamlığı ölçülmeli.
AKUT Fethiye Ekip Lideri ve Fethiye 
Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Müdürü 
Jeofizik Mühendisi Sadi Çidem, binaların 
sağlamlığı ve deprem sonrası çalışmalar 
açısından ilçemizin depreme hazır 
olmadığını söyledi.
Kızılay Derneği Fethiye Şubesi Sayman 
üyesi olan FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin, Kızılay Fethiye Şubesi olarak 
yaptıkları girişimde koordinasyon 
konusunda her hangi bir kurumdan 
cevap alamadıklarını belirterek “Kendi 
başımızın çaresine bakacak gibiyiz” dedi.

Yerleşimin yaklaşık yüzde 65'inin yumuşak zemin ve dolgu sahasında olduğu, binaların çoğunluğunun da imar planına aykırı 
ve kaçak olarak yapıldığı ileri sürülen ilçemizde “Allah'a emanet” yaşadığımız gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Geçmişte dile 
getirilen deprem öncesi ve sonrası için alınması gereken tedbirlerin hiç birisi alınmadı. 10 Haziranda yaşanan deprem, yıkım 
olması halinde içler acısı durumda kalacağımız gerçeğini bir kez daha gösterdi. Tüm verilere rağmen binaların sağlamlığı 
konusunda çalışma başlatılmadı, önlem alınmadı, depremden sonra yapılacak çalışmalar konusunda ise haberleşmenin 
kesilmesi tam bir karmaşa yaşattı. Kısa sürede gelir denilen yardımlar neredeyse 1 gün sonra İlçemize ulaşabildi. Bu 
koordinasyonsuzlukta yardımların halka dağıtımında ise  Afrika'yı aratmayacak görüntülere sahne olabilirdi görüşü yaygın.  
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Gürcan Özkan 
“Binaların sağlamlığı 
kontrol edilmeli”
İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Gürcan Özkan 
ilçemizdeki binaların yıkılma 
riskinin fazla olduğunu belirterek 
binaların sağlamlığının ölçülmesi 
gerektiğini söyledi.

Binaların sağlamlığının ölçülmesi 
konusunda teknik bilgiler de veren 
Gürcan Özkan, “Eski binalarda 
mühendislik ve uygulama hataları 
yoksa onlarda da 8 şiddetindeki bir 
depreme göre hesap yapılmıştır. 
Ancak hesaplama ve uygulama 
hataları varsa risklidir. Yeni 
binaların eskiye göre daha 
dayanıklı olarak yapılıyor. 
Projelere uygun, kaliteli malzeme 
kullanılan, kaliteli işçilik yapılan 
binalar depreme dayanıklıdır. 

çadır hastanede hizmet veriliyor. Bizde de çünkü depomuz yetersiz. Üstelik mevcut Mevcut binalar için yapılması gereken ise 
şöyle bir sıkıntı var ki, hastane bataklığa depoda malzemelerin sağlıklı bir şekilde “Benim binam sağlıklı mı, değil mi? Diye 
yapıldı. Sağlam olarak yapıldığını muhafazası da mümkün değil. Bu nedenle düşünülmelidir. Bununla ilgili olarak bu işi 
düşündüğüm hastaneye bir şey mal müdürlüğüne ait olan tekel binasının yapan mimar, mühendis yada yapı denetim 
olmayacağına inanıyorum. Olası büyük bir depo amacıyla Kızılay’a tahsisini talep şirketlerine başvurarak, performans 
depremden sonra tekneyle gitmek zorunda ettik. Kaymakam bey bu binanın belediye analizlerini yaptırmalıdırlar. Yapılacak 
kalacağız. Böyle bir riskimiz var. Bir başka tarafından kiralandığını çöp deponite alanı deneylerle binamızın hangi şiddette bir 
konu ise Dolgu Sahası. Buradaki binaların olarak kullanıldığını zaten o binanın depo depreme dayanıp dayanmayacağı ortaya 
çoğu 1999 yılından önce yapılmış eski olarak kullanılmasının uygun olmadığını, çıkar. Bu işlemin sonunda iki sonuç 
bina. Bu binaların da acilen elden olası bir depremde bu binadan lojistiğin çıkıyor; can güvenliği sağlanıyor yada 
geçirilmesi gerekiyor. Normal şartlarda sağlanmasının yolların tahrip olması sağlanamıyor. Can güvenliği sağlanamıyor 
dolgu sahası rekreasyon alanı olmalı ama sebebiyle mümkün olamayacağını, depo diye bir sonuç çıkarsa binanın mutlaka 
imara açılmış. Organize olmaya alanlarının genellikle deprem bölgesi güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.
ihtiyacımız var. Telefonlar çalışırsa dışında konuşlandırılması gerektiğini, en 
Kızılay'dan gelecek en erken yardım 5, 6 yakın Kızılay deposunun Manisa’da Bülent Gündem “Kamu 
saatte gelebilecek” dedi. olduğunu, olası bir depremde 4-5 saat gibi 

binaları elden geçmeli” bir sürede çadır ve battaniyenin 
Manisa’dan gelebileceğini ifade etti. O Füsun Şahin Kamu binalarının mutlaka elden geçmesi 
binada ancak bir kriz merkezi gerektiğini savunan Mimarlar Odası “Koordinasyon konusunda oluşturulabileceğini söyledi. Öte yandan Fethiye Temsilcisi Bülent Gündem, 
yaptığımız görüşmede Fethiye’de olası bir cevap bulamadık”“Fethiye olarak depreme hazır değiliz” 
depremde kurum ve kuruluşlar arasında dedi. Kızılay Derneği Fethiye Şubesi sayman koordinasyonun olmadığı, Fethiye’nin 

