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YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKİF ARICAN
Değerli Üyelerimiz,
Kıymetli Okuyucular,
MAKRİ Dergisi’nin geçtiğimiz
sayısında, ihale tarihi yaklaşan Babadağ
Teleferik Projemizin detaylarına ilişkin
bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu
sayımızda ise ihalemizi tamamlamış
ve başarıyla sonuçlandırmış olmanın
sevincini paylaşıyoruz.
3 Nisanda gerçekleşen ihalemize
büyük bir titizlikle hazırlandık.
İhale komisyonumuzu alanında
uzman kişilerden oluşturduk. Basın
mensupları, ihaleyi başından sonuna
dek izledi. Şeffaf bir ihale sonunda
Babadağ’a teleferiği kazandırmamızın
yanı sıra Fethiye’nin turizmde marka
değerini arttıracak büyük bir yatırım
kazandırdık.
Yapılan ihale ile şirketimiz ve Odamız
önemli bir kaynak elde edecek. Bu
kaynak elbette Fethiye Üniversitesi,
Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi ve
Fethiye’nin tanıtımı gibi devam eden
ve yeni yapılacak olan çalışmalara
kaynak oluşturacak. İhale sonrasında da
söylediğim gibi bizim projelerimiz bitmedi,
devam ediyor ve siz değerli üyelerimizin
desteği olduğu sürece de devam
edecektir.
Değerli Üyelerimiz,
Odada görev almanın temel şartı
gönüllü olmaktır. Yani Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası’nda ve Güç Birliği Şirketi’nde
görev alan hiçbir yönetici bir ücret
karşılığında çalışmıyor.
Yaşadığımız ilçeyi ve ülkemizi
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gönülden sevdiğimiz için kendi işimizin
yanı sıra ilçemizi ileriye götürecek
çalışmaları ve projeleri takip ediyoruz.
Başta Babadağ Teleferik Projesi’nin
ihalesinin başarıyla sonuçlanmasında
gönülden çalışan, buna inanan,
tüm güçlüklere karşı mücadele
azmi gösteren Güç Birliği Şirketi’nin
yönetiminde yer alan Müdürler
Kurulu’ndaki tüm arkadaşlarımı
tüm kalbimle kutluyor, onlara
teşekkür ediyorum. Ayrıca Oda
Yönetim Kurulu, meclis ve meslek
komitesindeki tüm arkadaşlarıma
desteklerinden dolayı teşekkürlerimi
ifade etmek istiyorum.
Öte yandan Odamızda çalışan
idari kadromuz oda yönetimi olarak
koyduğumuz hedefleri ve projeleri
profesyonel bir anlayışla yürütmektedir.
Onlarla gurur duyduğumu belirtmek
isterim.
“Bir araya gelmek bir başlangıçtır.
Bir arada bulunmak bir gelişmedir.
Beraber çalışabilmek ise başarıdır.
Ortada bir başarı varsa bu Odamızın
çaycısından Yönetim Kurulu Başkanına
kadar hepimizin beraber çalışmasının bir
ürünüdür.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime
son verirken Babadağ Teleferik
Projemizin marka ismi olan SKYWALKFethiye’nin sloganında da belirlediğimiz
gibi: “BİRLİKTE ZİRVEYE” diyor, teleferikle
Babadağ’ın zirvesine çıkacağımız günleri
görmeyi umut ediyor, hepinize saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
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KAZANAN FETHIYE OLDU
FETHIYE KAZANDI
FTSO’nın şirketi Fethiye Güç Birliği Şirketince
SKYWALK Fethiye Babadağ markla adıyla ihale edilen
Teleferik Projesi ihalesini; KDV hariç yıllık 2 milyon 250
bin lira artı tüm tesislerden elde edilen yıllık cirodan
yüzde 12,5 oranında pay vermeyi teklif eden Kırtur
Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
aldı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif
Arıcan, ihale sonrası yaptığı konuşmada “Fethiye’nin
20 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için
sonuç değil başlangıçtır. Tüm projelerimizi yavaş yavaş
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tüm Fethiye’ye hayırlı
olsun” diye konuştu.
TELEFERIK PROJESINI KIRTUR KAZANDI
3 Nisan Pazartesi günü FTSO eğri Salonunda yapılan
SKYWALK Fethiye marka adını alan Babadağ teleferik
projesinin ihalesi yoğun ilgi gördü. İhaleye katılan iki
şirket arasında kıran kırana mücadele yaşandı. FTSO
Başkanı Akif Arıcan, Başkan yardımcısı Günay Özütok,
Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Bakırcı, Gürsu Özdemir,
Ömer Eriz ve Halit Saraç’da ihale bitimine kadar
heyecanla sonucu beklediler.
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İHALE ŞEFFAF BIR ŞEKILDE GERÇEKLEŞTIRILDI
Emniyet yetkililerince ihalenin tüm güvenlik
önlemleri alındı. Şeffaf bir şekilde yapılan ihaleyi
Fethiye’deki tüm basın mensuplarının izledi. İhale, FTSO
meclis üyeleri ve halkın canlı olarak izleyebilmesi için
FTSO Meclis Salonuna da canlı olarak yayınlandı. Çok
sayıda meclis üyesi ve Fethiyeli, oldukça heyecanlı geçen
ihaleyi baştan sona kadar izlediler.
İHALEYE IKI FIRMA KATILDI
SKYWALK-Fethiye marka adını alan Babadağ
Teleferik Projesi’nin ihalesi 3 Nisan 2017 tarihinde, sabah
9.00’da yeterlilik zarflarını teslim alınmasıyla başladı.
Saat 10.00’dan itibaren şirketlerin incelenmesiyle devam
etti. İhale komisyonu; Emekli bürokrat İsmail Köksal,
Av.Mustafa Enis Arıcan ve İnşaat Mühendisi Selçuk
Esiner’den oluşurken FTSO Genel Sekreteri ve Fethiye
Güç Birliği Şirketi Genel Koordinatörü Füsun Şahin ve
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu ihaleye görevli
olarak katıldı. İhale komisyonu, ilk olarak ihaleye katılan
firmaların yeterlilik zarflarının üzerindeki bilgileri inceledi.
Daha sonra zarflar açıldı. İhale şartnamesinde yer alan bilgi
ve belgeler tetkik edildi. Daha sonra da belgelerin içeriği
incelendi. İhaleye katılan her iki firma da yeterli bulundu.
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İHALE KIRAN KIRANA GEÇTI
İhalenin ikinci kısmı saat 15.00’te başladı. Yeterli
bulunan firmalar, ihale komisyonu tarafından, yazılı
olarak, ihalenin ikinci aşaması olan fiyat teklifi vermeye
davet edildi. Firmalar tekliflerini kar oranı olarak
belirleyip kapalı zarf içinde ihale komisyonuna sundu.
Komisyon ihalenin ilk aşamasına yapılan inceleme
işlemini yeniden gerçekleştirdi. Teklifler alındı. Kırtur
Limited Şirketi binde 5 teklif ederken; Burkay- Walter
ortaklığı binde bir teklif etti. Yazılı tekliflerin ardından
teklifler sözlü olarak arttırıldı. Sözlü tekliflerde BurkayWalter ortaklığı 3.05’e çıkarken, Kırtur 3.1’e çıktı.
Son olarak teklifler yeniden yazılı alındı. Yıllık kira
bedeli olan 2 milyon 250 bin liranın yanı sıra, BurkayWalter ortaklığı tesislerin tüm gelirinden yıllık yüzde 10.6
teklif ederken yüzde 12,5 oranında pay vermeyi teklif
eden Kırtur Limited Şirketi Babadağ Teleferik projesinin
ihalesini kazanmış oldu.
İhale, başlangıcından bitişine kadar basın
mensuplarınca takip edilirken, FTSO Meclis salonunda da
canlı olarak izlendi.
HAYAL VE HEDEFLERIMIZDE DAHA
PEK ÇOK PROJE VAR
Duygusallaşarak konuşması zaman zaman
kesilen FTSO Başkanı Akif Arıcan, ihale ile Fethiye’nin
kazandığını belirterek: “Bugün bu cesareti gösterip
Babadağ Teleferik Projemize katılan Murat Beye ve
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Kenan Beye çok teşekkür ediyoruz. Ülkenin içinde
bulunduğu bu ortamda gelip bu ihaleye girmeleri Fethiye
için, bizler için çok büyük gurur verici bir olay. Bu proje
dünyaya açılan bir penceredir. İnşallah önümüzdeki
günlerde inşaatına başlayarak en kısa zamanda projeyi
bitirerek daha pek çok projenin hayata geçmesini
sağlamak istiyoruz. İnşallah bunu da hep beraber
başaracağız. İnşallah 2018 sonunda da bu projenin
bittiğini göreceğiz ve hep beraber Babadağ’a çıkacağız.
Hayal ve hedeflerimizde daha pek çok proje var. Onların
da ihalesini hep beraber yapıldığını, bölge ve ülke
ekonomisine kazandırıldığını göreceğiz. Az önce ağladım.
Gözlerimden yaş geldi ama bunlar sevinç gözyaşları.
Bunu hep beraber başardık. Bu projeyi bölgemize
kazandırmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız.
Uzun ölçekli bir çalışmaydı. Her yolun sonu olduğu
gibi bu çalışmanın da sonuna geldik. Yatırımcımızın
Allah yardımcısı olsun. Bu konuda emeği geçen Oda
yönetimimize, Oda meclisimize, çalışan personel
kadromuza, tüm Fethiye kamuoyuna teşekkür ediyor,
hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.
KAZANAN FETHIYE HALKI
Burkay İnşaat Şirketinden Murat Ağcabağ,
konuşmasında Kırtur Şirketine başarılar dileyerek
“Firmaya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bence burada
kazanan Fethiye halkı, turizm oldu. Biz de bir dahakine
nasibimize ararız inşallah.” dedi.
FETHIYELI OLDUK
Kırtur Şirketi sahiplerinden Kenan Kıran ise ihaleyi
alarak Fethiyeli olduğunu söylediği konuşmasında
duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Murat Beye katılımı
için teşekkür ediyoruz. En azından iki firma yarıştı.
Fethiye’nin ve Odanın katma değerini yukarıya çekmiş
olduk. Sonunda biz de Fethiyeli olduk”.
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Çalıştayda Mermer OSB öne çıktı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ‘Fethiye ve Seydikemer Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) Fizibilite Etüdü” projesi kapsamında yapılan arama konferansı
yoğun ilgi gördü. Çalıştayda, mermer ihtisas OSB kurulabileceği görüşü ağırlık kazanırken
tarım OSB için yer bulma çalışması başlatılması kararı alındı.

2

Şubat 2017 tarihinde Seydikemer Tufanlar Düğün
Salonunda yapılan çalıştayda bölgede kurulabilecek
ihtisas organize sanayinin hangi sektörlere yönelik
olabileceği görüşülürken yatırımcı talep durumu da
değerlendirildi.
Çalıştaya; Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz,
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, Muğla
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut
Nayir, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı adına Hasan Cahit Tüfenkçi, Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Arıcan ve Meclis Başkanı Osman Çıralı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Etüt ve Planlama
Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Fethi Molla,
PAGDER ASLAN Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu
Üyesi Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB’ler önceki dönem
Müteşebbis Heyet Üyesi Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu Delegesi Mehmet Yalçındere, ROTAM
Danışmanlık Proje Koordinatörü Dr. Türkay Kısa ve
Prof.Dr.Ramazan Aktaş, mermer ve taş üreticileri, gıda
üreticileri, süt ve hayvan ürünleri üreticileri, plastik
üreticileri gibi çok sayıda FTSO üyesi sektör temsilcisi
katıldı.
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ARICAN: “YATIRIMLAR DOĞRU PLANLANMALI”
Yatırımların katıcı olması için planlamanın önemine
değinen Akif Arıcan, “Dolayısıyla bir Organize Sanayi
Bölgesi kurulmadan önce de, tüm adımlar hesaplanıp,
bölge ve ülke için son derece önemli olan yatırımın
yapılabilir olup olmadığı araştırılmalıdır. Söz konusu
Organize Sanayi Bölgesi çalışması, sürdürülebilir bir
çevre için de büyük önem arz etmektedir. Çünkü OSB’ler
sahip olduğu alt yapı sistemleri ile imalat sanayinin
planlı gelişimini sağlayarak, olumsuz çevresel etkilerin
azaltılmasını amaçlamaktadır.” diye konuştu.
OTGÖZ: OSB IÇIN GÜCÜMÜZ VE
SIYASI DESTEĞIMIZI KULLANACAĞIZ
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz
Seydikemer sınırları içerisinde kurulacak bir OSB için
ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını ifade ederek
siyasi destek için de çalışacaklarını dile getirdi.
Şahin: İşletmeler arazi sorunu nedeniyle büyüyemiyor
Konuşmaların ardından projeye ilişkin bilgilendirme
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin tarafından yapıldı.
Şahin, konuşmasının başında Fethiye ve Seydikemer
ekonomisinde tarım ve turizm dışında da sektörler
oluşması, sektör çeşitliliğinin sağlanması gerektiğini
vurguladı. Füsun Şahin, “Bölgemize yatırımcı geliyor ama
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yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Mevcut işletmelerimiz daha
büyük arazilerde çalışmak ve yer büyütmek istiyor ama
yer bulamıyor” diye konuştu.
Rotam Danışmanlık Proje Koordinatörü Dr.Türkay Kısa
da konuşmasında OSB’lerin oluşması ve yapısı hakkında
bilgi verdi. OSB üretici için sorunların çözüünde avantajlı
bölgeler olduğunu ifade eden Türkay Kısa, Türkiye pek
çok OSB’nin doğru planlanmadığı için yatırımcı tarafından
gerekli ilgiliyi görmediğini belirtti.
MOLLA: SEYDIKEMER’DE
TARIM IHTISAS OSB ALTYAPISI VAR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri
Etüt ve Planlama Koordinatörü, Ziraat Yüksek Mühendisi
Fethi Molla, Seydikemer’in tarım ihtisas OSB için uygun
alt yapıya sahip olduğunu söyledi.
ATAY:”SEYDIKEMER’I
AYRI GÖRMÜYORUZ”
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay da
yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Yapılacak OSB’nin
ismi Fethiye-Seydikemer. Seydikemer’i ayrı görmüyoruz.
Fethiye ve Seydikemer olarak ne kadar birlikte hareket
edersek ve ne kadar birlikte proje yapabilirsek o kadar
güçlü olabiliriz.”
MERMERCILERDEN TOPLANTI TALEBI
Konuşmaların ardından sektörler temsilcileri,
Organize Sanayi Bölgesi hakkında grup çalışması
yaptılar. Fethiye ve Seydikemer’de yaygın imalat
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sanayi olan mermer işlemeciliği üzerine bir ihtisas OSB
kurulabilir görüşü ağırlık kazandı.
TARIM IHTISAS OSB IÇIN
AYRI ÇALIŞMA YAPILACAK
Tarım ihtisas OSB için de bölgenin çok uygun olduğu
ancak yüzde 70’i devlet arazisi olan bir alan gerektiği için
özel bir çalışması yapılması kararı alındı.
OSB’DE YAŞANAN SÜREÇ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye-Seydikemer
bölgesinde organize sanayi bölgesi kurulması için 2008
yılında başladığı çalışmalara 2016 yılında hız verdi. Doğru
OSB yatırımının yapılarak kurulacak OSB’nin etkin ve
faal olmasını hedefleyen FTSO yönetimi, Güney Ege
Kalkınma Ajansı 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
kapsamında “Fethiye-Seydikemer Organize Sanayi
Bölgesi Fizibilite Etüt Projesi”ni hazırlayarak destek
aldı. Projede; Seydikemer Belediyesi, Seydikemer
Kaymakamlığı, Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar
Odası da proje iştirakçisi olarak yer aldı. OSB’ye ilişkin
mevzuatlarda yapılan incelemeler sonrası bir ilde kurulan
karma organize sanayi bölgesinin yüzde 70 kapasite
ile faaliyete çekmeden ikinci karma organize sanayi
bölgesi kurulamaması engeline takılan karma organize
sanayi fikrinin ardından, çalışmalarda ihtisas organize
sanayi bölgesi fikrine yoğunlaşıldı. 2 Şubat 2017 tarihinde
FTSO tarafından Seydikemer Belediyesi ev sahipliğinde
yapılan toplantıda, ihtisas OSB’nin hangi sektöre yönelik
kurulabileceği tartışıldı ve iştirakçi talepleri alındı.
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Sigortacılar sorunlarına çözüm arıyor