Bülent Gündem “Fethiye'deki kamuya ait üyesi olan FTSO Genel Sekreteri Füsun depreme hazırlıklı olmadığı yönünde 
binaların teknik performans analiz Şahin, Kızılay Fethiye Şubesi olarak izlenim edindik. Örneğin biz Kızılay 
raporlarının ivedilikle yapılması gerekiyor. yaptıkları girişimde olası bir deprem Fethiye şubesi olarak olası bir deprem 
Bunun için çağrı yaptık ama hala bir ses sonrasında neler yapılacağının anında çadırları nereye kuracağız bunu 
yok. Okullarda binlerce çocuğumuz eğitim koordinasyonu konusunda her hangi bir bilmiyoruz, bunu bize şimdiye kadar 
görüyor. Bu okulların teknik performans kurumdan cevap alamadıklarını belirterek söyleyen bir kurum veya kuruluş olmadı 
analizinin acilen yapılması gerekiyor. “Kendi başımıza gibiyiz” dedi. ya da ben bilmiyorum. Öte yandan İl Afet 
Ülkemizde depremde yıkılan binaların Acil Durum Müdürlükleri il düzeyinde Kaymakamlığa başvurup çadır ve 
yüzde ellisini kamu binaları oluşturuyor. oluşturuldu. Muğla il Müdürlüğü’nden bir battaniye için yer istediklerini ancak 
Her ne kadar sayın başbakan suçu teknik tek yetkili dahi bizimle temasa geçmedi. İl ihtiyaç yok denildiğini hatırlatan Füsun 
adamlara atsa da yıkılan binaların büyük müdürlüğünün web sayfası var mı diye Şahin “Van depreminin ardından 
çoğunluğu kamu binalarıdır. Bu nedenle baktık ancak bulamadık. Samsun, Koceli ekranlarda çadır ve battaniye dağıtımıyla 
kamu binaları bir an önce elden ve Aksaray gibi yerlerde il afet ve acil ilgili gördüğümüz görüntüler Fethiye 
geçmelidir. Teknik performans durum müdürlüklerinin faaliyetlerini web Kızılay Şubesi olarak bizleri kaygılandırdı. 
analizlerinin yapılması, güçlendirme sayfasından incelerseniz bir takım Fethiye de 1. Derece deprem bölgesi. 
gerekiyorsa bu da bir an önce yapılmalıdır. çalışmalar yapılıyor. Muğla deprem Kızılay’ın deposunda 100 çadır ve 
Bunun yanında depreme hazır mıyız diye bölgesi değil midir? İl afet müdürümüz ile battaniye bulunuyordu. Zaten daha 
sorduğumuzda, gördüğünüz gibi hiç hazır ne zaman tanışmamız gerekiyor?” dedi. fazlasını da depolamamız mümkün değil, 
değiliz. Van'da hastane zarar gördüğü için 

Depreme hazırlanamadık
17 Mayıs- 17 Haziran



ftso haberler            8

TSO Başkanı Akif Arıcan ve oda 
üyeleri tarafından karşılanan Iraklı 
heyete Likya Konferans Salonu'nda F
bölgemiz ve ticareti hakkında 

açıklamada bulunuldu. Bölgemizin 
ticaretinin geliştirilmesi için Iraklı 
işadamlarıyla ticari ilişkilere 
girilebileceğinin belirtildiği 
konuşmalardan sonra FTSO Başkanı Akif 
Arıcan TUSKON temsilcisi Feyzullah Doğan 
ile FETİAD başkanı Bilal Sancar'a teşekkür 
plaketi verdi.

Türkiye'den gelen firma var. Bunların Irak'ta 
kurdukları yeni firmalarla toplam sayılarının 

Fethiye İş Adamları Derneği'nin davetlisi 3 bin olduğu ileri sürülüyor. Bunlar internet 
olarak Fethiye'de bulunan 11 kişilik Kuzey hizmetinden alış veriş merkezi işletmeye 
Iraklı heyet ikili temaslarda bulunup, ticaret kadar hizmet veriyorlar. Türkiye'den giden 
anlaşması yapmak için Fethiye Ticaret Odası- firmalar Süleymaniye ve Erbil'e teknolojiyi 
nda Fethiyeli işadamları ile bir araya geldi. ve yeni yaşam tarzını getirmişler. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Anlayacağınız yeni bir ekonomi inşa ediliyor. 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan konuşmasında Tabi bu refahı da beraberinde getiriyor. Bu 
“Türkiye İşadamları ve Sanayiciler ekonominin herkese faydası olacağı açık bir 
Konfederasyonu, Fethiye İşadamları Derneği gerçek. Yeter ki barış ve siyasi istikrar 
ve odamız katkılarıyla Irak, Süleymaniye ile sağlansın ve böylece hayat bölgede bütün ticaretten bilgiler aktardı. İşgörüşmeleri için 
Fethiyeli İşadamlarımızı buluşturmanın halklar için daha fırsatlarla dolu ve zengin geldiklerini Ankara ve Trabzon gibi illerden 
mutluluğunu yaşıyorum. Dünya olsun. Fethiyeli işadamları olarak Iraklı iş teklif aldıklarını ancak daha önce 
ekonomisinin içinde bulunduğu finansal adamlarıyla hangi alanlarda iş gelmedikleri Fethiye'yi tercih ettiklerini 
krizden en az etkilenen ekonomiler Ortadoğu yapabileceğimizin araştırmasını yapacağız. belirterek “İlgi ve davetiniz için teşekkür 
ve Asya ülkelerinin ekonomileridir. Bu Karşılıklı ilişkilerimizin gelişeceğini ederiz. Irak uzun süredir savaşlarla anılıyor. 
anlamda Irak, Süleymaniye ile Türkiye düşünüyorum” dedi. Irak deyince akla savaşlar geliyor. Kuzey 
arasında potansiyel bir ticaret ortamının Konuşmalar Iraklı bir tercüman vasıtasıyla Irak Daho, Dohok, Erbil ve Süleymaniye'yi 
oluştuğunu düşünüyorum. Sizlere Irak, salondakilere kendi dillerinde aktarılırken, kapsıyor ve 5 milyon nüfusu var. 
Süleymaniye'de iş yapmak hayal olarak Arıcan'ın ardından FETİAD Yönetim Kurulu İhracatımıza baktığımızda Almanya'dan 
gelmesin. Pek çok Türk İşadamının bu Başkanı Bilal Sancar konuşmasında; sonra Irak gelir. Kayıtsızları da hesaba 
ülkede ortaklıklar kurduğunu ve “Bilindiği gibi Fethiye İş Adamları Derneği katarsak Almanya'yı da geçer. Kuzey Irak'ta 
Süleymaniye'de iş yaptığını öğrenmekten olarak Fethiyemiz ve ülkemizin ticaretine can güvenliği yok zannediliyor ama kendinizi 
mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. katkı sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Fethiye'den daha rahat hissedebilirsiniz. 
Dünyanın her ülkesinde mutlaka bir Türk farklı etkinliklerimiz oldu, olmaya da devam Erbil'deki AVM'ler ve işletmelerin yüzde 90'ı 
girişimcisini bulma şansınız vardır. Bu edecek. Bu yıl bazı seminerler, geziler ve Türklerin. Biz oraya “Yavru Kürdistan” 
başarılı Türk girişimcilerden bir tanesi neden konferanslar yaptık. Bunların sonuncusu diyoruz. Bu insanlar bize kucak açıyorlar, 
siz olmayasınız? İlçemizdeki 3 T'lere Ticaret Odamızla şu anda ortaklaşa yapmaya bize para kazandırıyorlar. Biz aynı ilgi ve 
(Turizm, Ticaret ve Tarım) dayanarak bugün çalıştığımız Iraklı iş adamlarımızla bire bir iş alakayı Kıbrıs'tan görmemiş olabiliriz. İhmal 
sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda eski görüşmeleri programıdır. Ama bu programlar ettiğimiz halde. Daha önce görüşmeler yoktu. 
Rus devletlerine, Türk devletlerine ve Avrupa son program değildir. 13-18 Haziran tarihleri Paşalarımız sayesinde PKK meselesi için 
Birliği'ne başvuran Ukrayna ve Romanya'ya arasında Arnavutluk ve Kosova'ya FETİAD ikili görüşmeler vardı. Şimdi bakanlarımız 
da toptan yaş sebze ve meyve gıda ürünlerini olarak 13 kişilik katılımın sağlandığı bir gezi geliyor, geçen sene Başbakanımız geldi. 
ihraç etmekteyiz. Yine bu ülkelerden cennet programı yapacağımıza da sizinle buradan Onların bize karşı bir sevgisi var. Türkiye'yi 
vatanımızın en önemli turizm merkezlerinden paylaşmak istiyorum. abi olarak görüyorlar. Orada 25 tane 
birisi olan ilçemizde ziyaret eden Bağlı bulunduğumuz konfederasyonumuz okulumuz var. 1 Üniversitemiz var. 
misafirlerimizi toplam 40 bin yatak sayısı ile TUSKON tarafından organize edilen 6-7 Radyomuz açıldı. Bunun yanında tv 
ağırlıyoruz. Haziran tarihleri arasında İstanbul'da hazırlıkları var. Hizmet sektöründe ciddi 
Bundan yaklaşık 25 yıl önce ilçemizde yapılacak olan TÜRKİYE DÜNYA açıklar var, kafasında projesi olanları 
bırakın ihracatı, turizm bile hayaldi, TİCARET KÖPRÜSÜ 2012 programına 150 bekliyoruz. Ciddi oranda para ve hızlı bir 
bilinmiyordu. Ama bugün bunları ülkeden 1500 iş adamının davet edildi, inşaat gelişme var. Şimdi Erbil'in Dubai olma 
gerçekleştirebiliyoruz. Bizden çok uzakta bir yapı malzemeleri ve ev tekstili sektörüne yolunda hızlı adımları var. Her taraf şantiye. 
ülkeye de ürünlerimizi satabilecek, yada Türkiye'den de 1500 iş adamı iştirak edecek.  Büyük şirketler geldi ama orta ölçekli 
oradan ithalat yapabilecek tecrübe, bilgi ve TUSKON'un bu programı için gelen Iraklı iş yatırımcı gelmedi. 5 Banka var. İş Bankası, 
sermayeye sahibiz. Sadece buna inanmamız adamlarımızı biz de Fethiye'de ağırlamak ve Ziraat,  Asya, Al Baraka, Vakıf bank.  Şu 
ve gücümüzün farkında olmamız gerekiyor. Fethiyeli işadamlarımızla buluşturmak anda orada çek senet yok, kredi kartı yok her 
Türkiye, Irak'a 2011 yılında 8.3 milyar istedik. Bu isteğimizi Fethiye Ticaret ve şey nakit dönüyor.  Oteller dolu, fiyatlar da 
dolarlık ihracat, Irak'tan aynı dönemde 2.5 Sanayi Odamızla paylaştık. Beraber yüksek” dedi.
Milyar dolarlık ithalat yaptı. Bu yılın ilk 4 yaptığımız bu programdaki katkı ve Konuşmaların ardından FTSO Başkanı Akif 
ayında Irak'a ihracat 3.2 milyar dolar, ithalat yardımlarından dolayı da Ticaret ve Sanayi Arıcan FETİAD Başkanı Bilal Sancar ve 
ise aynı dönemde 660 milyon dolar olarak Odamıza ve davetimizi kırmadıkları için TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah 
açıklandı. Ama gerçek ticaret hacmine Irak'tan gelen değerli işadamlarımıza tekrar Doğan'a plaket verdi.
ulaşmak için bu resmi ticaret hacmi olan 10 teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından plaket töreni 
milyar doların iki ile çarpılması gerektiği TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah gerçekleşti. İşadamları daha sonra ikili ticari 
belirtiliyor. Doğan, Irak'ın Süleymaniye'de yaşanan temaslarda bulundu.
Erbil ve Süleymaniye'de çok sayıda gelişmeleri, ticari faaliyetleri ve oradaki 

Fethiye İş Adamları Derneği ve bağlı olduğu TUSKON geliştirmek amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
organizesinde  Fethiye'ye gelen Iraklı iş adamlarıyla ticareti evsahipliğinde ikili görüşmelerde bulunuldu.