F

TSO'nın ev
sahipliğinde
yapılan
sigorta acenteleri
sektör toplantısı
yoğun ilgi gördü.
Sorunların ve
çözüm önerilerinin
ele alındığı
toplantıda,
çözümlerin Ankara’ya iletilmesi için bir rapor
hazırlanmasına, sektör temsilcilerinden oluşturulan
heyet tarafından TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
Başkanlığına ve Hazine Müsteşarlığına raporun elden
teslim edilmesine karar verildi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, sektörlerin
sorunlarının tespit edilmesi, sektör temsilcilerinin çözüm
önerilerinin alınması amacıyla yapılan sektör toplantıları
sigortacılık sektörüyle devam etti.
25 Nisan Salı günü FTSO binası Meğri Salonunda

yapılan toplantıya
FTSO Başkanı Akif
Arıcan, yönetim
kurulu üyesi Halit
Saraç ile sigorta
sektöründe faaliyet
gösteren meslek
komitesi üyeleri,
meclis üyeleri ile
20’nin üzerinde
sigorta acentesi katıldı. Toplantıda, acente yetkilileri,
sigorta şirketleri ve mevzuattan kaynaklanan yaşadıkları
sorunları dile getirdi.
ARICAN; “SORUNLARI ANKARA’YA TAŞIYALIM”
Sigorta acentesi üyelerin sorunlarını dinleyen Akif
Arıcan, “Biz her zaman üyelerimizin yanındayız. Benim
önerim Muğla’daki diğer Odalarla da görüşelim. Onlarla
birlikte Ankara’ya gidelim. Burada sizden aldığımız
bilgilerle bir yazı hazırlayalım ve bunu elden teslim
edelim. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” dedi.

Hükümlülere KOSGEB destekleri anlatıldı

F

ethiye Ticaret ve Sanayi
Odasınca sosyal sorumluluk
projesi kapsamında Fethiye
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde
hükümlülere yönelik olarak
gerçekleştirilen seminerde, FTSO
KOSGEB temsilcisi olan Ar-Ge ve
Uluslararası İlişkiler personeli
Bora Türkoğlu tarafından KOSGEB

destekleri anlatıldı. Seminerin
büyük bir bölümü, KOSGEB
tarafından 50 bin liraya kadar
hibe, 100 bin liraya kadar da faizsiz
kredi desteği sunan Yeni Girişimci
Desteği’ne ayrılırken; katılımcılar,
hangi iş kollarının desteklendiğine,
hangi sırayla başvuruların
alındığına dair sorular yöneltti.

Arıcan Sabancı’yı Fethiye'ye
yatırıma davet etti

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev
sahipliğinde ve organizatörlüğünde her
yıl düzenlenen Ekonomi Şurası, bu yıl
7 Şubat 2017 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde
yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Şura
Toplantısında, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Meclis Başkanı
Osman Çıralı temsil etti.
Şura Toplantısı sırasında Ali Sabancı ile
görüşen Akif Arıcan, Sabancıyı, Fethiye’ye yatırım
yapmaya davet etti.
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Mermerciler OSB ile gelişecek
OSB Çalıştayının ardından Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda bir araya gelen Oda üyesi
mermerciler, Mermer İhtisas Organize Sanayinin kurulması yönünde görüş birliğine vararak FTSO
yönetiminden bu doğrultuda çalışması talebinde bulundu. Mermerciler toplantıda OSB’nin adını da
koydular: Fethiye Seydikemer Maden Mermer Organize Sanayi Bölgesi.

F

ethiye-Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi
Fizibilite Etüt Projesi kapsamında Seydikemer’de
yapılan çalıştayda İhtisas OSB kurulması
taleplerinin ağırlıklı olarak mermercilerden gelmesi
üzerine 3 Şubat 2017 tarihinde FTSO ev sahipliğinde
organize edilen toplantıda, mermer ihtisas OSB konusu
masaya yatırıldı. Çok sayıda mermercinin katıldığı
toplantıda kurulacak bir mermer ihtisas OSB’nin firmalar
için faydaları görüşüldü.
Mermer fabrikası sahipleri de Yayla Gökben’deki
yerin, mermer ihtisas OSB olması için çalışılması, yeni
bir yer arayışı içine girmenin süreci uzatacağı yönünde
görüş birliğine vardılar. Sektör temsilcileri, OSB’nin
mermer işletmelerine kesilen çevre cezalarının da önüne
geçeceğini söyledi.
ARICAN: “ZAMAN KAYBETMEK ISTEMIYORUZ”
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, “OSB
kurmak için 7 yıldır Milas’taki çalışmaların bitmesini
bekliyoruz. Daha fazla bekleyip zaman kaybetmek
istemiyor, ihtisas OSB ile başlamak istiyoruz. Milas’ın
da tamamlanmasının ardından burayı karma OSB’ye
çevirebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.
Konuşmasında her zaman üyelerinin yanında
olduklarını belirten Akif Arıcan “Oda olarak her konuda
üyelerimize destek olmak için çalışıyoruz. İhtisas
Organize Sanayinin kurulması işletmelere çeşitli
avantajlar getirirken bölgemizin de kalkınmasını
sağlayacaktır” diye konuştu.
“OSB BÜYÜMEK IÇIN EN UYGUN YÖNTEM”
ROTAM Danışmanlık Proje Koordinatörü Dr.Türkay
Kısa da OSB ve ihtisas OSB hakkında bilgi verdi.
Türkay Kısa, şunları söyledi: “OSBler, işletmelerin
birebir uğraşarak çözmeye çalıştıkları sorunların
ortak irade ile daha kolay çözüldüğü yerler. İşler
devletin imkanlarıyla çözülüyor. Uygun faizle kredi
kullanılabiliyor, çeşitli vergi ve KDV indirimleri
var, enerjisini kendileri üretebiliyor, işçilerin SSK
primlerinin bir bölümü devlet tarafından karşılanıyor,
yani devlet doğrudan katkı vermese de dolaylı olarak
katkılar sunuyor, arıtma konusunda avantajları var.
Bu bölgede 140 güneş enerjisi üretim şirketi
var. Kurulacak bir OSB de bu yöntemle de elektrik
üretimi gerçekleştirilebilir. Ayrıca firmalar OSB den
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arazi almak istediklerinde devlet desteklerinden
faydalanabiliyor. 13 yıl yüzde 1 faizle kredi kullanmak
gibi imkânları oluyor.” dedi.
Proje Koordinatörü Dr.Türkay Kısa, ihtisas OSB’ler
için sektörün temsil edildiği bir derneğin kurulması
gerektiğini de dile getirdi.
“İHTISAS OSB’NIN ADI FESMMOB OLSUN”
Fethiye Mermer Sahibi Muhterem Dereli, “Yıllardır
OSB çalışmalarını takip ediyoruz. OSB’nin bir an evvel
kurulmasını istiyoruz.” dedi.
OSB için yer konusunu tartışmanın gereksiz
olduğunu ifade eden Diler Mermerin sahibi Niyazi
Diler de “OSB’nin işçilik ve pazarlama katkıları çok
yüksek. 97 senesinde Afyon OSB’de 1997’de düğmeye
bastığımızda etrafımızda hiç kimse yoktu. TEDAŞ
trafosunu tamamen bize tahsis ettiler. Şu anda 220
parselin tamamı dolu ve yüzde 80 itibariyle ile çalışıyor.
Karma OSB’ye de takılmamak lazım. Tuzla OSB de
ihtisas olarak başladı. Şu anda yüzde 40 civarında
başka sektörler çalışıyor. Burası da ihtisas OSB olarak
başlayabilir. İsmini bile teklif ediyorum: FESMMOB
Fethiye Seydikemer Maden Mermer Organize Sanayi
Bölgesi. Biz Afyon’da 10 senede nereden nereye
geldik. Afyon OSB’de elektrik 180 kuruş. Fethiye’nin
önünü almasında acele edilmeli. Buraya Muğla’dan,
Antalya’dan yatırımcı gelir.” dedi.
“OSB MEVCUT SORUNLARI ÇÖZER”
EKOL Mermer adına görüş belirten Kıymet Günay, “Şu
an mermerde yoğunlaşıp artı ve eksilerini konuşmalıyız.
Organize sanayinin avantajlarını konuşmalıyız. Yayla çok
soğuk, çalışma tempomuzu düşürüyor. Organize Sanayi
Bölgesi ile birlikte doğalgaz geldiğinde, büyük kapalı
alanlar yapılıp sorunlarımız çözülebilir. OSB ile birlikte
çevrede konutların olması, banka şubelerinin gelmesi ile
sorunlarımızı çözmüş olacağız. Mermer OSB ile birlikte
hepimiz bir arada olursak insanlar çalışmak istedikleri
zaman oraya gelmeleri gerektiğini bilecekler. Alternatifi
olmayacak. Yetişen genç nüfus aşağıya kaçmanın
derdinde. İşten ayrılıyor. Turizmde çalışıyor sonra tekrar
dönüyor. OSB bu sorunu çözecektir.” şeklinde konuştu.
Toplantıda mermercilerin talebininm
toplşanmasının ardından mermer ihtisas OSB’nin
kurulması için çalışma başlatıldı.
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Haberler
Tüpgaz bayileri haksız
rekabetten şikâyetçi
FTSO’nca tüpgaz satan üye işletmelerin isteği üzerine organize edilen toplantıda, tüpgaz
bayilerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Fiyatla rekabet nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını
belirten tüpgaz bayileri, toplantının sonunda Tüpgaz bayileri derneğini kurma kararı aldı.

F

TSO tarafından tüpgaz satan üye
işletmelerin isteği üzerine organize
edile toplantıda tüpgaz bayilerinin
yaşadığı sorunlara çözüm arandı.
Toplantıya FTSO Başkan Yardımcısı Günay
Özütok, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin,
Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir,
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu ve çok
sayıda FTSO üyesi tüpgaz bayi katıldı.
Tüpgaz bayileri toplantıda yaptıkları
konuşmalarında yaşanan haksız rekabet
nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek özellikle
Seydikemer bölgesinde bakkaldan berbere kadar
birçok meslek erbabının tüpgaz satmasının yanlışlığına
değindiler. Bayiler “Bir çok arkadaşımız bu rekabetten
dolayı işyerini kaybetti. Fiyatla rekabetin önüne
geçmeliyiz” diye konuştular.
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu, tüpgaz bayiinin
bakkallara yasal olarak toptan tüpgaz veremeyeceğini
belirterek bakkala tüpgaz veren bayiinin de tüpgaz
satan bakkalında yapılacak denetimlerde ciddi cezalar
alabileceğini ifade etti. Tüpgaz bayilerinin toptan olarak
bakkal, manav, berbere satış yapamayacağını dile getirdi.
FTSO Başkan Yardımcısı Günay Özütok, bir çok
sektörde olduğu gibi tüpgaz satan bayiler arasında
yaşanan haksız rekabeti ahlaksız rekabet olarak
nitelendirerek, “Oda olarak üyelerimizin yanındayız.
Bizim yapmamız gereken her çalışmayı yaparız. Fiyatla
rekabetin önüne geçmelisiniz. Tüpgaz bayileri bunu

başarırsa diğer sektörlere de örnek olur. Serbest piyasa
ekonomisi, herkesin her istediğini yapma ekonomisi
değildir” diye konuştu.
Toplantıda bazı tüpgaz bayileri Pazar günü işyerlerinin
kapatılması talebinde bulundu. Bazı bayiler kabul
etmezken bazıları da Pazar gün tatil olmasıyla işlerin
daha sağlıklı yürüyeceğine dikkat çektiler.
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin üyelerden bu
konuda düşüncelerini öğrenmek için talep toplanıp Esnaf
Odası ile birlikte Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında Muğla Valiliğine
başvurabileceklerini söyledi.
Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir ise üyeleri
kabul etse, tüpgaz bayilerinin pazar günü tatil yapma
kararı verse bile bu karara karşı çıkacağını söyledi.
FTSO üyesi tüpgaz bayileri, toplantının tüpgaz
bayilerinin bir araya gelerek sorunlarını çözmek için
ilk adımının atılmasına aracılık ettikleri için FTSO
yönetimine teşekkür ettiler.

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinden ziyaret

F

ethiye ve Seydikemer’de hizmet veren özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Odamızı
ziyaret etti.
Eylül Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi
Sahibi Salih Dündar, Saygın Rehabilitasyon
Merkezi Sahibi Demircioğlu, Fethiye Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fevzikayınoğlu
Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu
Başkanımız Akif Arıcan ile görüştü. Okul müdürleri
ve yöneticileri Mayıs ayındaki engelliler haftasında
yapılacak etkinlikleri Arıcan ile paylaştı.
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Güç Birliği işletme
fakültesinde toplandı
Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu şubat ayı toplantısını, MSKÜ
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan Gavcar’ın daveti üzerine eğitim öğretime şubat ayında
başlayan Fethiye İşletme Fakültesi binasında yaptı.