Ticaretin hedefi Kuzey Irak a yöneldi'
17 Mayıs- 17 Haziran



ftso haberler            9

İstihdamın anahtarı olacak
“Yeterliyim, belgeliyim, sektörde turizm 
öncelikliyim” sloganıyla Antalya Ticaret ve sektörünün 
Sanayi Odasınca hayata geçirilecek olan  yiyecek- 
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon içecek alt 
Merkezi'nden sertifika alacak turizm sektöründe 
sektörü çalışanları, Avrupa Birliği çalışacak 
ülkelerinde de mesleki yeterliliğini kişilerin 
belgelendirerek iş bulabilecek. yeterliliğine 

göre iş FTSO'nın da ortağı olduğu projenin hayata 
arayacağı dile geçmesiyle sektörde yaşanan belge ve 
getirildi.bireyin yeterliliği arasındaki tartışma da son 

bulmuş olacak. Yeterlilik belgesi olan İşverenler, 
bireylerin istihdamı halinde işverenlere Mesleki 
teşvik de var. yeterlilik 

tarafından servis görevlisi seviye 2-3-4, bar Belgesine sahip bireyler istihdam 
görevlisi seviye 4 ve servis yöneticisi seviye edildiğinde Torba Kanun kapsamındaki FTSO Likya Salonunda yapılan toplantıya 5 mesleklerine yönelik yeterlilik taslakları şartlara göre 12 aydan 54 aya varan süreyle FTSO Başkanı Akif Arıcan ve çok sayıda hazırlanmış ve sektör tarafından sigorta primi işveren teşviğinden yiyecek içecek meslek grubu üyesi katıldı.  değerlendirilmesi amacıyla görüşe çıkmıştır. yararlanılabilecekler. Hızlı büyüyen turizm sektöründe, nitelikli Proje ortağımız olan Fethiye Ticaret ve Merkezde eğitimin verilmeyeceğini duyan işgücünün istihdamı konusunda çeşitli Sanayi Odası'nda gerçekleştirdiğimiz Fethiyeli turizmciler, eğitim ihtiyacının sorunlar yaşanması, turizm sektörüne toplantının dışında Bodrum Ticaret olduğuna değinerek çalışanlarına eğitim yönelik çok sayıda eğitim ve belgelendirme Odasında ve ilerleyen günlerde de Alanya verilmesinin yollarını da aradılar.yapan kurumlarda verilen eğitimlerin iş ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda hayatının ihtiyaçları ile örtüşmesi ATSO MESEM Proje Asistanı Tolga Cenk projemiz kapsamında tanıtım toplantılarına noktasında ciddi sıkıntılar yaşanması ve Türk proje hakkında yaptığı sunumda, devam edeceğiz. eğitim kurumlarınca verilen belgelerin projenin amacı ve gelinen nokta hakkında 
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) kişilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve bilgiler verdi. Turizm sektörünün hızla 
tarafından açılan VOC-TEST merkezleri yetkinliklerini yansıtamadığı ve kimi zaman büyüdüğünü ancak çalışanların yeterliliği 
hibe programı kapsamında 24 ay süreli, bir kurumca verilen belgenin başka bir konusunda sürekli tartışmaların yaşandığını 
%10'u (27.098 Avro) ATSO tarafından kurum tarafından kabul edilmemesi belirten Tolga Cenk Türk, “Turizm 
karşılanacak olan 270.989 Avro toplam tartışmalarına son vermek amacıyla Antalya sektörünün bu denli hızlı büyümesine karşın 
bütçeli “İstihdamın Anahtarı: ATSO Ticaret Odası tarafından başlatılan sektör, nitelikli işgücünün istihdamı 
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi” “İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
(ATSOMESEM) adlı projemiz, ülkedeki ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM) kalmaktadır. Bugün turizm sektörüne 
sınırlı sayıda gerçekleştirilen projelerden projesinde sona geliniyor. yönelik çok sayıda eğitim ve belgelendirme 
biri olup bölgemiz ve ülkemiz açısından da yapan kurum bulunmaktadır. Bu ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon yiyecek içecek sektöründe tek olma kurumlarda verilen eğitimlerin iş hayatının Merkezi projesinin tanıtımı amacıyla özelliğine sahip olması Antalya ve Türkiye ihtiyaçları ile örtüşmesi noktasında ciddi düzenlenen toplantı FTSO Meclis için oldukça önemlidir.  sıkıntılar yaşanmaktadır. Diğer taraftan Salonunda yapıldı. ATSO Mesleki Sınav ve 
Projenin İşgörenler İçin Önemieğitim kurumlarınca verilen belgelerin Sertifikasyon Merkezi  projesi hakkında 
MYK belgesi kişiye, bir işe başvururken kişilerin sahip oldukları bilgi, beceri ve kısa film ve proje sunumuyla başlayan 
sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlik yetkinliklerini güvenilir biçimde toplantıda ATSO Görevlileri Yrd. Doç. Dr. 
seviyesini sergileme olanağı sağlayacaktır.yansıtamadığı ve kimi zaman bir kurumca Cem Oktay Güzeller, Tolga Cenk Türk, 

verilen belgenin başka bir kurum tarafından  Belgelendirme sistemi ile birlikte alaylı Filiz Eren Alparslan ve Tuğgin Bilirgen 
kabul edilmediği görülmektedir. çalışan kişiler meslek standartları ve proje hakkında FTSO üyelerine bilgiler 

yeterliliklerine göre niteliklerini vererek sorularını cevapladılar. İşverenler, işe uygun kriterleri taşıyan doğru 
belgelendirme fırsatı bulabileceklerdir.kişiyi istihdam etmekte zorlanmakta, bunun Alanya, Manavgat, Fethiye ve Bodrum 

sonucu olarak, iş başı eğitim masraflarını ATSOMESEM'den alınacak “Mesleki Ticaret ve Sanayi Odalarının proje ortağı 
karşılamak ve yüksek işgücü devir oranı ile Yeterlilik Belgesi” ve ilgili kurumdan olduğu merkez 10 ay sonra yeterlilik belgesi 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışanlar ise, alınacak “Europass Dil Pasaportu” ile vermeye başlayacak.
mesleki yeterliliklerini sergilemekte zorluk birlikte AB ülkelerinde niteliklerine uygun  ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon 
çekmekte, kendilerini geliştirememekte ve işlerde istihdam fırsatı elde etmesi Merkezi tarafından verilen belge, 
meslekte yükselme noktasında çeşitli kolaylaşacaktır.Ülkemizin dışında Avrupa Birliği 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bunların Sektör tarafından kabul görecek belgeye ülkelerinde de kabul edilecek. 
doğal sonucu olarak, nitelikli elemanlar sahip olacaklar ve nitelikleri doğrultusunda Proje kapsamında turizm sektörünün 
beklentilerini karşılamayan farklı ücret ücret elde edeceklerdir.istihdamında %60'ını kapsayan alt sektör 
uygulamalarını kabul etmekte ya da işsizlik Projenin İşverenler İçin Önemiolan yiyecek içecek hizmetleri alanında 
riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.servis görevlisi, bar görevlisi ve servis Mesleki Yeterlik Belgesine sahip bireyler 
ATSO bünyesinde kurulacak olan  yöneticisi meslek alanlarında ulusal istihdam edildiğinde, 6111 sayılı Kanun 
“İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav yeterlilikler oluşturulacak. Bu kapsamda kapsamındaki şartlara göre 12 aydan 54 aya 
ve Sertifikasyon Merkezi (ATSOMESEM)” düzenlenen sınavlarda yiyecek- içecek varan süreyle sigorta primi işveren 
ulusal meslek standartları ve yeterlilikler sektöründe çalışanların yeterlilikleri teşviğinden yararlanabileceklerdir.
doğrultusunda turizmin alt sektörü olan ve belgelendirilecek. Proje bittiğinde  İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi, turizm sektörü çalışanlarının yaklaşık %60' merkezin, yiyecek ve içecek sektör beceri ve yetkinliklerini, seviyesi ını tek başına oluşturan yiyecek ve içecek grubundaki mesleklere yönelik ölçme ve doğrultusunda belgelendirmesi sektörde sektöründe öncelikle Akdeniz ve Ege değerlendirme merkezi olarak kişilere yanlış kişinin istihdamını Bölgesi'nde daha sonra tüm Türkiye'de ulusal ve uluslararası geçerliliği olan engelleyebilecektir. Bunun sonucunda ise, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sertifika kazandırmaya devam edeceği para, zaman ve emek kaybı minimum merkezi olarak hizmet vermeye belirtilerek, proje ortaklarının da desteğiyle düzeye inecektir.başlayacaktır.ortakların kurumlarında şubeler açarak  İşverenin rekabet gücünü ve verimliliğini Projemizin en önemli çıktılarından biri olan sertifikasyon sistemini Akdeniz ve Ege arttıracaktır.mesleki yeterliliklerin hazırlanmasına için bölgesinde yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

 Tüketiciye daha kaliteli hizmet sunumu Odamız ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki yeterliliklerin standartlarının sağlanacaktır” dedi.arasında “Ulusal Mesleki Yeterlilikleri belirlenmesinde sektör, sivil toplum 
Daha sonra soru cevap olarak devam etti.Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmış kuruluşları, akademisyenler ve uluslar arası 

ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Komitesi normlardan faydalanıldığı belirtilerek, 

17 Mayıs- 17 Haziran
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Üyelerinin ve sektörün birlikten 
beklentilerini ve taleplerini netleştirmek, 
Fethiye Turizminin gelişmesinin,  
ilerlemesinin önündeki en temel sorunları 
ve öncelikleri belirlemek amacıyla yola 
çıkan FETOB Yönetimi, FTSO'nı ziyaret 
ederek sorunlar hakkında görüş alış 
verişinde bulundular. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan ve yönetim 
kurulu üyeleri, Fethiye'deki turizm 
sektörünün gelişiminin ortak mesele 
olduğunu bu bağlamda sınırsız destek 
vereceklerini dile getirerek turizmin 
gelişmesinin önündeki engeller ve 
yapılması gereken çalışmalar hakkındaki 
düşüncelerini sıraladılar. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif ediyorsa etsin. Yüksek sesle dile getiririz, yaratma konusunda ciddi çalışmaları var. 
Arıcan konuşmasında Fethiye'nin sorunlarını zaten getirmek için buradayız. 2012- 2013 FETOB'un 16 Haziran'da yapacağı toplantının 
şöyle sıraladı, Fethiye Körfezinin kirliliği, yılı tanıtım politikasını gözden geçirip, ardından içinde diğer STK'ların da olduğu 
Ovacık ve Hisarönü'nün altyapı sorununun farkındalık yaratacak konuları belirleyip çekirdek bir kadro kurulsun. Gerekirse 
çözülmesi, Belceğiz Mahallesi drenaj acilen harekete geçmeliyiz. Daha önceki profesyonel destek alarak, hızlı bir şekilde 
kanallarının yapılması, Fethiye Limanının yapılan çalışmalara bir şey demek neleri nasıl yaparız ortaya koyalım” dedi. 
taşıma kapasitesinin belirlenerek istemiyoruz, hepsine emek sarf edilmiş, FTSO Yönetim Kurulu üyesi Günay Özütok 
planlamasının yapılması, Kaya Köyü'nün imar takdir ediyoruz. Avrupa'daki ekonomik “Ölüdeniz'e arıtma yaptılar, deşarjını kuyulara 
probleminin çözülerek turizme kriz, bunun devamında tur operatörlerinin bastık olmadı, Ölüdeniz'i koli basili bastı, 
kazandırılmasının yanında yatırımcının önünü kendi iç politikaları, uçak seferlerini sonra arkadan boru uzattık ileriye verdik geri 
açılması. Fethiye olarak bugüne kadar düşürmeleri, bölgesel farklılıklar geliyor. Derin deniz deşarjı yapmak gerekir 
Ankara'ya proje sunulmadığına da dikkat yaratmaları, bazı destinasyonları öne yapılmadı. En değerli turistik değerimiz 
çeken Arıcan, “Bir yatırım istiyorsak bunu çıkarıp, bazılarını geriye atmalarının önüne Ölüdeniz onu kaybediyoruz konuşmuyoruz. 
proje halinde sunarak istemeliyiz. Ankara'da geçebilmek için bir saha çalışması Herkes farklı görüşte çünkü 
yaptığımız görüşmelerde sorunları iletiyoruz yapmamız lazım. FETAB, FETOB, FTSO bilgilendirilmiyoruz. Ciddi bir problem 
ancak bize verilen cevaplarda ve genel ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bekliyor orada. Yerel yönetimler önemli. Siz 
müdürlerin açıklamalarında hiçbir başvuru ve turizm tanıtım politikasını oluşturmalıyız. dünyanın yatırımını yapın, otelinize müşteri 
proje sunulmadığı ortaya çıkıyor. Birlik Bu politikanın hangi kurum neresinde getirin, sokak pislik içindeyse, turist sokağa 
olmalıyız, bir araya gelerek kamuoyu olacak bunu somut olarak belirlemeliyiz. çıktığı zaman hiçbir anlamı kalmıyor, 
baskısını oluşturmalıyız, sorunlara karşı Bizim için önemli turizm fuarlarında sokaktaki bir satıcı, turistin yakasına 
birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Turizm Bakanlığının verdiği 2 yapışıyorsa her şey bitiyor.  FETOB ve odalar 