F

ethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç
Birliği Platformu şubat ayı toplantısını 9 Şubat
Perşembe günü saat 14.00’de MSKÜ Fethiye
İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan Gavcar’ın ev
sahipliğinde Fethiye İşletme Fakültesinde yaptı.
Toplantıda mimarlık fakültesinin Fethiye’de açılması
ile tarım ve hayvancılık ihtisas organize sanayi bölgesi
açılması üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Güç
Birliği Platformu üyeleri toplantıdan sonra Dekan
Gavcar’ın eşliğinde binaları gezerek bilgi aldılar.
Toplantıya Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç
Birliği Platformu Dönem Başkanı Mimarlar Odası Fethiye
Temsilcisi Gökhan Güngör, FTSO Başkanı Akif Arıcan,
Fethiye Pazarcılar Odası Başkanı Adem Hıra, Seydikemer
Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, TÜRSAB Batı Akdeniz
BYK Başkanı Süleyman Kaya, Barış Kaya, EMO Fethiye
Temsilcisi Sermet Ünel ve Veli Önver, DTO Müdürü Bülent
Telli, Fethiye Ziraat Odasından Devrim Beyde, İMO Fethiye
Temsilcisi Levent Çimen, Muğla Ticaret Borsası Başkan
Yardımcısı Turgut Tokmak, FTSO Genel Sekreteri Füsun
Şahin, FTSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çelik katıldı.
“FETHIYE İŞLETME FAKÜLTESI YERLEŞKESI
BIR ÇOK ÜNIVERSITEDEN DAHA İYI”
MSKÜ Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan
Gavcar, şubat ayında eğitim öğretime başlayan yeni
binalar hakkında kısa bilgi vermesinin ardından Güç
Birliği Platformu Toplantısı gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.
Toplantıda Platform Üyeleri Fethiye İşletme Fakültesi
yerleşkesinin oldukça güzel olduğunu belirterek,
bu koşullarda bir yerleşkenin bir çok üniversitede
bulunmadığına dikkat çektiler.
Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği
Platformu Dönem Başkanı Mimarlar Odası Fethiye
Temsilcisi Gökhan Güngör, konuşmasında yeni binaların
hayırlı olmasını dileyerek mimarlık fakültesinin
Fethiye’de açılması düşüncesi konusunda yapılacak
çalışmaların yönünün belirlenmesi için platform
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üyelerinin görüşlerini açıklamasını istedi.
“HALKTA FETHIYE ÜNIVERSITESI BEKLENTISI VAR”
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Üniversitesinin
kurulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek
“Fethiye Üniversitesinin kurulması tüm Fethiye
kamuoyunun beklentisi konumuna geldi. Bunun için
çalışmalarımıza devam etmeliyiz. 5-6 yıl sonra burada
8-10 bin öğrenci olacak” dedi.
MSKÜ Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan
Gavcar, mimarlık fakültesinin Fethiye’de açılması
konusunda yaptığı konuşmada, “Rektörümüz ile
görüşmüşsünüz, bundan sonra bunun kararını Üniversite
üst yönetimi verir. Fethiye cennet gibi bir yer. Fakülte
alanımız bir çok İl’de bulunmayan bir güzellik ve nitelikte”
diye konuştu.
Toplantıda, mimarlık fakültesi için tüm platform
üyelerinin imzasıyla MSKÜ’ne resmi başvurunun
yapılması, aynı yazının da milletvekillerine gönderilmesi
kararı kabul edildi.
Fethiye İşletme Fakültesi kavşak düzenlemesi
yapılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaya devam edildiği
belirtilerek, sıkıntının bir an önce aşılması için ilgili
kurumlara yazı yazılması kararı alındı.
“TARIM VE HAYVANCILIK OSB IÇIN YER BULALIM”
Toplantıda FTSO yürütülen Organize Sanayi Bölgesi
çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, Mermer OSB için
ciddi talep toplandığını, İl dışından da taleplerin geldiğini
belirterek “Belirlenen alan için talep çok fazla, neredeyse
doldu diyebiliriz” diye konuştu.
Muğla Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Turgut
Tokmak bölgemizin Tarım ve Hayvancılık OSB’ye ciddi
şekilde ihtiyaç duyulduğunu belirterek yer arama
çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
MSKÜ Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan
Gavcar, toplantının ardından binaları ve yerleşkeyi
gezen Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği
Platformu üyelerine Okul hakkında bilgi verdi.
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Haberler

FTSO’dan yurtiçi
tanıtım atağı
Yurt dışı turizm pazarında yaşanan olumsuzluğun ardından harekete geçen
FTSO Yönetimi, ilçemizin yurt içi tanıtımına ağırlık verdi. Bu kapsamda yürütülen
çalışmalarda oda ve borsaların yayın organlarında Fethiye tanımına yer verilmesi
sağlayarak ilçemizin yurt içi tanıtıma katkıda bulunuluyor.

F

TSO’nun yürüttüğü çalışma sonuncunda
Fethiye’nin tanıtımı ilk etapta Adana Ticaret
Odası Dergisi ile Giresun Ticaret Borsasının
FINDIK Dergisinde yer aldı.
Yurtdışı turizm pazarında ülkemize karşı olumsuz
yaklaşımların artması sonucu yurt içi tanıtımına
ihtiyaç olduğu düşüncesinden yola çıkan FTSO 6 Nolu
Konaklama Hizmetleri Meslek Komitesinin, Oda ve
Borsalarla işbirliği yapılarak İlçemizin yurt içi tanıtımına
ağırlık verilmesi önerisinin ardından harekete geçen
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, 2016 yılında
başlattığı çalışmada, Oda ve borsalara yazı yazarak dergi
gibi yayınlarında Fethiye’nin tanıtımına yer vermelerini
istedi.
FTSO’nun bu isteği bir çok oda ve borsadan olumlu
karşılandı. Fethiye’nin tanıtımı ilk etapta Adana Ticaret
Odası Dergisi ile Giresun Ticaret Borsasının FINDIK
Dergisinde yer aldı.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, yaklaşan
turizm sezonunun işletmeler için iyi geçmesi için yurtiçi
tanıtımına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Son yıllarda
yabancı turist sayısında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu
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açığı yerli turist ile kapatmak istiyoruz. İlçemiz yerli
turiste de hitap eden bir bölge. Fuarlarda Oda olarak,
tüm kurumların yanında yer alarak elimizden gelen
çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Fethiye’nin tanıtımı
için çalışmalarımızı çeşitli mecralarda sürdürüyoruz.
Konaklama Hizmetleri Meslek Komitemizden gelen Oda
ve Borsaların yayınlarında İlçemizin tanıtımının yer
alması önerisini değerlendirdik ve harekete geçtik.” dedi.
Oda/Borsalarla yapılan bu işbirliğinin karşılıklılık
ilkesine dayandığını ifade eden Arıcan şunları söyledi:
“Etkin yayın organlarına sahip Oda ve Borsaları yakından
takip ederek iletişime geçiyoruz. Onlar Fethiye’nin tanıtım
yazısını yayımlıyor biz de onların tanıtım yazılarına
MAKRİ Dergisinde yer veriyoruz. Yazımız Adana Ticaret
Odası Dergisi ile Giresun Ticaret Borsasının Dergisinde
yayımlandı. Biz de Güç Birliği MAKRİ dergimizin çıkacak
olan yeni sayısında Giresun’a yer vereceğiz. Böylece
iç turizme daha ekonomik bir yoldan tanıtım katkısı
sunmayı hedefliyoruz. Oda/Borsa camiası olarak büyük
bir camiayız. Çıkarttığımız yayınlar sadece üyelerimize
değil bölgemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlara
ulaşıyor. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.”
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Üyeler Fethiye Üniversitesini bekliyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Oda üyelerinin görüş
ve önerinin alınması amacıyla yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. Üyeleri iş yerlerinde
ziyaret eden Arıcan, üyelerin görüş ve önerilerini dinlerken sorularını da cevaplıyor.

F

ethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan’ın, Oda üyelerinin görüş ve
önerinin alınması amacıyla yaptığı ziyaretler
büyük ilgi görüyor. FTSO üyeleri ziyaretlerde FTSO
tarafından yürütülen Babadağ Teleferik Projesi,
Fethiye İşletme Fakültesi, Organize Sanayi Bölgesi gibi
konuları gündeme getirerek bilgi alıyorlar.
FTSO Başkanı Akif Arıcan, 1 Şubat 2017 tarihinde
Unicorn Fotoğrafçılık sahibi Murat Vatansever, Yasemin
Sürücü Kursunun sahibi Yasemin Büyüksünnetçi ve
Gökkuşağı Elektrononik’in sahibi Mehmet Çakal’ı, 15
Şubat 2017 tarihinde de Sanayi’de bulunan Poseidon
Su Sporları ve Deniz Motorları sahibi Uysal Özgenç,
Uysallar Oto Yedek Parça sahibi Süleyman Uysal, Yalçın
Oto Market yetkilisi Bayram Yalçın, Ege Ulaşım yetkilisi

FTSO’dan
Fethiyespor’a
tam destek

Komşu köyde
sizi ne bekliyor
ilgiyle izlendi

F

ethiyespor’a deKritik bir dönemden
geçen Fethiyespor’a destek veren
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Akif Arıcan, Fethiyespor’un logosuna atıfta
bulunarak, “Kalbimize sahip çıkalım” dedi.
FTSO Başkanı Akif Arıcan Fethiyespor'a
destek verilmesi konusunda yaptığı
açıklamasında “Fethiye'mizin adını yıllardır
sportif aktivitelerde duyuran, bugüne kadar
yaşattıklarıyla ilçemize sayısız başarı, sayısız
anı tattıran takımımıza destek olmak adına
yapılacak en önemli şey, Fethiyesporumuzun
yanında olmaktır.” diye konuştu.

FTSO tarafından üye işletme ve üye işletme çalışanlarının
kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla organize edilen
“Komşu Köyde Sizi Ne Bekliyor?” konulu seminer beğeniyle
izlendi. Hafta sonları katılamayan üyeler için hafta içinde akşam
saatlerinde düzenlenen seminer FTSO üyelerinden yoğun ilgi
gördü. İzgören Akademiden Barış Kılıçarslan tarafından verilen
seminer 24 Mart Cuma günü 16.30- 18.30 saatleri arasında Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası Likya Toplantı Salonu’nda yapıldı.
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Hasan Yöntem, Aldemirler Ticaret sahibi Fatih Aldemir ve
Dişdiş Orman Ürünleri yetkilisi Mustafa Dişdiş’i ziyaret
etti.
Akif Arıcan, üyelerin Kruvaziyer Liman, Fethiye
İşletme Fakültesi, Babadağ Teleferik Projesi gibi
konularda yönelttiği sorulara cevap verdi. çalışmalarına
ilişkin bilgi verdi. Arıcan, FTSO tarafından hazırlanan
kruvaziyer liman raporu sayesinde bu yatırımın
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırım
programına alındığını söyledi.Babadağ Teleferik
Projesine ilişkin bilgiler veren Arıcan, projenin ihale
şartnamesinin hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde
satışa çıkarılacağını kaydetti. Üniversite çalışmaları
hakkında da bilgi veren Arıcan, Fethiye’de bir üniversite
kurulmasının artık çok yakın olduğunun altını çizdi.
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Haberler
Ankara’da Fethiye rüzgarı esti
İlçemizin tanıtımının
Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odasının hazırladığı stantla
yapılan Travel EXPO Ankara
fuarında Fethiye rüzgarı esti.
Fethiye standında Babadağ
Hava Sporları Merkezi başta
olmak üzere jeep safari,
yürüyüş gibi alternatif turizm
çeşitleri tanıtıldı.
23-26 Mart 2017
tarihlerinde Ankara Ticaret
Odası Congresium’da
düzenlenen Fuarda, Fethiye
standında FTSO’nun yanı
sıra Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği, Ölüdeniz Turizm
Geliştirme Kooperatifi, Fethiye Otelciler Birliği, TÜRSAB

BYK da yer aldı. Travel EXPO
Ankara fuarına katılan FTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Arıcan, yardımcısı Günay
Özütok ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ömer Eriz, Ahmet
Gürsu Özdemir ve Halit
Saraç Fethiye standına gelen
konuklarla yakından ilgilendi.
Fethiye’nin iki yıldır bu
fuara katıldığını belirten FTSO
Başkanı Akif Arıcan, “Ankara
ilçemiz için önemli bir yurt
içi pazarı. Ankaralılar Fethiye
biliyor ve seviyor. Biz de bu
önemli pazarımıza elimizden geldiğince ağarlık veriyoruz.”
diye konuştu.

FTSO beş yıldızlı
hizmetine
devam ediyor

2

010 yılında Oda Akreditasyon Sistemi standardının
gereklerini tamamlayarak Oda Akreditasyon
Sistemine dâhil edilen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası,
2016 yılı sonunda “Belge Yenileme” denetiminden de başarı
ile geçti. FTSO yenilen akreditasyon belgesi ile Beş Yıldızlı
Hizmet Yarışı”nda yerini aldı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının başarılarını arttırarak
devam ettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan,
“Bu başarı sadece Oda yönetiminin ya da meclisin değil aynı
zamanda üyelerimizin ve Oda çalışanlarımızın da başarısıdır.
Ticaret ve Sanayi Odaları olarak hepimiz yasa ile belli olan
zorunlu hizmetlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Bizi farklı
yapan ise üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler
geliştirebilmemiz. FTSO olarak bunu başarı ile yaptığımızı
düşünüyorum. TOBB tarafından düzenlenen pek çok eğitime
örnek Oda olarak katılıp çalışmalarımızı anlatıyoruz. Oda/
Borsalara danışmanlık hizmeti veren kişi ve firmalar bizi
örnek gösteriyorlar. Akreditasyon standartlarının gereklerinin
karşılanması demek Oda’da beş yıldızlı hizmet kalitesinin
olduğunun belgesi demektir. Odamızın tüm üyeleri beş yıldızlı
hizmet kalitesini hak ediyor. Çünkü bizim üyelerimiz bölge
ekonomisinin temel direği. Yani biz iş ve aş yaratıyoruz. Ben tüm
üyelerimi tebrik ediyorum ve bu belgeyi onlar için alıyorum” dedi.
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Satışın şifreleri
yoğun ilgi gördü

F

ethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
düzenlenen Satışın Şifreleri semineri
Oda üyelerinden büyük ilgi gördü. Eğitim
gündüz mesai saatlerinde gelemeyen üyeler
için akşam saatlerinde yapıldı.
Eğitim, 09 Şubat Perşembe günü 19:3021:30 saatleri arasında FTSO Likya Salonu’nda
gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören eğitime
FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu
üyesi Halit Saraç da katıldı. Eğitmen Ece
Üvey’in Satışın Şifreleri konusunda verdiği
seminer, kendine has, eğlenceli anlatımı ile
katılımcılardan beğeni topladı.
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Fethiye turizm konseyinden
FTSO’ya teşekkür ziyareti

TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Başkanı Süleyman Kaya,
FETOB Başkanı Bülent Uysal ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Argın, Çalış Der Başkanı Mete Ay ve Yönetim
Kurulu Üyesi Mahmut Çakır 31 Mart Cuma Günü
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Başkan
Yardımcısı Günay Özütok’u ziyaret ettiler. Ziyarette
Fethiye Turizm Konseyi üyeleri, Ankara fuarına verilen
destek için FTSO Başkanı Akif Arıcan’a teşekkür ederek,
gelecek yıllarda yapılacak tanıtım çalışmaları hakkında
görüş alış verişinde bulundular.
“ANKARA FUARINA VERDIĞINIZ DESTEK
IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ”
FETOB Başkanı Bülent Uysal konuşmasında
birlikteliğin devam etmesi gerektiğini belirterek “FETOB
olarak FTSO Başkanı Sayın Akif Arıcan’ın nezdinde tüm
FTSO ailesine teşekkür ediyorum. Bölgemizin yurtiçi
tanıtımı için ciddi destek verdiniz. Bölgemizdeki en
büyük ticaret örgütü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasıdır.
FTSO’nun öncülüğünde yapılacak her türlü çalışmaya
destek verir, çalışırız. Bu sene bölgemiz için yerli turist
belirleyici olacak. Bölgemizde geçen yıla göre yerli turist
sayısında ciddi artış yaşanıyor” diye konuştu.
Çalış Der Başkanı Mete Ay FTSO’nun kurumsal
altyapısının oluştuğuna dikkat çekerek “Ticaret
Odamızın kurumsal altyapısı var. Ankara’da yaptığınız iş
taktire şayan, Belediyemizin İstanbul’da yaptığı çalışma
da taktire şayan. Sizin kucaklayıcı olmanız bölgemiz
için büyük avantaj. Bölgemizin tanıtımı için yaptığını
çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Başkanı Süleyman Kaya,
yurtiçi tanıtımının çok önemli olduğu bir dönemde FTSO
tarafından yapılan çalışmaların önemine değinerek FTSO
başkanı Akif Arıcan’a teşekkür ederek birlikte yapılan
çalışmanın devam etmesini istediklerini dile getirdi.
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“FETHIYE’MIZE OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK
HER TÜRLÜ ÇALIŞMANIN IÇINDE YER ALIRIZ”
FTSO Başkanı Akif Arıcan bölge tanıtımı için birlik
olmanın önemine değinerek, “Fethiye’mize olumlu
katkı sağlayacak her türlü çalışmanın içinde yer alırız.
Birlikte hareket ettiğimizde başarıya daha kısa sürede
ulaşırız. Biz 2009 yılında da ilçe tanıtımı için birlikte
hareket edilirse daha başarılı oluruz düşüncesinden yola
çıkarak birlikte tanıtım çalışması yapılmasını organize
etmiştik. Şimdi de aynı düşüncedeyiz. Birlikte hareket
edersek daha güçlü ve daha başarılı oluruz. Bu sayede
ilçemizi daha iyi tanıtarak amacımıza ulaşırız. Bölgemizin
gelişmesi için yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde
yer alırız. Fethiye’nin ekonomik ve sosyal olarak
gelişmesi açısından Teleferik Projesi, Fethiye Üniversitesi,
Organize Sanayi Bölgesi gibi çalışmaların içerisindeyiz.
Bu projeler Fethiye’nin geleceği için çok önemli” diye
konuştu.
FTSO Başkan Yardımcısı Günay Özütok, turizmcilerin
nitelikli eleman sıkıntısı yaşamasına dikkat çektiği
konuşmasında “Fethiye Üniversitesi kurulup öğrenci
sayısı on binleri bulduğu zaman Fethiye ve çevresine
ekonomik ve sosyal olarak katkı sağlamasının yanında
turizmcilerin nitelikli eleman sorununa da ciddi çözüm
bulunmuş olacak” ifadelerine yer verdi.
Toplantıda İngiliz gazetecilerin Fethiye’ye getirilmesi
konusunda FETOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Argın’ın hazırladığı çalışma, sosyal medya tanıtımları
ve Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenmesi
düşünülen Fethiye Günleri konusunda Barış Bulut’un
sunumu yer aldı.
Fethiye Günlerinin değerlendirilmesi için, Fethiye
Turizm Konseyinin tüm üyelerinin katılacağı daha geniş
katılımlı bir toplantı organize edilmesi önerisi kabul edildi.
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Haberler

SKYWALK Fethiye

FTSO’nun şirketi Fethiye Güç Birliği tarafından 3 Nisanda ihale edilecek
SKYWALK-Fethiye Babadağ Teleferik Projesinin tanıtımı 6 Mart pazartesi günü
Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda yapılan tanıtımla görücüye çıktı.

S

KYWALK tanıtım toplantısına; Muğla Valisi Amir
Çiçek, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan,
CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir,
MHP Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahsur
Harmandar ve akademisyenler, Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı
Behçet Saatcı ve Fethiye Protokolü üyeleri, Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş,
Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanı Süleyman
Akbulut, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile resmi ve kamu kurum yöneticileri ile
turizmci ve işadamları katıldı.
“FETHIYE 20 YILLIK HAYALINE KAVUŞTU”
Fethiye’nin hayallerinden biri olan Babadağ Teleferik
Projesini gerçekleştirmek üzere 2011 yılında FTSO’nun
bir sorumluluk aldığını ve 6 yıl boyunca, Fethiye, Muğla
ve ülkemiz adına üstlendiği bu sorumluluğun hakkını
verebilmek için, gece gündüz çalıştıklarını anlatan
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ekip olarak
çalışmaların sonuca ulaşmış olmasının mutluluğunu
yaşadıklarını kaydetti.
“PROJENIN DEĞERI 30 MILYON DOLAR”
“Teleferik projesine girmekteki temel gayemiz,
Babadağ’ın güzelliğini somut bir proje ile bir turizm değeri
haline getirmek ve ilçemiz ekonomisine kazandırmaktır”
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diyen Arıcan; “30 Milyon Dolar bütçesi olan projenin
ihalesini 3 Nisan’da yapacağız.” diye konuştu.
“KIŞ TURIZMINI HAREKETE GEÇIRECEK”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün;
“Sayın başkanım Akif Arıcan her karşılaştığımızda bu
projenin süreciyle ilgili bilgi verdi ve aştıkları engelleri
bizle paylaşarak 2011’den 2017 yılına kadar geçen süreci
paylaştı. Teleferik projesi turizm mevsiminin uzatılmasına
çok önemli katkısı olacak.” dedi.
“12 AY TURIZM İÇIN İYI BAŞLANGIÇ”
Teleferik Projesinin bölgeye hareket getireceğini
belirten Mehmet Erdoğan ‘’Teleferik projesi Muğla ve
Fethiye için çok önemlidir. 12 ay turizm için önemli bir
değer olacaktır. Teleferik projesinde emeği geçenlere
teşekkür ediyorum. Tabiî ki; emeğin büyüğü ve bu işin
öncülüğünü yapan FTSO başkanı Sayın Arıcan’dır.
Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum ‘’dedi.
“ARICAN’IN NASIL BAŞARDIĞINI ÇOK
İYI BILIYORUM”
CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir;
Babadağ Teleferik Projesi için Başkan Akif Arıcan’ın nasıl
mücadele ettiğini bizzat gördüğünü belirterek “Bu projeye
katkısı olan herkesi kutluyorum’” dedi.
“ÇOK ÇABA SARF EDILDI”
“Sayın FTSO başkanı Arıcan ve arkadaşları,
Babadağ teleferik projesiyle ilgili 2011 yılından
beri çok yoğun bir şekilde çalıştılar.” diyen Aldan
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iye görücüye çıktı
“Sayın Arıcan, Babadağ teleferik
projesi, Fethiye Kurvaziyer iskelesi
ve yat çekek yerinin taşınması
projelerine önem veriyordu. Birincisi
gerçekleşmiş oldu. Emeği geçenleri
kutluyorum” ifadelerini kullandı.
“FETHIYE DÜNYA’NIN İNCISI”
Fethiye için hayal olan projenin
hayata geçirilmesinden dolayı
duyduğu mutluluğu paylaşan
Muğla Valisi Amir Çiçek; “Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye’nin
hayali olan büyük bir projeyi
gerçekleştiriyor. Bu proje bölgeye,
Babadağ’a 12 ay hareket getirecek
bir proje. Geldiğimde Babadağ’ın bin
200 rakımlı pisti yoktu. İlk olarak
o pisti açtık. Kar yağıp çıkamadığımızda bin 200
metre pistinde uçuşlar yapılıyor. Dolayısıyla her ay
Babadağ’dan yamaç paraşütü yapılacak bir konuma

geldi” diye konuştu.
Konuşmaların sonunda FTSO Genel Sekreteri
Füsun Şahin, SKYWALK-Fethiye Teleferik Projesi
hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sınavlara
151 kişi katıldı

FTSO tarafından yürütülen mesleki yeterlilik sınavları 1-3
Şubat tarihleri arasında Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde yapıldı. FTSO Başkanı Akif Arıcan, sınava katılan ustaları
ziyaret ederek başarılar diledi.
Fethiye
Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından
düzenlenen
mesleki yeterlilik
sınavlarının
dördüncüsü
1-2-3 Şubat
2017 tarihlerinde
MEYBEM
gözetmenleri
eşliğinde Mustafa
Kemal Anadolu
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirildi. Sınavlara
151 kişi katıldı. Üç gün süren sınavda hem yazılı hem de uygulama
sınavı yapıldı.
FTSO Başkanı Akif Arıcan da sınav alanını ziyaret ederek sınava
girecek ustalarla ilgilendi.
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“Fethiye Eğitim
Kenti Olacak”

M

uğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin
Bayar ve Fethiye Vergi Dairesi
Müdürü Mithat Aktar Vergi Haftası
nedeniyle 2 Mart 2017 tarihinde FTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı
ziyaret etti. Ekonomiye ilişkin konuların
görüşüldüğü ziyarette Hüseyin Baydar,
Fethiye’nin bir üniversite şehri olması
yönünde yaptığı çalışmalardan ötürü Akif
Arıcan’ı tebrik etti.
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Haberler
FETEX YOĞUN ILGI GÖRDÜ
8-11Mart 2017 tarihlerinde eski Çamköy Halinde
yapılan FETEX Fethiye Turizm Fuarı, çok sayıda
turizm tedarikçisine ev sahipliği yaptı. Fethiye
turizmin 12 aya yayılmasında önemli bir adım
olan SKYWALK Fethiye marka adını alan Babadağ
Teleferik Projesi de FETEX’de yerini aldı.
FETEX Fethiye Turizm Fuarı 8-11 Mart 2017
tarihlerinde açık kalan fuar Fethiye başta olmak
üzere çok sayıda turizm tedarikçisine ev sahipliği
yaptı. Fuarın açılışına katılan FTSO Başkanı Akif
Arıcan açılış töreninde yaptığı konuşmada fuarın 7
yıldır başarıyla devam ettiğini, Fethiyeli işletmelerin
de bu fuardan yararlandığını dile getirdi.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, fuara
katılan FTSO üyelerinin stantlarını da ziyaret ederek
yakından ilgilendi.

“Misafir Memnuniyeti”
Eğitimi 12 Mart’ta yapıldı

İstanbul’daki
Muğlalılardan
Tanıtımda
İşbirliği Önerisi

FTSO tarafından turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin
artırılması amacıyla organize edilen Misafir Memnuniyeti
konulu eğitim FTSO üyelerinden yoğun ilgi gördü.
Fethiye ve çevresinin diğer turizm destinasyonları arasında
kaliteli hizmetle öne çıkması amacıyla düzenlenen “Turizm
Sektöründe Misafir Memnuniyeti” eğitimi 12 Mart Pazar günü
09:30- 16:30 saatleri arasında FTSO Binasında gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl turizm sektöründe yaşanan kriz ve terör
olayları nedeniyle her turistin önemli olduğu düşüncesinden
yola çıkan FTSO’nun 2017 turizm sezonunun daha iyi geçmesi
amacıyla düzenlediği “Turizm Sektöründe Müşteri Memnuniyeti
Eğitimi” konaklama tesisi çalışanlarından yoğun ilgi gördü.
Eğitim, Lonca Enstitü Eğitmeni Nebi Acar tarafından verildi.

M

uğla İl ve İlçeleri Kültür ve Tanıtım
Derneği başkanı Ferah Türe ve Yönetim
Kurulu üyeleri 3 Mart 2017 tarihinde
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret etti. Ferah Türe,
derneğin 1992 yılında İstanbul’da yaşayan
Muğlalılar tarafından Muğla’yı ve ilçelerini
tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirterek FTSO
ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını
dile getirdi.
Akif Arıcan, derneğin işbirliği önerilerinin Oda
yönetiminde değerlendirileceğini kaydederek
ziyaretleri için teşekkür etti.
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Otomotiv Sektörü
FTSO’da Toplandı

Güç Birliği
3. yaşını
kutladı
Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları
Güç Birliği Platformu 3. Kuruluş yıl dönümünü
yemekle kutladı.
Yemeğin açılış konuşmasını platformun
dönem başkanı Mimarlar Odası Fethiye
Temsilcisi Gökhan Güngör yaptı. Güngör
“Platformumuzun bu yıl 3. yılını kutluyoruz.
Bu dönem de bana denk geldi. Böyle bir grupla
beraber çalıştığım için çok mutluyum. Bu üç
yılda doğru işler yaptığımızı görebiliyoruz. Bunun
örneği olarak Muğla’da da bir platform kuruldu.
Sanırım başka ilçelerde ve illerde de sivil toplum
örgütleri bir araya gelecek. Bu yöntem çok
iyi işler çıkarıyor. Platformumuz Fethiye’de
fakülteler açılması konusunda öncülük etti şimdi
de Fethiye’ye üniversite kurulması konusunda
öncülük ediyor. Emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyor nice yıllar diliyorum.”
Yemeğe katılan Milletvekili Nurettin
Demir, platformun kurduğu birlikteliğin
örnek bir çalışma olduğunu belirterek Fethiye
Üniversitesinin kurulmasıyla bu birlikteliğin en
önemli somut sonucunu alacağını ifade etti.
Platformun kurulmasına öncülük eden
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif
Arıcan da platformun önemli işlevinin kamu
baskısı oluşturmak olduğunu söyledi. Arıcan,
“Platformun en önemli görevi kamu baskısı
oluşturmak ve platformumuz bu yönüyle de
diğer il ve ilçelere de örnek oluyor.” dedi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, otomotiv Sektörünün
sorun ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla organize
edilen toplantı 17 Mart Cuma Günü FTSO Binasında yapıldı.
Toplantıda, 2017 yılı içerisinde yayımlanması beklenen
“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında
Yönetmelik Taslağı” yönetmelikle ilgili değerlendirmede
bulunuldu.
Toplantıya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 12 Nolu Meslek Komitesi
Başkanı Nuri Kıvrak, FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu ile
FTSO üyesi olan otomotiv bayileri ve 2. El alım-satım yapan
oto galeri sahipleri katıldı.
FTSO Başkanı Akif Arıcan, "Sektörün bir araya gelmesi
ve sorunların çözümü için Oda olarak elimizden gelen tüm
desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Pastacılar
eğitimde buluştu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen
Perakende Mağazacılık ve Görsel Düzenleme Eğitimi 8 Nisan
2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi. FTSO binasında Likya
Salonunda yapılan eğitim İzgören Akademi'den Zeynep
Ertürk tarafından verildi. Eğitim, unlu mamuller ve pastacılık
sektöründen yoğun katılım olması sebebiyle bu sektöre özel
içerikle gerçekleştirildi.
Eğitimde Mağaza düzeninin yanı sıra farklı müşteri tipleri
ile diyalog kurma ve zor müşteri tipleri ile kriz yönetimi
konularına da değinildi. Bu konuda uygulama çalışmaları
yapılarak yanlışlar ve doğrular ele alındı.
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Güç Birliğinde Hedef
Fethiye Üniversitesi
Mart ayı olağan toplantısını yapan Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları
Güç Birliği Platformu, Fethiye’de açılan 3 fakültenin üniversiteye
dönüşmesi için Ankara’ya talepte bulunacak.