metrekarelik fuar alanının dışında FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları olarak yerel yönetim için aday olacak 
Fethiye'nin ismini gerçekten lanse edecek konuşmasında konuşulan konuların yıllardır kadrolara, siyasi partilere turizm için nasıl bir 
profesyonel algı yaratacak tanıtım gündemde olan ve çözülemeyen sorunlar politikalarının olduğunu soralım. Turizm ile 
çalışmalarını yapmalıyız. Bunun için para olduğunu belirterek, bunlarla ilgili fikir ilgili bir birim oluşturması için baskı kuralım. 
harcarız zaman harcarız ama kanalizasyon üretmekten kaçınılmaması ve her fırsatta ilgili Seçilecek adayın bizim için siyasi görüşü 
çalışması için fikrimizi söyleriz. makamlara iletilmesi gerektiğini söyledi. önemli değil, ama bizim için yapacakları çok 
Rahatsızlığımızı söyleriz. Bununla ilgili Toplumda sivil toplum örgütlerinin farklı önemli” dedi. 
somut önerimizi de söyleriz ama yapılması algılandığını ve bu nedenle beklentilerin de Yavuz Torunoğulları ise belediyelerin turizm 
konusunda ne yetkimiz ne de etkimiz var.farklılaştığına dikkat çeken Torunoğulları ile ilgili birim oluşturmasının önemli olduğunu 

“Ticaret Odasının yada FETOB'un görevi  İki somut önerimiz var. Birincisi sivil belirterek “Fethiye ilçe olarak büyüyecek, 
belediyecilik midir. Adı geçen konuların toplum örgütlerinin farkındalığını sorunlarımızın önceliğinin geri plana 
yüzde 80'ini belediyelerin çözmesi yaratmak için her yağmurdan sonra çamur düşmemesi için birim oluşturulması için baskı 
gerekmiyor mu? Biz FETOB olarak Ovacık deryası olan Belceğiz'in drenajını yapalım. yapmalıyız. Bir turizm birimi oluşmasına katkı 
ve Hisarönü'nün kanalizasyonunu mu Belediye çözememiş, belediye 18 yıllık, az vermeliyiz. Hatta turizmden sorumlu belediye 
çözeceğiz, altyapısını mı? Bunlar bizim asli bir zaman değil ama çözememiş. Drenaj başkanı yardımcısı olmalı” dedi. 
görevimiz değil. Bir toplantıda bir araya sorununun çözülmesi için bir araya FTSO Yönetim Kurulu üyesi Selamettin 
gelindiğinde tamam da sizin faydanız ne? diye gelelim, maddi manevi her türlü desteğe Yılmaz ise turizmin anayasasının 
soruyorlar. FETOB ya da Ticaret Odası varız. Turizmle alakalı diğer sivil toplum oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, 
belediye, kaymakamlık, valilik ya da Turizm örgütleriyle de konuşalım. Maddi manevi “Geldiğimiz noktada çaresizlikten herkes 
Bakanlığı değil. Toplumun sivil toplum kim ne yapabiliyorsa ortaya koyalım. birbirinden şikayet ediyor. Gürültüsünden 
örgütlerinden beklentisini netleştirmek lazım. İkincisi Tanıtım politikasını belirleyelim” hanutçusuna, maliyetin altında satandan, ucuz 
Dolayısıyla altyapı sorununu çözmek bizim dedi. satan. Ne istiyoruz, ne istemiyoruz buna karar 
görevimiz değil. Bizim konuşmalarımız FTSO Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya verelim. Bir turizm anayasası hazırlayalım. Biz 
çalışmalarımız altyapı sorunları olmamalı. Biz tanıtım politikasının amacına ulaşabilmesi ne istediğimize karar verelim. Herkese 
pazarlamayı konuşmalıyız. Ama gelinen için en geç bir ay içinde tanıtım soralım, orada yaşayanlara, çalışanlara, 
noktada bunları çözmek için çaba sarf politikasının belirlenerek çalışmalara işletmelere. Üniversitelerle çalışarak bilimsel 
ediyoruz. 16 Haziran tarihinde bir toplantı başlanması gerektiğini belirterek fuarlar olarak bunu ortaya koyalım öyle çalışalım. 
yapacağız. Bu toplantıda FTSO'nın turizm ile için profesyonel bir şirketle görüşülmesi, Turizm anayasası hazırlayalım. Bunun adını 
ilgili görüşlerini de duymak istiyoruz. Başkan gerekirse sadece finans kısmını çözüp geri koymazsak hiçbir şey yapamayız” dedi. 
ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı kalan çalışmanın şirket tarafından Toplantının sonunda FTSO Yönetim Kurulu 
bekliyoruz. Üyelerimizin bizden beklentilerini yürütülebileceği önerisinde bulundu. Başkanı Akif Arıcan, başta başkan Yavuz 
öğrenmek istiyoruz. Derlerse ki gidin Bunun için gelecek sezonun kaçmaması Torunoğulları ve FETOB Yönetim Kurulu 
kanalizasyonla uğraşın, gider uğraşırız. Siz için acele edilmesinin zorunluluğuna üyelerine başarı dileklerinde bulunarak birlikte 
dediniz gittik uğraştık deriz. Bizim bu dikkat çeken Süleyman Kaya, “Odamızın çalışmaya varız dedi.  
çalışmalarımızın sonucu kimi rahatsız da markalaşma ve inovasyon yani farklılık 