F

ethiye-Seydikemer Meslek
Kuruluşları Güç Birliği Platformu 2017
yılı Mart ayı olağan toplantısı 9 Mart
2017 Perşembe günü saat 14.00’de, Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Salonunda
yapıldı. Toplantıya dönem başkanı olan
Fethiye Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi
Gökhan Güngör, FTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, SMMMO Başkanı
Yaşar Bildirici, Seydikemer Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Gümüş, Fethiye Ziraat
Odası adına Adnan Koçar, Fethiye Şoförler
Odası Başkanı Şaban Taşar, İnşaat Mühendisleri Odası
Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, Fethiye İMEAK Deniz
Ticaret Odası Fethiye Şubesi Müdürü Bülent Telli,
TÜRSAB BYK Başkanı Süleyman Kaya, Muğla Şehir
Plancıları Odası Fethiye Temsilcisi Ercan Çınaroğlu,
FTSO ve platformun Genel Sekreteri Füsun Şahin,
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu ve davetli olarak
Yolcu Taşımacıları Derneği adına Atik Ünlükaya katıldı.
Eren Dağı Kayak Merkezi ve 3.Etap Sahil Bandının
durumunun görüşüldüğü toplantıda Fethiye-Kaya
Köyü yolu, Fethiye Otogarı konularında da detaylı bilgi
alınabilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesinin ilgili
daire başkanlarının, platformun Nisan ayı toplantısına
davet edilmesine karar verildi.Toplantıda İlçemize kongre
merkezi yapılması ile ilgili düşüncenin hem Fethiye
Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinin programına
alınması için çaba sarf edilmesi önerisi kabul gördü.
MUĞLA ILÇELERI ARASI ULAŞIM SORUNU
BAKANLIĞA ILETILECEK
Toplantıda ele alınan bir diğer konu da Muğla ilçeleri
arasında yaşanan ulaşım sorunu oldu. Fethiye’ye Bodrum,
Milas gibi ilçelerden doğrudan ulaşım aracı olmadığı;
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
2 yıl önce çıkarılan bir yönetmelik sonucu yapılan
düzenleme nedeniyle büyük otobüslerle ulaşım hizmeti
veren firmaların aynı il içinde yolcu taşıyamamasının
yolcuları ciddi sıkıntıya düşürdüğüne dikkat çekildi. İl
içinde taşımacılık yapan kooperatif araçlarının yetersiz
olduğu dile getirilerek “Gece saat 20.00’den sonra buradan
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Muğla’ya giden araç yok, büyük otobüsler de genelgeden
dolayı yolcu alamıyor. Dolayısıyla buradan Muğla ya
da Bodrum’a gitmek isteyenler, Bodrum ve Muğla’dan
Fethiye’ye gelmek isteyen yolcular, araç bulamadıkları
için gelemiyorlar. Bakanlığa yazı yazarak genelgenin
eski dönemde olduğu gibi 100 km ile sınırlandırılmasını
isteyelim” önerisinde bulunuldu. Konuya ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazı yazılması
kararı alındı.
ÜNIVERSITE KURULMASI IÇIN
BAŞVURU YAPILACAK
Platformda görüşülen bir diğer konu da üniversite
şehri konusunda atılabilecek adımlar oldu. Fethiye’de
bulunan İşletme Fakültesi, Ziraat Bilimleri Fakültesi ve
Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversiteye dönüşmesi için
yazılı müracaat yapılmasında fikir birliğine varıldı.
FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşmasında Mimarlık
fakültesinin Fethiye’de açılması girişimi konusunda
yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 10 yıl önce Mimarlık
Fakültesi kurulmuş ama eğitime başlamamış. Biz de
atıl olarak bekleyen Mimarlık Fakültesinin Fethiye’de
açılması için girişimde bulunduk. Bundan sonra
Muğlalı meslek kuruluşları harekete geçerek mimarlık
fakültesinin açılması için çalışmaya başladılar. Biz, her
hangi bir yerdeki değeri almak için çalışmıyoruz, sadece
atıl kalan fakültenin Fethiye’de açılması için çaba sarf
ettik. Kısa bir süre içinde Fethiye’de 3 fakülte kurarak
büyük bir başarıya imza attık. Şimdi kamuoyu gücümüzü
kullanarak Fethiye üniversitenin açılması için çaba sarf
edelim” diye konuştu.
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Başarılı kadınlara plaket verildi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, bu 8 Martta da
kadınları unutmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle başarılı işkadınlarını ödüllendiren FTSO
Yönetimi, şehit annelerini de ziyaret ederek acılarını
paylaştı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında başarılı kadın
girişimcileri ödüllendirdi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca 8 Mart Çarşamba
Günü Saat 10.00’da düzenlenen etkinlikte, Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye ve Seydikemer bölgesinde
en çok vergi veren kadın girişimci olan Beyaz Yunus
Otel sahibi Zeynep Gülsenin Günel’e ve en çok istihdam
sağlayan kadın girişimci olan Garcia Resot&Spa’nın sahibi

Berrin Bulduk’a plaketlerini verdi. Kadın girişimcileri
ekonomide daha çok görmek istediklerini söyleyen
Arıcan, konuşmasında tüm kadınların 8 Mart Dünya
Kadınlar Gününü kutladı.
Arıcan,ödül töreninin ardından Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odasının kadın çalışanlarının gününü kutlayarak
çiçek hediye etti.
ŞEHIT ANNELERINE ZIYARET
FTSO Başkanı Akif Arıcan, kadın girişimciler Berrin
Bulduk ve Pınar Döğerli Başerkafaoğlu, FTSO Genel
Sekreteri Füsun şahin ve ile birlikte. 2016 yılında
Ankara’da şehit olan Orçun Munyas’ın annesi Gürsel
Munyas ve Hakkari Çukurca’da şehit olan Özgür
Özekin’in annesi Aliye Özekin’i ziyaret ettiler.

El Sanatları grubundan işbirliği isteği
Fethiye El Sanatları Grubu FTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı
ziyaret, engelli bireylerin gelişimi için
Fethiye El Sanatları Grubu tarafından
yapılması planlanan ortak çalışmalar
paylaşıldı. Engelli bireylerin ailelerinin
de katıldığı görüşmede FTSO’nun
verebileceği destekler görüşüldü.
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EKONOMI BAKANI NIHAT ZEYBEKÇI FETHIYE ZIYARETINDE UMUT VERDI

“Fethiye’ye
Üniversite Yakışır"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği
“Fethiye Ekonomi Buluşması” toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan
Zeybekçi, “Fethiye bir üniversiteyi kaldırır diyerek” Fethiyelilere umut verdi.
Zeybekçi Teleferik projesinde ihale aşamasına gelinmesinden dolayı da FTSO
Başkanı Akif Arıcan’ı tebrik etti; “Böyle bir inisiyatif aldığınız için sizi tebrik
ediyorum. Teleferik size bir görev değildi. Sizin böyle bir sorumluluğunuz da
yoktu. Ama siz çıktınız böyle bir sorumluluğu üzerinize aldınız. Rabbim inşallah
tamamlamayı nasip etsin. Bu akıllı bir yatırım olacak” dedi.

F

ethiye Ticaret ve
Sanayi Odasınca 19
Mart Pazar Günü
Çalış Şat Restoranda
düzenlenen “Fethiye
Ekonomi buluşması” konulu
toplantıya Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, Muğla
Valisi Amir Çiçek, Ak Parti
Milletvekilleri Hasan Özyer
ve Nihat Öztürk, Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık,
Fethiye Belediye Başkanı
Behçet Saatcı, iş adamları
ve turizmciler katıldı.
Fethiye Ekonomi buluşması
toplantısının açılış konuşmasını FTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan yaptı.
FETHIYE ÜNIVERSITESI KURULMASI
AŞAMASINA GELDIK
Konuşmasında Fethiye Üniversitesinin kurulması
gerektiğini belirteren Arıcan “İlçemizde Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’ne bağlı 4 yıllık fakülte kurulması
konusunda, 2012 yılında attığımız adım, bugün bizi
Fethiye Üniversitesi kurulması aşamasına getirdi.
Bizler, Fethiyeliler olarak, kurmuş olduğumuz dernek ve
Fethiye Belediyesi ile birlikte, Fethiye İşletme Fakültesini
490 dönümlük bir kampüs alanı içinde kurduk. İşletme
Fakültesi’nin ardından Ziraat Bilimleri Fakültesi ve
Sağlık Bilimleri Fakültesi de kurularak fakülte sayısı
3’e ulaştı. Fethiyeliler olarak, üç fakültenin, 1 yüksek
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okulun ve 2 tane meslek
yüksek okulunun
Muğla’dan bağımsız,
Fethiye Üniversitesi’ne
dönüşmesi konusunda
Bakanlar Kurulu kararının
ve bu konuyla ilgili kanun
teklifinin bir an önce
Meclis’ten geçirilmesini
bekliyoruz”.
TARIM IHRACATI ZOR
GÜNLER GEÇIRIYOR
“Fethiye ve Seydikemer
olarak, yılda ortalama
1milyon ton yaş sebze ve
meyve üretiyor, bunun
400 bin tonunu ihraç ediyoruz. Ancak en çok ihracat
yaptığımız ülke olan Rusya ile yaşanan sorunlar
nedeniyle, tarım ihracatımız çok zor günler geçiriyor.
Tarım ihracatımızda, 2015 yılına göre %35, 2014 yılına göre
ise %42 gerileme yaşandı. İhracat konusunda tek pazar
bağımlılığından kurtulabilmek için, Antalya’nın lojistik üs
merkezi haline getirilmesinin ve ihracatın kargo uçaklar
aracılığıyla, AB ülkelerine yapılmasının, yararlı olacağını
değerlendiriyoruz.”
Turizmcilere özel destek ve teşvikler olmalı
“Bölge turizminde, 2016 yılında yaşanan gelişmeler
nedeniyle çok zor bir sezon geçirdik. En son Hollanda
ve Almanya ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle
rezervasyonlar durdu. Temennimiz bu gerilimin bir
an önce sona ermesi. Turizmcilerimizin bu zor süreci
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atlatabilmesi, için vergi ve sigorta ödemelerinde indirim
yapılmasını, ayrıca turizm sektörüne yönelik özel
destek ve teşvik uygulamalarının devreye konulmasını
istiyoruz.”
ARICAN’DAN BABADAĞ TELEFERIK PROJESI
DESTEKÇILERINE TEŞEKKÜR
“Biz bir meslek kuruluşu olarak turizm sezonunu
12 aya yayacak, dünyanın en önemli yamaç paraşütü
merkezi olan Babadağ’a, teleferik ve sosyal tesisler
yapılması konusunda elimizi taşın altına koyduk.
Fethiye’yi turizmde bir marka yapacak olan, Babadağ
Teleferik Projesi’nin tüm izin süreçlerinde katkılarını
bizlerden esirgemeyen, Çevre Şehircilik Bakanımız,
Orman ve Su İşleri Bakanımız ile Sayın Valimiz Amir
Çiçek’e ve emeği geçen herkese, sizin huzurunuzda,
teşekkür etmek isterim.”
BÖLGE HASTANESI ELZEM HALE GELDI
“Bölgemize yapılacak kamu yatırımlarının
arttırılmasını istiyoruz. Fethiye, Kaş, Kalkan, Köyceğiz
ve Çameli’nde yaşayan ortalama 750 bin nüfus, sağlık
hizmetini Fethiye’den alıyor. Devlet hastanemiz ve iki
özel hastane ile birlikte bu yükü hafifletecek, tüm bu
nüfusa hizmet edecek 400 yatak kapasiteli yeni bir bölge
hastanesinin yapımı artık elzem hale gelmiştir.”
ZEYBEKCI: “FETHIYE, ÜNIVERSITEYI ÇOK
RAHATLIKLA KALDIRABILECEK OLAN BIR ŞEHIR”
“Fethiye son derece önemli. Fethiye’ye baktığımız
zaman Antalya,
Aydın, Denizli
havzasında bir il
özelliği olan bir
şehir. Onun için
Fethiye, üniversiteyi
çok rahatlıkla
kaldırabilecek olan
bir şehir. İl ayrıdır, ilçe
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ayrıdır ama şehir başkadır. Fethiye modern bir şehirdir ve
özellikleri itibariyle de üniversiteyi kaldırabilir. Hayatım
boyunca aklımın yatmadığı hiçbir şeye evet demedim.
Fethiye’deki üniversite meselesine aklım yatıyor. Doğru,
akıllı bir iş olur. Ülkem için de gençlik içinde kesinlikle iyi
olur”
DOMATESTE AMBARGO DEVAM EDIYOR
Konuşmasına tarımın önemine değinerek başlayan
Bakan Zeybekci konuşmasında şu sözlere yer
verdi: “Tarımsal hayvansal ürün ihracatımızda bazı
sıkıntılarımız var. Rusya ile yaşadığımız bazı problemler
var. İki ülke liderlerinin görüşmelerin ardından Türk
vatandaşlarına, Türk sanayicisine, ihracatçısına
uygulanan yasakların bir an önce kalkmasını, Türk ihraç
ürünlerin önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyorduk.
Bizim Rusya ile toplam tarımsal ihracatımız 750 milyon
dolar civarında, Rusya’dan tarımsal ürün ithalatımız 1
milyar 850 milyon dolar. Yani biz Rusya’dan 3 kat daha
fazla satın alıyoruz. 2016 yılında Rusya ile olan 750 milyon
dolarlık ihracatımızın 250 milyon dolarlık kısmına izin
geldi. Ama domates ve üzüm gibi yaş ürünlerde bu yasak
hala devam ediyor. ”
BAKAN ZEYBEKCI, ARICAN’I TEBRIK ETTI
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan’ın
çalışmalarından dolayı tebrik eden Bakan Zeybekci,
“Böyle bir inisiyatif aldığınız için sizi tebrik ediyorum.
Teleferikten dolayı tebrik ediyorum. Yani bu size bir görev
değildi. Sizin böyle
bir sorumluluğunuz
da yoktu. Ama siz
çıktınız böyle bir
sorumluluğu üzerinize
aldınız. Rabbim inşallah
tamamlamayı nasip
etsin. Bu akıllı bir
yatırım olacak” dedi.
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FTSO sorunsuz bir
sezon için çalışıyor
FTSO üyesi işletmelerinin yaz sezonunda Dalaman
Havaalanında yaşadığı sorunların en aza indirilmesi
amacıyla hareket eden FTSO Yönetimince Dalaman
Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek ve Dalaman
Havalimanı YDA Genel Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul
Ayaz ziyaret edilerek sorunların çözümü konusunda
görüş alış verişinde bulunuldu.
30 Mart tarihinde yapılan ziyarete FTSO Başkan
Yardımcısı Günay Özütok ile 9 Nolu Oto Kiralama ve
Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Ertuğrul
Gürkan katıldı.
FTSO Başkan Yardımcısı Günay Özütok ziyarette
kurumlar arası ilişkilerin güçlenmesiyle sorunların daha
kısa sürelerde çözüldüğüne dikkat çektiği konuşmasında,
”Yaşadığımız sorunları çözmek için işbirliğini seçiyoruz.
Dalaman Havalimanı bizim de göz bebeğimiz. Dalaman
Havalimanı da bölgemizin en önemli giriş kapısı.
Havalimanına ilk geldiğinde veya giderken gördüğü kötü
bir algı turistleri olumsuz etkiliyor” diye konuştu.
Ertuğrul Gürkan TÜRSAB BYK’nın Fethiye
Belediyesiyle işbirliği
ile tatilcilerin kaçak
acentelerden korunması
amacıyla hazırladığı
panonun, Fethiye’de çeşitli
noktalara asılacağını,
Dalaman Havaalanı yolcu
çıkış noktasında uygun
bir yere de asılmasını
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istediklerini anlattı.
Dalaman Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İletişim
kanalarını açarak göremediğimiz sorunları konuşarak
görürüz. Elimizden geldiğince de sorunların çözümü için
çalışırız. Pano konusunda arkadaşlarımızla görüşürüz.”
diye konuştu. FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Günay Özütok istatistiki bilgilerin önemine değinerek,
Dalaman Havaalanına gelen turistlerin istatistiki
bilgilerinin paylaşılması halinde, işletmecilerin geleceğe
yönelik tanıtım çalışmalarında faydası olacağını
belirterek “Bölgemizin gelişmesine katkı sağlayabiliriz”
diye konuştu. Yaklaşan turizm sezonu konusunda
yaptığı değerlendirmede geçen yıla oranla Rus turist
sayısında ciddi artış yaşanacağına dikkat çeken Dr.
Cengiz Tuğrul Ayaz, “Yapılan görüşmelerde 2017 Yılının
geçen yıla oranla daha iyi geçeceğini düşünüyoruz.
Almanya ve Hollanda’da sıkıntı var. İngiliz pazarını canlı
tutmaya çalışıyoruz. Yaz aylarında Beyrut’tan direk
uçuşlar başlayabilir. Bu konuda girişimlerimiz devam
ediyor. Turistlerin istatistiki
bilgilerini de çok gizli değilse
tabi ki paylaşabiliriz. Bir
toplantı düzenlemeniz
halinde Odaya gelebiliriz,
bilgileri paylaşırız. DHMİ
onaylarsa panonun bizim
için sakıncası olmaz.” diye
konuştu.
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LYS Fethiye'de de yapılacak
Fethiye Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformunun girişimleri
sonucu LYS sınavları İlçemizde yapılacak. Bu sayede öğrenciler, sınav için başka
şehirlere taşınmak zorunda kalmayacak.

2

017 yılında LYS sınavının ilçe merkezinde yapılması
için imza kampanyası başlatan Fethiye Seydikemer
Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, başarıya
ulaştı ve Fethiye, LYS sınavının yapılacağı 81 İl ve 34
İlçenin arasında yer aldı. Platform adına açıklama
yapan dönem başkanı Gökhan Güngör; “Platform olarak
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen
konulardan bir tanesi de, Lisans Yerleştirme Sınavı’nın,
yani üniversite sınavının ikinci basamağının Fethiye’de
yapılması hususu olmuştur.” dedi.
PLATFORM YÖK VE ÖSYM’YE BAŞVURU YAPTI
Her yıl, ortalama 3 bin örgencinin aileleri ile birlikte
bölgemizden Muğla’ya söz konusu sınav için gittiğini
ifade eden Güngör, şunları söyledi: “Bölgemizi hem sosyal
hem ekonomik anlamda doğrudan ilgilendiren konu ile
ilgili 1 Eylül 2016 tarihinde hem Yüksek Öğretim Kurumu
Başkanlığı’na hem de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi’ne yazılı girişimlerde bulunulmuştur. ÖSYM
tarafından yapılan duyuruda, LYS’nin Fethiye'de de
yapılacağı açıklandı. Bundan böyle öğrencilerimiz,
yaşantıları için son derece önemli olan bu sınava, sınav
güvenliğine uygun okullara sahip olan Fethiye’mizde
girecektir." diye konuştu.
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Erdoğan
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Gavcar de şunları söyledi: “Daha önce Fethiye'de yapılan
KPSS sınavını Seydikemer ve Dalaman ile birlikte
başarıyla yürüttük. ÖSYM’nin birinci basamak sınavını
Fethiye’de yaptık. Hiçbir sorun yaşamadık. Bundan sonra
da Fethiye’de yapılacak sınavlarda sorun yaşanacağını
düşünmüyorum. Katkıda bulunan başta Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanımız Akif Arıcan olmak üzere Güç
Birliği Platformuna ve herkese çok teşekkür ediyorum.”
dedi.
“TOPLANIYORUZ AMA BIR ŞEY OLMUYOR”
SÖZLERINE KATILMIYORUM
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif
Arıcan Güç Birliği Platformunun Fethiye’nin birçok
sorununu gündeme taşıdığını bunlardan bazılarını da
çözdüğünü dile getirerek, “LYS’nin ilçemizde yapılması
için hem oda hem de platform olarak mücadele ettik ve
sınavlar ilçemizde yapılacak. Güç Birliği Platformunu
oluşturduğumuz 3 yıldan beri Fethiye’de sorun olan
birçok konuyu gündeme getirdik. “Toplanıyoruz ama bir
şey olmuyor” sözlerini katılmıyoruz. Bizim görevimiz
kamuoyu oluşturarak sorunları ilgili kurumlara taşıyarak
çözümüne katkıda bulunmaktır. Birlikteliğimiz devam
ettiği sürece Fethiye’mizin birçok sorununu çözeriz.
İnşallah, daha nice yıllara diyoruz” diye konuştu.
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Haberler
Fethiyeli Lookbookholiday
Tatilsa işbirliği bölgeye
kazandıracak
Fethiye’nin başarılı turizm firmalarından LookBookHoliday ile Tatilsa'nın Türkiye
pazarına yönelik iş birliği anlaşmasına gitmesi nedeniyle düzenlenen toplantı
Ece Saray Otelde yapıldı. Toplantıya katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Akif Arıcan, Lookbookholiday şirketinin sahibi Murat Mallı'yı tebrik
ederken, Mediasa Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAD Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’a plaket verdi.

B

ölge turizmi, ulusal ve
uluslararası turizmin
konuşulduğu lansman,
Mediasa Yönetim Kurulu Başkanı
ve TİKAD Yüksek İstişare
Kurulu Başkanı Demet Sabancı
Çetindoğan, LookBookHoliday’in
Kurucusu ve Sahibi Murat Mallı,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Akif Arıcan, TÜRSAB Batı
Akdeniz BYK Başkanı Süleyman
Kaya, FETOB Başkanı Bülent
Uysal ve konaklama sektöründen
ve turizm camiasından birçok
yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.
“DÜNYANIN CENNETINDE
YAŞIYORUZ”
Lansmanda konuşma yapan
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Akif Arıcan, Babadağ
teleferik projesinin ihalesini
yaptıklarını ifade eden Arıcan,
proje tamamlandıktan sonra Babadağ’ın Türkiye’nin
değil, Avrupa’nın bir numaralı hava sporları merkezi
olacağının altını çizdi. Konuşmalarında özellikle
Fethiye’nin dünyanın cennet köşelerinden biri olduğunun
vurgusunu yapan Arıcan, LookBookHoliday ile Tatilsa
ve bunun gibi işbirliklerini her zaman desteklediklerini
ve desteklemeye devam edeceklerini, bu birlikteliğin
bölgemize katkı yapacağını belirtti.
“FETHIYE’NIN TURIZM AÇISINDAN ÇOK ÖZEL B
IR YER OLDUĞUNA BIZZAT ŞAHIT OLDUM”
Mediasa Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAD Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan
konuşmasında Fethiye’ye ilk kez geldiğini, bundan sonra
daha da sık gelmeyi düşündüğünü ve bu işbirliğinin

makri

01-39.indd 30

bölgesel ve ulusal turizm açısından yararlı olacağını ümit
ettiğini belirtti. LookBookHoliday’in uluslararası gücü ile
Tatilsa’nın güvenilirliğinin Türkiye pazarı için güçlü bir
marka birlikteliği ortaya çıkaracağını ifade etti.
LookBookHoliday’in kurucusu Murat Mallı
konuşmasında iç pazarın yıldan yıla artış oranlarına
dikkat çekerek Tatilsa ile gerçekleştirdikleri bu işbirliği
ile bu pazarda birlikte daha etkin rol oynayacaklarının
umudunda olduğunu, ancak diğer taraftan İngiltere ve
AB pazarında da varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.
Konuşmasındaki başlıklarda dikkat çeken bir diğer
ayrıntı ise LookBookHoliday’in kötü giden sezonlarda
dahi çift haneli büyüdüğü, bunu da misafir odaklılık,
teknolojiye bağlılık ve personele yaptıkları yatırımla
sağladıkları idi.
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Tarım Fuarında Fethiye
domatesi yoğun ilgi gördü
Fethiye ve Seydikemer’in tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında
markalaşması amacıyla çalışmalar yürüten Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
7.AGRITECH Tarım Fuarında, coğrafi işaret almak için girişimlerde bulunduğu
Fethiye’nin pembe domatesini tanıttı.

F

ethiye Ticaret ve Sanayi Odasının da
desteklediği Fethiye 7. AGRİTECH Tarım Fuarı 12
Nisan Çarşamba Günü Çamköy Mahallesi’ndeki
Fethiye Belediyesi Fuar ve Sergi Alanında açıldı.
7.Agritech Fethiye Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda
İhtisas Fuarına Türkiye’nin önde gelen firmaları
katıldı. 120 firmanın katılımıyla açılışı gerçekleşen
fuarda sera, tarım teknolojileri ve ekipmanları,
sulama sistemleri, fidecilik, peyzaj ve organik tarım,
mekanizasyon alanlarında hizmetlerin tanıtımı
yapıldı.
FTSO ve Fethiye Güç Birliği Limited Şirketinin ortak
standında Fethiye’nin en önemli ihracat edilen tarım
ürünleri olan nar, limon ve coğrafi işaret çalışmaları
başlayan pembe domates yer aldı. Stantta ayrıca pembe
domates ve lokma ikram edildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Günay Özütok,
Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Gürsu Özdemir, Halit
Saraç, Ömer Eriz ve FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin
fuara katılarak FTSO üyesi işletmecileri ziyaret ettiler.
Fuarda, FTSO standına gelen konuklarla yakından
ilgilendiler.
PROTOKOLDEN FTSO STANDINA YOĞUN ILGI
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının standını Fethiye
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Kaymakamı Ekrem Çalık, Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Gürün, CHP Milletvekili Prof.Dr.Nurettin
Demir, MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan ziyaret etti.
konuklara FTSO tarafından yürütülen coğrafi işaret
çalışması ile ilgili Ahmet Gürsu Özdemir bilgi verdi.
Fethiye ve Seydikemer’in markalarını yaratacağız
FTSO’nun bölgesel markalar yaratmak için çalıştığını
vurgulayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan
Vekili Günay Özütok ise konuşmasında coğrafi işaret
çalışmalarına değinerek, “İlçelerimizin potansiyellerini
iç ve dış piyasada öne çıkartmak için markalar yaratma
peşindeyiz. Bunun için de bölgemizin en önemli tarım
ürünleri olan domates başta olmak üzere kuzugöbeği
mantarı ve tavşan yüreği zeytininin coğrafi işaretinin
alınması için çalışmalara başladık. 7.AGRITECH Tarım
fuarına da bu çalışmalarımızı tarım sektörünün
paydaşlarına anlatmak için katıldık.” dedi.
ARICAN, KATILIMCILARI ZIYARET ETTI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı
Marmaris’te düzenlenen toplantının ardından AGRITECH
Fuarı ziyaret eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Arıcan, katılımcı işletmecilere başarılar diledi. Stantları
tek tek ziyaret eden Arıcan, işletmecilerin sıcak ve
samimi ilgisi ile karşılandı.
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Haberler
Uysal; "FTSO Fethiye'nin
lokomotifi konumunda"
Demokrat Parti
Genel Başkanı
Gültekin Uysal 7
Nisan Cuma günü
Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odasını
da ziyaret ederek
çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Uysal’ı FTSO
Başkanı Akif Arıcan
ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Halit Saraç ile
Ahmet Gürsu Özdemir
karşıladı. Uysal’a
Demokrat Parti İlçe
Başkanı Osman
Buğdaycı ve partililer
de eşlik etti.
FTSO’nun lokomotif olma yolunda belli bir eşiği aşmış
olduğunu belirten Uysal, konuşmasında şu sözlere yer

verdi: “Türkiye
uluslararası
alanda büyük
oyuncu
haline geldiği
konjonktürden
bugün kademe
kademe lig
düştüğümüz bir
sürece evriliyoruz.
Ticaret odaları
sadece temsil
ettiği ticaret
erbabı değil;
toplumumuz
açısından
bulunduğu
bölgenin en önemli kanaat önderleridir. Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odasına lokomotif olma yolunda belli bir eşiği
aşmış durumdadır, tebrik ediyorum".

Muğla KOSGEB’den işbirliği için teşekkür
KOSGEB Kredi Faiz Desteği programı
hakkında paydaşlarını bilgilendirmek
amacıyla Fethiye'ye gelen KOSGEB Muğla
Müdürü Gökhan Akaydın ve KOSGEB Bütçe
Müdürü Nurcan Uzunalioğlu, FTSO Başkanı
Akif Arıcan'ı ziyaret ederek işbirliği için
teşekkür ettiler.
FTSO tarafından verilen KOSGEB
hizmetleri hakkında bilgi veren Akif
Arıcan, “Oda olarak KOSGEB temsilcimizle
üyelerimize ücretsiz KOSGEB hizmeti
veriyoruz. Kredi Faiz Desteği başvurularının
yoğun olduğu dönemde hafta sonları da
hizmet verdik. Bu sayede hem üyemizin
doğru bilgilenmesini sağladık hem de Muğla
müdürlüğümüzün işini kolaylaştırdığımızı
düşünüyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesi
Güçlendirme Vakfı
Okulları Fethiye'de

Ege Üniversitesi GVO CEO’su Faruk Tatar, Şube Geliştirme
Müdürü Muhlis Bingöl, Ege Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Okullarının Fethiye Kampusunu açacak olan Doğan Gökçe,
Halil Dirmilli ve Osman Duvarcı; 13 Mart Pazartesi günü, Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim kurulu Başkanı
Akif Arıcan’ı ziyaret ederek, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında
açılacak olan Fethiye Kampusu tanıtım toplantısına davet etti.
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Üyeler Teleferik ile Fethiye
Üniversitesini Bekliyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca üye işletmelerin
sorun ve önerilerinin öğrenilmesi amacıyla yapılan
ziyaretler devam ediyor. FTSO üyesi işletmeler
ziyaretlerde 3 Nisan tarihinde yapılacak Teleferik Projesi
ihalesi konusunda bilgi isterken, Fethiye’nin hayalini
gerçekleştirdiği için de FTSO Başkanı Akif Arıcan ve ekip
arkadaşlarına da teşekkür ettiler.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, 9 Mart 2017 tarihinde, Özaysan Teknik
Hizmetler Sahibi İhsan Cin, Omega İnşaatın sahibi Selçuk
Sesli, RYN Turizm sahibi Reyhan Boyacı, ÖzelEkomer İç
Hastalıkları Merkezi sahibi Vedat Can, 30 Mart Perşembe
günü, BACO Ticaret sahibi Sadık Malikov, Akdeniz Elektrik
sahibi Gürsel Kara, Süsler Mobilya Mehmet Kılıç, Girginler
İnşaat Pınar Girgin Nurcan, Mete Havuzculuk Zafer Akyalı,
Yılmazlar Ticaret sahibi Hüseyin Yılmaz, Günlükbaşı İnşaat