“Turizm Anayasası oluşturulmalı”
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FTSO Başkanı Akif Arıcan 
tarafından ortak akıl 
oluşturularak Fethiye ticaretinin 
önündeki engellerin kaldırılması 
için başlataılan toplantılar devam 
ediyor. Toplantılara katılan FTSO 
üyeleri sektörleri ile genel 
sorunları dile getirerek çözüm 
önerisini de sunuyorlar. Yapılan 
görüş alış verişlerinde ortaya 
çıkan gerçeklerden biri de 

da vermeleri gerekiyormuş, işlem hacmi için konuşuyorum. Çözüme katkıda idarelerin plansızlığı ve yaşanan 
düşük olduğu içim kabul etmediler. bulunmamız lazım. FTSO faaliyetlerinin 

sorunları görmezden gelmeleri Üyelerimiz sıkıntı çekiyor dedik ama kabul içine alınmalı” dendi. 
nedeniyle sorunların büyüyerek ettiremedik. Tüm bankalarla görüştük,  Toptancı Sebze Halinin bulunduğu alana 

sorunu ilettik ama mevzuatlara takıldığı için yapılması düşünülen AVM'nin yerinin uygun devam ettiği yolunda.
başarılı olamadık” dedi. olmadığı alternatif olarak şehir dışındaki 
Toplantıda Fethiye'de mutlaka kentsel alanların dikkate alınması ve çevre esnafının 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
dönüşüm için çalışma başlatılması gerektiği bu konuda zarar görmemesi gerektiği 

Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından ortak 
belirtilerek, “Yasa çıkacak ama oda olarak belirtildi.

akıl oluşturularak bölge sorunlarının 
bir çalışma başlatılması gerekiyor. Bununla Başta inşaat sektörü olmak üzere kayıt dışı 

çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 
ilgili olarak belediyede bir toplantı yapıldı. işçi çalıştıran iş yerlerinin haksız rekabete 

organize edilen toplantılar devam ediyor. 
Muhtarların isteğiyle kentsel dönüşüm yol açtığı gerekçesiyle bu konuda oda 

FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın oda faaliyetleri 
ihtiyacı yok dendi. Herkes farklı pencereden yönetiminin bir çalışma yapması istendi.

ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi 
bakıyor. Oda olarak bunun çalışması Toplantıya katılan katılımcılar Fethiye'nin 

verdiği toplantıda, toplantıya katılanların iş 
başlatılmalı. 2000 Yılından önce yapılmış sorunlarının bu şekilde bir ortak akıl 

kollarında yaşadıkları sorunları ve çözüm 
olan binaların çoğunda sorun var. platformunda tartışılmasından duydukları 

önerileri alınıyor.
Laboratuara 10 performans analiz başlığı memnuniyeti dile getirerek Fethiye Ticaret 

Bu kapsamda 30 Mayıs tarihinde yapılan 
altında proje geliyor bunun 7 tanesi bozuk ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan'a 

toplantıya Mehmet  Ali Yavuz, Merih Eldek, 
çıkıyor. 2000 Yılı öncesi projelerinin tamamı teşekkürlerini sundular.

Tuba Gürhan, Cumhur Esen, Ramazan 
Elmadibi, Zafer Akyalı, İbrahim Ertuğrul, ve 
Tahir Başaran katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, göreve 
geldikleri 2005 yılından bu yana yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Arıcan, 
FTSO'nın öncülüğünde İlçemizde kurulacak 
olan Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi ve 
Babadağ Teleferik Projesinin geldiği nokta 
hakkında bilgiler verdi.
FTSO üyeleri yapılan çalışmaları oldukça 
başarılı bularak oda başkanı Akif Arıcan'ın 
huzurunda tüm oda yönetimi ve çalışanlarını 
tebrik ettiler. 
Ticaret sicilindeki işlemler için, alınan ticari 
sicil harçlarının yatırılması için bankaya 
kadar gitmenin zaman kaybı olduğu, bu 
uygulama için herhangi bir banka ile anlaşma 
yapılması veya harçların oda tarafından 
bankaya toplu olarak ödenmesi yönünde 
istekte bulundular.
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ticaret 
sicil harçlarının, bankaya gitmeden oda 
binasında tahsili konusunda Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı nezdinde bir girişimde 
bulunduklarını ancak devletin harçlarının 
devlet memurları tarafından tahsil 
edilmesinin zorunlu olduğunun söylendiğini 
hatırlatarak “Bankalarla görüştük, bir oda 
verelim memurunuzu gönderin dedik, sadece 
memur gönderemiyorlar güvenlik memuru 

"Sorunumuz plansızlık"

Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mahsur Harmandar, bir dizi 
ziyaretlerde bulunduğu ilçemizde, 
İşletme fakültesinin açılmasının 
öncülüğünü yapan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında görüş alış 
verişinde bulundu. FTSO 
ziyaretinde Binaların yapılması 
için gerekli olan derneğin 
kurulması için de çalışma 
başlatıldı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına 
gelen Rektör Harmandar'ı FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ve yönetim 
kurulu üyeleri karşıladılar. Likya 
Salonunda yapılan toplantıda 
Rektör Mansur Harmandar ve 

Fakültenin geleceği alan için Kredi Yurtlar beraberindekilere FTSO tarafından 
Kurumu ile görüşmelerde bulunduklarını bölgemizde üniversite kurulabilecek araziler 
belirten Harmandar, fakülteyle birlikte hakkında yapılan incelemelerin sunumu 
yurdun da yapılacağını dile getirdi. yapıldı. 
Toplantıda üniversite binalarının yapımı için Yeni çıkan 2B Yasası ile birlikte 
gerekli çalışmaları yapacak olan derneğin Karaçulha'da bulunan 110 Hektarlık 
kurulması için de çalışma başlatılırken, ormanlık alanın tahsisi için başvurulma 
Muğla Üniversitesi Rektörü Mansur kararı alınırken, Kemer'de bulunan 25 
Harmandar, dernek kuruluşu için gerekli Hektarlık alan içinde incelemelerin ardından 
imzaları da attı. harekete geçilmesi kararlaştırıldı. 
Toplantının ardından FTSO Başkanı Akif Konuyla ilgili olarak konuşan Rektör 
Arıcan ve yönetim kurulu üyeleri, Mansur Mansur Harmandar, yeni yasanın çıkmasını 
Harmandar ve beraberindekileri, üniversite beklerken ağırdan aldıklarını ancak şimdi 
alanı olarak düşünülen Karaçulha'da hızlı bir çalışma sürecine girdiklerini 
bulunan 110 hektarlık alana götürerek belirterek tahsislerin bir an önce yapılması 
yerinde bilgi verdiler. için harekete geçeceklerini dile getirdi. 

Harmandar “Binalar için hız verelim”
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FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, yönetim kurulu üyeleri Uğur 
Çaçaron, Ahmet Gürsu Özdemir ile 
birlikte, önceki günlerde yapılan 
kongrenin ardından göreve gelen Şehit 
Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Süleyman Şahin ve 
Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret 
ederek başarılar dilediler.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğinin üyeleri arasında 90 Kıbrıs 
Gazisi, 10 Kore Gazisi ve 35 Şehit Ailesi 
bulunuyor. FTSO Başkanı Akif Arıcan ve 
yönetim kurulu üyelerini sıcak bir şekilde 
karşılayan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Yönetimi işbirliği ve 
bugüne kadar verdikleri destek için de 
teşekkür ettiler. Ziyarette yaptığı 
konuşmasında Şehit Aileleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneğine ellerinden gelen 
desteği vereceklerine dikkat çeken Akif 
Arıcan, “Elimizden geldiği kadar 
derneğinize destek oluruz. Daima sizlerin 
yanındayız. Şehitlerimiz bu vatan ve bizler 
için hayatını kaybediyor. Vatan evlatları 
gencecik yaşta yaşamdan kopuyor. Bu 
acılar yaşanmasın istiyoruz. İnşallah bu 
acılara yenileri eklenmez” dedi.

Konuşmasında dernek işlerini gönüllülük 
esasına göre yürüttüklerini belirten 
Dernek Başkanı Süleyman Şahin, 
Faaliyetlerimizi yürütmek, ayakta 
kalabilmek için desteğe ihtiyacımız oluyor. 
Devlet unvan veriyor madalyamızı 
kendimiz yaptırıyoruz. Madalyanın 
yaptırılabilmesi için de resmi bir çok 
prosedürü var. Bunu devlet yaptırıp 
vermeli” dedi.

Konuşmalarda şehit ailelerinin desteğe 
ihtiyaçlarının olduğunu dile getirilirken, 
Dernek Başkanı Süleyman Şahin varlıklı bir 
şehit ailesine rastlamadığını belirterek 
“Yoksul aile çocukları şehit oluyor. Hiç 
varlıklı bir şehit ailesine rastlamadık. Bu 
nasıl oluyor anlayamıyoruz” dedi.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Süleyman Şahin FTSO 
Başkanı Akif Arıcan'a Şehit aileleri için 
yaptırılan Türk bayraklı şal hediye etti. 

“Fethiye; hayal et, 
fazlasını yaşa”

“Varlıklı şehit ailesi görmedik”

‘UMEM Beceri 10’ ile işsizliğe son
Umem Beceri’10 Projesi Kapsamında Sanayiden Sonra Tarım ve 
Hizmet Sektörlerinde de Nitelikli Eleman Yetiştirilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle 
başlatılan UMEM BECERİ’10 projesi 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.
Proje kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak 2500’e yakın kurs 
açılmış, bu kurslardan başarıyla mezun olan kursiyerlerin çoğu projeye katılan 
firmalarca istihdam edilmişlerdir. 2011 yılında sadece sanayi alanında açılan UMEM 
BECE Rİ’10  projesi kursları, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermesi ve 
yüksek istihdam oranları yakalaması sonucunda hem işverenler hem de işsizler için 
tercih sebebi olmuştur.
Hizmet ve Tarım Sektörlerindeki Firmalar da Projeden Yaralanabilecek
Sanayi alanında başarıyla uygulanan projenin, 2012 yılında taraflarca imzalanan 
protokolle hizmet ve tarım sektörlerine genişletilmesine karar verilmiştir. Bu 
doğrultuda, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların işgücü 
ihtiyaçlarına yönelik kurs açılabilecek, bu kurslarda yetişen ve sertifika sahibi 
olmaya hak kazanan kursiyerlerin çoğu da istihdam edilecektir.
Kursiyerlere Günlük 20 Lira
1 Nisan 2012 tarihinden itibaren, UMEM BECERİ’10 Projesi kurslarına katılan 
kursiyerler teorik ve işbaşı eğitimi süresince günlük 20 TL alacak, kursiyerlere kurs 
süresince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” ve “Genel Sağlık Sigortası” 
yaptırılacaktır.
Kurslarda başarılı olan kursiyerleri istihdam eden firmalar ise aşağıdaki istihdam 
teşviklerinden faydalanacaktır:
- 18-29 yaş arası erkekler ve yaşa bakılmaksızın kadınları istihdam eden firmaların 
42 ay süreyle (3,5 yıl),
- 30 yaş üzerindeki erkekleri istihdam eden firmaların 30 ay süreyle “Sigorta Primi 
İşveren Payı” ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
Detaylı bilgi için web siteleri www.beceri10.org.tr. ve  www.umem.org.tr. 
adreslerinden ve 7/24 UMEM BECERİ’10 Çağrı Merkezi 444 86 36’dan bilgi 
alınabilmekte ve ilçemizde de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 0(252)614 11 15 
nolu telefonunu  arayarak İlkkan Büyüktahan- cı ile irtibata geçebilirsiniz.
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