Mesleki
yeterlilik
sınavının
beşincisi
yapıldı
Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından düzenlenen
mesleki yeterlilik sınavlarının
beşincisi 7-8 Nisan 2017
tarihlerinde yapıldı. Sınava
28 aday katıldı. İki gün süren
sınavın yazılı kısmı Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası
Likya Salonunda, uygulama
kısmı ise Mustafa Kemal
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde yapıldı.
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Ertunç Uçkun, Kaya Soğutmanın sahibi Hayrettin Kaya,
Duran Turizm İnşaat sahibi Ramazan Duran ve Sedir Parke
sahibi Erhan Özdemir’i ziyaret etti. Ziyaretlerin gündemini
Babadağ Teleferik Projesinin ihalesi oluşturdu. Arıcan,
üyelerin projeye ve 3 Nisan pazartesi günü yapılacak ihaleye
ilişkin sorularını yanıtladı. FTSO üyesi işletmeler gerek
Babadağ Teleferik Projesinin gerçekleştirilmesinde gerek
Fethiye Üniversitesinin kurulması için yapılan çalışmalarda
gösterdikleri gayret için FTSO Başkanı Akif Arıcan ve FTSO
Yönetimine teşekkür ettiler. Başarılı kadın girişimcilerimizin
örnek olmasını istiyoruz. AZDA ALDA Gıda sahibi Zerin
Nebioğlu’nu da ziyaret ederek Fethiye-Seydikemer
bölgesinde en çok istihdam sağlayan kadın sıralamasında
2. olmasından ötürü tebrik eden Arıcan, “Başarılı kadın
girişimcilerimizi diğer kadınlara da örnek olması için tebrik
ediyor, başarılarının duyulmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Kangrene dönüşen sorunlar
Bakan Avcı'ya iletildi
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi
Muğla bölgesinden turizm sektörü
Avcı'nın, Marmaris'te turizm sektörü
paydaşı olan kurum ve kuruluşların
temsilcileriyle bir araya geldiği
yöneticileri de yer aldı. Toplantıya
toplantıya katılan Fethiye Ticaret ve
katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi
Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan,
Odası Başkanı Akif Arıcan, Bakan
yarım kalan Antik Telmessos
Avcı'dan yarım kalan Telmessos Antik
Tiyatrosunun restorasyonu, Fethiye
Tiyatrosunun restorasyonunun bir an
Kalesi ile Kaya Köyünün restorasyonu önce tamamlanmasını, Fethiye Kalesi
konularında bilgi vererek çalışmaların ve Kaya köyünün restorasyonu, Kaya
tamamlanması konusunda destek
Köyünde bulunan iki kilisenin restore
istedi. Kültür ve Turizm Bakanı
edilerek turizme açılması konusunda
Nabi Avcı, 12 Nisan Çarşamba günü
destek istedi.
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Akif Arıcan’ın soru ve taleplerini
tarafından Marmaris’te düzenlenen
dinleyen Bakan Nabi Avcı, bu
toplantıya katıldı. Toplantıda turizm
konuların Muğla İl Kültür ve Turizm
sektöründe
faaliyet
gösteren
Müdürlüğü
tarafından takip edildiğini
2017
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Haberler
"Fethiye Sevgimizin
Sorumluluğuyla Hareket Ediyoruz"
Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odasınca 2016
Yılı Faaliyet Raporunu
tanıtılması amacıyla
organize edilen toplantı 18
Nisan Salı günü Yat Butik
Otelde gerçekleştirildi.
FTSO Başkanı Akif
Arıcan, yardımcısı Günay
Özütok, Yönetim Kurulu
üyeleri Ahmet Gürsu
Özdemir, Adnan Bakırcı,
Ömer Eriz, Halit Saraç,
FTSO Genel Sekreteri
Füsun Şahin, Hukuk
Müşaviri Ezgi Kullukçu'nun katıldığı toplantı basın
mensuplarından yoğun ilgi gördü.
Toplantıda konuşan FTSO Başkanı Akif Arıcan, “Biz
Fethiye’mizi seviyoruz. Ancak sevmenin bir sorumluluk
getirdiğini düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizi

bu sorumluluk bilinciyle
yürütüyoruz” diye
konuştu.
“Fethiye’yi seviyor ve
bunun sorumluluğu ile
hareket ediyoruz”
Yönetim kurulu üyeleri
ve çalışanlara teşekkür
eden Akif Arıcan, “Her
ne kadar ön planda ben
varmışım gibi görünse
de arka planda çok
ciddi bir ekip çalışması
var. Bu sorumlulukla
çalışan yönetim kurulu
üyelerim ve profesyonel bir personel kadromuz var. Ben
huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
Oda çalışmalarının üyelere ve kamuoyuna
tanıtılmasında basının çok büyük bir rol üstlendiğinin
altını çizen Arıcan, basın mensuplarına da teşekkür etti.

Arıcan “Alternatif Turizme Yönelmeliyiz”
Fethiye Kaymakamlığı
tarafından organize edilen
Turizm Haftası etkinlikleri,
Fethiye Belediyesi Kültür
Merkezinde yapıldı. Fethiye
Kaymakamı Ekrem Çalık,
Milletvekili Hasan Özyer,
Fethiye Belediye Başkanı Behçet
Saatcı ve Yardımcısı Mete Atay,
FTSO Başkanı Akif Arıcan,
TÜRSAB BYK Başkanı Süleyman
Kaya, Çalış-Der Başkanı Mete
Ay ve FETOB Başkanı Bülent
Uysal’ın katıldığı kutlamalarda
Azerbaycan ve Ukrayna’dan
gelen çocuklar dans gösterisi
yaptı. Program konuşmalarla
başladı.
HEDEFIMIZ 12 AY TURIZM
AK Parti Muğla Milletvekili
Hasan Özyer ve Kaymakam Ekrem Çalık'ın da konuşma
yaptığı törende bir konuşma yapan FTSO Başkanı
Akif Arıcan, Oda olarak ürettikleri projelerle turizmi
12 aya yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz
bölgemizde turizm sezonunun 12 aya yayılmasını
sağlamaktır. Bu amaçla Babadağ Teleferik Projesi
başta olmak üzere yürüyüş yolları projesini hayata
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geçirdik. Dünyada turizm tercihleri değişiyor. Doğa
ile iç içe olan turizm faaliyetleri ve tesislerin tercih
ediliyor. Katıldığımız turizm fuarlarında da bu ilgiyi
gözlemliyoruz. Fethiye ve Seydikemer ilçelerimiz, hem
eko turizm hem de doğa sporlarına yönelik turizmde
yüksek potansiyel barındırıyor. Girişimcilerimizin
bu potansiyeli, sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile
değerlendirmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.
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Fethiye-Seydikemer Meslek
Kuruluşları Güç Birliği Platformunun
daveti üzerine Nisan ayı toplantısına
katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Emin
Madran, otogarın Çamköy haline
taşınması, mevcut otogarın olduğu
alana da kültür merkezi yapılması için
çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Yeni Otogar hazırlanıyor

F

ethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç
Birliği Platformu Nisan ayı toplantısında, Muğla
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Daire Başkanı Emin Madran’ın katılımı ile 13 Nisan
Perşembe günü FTSO binası Meğri Salonuna yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Daire Başkanı Emin Madran’ın davetli olduğu toplantıya
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi ve Platform Dönem
Başkanı Gökhan Güngör, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Akif Arıcan, Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Av.Fatih
Taşer, Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi
Sermet Ünel, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Şaban Taşar, Mimarlar Odası adına Çiğdem
Özel, Fethiye SMMMO Başkanı Yaşar Bildirici, Harita
Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Birol Güner, İnşaat
Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Levent Çimen,
Şehir Plancıları Odası adına Ercan Çınaroğlu, İMEAK Deniz
Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan ve
Başkan Yardımcısı Mehmet Eskici ve FTSO Meclis Başkan
Yardımcısı Ali Çelik katıldı.
Toplantıda platformun dönem başkanı Gökhan
Güngör, günden maddeleriyle ilgili bilgi vererek sözü
Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı Emin Madran’a verdi. Emin Mardan, bu toplantıya
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılmak
istediğini ancak programının yoğun olması nedeniyle
katılamadığını ifade etti. Bütünşehir Yasası ile birlikte
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanına giren bölgeler ve
yatırımlarla ilgili bilgi verdi. İlk olarak Eren Dağı kayak
merkezinin durumuna değinen Emin Madran, Eren
Dağında yapılan çalışmaları ve mevcut durumla ilgili
sunum yaptı.
EREN DAĞININ FIZIBILITE ETÜDÜ HAZIRLANACAK
Büyükşehir belediyesi olarak Eren Dağında Kar yağış
hızı ve yerde kalma süresi, ulaşım, enerji, içme suyu,
telesiyej, teleski, telekabin ve teleferik gibi alanlarda
fizibilite çalışması yapıldığını belirterek bu çalışmadan
sonra yapılacak çalışmanın yönünün belirleneceğini dile
getirdi.
Alanın ihale edilmesinde bir engelin bulunmadığını
belirten Madran, “Eren Dağında kiracının çıkmasının
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ardından telesiyej harap olmuş ciddi bakım onarıma
ihtiyaç var. Hukuki olarak yatırımcı gelirse ihaleye
açılabilir, yatırımcıların talebini bekliyoruz” dedi.
ÇAMKÖY HALI OTOGAR OLACAK
Emin Madran, büyükşehir belediyesinin Muğla’nın
tüm ilçelerinde şehir içinde olan otogarların şehir dışına
çıkarılması için çalışma yürüttüğünü söyledi. Fethiye’de
bulunan otogarın da şehir içinde olması ve kira süresinin
2017 yılının Eylül ayında bitmesi sebebiyle de çalışmalar
yapıldığını belirten Madran, “Atıl halde bulunan Çamköy
Halinin otogar olarak planlıyoruz. Başvurumuzu yaptık.
Dosyamız bakanlıkta onay bekliyor. Burada 48446 metre
kare alan var” dedi.
Otogarın çevre yolu taşınması ile birlikte otogar
olarak kullanılan mevcut alanda yapılacak çalışmaya da
değinen Emin Madran, bu alanın kültür merkezi olarak
planlandığını söyledi. Planlanan kültür merkezinin
proje detaylarına da değinen Madran, 400 ve 600 kişilik
salonlar olacağını kaydetti.
Mevcut otogar alanında herhangi bir çalışma
yapılması için kiracının çıkması gerektiğini de belirten
Madran, “Süre 6 Eylül 2017 tarihinde doluyor. Yazılı olarak
bildirdik. Sözleşmelerinde 10+5 yıl yazıyor ancak 10 yılı
aşamazlar. Meclisin yetkisi dışındadır.” şeklinde konuştu.
Madran, mevcut otogar yerine kültür merkezi
yapılamaması halinde ise Fethiye’de başka bir alana
mutlaka kültür merkezi yapılacağını vurguladı.
SAHIL BANDI DAVASI DEVAM EDIYOR
Emin Madran, 3. etap sahil bandına ilişkin Büyükşehir
Belediyesi ile Fethiye Belediyesi arasında yaşanan süreci
de anlattı. Madran, “3. Etap Sahil Bandının devri istendi.
Hukuki süreci başlattık. Kanunun 78. Maddesine göre bize
verileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.
Bu alanın büyükşehir yetkisine geçmesi halinde ne
yapılacağı sorusu üzerine Emin Madran, Büyükşehir
belediye başkanı Osman Gürünün ticari yaklaşımı ikinci
planda tuttuğunu belirterek “Halkın isteği dışında bir
şey yapılmayacaktır” dedi. Güç Birliği Platformu üyeleri
kamu alanı olarak işaretli olan alana, kongre merkezi
yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Mardan, bu
önerinin Başkan Gürüne iletildiğini söyledi.
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Haberler
Ruhları Şad Olsun
FTSO tarafından, SKYWALK-Fethiye adı ile
markalaşan Babadağ Teleferik Projesinin başarı
ile ihale edilmesinin ardından Odanın tarihinde
emeği ve katkısı bulunan, ebediyete intikal etmiş
tüm üye, yönetici ve çalışanlar için lokma dağıtıldı.
Fethiye Yeni Cami ile Seydikemer Merkezde
yapılan lokma dağıtımı vatandaşlardan büyük ilgi
gördü. Vatandaşlar Babadağ Teleferik Projesinin
ihalesinin başarıyla yapılması nedeniyle Başkan
Arıcan'ı tebrik etti.

İlk Yardım
Eğitimi
Tamamlandı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından düzenlenen İlk Yardım
Eğitimi, 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Cankurtaran Tıp
Hizmetleri hekimleri Dr. Ercan Kit ve
Göksal Bulut tarafından verilen İlk
Yardım Eğitimine çok sayıda FTSO
üyesi işletme çalışanı katıldı.
İki gün ve 16 saat süren Temel
İlk Yardım Eğitiminde; İşyerlerinde,
evde, çevremizde başta aile ve iş
arkadaşları olmak üzere, acil sağlık
yardımına ihtiyacı olan hasta ve
yaralıların, acil ambulans ekipleri
gelinceye, bir sağlık kurumuna
ulaştırılıncaya kadar geçen sürede,
hayatta kalmalarını ve oluşabilecek
sakatlıkların önlenmesini sağlayacak
bilgilere yer verildi.
Eğitimlerin sonunda 26 Nisan
2017 tarihinde Muğla İl Sağlık
Müdürlüğü ekipleri tarafından sözlü
ve uygulamalı sınavı başarıyla geçen
katılımcılar İlk Yardım Sertifikası
almaya hak kazandı.
Yasada Sertifikalı personel
çalıştırılması zorunluluğu var
Zorunluluğu yerine getirmeyen
işletmelere, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından
yapılacak olan teftiş ve
denetimlerinde, gerek işverene
gerekse yöneticilere ağır cezai
yaptırımlar uygulanıyor.

FTSO Üyeleri Teleferik
İhalesinden Memnun
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, üyeleri dinlemek için
ziyaretlerine devam ediyor. Oda üyelerini iş yerlerinde ziyaret eden Arıcan,
üyelerin Oda çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini alırken sorularını da
cevaplıyor.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 6
Nisan tarihinde Eray Kırtasiye Akif Eray Eşençayı, Türkiye İş Bankası Faruk
Şeker, Gözde Kitapevi Mustafa Birhan Koyuncu, Erday İnşaat Ulaş Balcı,
Sami Kemik, Ziraat Bankası Fethiye Şubesi, 10 Nisan tarihinde HSBC Bank
Türkiye Finans, Aykut Sidekli, Serkan Uysal, Yapıkredi, Garanti Bankası,
Has Kuyumculuk, Finans Bank, Halk Bankası, Kuveyt Türk, İNG Bank, TEB
Bankası, VakıfBank, Uğur Karadon, 15 Nisan tarihinde Tufanlar Grup
Ömer Tufan, N.M.F. Turizm Nami Üreyen, Çarıklı Et Hakan Korukoğlu,
GFD Grup Gıda Turizm Tekstil Mancero Emrah Başyarak, Matisse Yetkin
Avcu, Barista Barış Şakir Çırpan, Luvi Nargiler Şeyma Yalçın, Barba Cenk
Toparlaklı, Blue Beri Cafe Gülay Atalay Gedik, 19 Nisan tarihinde Mıtsubıshı
Klima Sistemleri, MNG Kargo, Soheatpump Semih Oğuz, Likya Gıda Bülent
Çolakoğlu, Fadem Organik Kuru Temizleme Şenel Boylu, Dominos Pizza,
Birbiriz Restoran, Denizli Eti Kasap, Evran Mühendislik Gökhan Ömer Evran,
Akbey Turizm Rent A Car, 20 Nisan tarihinde İş Bankası Savaş Özkan, Ziraat
Bankası, Vakıf Bankası Mevlüde Haznedar, Teb Bankası, Akbank Likya
Şubesi Şükran Erçetin, Sistem A.Ş. Nail Şal, Emir Reklam Yusuf Ziya Hıra,
Mahmut İbiş, Mehmet İbiş, Nar Mobilya Murat Keçeci, 21 Nisan tarihinde
Seydikemer Dirmil Kireç Hüseyin Öz, Görsar Mimarlık Betül Gürhan Saran,
Doğan Tarım Ticaret Adem Doğan, Kurtoğlu İnşaat Rahim Kurt, 22 Nisan
tarihinde Ahmet Çavgın, Erhan Tüfenkçi, Aktif Perde, Doktorun Yeri, Deniz
Et, 24 Nisan tarihinde, Fethiye Karel Ümmahan Çelik, Anica Turizm Çağlar
Yücetepe, Ege Tekel İsmail Öztürk, Ege Unlu Mamülleri Mahmut Çoruh,
Anadolu İklimlendirme, Oğurhan Bey, 4.Boyut Reklam, Meğri Rent A Car,
26 Nisan tarihinde Egemen Elektrik Bilal Egemen, Letoon Hastanesi Hasan
Aydemir, Baltacı Grup Rıfat Baltacı, Göksu Ticaret Bilal Göksu, Mak Panjur
Mehmet Çetinkaya'yı iş yerlerinde ziyaret ederek görüştü.
Akif Arıcan, ziyaret ederek sektörlerinde yaşanan sorunlar hakkında
bilgi alırken, FTSO'nın çalışmaları ve beklentiler konusunda da görüş
alış verişinde bulundular. FTSO Üyeleri ziyaretlerde, bölge ekonomisine
ciddi katkı sağlayacak Babadağ Teleferik Projesinin ihale edilmesinden
duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Teleferik projesinin ihale edilmesini
sağlayıp Fethiye'nin hayalini gerçekleştirdiğiniz için de teşekkür ederiz.
Fethiye İşletme Fakültesinin açılmasına öncü oldunuz. Aynı şekilde Fethiye
Üniversitesinin kurulması için de çalışmalarınızı sürdürmenizi bekliyoruz."
diye konuştular.
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8 Mart Dünya
Kadınlar Günü
Etkinlikleri
Coşkulu Geçti
8 Mart Dünya Kadınlar Günü; 8
Mart Çarşamba Günü saat 10.00'dan
itibaren çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Dernek ve kuruluşlar tarafından
düzenlenen ve kadın hakları
konusunun işleneceği etkinlikler
FBKM çevresinde yoğunlaştı.
FTSO'nın başarılı kadınlara plaket
verip kadın çalışanlarına çiçek
dağıttığı etkinliğin ardından şehit
anneleri de ziyaret edildi.

FETEX Fethiye
Turizm, Turizm
Tedarikçileri ve
Yiyecek İçecek
İhtisas Fuarı 8-11
Mart Tarihleri
arasında Çamköy
Fuar Alanında
yapıldı
FETEX Fethiye Turizm, Turizm
Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek
İhtisas Fuarı 9-12 Mart Tarihleri
arasında Çamköy eski halinde

yapıldı. Marmaris Fuarcılık (MARFO)
tarafından organize edilen, Fethiye
Belediyesi ve Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odasının destekleriyle
açılan fuarda, yüzlerce tedarikçi
turizmcilerle bir araya geldi.

Akdeniz Kupası
Kürek Yarışları 1-2
Nisanda Yapıldı
Türkiye Kürek Federasyonu
tarafından düzenlenen Akdeniz
Kupası Kürek Yarışları 1-2 nisan
2017 tarihlerinde Fethiye Limanında
gerçekleştirildi. Fethiye Belediyespor
şampiyonadan 5 kupayla ayrılarak
büyük başarı elde etti.
İkinci Karagözler Mahallesinde
bulunan kürek takımları kamp
alanında düzenlenen yarışmada, 17
kulüpten 280 sporcu mücadele etti.
Türkiye Kürek Federasyonu
Başkanı İlhami İşseven, Fethgiye'nin
kürek sporu için çok uygun bir
körfeze sahip olduğunu belirterek,
"Gelecek yıl yarışları daha büyük
katılımla gerçekleştirmek istiyoruz."
dedi.

Yeşilüzümlü
Kuzugöbeği Mantar
Festivali 7-8-9
Nisan'da Yapıldı
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Fethiye Belediyesi tarafından bu
yıl 9’uncusu düzenlenen Yeşil Üzümlü
Kuzugöbeği Mantar Festivali 7-8-9
nan tarihleri arasında yapıldı. Geçen
yıllara göre çok daha kalabalık olan
Festivale, Marmaris, Ortaca, Dalaman,
Antalya, Kaş ve Kalkan'dan er akın
etti.
Yeşil Üzümlü Mahallesi’nde
gerçekleş¬tirilecek festivalin
açılış töreni, bu sene de çok sayıda
yerli ve yabancı tatilcinin yanı sıra
Fethiyeliler katıldı.
Kuzugöbeği mantarının
tanıtılması, bölgedeki şarapçılık,
bağcılık ve dastar doku¬macılığının
geliştirilmesi için önemli olan
festivalde, yemek yarışması, fotoğraf,
resim ve ebru sergisi ile panel ve
söyleşiler gerçekleştirildi. Festivalde,
Üzümlü sakinleri 3 gün bo¬yunca,
yıl boyu ürettikleri dastar, zeytinyağı
gibi ürünleri satarak gelir elde ettiler.

Agritech 2017
Fethiye Tarım,
Seracılık,
Hayvancılık, Gıda
ve Tarım Makineleri
İhtisas Fuarı 13-16
Nisan'da Yapıldı
Agritech 2017 Fethiye Tarım,
Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım
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Makineleri İhtisas Fuarı 13-16 Nisan
Tarihleri arasında Fethiye Fuar
Alanında (Çamköy) yapıldı. Marmaris
Fuarcılık (MARFO) tarafından
organize edilen fuar Fethiye
Belediyesi ve Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odasının destekleriyle yapıldı.
Fuarda başta tarım işletmeleri olmak
üzere bölge işletmeleri, muadil
ürünleri bir arada görerek kıyaslama
yapma şansı bulmanın yanında
yeniliklerden de haberdar olma
imkanı buldular.
Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Gürün'ün de bulunduğu
açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Turizm Haftası
Etkinlikleri 15-22
Nisan Tarihleri
Arasında Yapıldı
Turizm Haftası Etkinlikleri her yıl
olduğu gibi bu sene de 15-22 Nisan
tarihleri arasında kutlandı.
Turizm Haftası programında her
yıl olduğu gibi temizlik kampanyası,
doğa yürüyüşü, fotoğraf sergisi, bilgi
ve yemek yarışmaları tarihi alan
gezisi, tekne gezisi gibi etkinlikler yer
aldı.
FBKM'de yapılan sezona merhaba
kokteylinde konuşan FTSO Başkanı
Akif Arıcan, alternatif turizme vurgu
yaparak, bölgemizin alternatif turizm
imkanlarıyla öne çıktığını, bu açıdan
yapılacak tanıtımın başarılı olacağını
dile getirdi.

Referandum
İlçemizde
Sorunsuz
Yapıldı

ve doğal güzelliklerini de gezerek
İlçemizden mutlu bir şekilde
ayrıldılar.

23 Nisan Çocuk
Şenliği Coşkulu
Geçti

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Kürek
yarışları

Fethiye Kaymakamlığı, FETAV
ve Özel Hatem Okulları iş birliği ile
gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası
Çocuk Festivalinde, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve
Ukrayna’dan gelen öğrencilerin
gösterileri beğeniyle izlendi.
23 Nisan Uluslararası Çocuk
Festivaline katılmak üzere Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan
ve Ukrayna’dan Fethiye’ye gelen
öğrenciler, bölgemizde turistik

Türkiye Kürek Federasyonu
tarafından düzenlenen 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kürek yarışları Fethiye Limanına
renk kattı. Yoğun ilgi gören yarışlarda
üniversiteler, gençler ve deniz
küreği kategorisinde 12 kulüpten
yaklaşık 150 kürekçi mücadele
etti. Mücadelenin sonunda Fethiye
Belediyespor Kürek Takımı 3
birincilik, 2 ikincilik ile 16 altın, 8
gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
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Anayasa
değişikliklerini içeren
referandum, İlçemizde
sorunsuz geçti. Türkiye
genelinde %51.3 Evet
%49.7 hayır sonucu
alındı.
Muğla'da %30,70 (184.507 oy) Evet,
%69,30 (416.584 oy) Hayır sonucu
alındı
Toplam Sandık Sayısı : 1.981
Katılım Oranı : %88,47
Toplam Seçmen Sayısı : 691.124
Toplam Kullanılan Oy : 611.470
Fethiye'de %35,32 (33.176 oy) Evet,
%64,68 (60.764 oy) Hayır sonucu
çıktı.
Toplam Sandık Sayısı : 290
Katılım Oranı : %87,80
Toplam Seçmen Sayısı : 108.516
Toplam Kullanılan Oy : 95.282
Seydikemer'de %52,89 (20.464
oy) Evet, %47,11 (18.228 oy) sonucu
çıktı.
Toplam Sandık Sayısı : 144
Katılım Oranı : %86,62
Toplam Seçmen Sayısı : 45.956
Toplam Kullanılan Oy : 39.807
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"Sezona Merhaba"
1. Ölüdeniz Fethiye
Yamaç Paraşütü
Bahar Buluşması
4-7 Mayıs
"Sezona Merhaba" adıyla bu
sene ilki düzenlenen 1. Ölüdeniz
Fethiye Yamaç Paraşütü Bahar
Buluşması 4-7 Mayıs Tarihlerinde
gerçekleştirilecek. Çok sayıda yerli
ve yabancı yamaç paraşütü pilotunu
Ölüdeniz'e getirecek olan etkinlikte,
Babadağ'dan atlayan pilotların
havada yapacağı gösterilerin,
Belcekız Plajında güneşlenenlere
oldukça keyifli anlar yaşatması
bekleniyor.

İş Dünyasında
ve Özel Yaşamda
Kaliteli İletişim
Yaşama ve Çalışma
Sevinci 7 Mayıs
Üstün Dökmen tarafından
verilecek eğitim FTSO binasında
yapılacak. Katılanların günlük
yaşamla ve çalışma ortamlarıyla ilgili,
bilindik ve yeni kaliteli yaşam stilleri
konusunda bilgilenmeleri, kültürel
ve kişisel boyutlardaki mevcut
iletişim sorunlarını fark etmeleri
ve bu sorunları giderme yollarını
öğrenmeleri; empatik iletişim
konusunda beceri kazanmaları;
bu becerileri, iş yerlerinde ve özel
yaşamlarında kullanma konusunda
motive olmaları; ailede ve iş yerinde
sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve
yaşama sevinci taşımanın önemini
kavramaları hedeflendiği belirtildi.
Eğitim süresi 4 Saat

KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi
8-11 Mayıs ve
22-25 Mayıs
Nurhan Keleş tarafından verilecek
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi FTSO
binasında yapılacak.
Eğitimler yeni şirket veya işletme
açmayı planlayan ve KOSGEB'in
Yeni Girişimci Destek Programından
yararlanmak isteyen girişimciler için
verilecek.
Eğitim 4 gün sürecek (36 saat)

Türkiye Motokros
Şampiyonası
2. Ayak Yarışı
13-14 Mayıs
Türkiye Motorsporları
Federasyonunca düzenlenen
yarışmanın ikinci ayağı 13-14 Mayıs
2017 tarihlerinde Fethiye Ormanspor
Kulübü’nün organizasyonunda
Esen köyde bulunan Akdeniz
Offroad Park’ta gerçekleştirilecek.
Yarışma yüzlerce sporcuya ev
sahipliği yaparken binlerce seyirciyi
de Fethiye'ye taşıyacak. Yüzlerce
sporcunun katılacağı yarışları
binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Girişimcilik İş Planı
Hazırlama Eğitimi
10 Haziran
Vedat Oflaz tarafından verilecek
İş Planı Hazırlama Eğitimi FTSO
binasında yapılacak.
Yeni şirket veya işletme açmayı
planlayan ve KOSGEB'in Yeni
Girişimci Destek Programından
yararlanmak isteyen girişimcilerin
faydalanması hedefleniyor.
Eğitim 8 saat sürecek.

Kabotaj Bayramı
Renkli Geçecek
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı etkinlikleri kapsamında
düzenlenecek yarışmaların bu sene
de renkli görüntülere sahne olması
bekleniyor.
Her yıl 1 Temmuz tarihinde
kordonda toplanan Fethiyeliler,
gelenek haline gelen kabotaj
bayramı kutlamalarında yapılan
ördek yakalama, yüzme, denizden
tabak toplama, yağlı kazık ve tekne
yarışları gibi eğlenceli yarışları
izliyorlar.

Fethiye Dünya
Fethiye Kültür Sanat Müzikleri Festivali
Günleri 15-20 Mayıs temmuz ayı
FETAV'ın organizasyonu
Fethiye Belediyesinin desteğiyle
15-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında
yapılacak Fethiye Kültür Sanat
Günlerinde, yazar ve şairler halk ve
öğrencilerle buluşturulacak. Resim
ve fotoğraf sergileri ile söyleşi gibi
etkinlikler FBKM'de yoğunlaşırken
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yazarların da okullarda öğrencilerle
buluşturulması bekleniyor.

FETAV'ın organizasyonu Fethiye
Belediyesinin desteğiyle temmuz
ayında yapılacak Fethiye Dünya
Müzikleri Festivalinde farklı
ülkelerden çok sayıda müzik grupları
Fethiyelilerle buluşacak.
Etkinlik Beşkaza Meydanında
gerçeklştirilecek.
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Tarımsal
işletmeler
destek bekliyor

Yazı ve Fotoğraflar: Orhan Okutan

2015 Yılında Rus uçağının düşürülmesi, Suriye savaşına yakınlığımız, terör
olaylarının sonuçlarının en fazla hissedildiği 2016 Yılı, Fethiye ekonomisi
açısından zor ve ağır bir yıl oldu. Gelişmelere bakıldığında 2017 Yılının da
daha iyi geçeceği yönünde her hangi bir işaret görünmüyor. Tarım ve
turizm işletmelerindeki veriler kötü bir yaz dönemini işaret ediyor.
makri
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F

ethiye ve Seydikemer'in
geçen yıldan daha fazla
turist ağırlayamayacağı,
geçen yıldan daha fazla yaş sebze
ve meyve ihraç edemeyeceği
dolayısıyla gelirlerin daha da
düşeceği tahmin ediliyor.
2015 Yılında Rus uçağının
düşürülmesinin ardından yaşanan
olumsuzluklardan ilçemizde en fazla
etkilenen kesim ihracatın yüzde
80'ini Rusya'ya yapan domates
üreticileri ve ihracatçılar oldu. Daha
önce Fethiye ve Seydikemer'de
üretilen domatesin yüzde 80'i
Rusya'ya ihraç edilirken, şimdi
Ukrayna, Belarus, Romanya, Polonya,
AB ülkeleri, yaz aylarında Suudi
Arabistan ve İsrail'e gönderiliyor.
Yaz aylarında açılan Suudi
Arabistan pazarı 3-4 yıl sonra
kurban bayramının bahar aylarına
gelmesi nedeniyle sona erecek. AB
Ülkelerinin gümrük vergisine zam
yapmasının ardından mayıs ayında
ihracatın duracağı ileri sürülüyor.
Bin bir emekle, yaz kış demeden
serada çalışan ve emeklerinin
karşılığını almak isteyen çiftçileri
sıkıntıya sokan; girdi maliyetlerinin
yüksekliği ve bankadan çektikleri
faizini bile ödemekte zorlandıkları
krediler oldu. Devletin üreticilere
sağladığı destekler ise küçük
çiftçileri değil, büyük toprak
sahiplerini buldu.
Üretim 2016 yılında 2015 Yılı ile
aynı seviyede kalsa da, İlçemizin
ekonomik damarlarından birini
oluşturan tarımsal gelirler 2016
yılında, 2015 Yılına göre ciddi oranda
düştü. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün
verilerine göre 2015 yılında 150
bin ton yaş sebze ve meyve ihraç
edilirken bu rakam 2016 yılında 98
bin 924 ton olarak gerçekleşti.
2016 Yılının ocak ayında Rusya'ya
ihracatın durması sonrasında ihracata
gönderilemeyen domates iç pazara
sürülünce arz fazlası nedeniyle
fiyatların ciddi şekilde düşmesine
neden oldu. Kilosu 2- 2,5 liraya
satılması gereken domates 20-30
kuruşa kadar düşerken, bir çok üretici
de domatesini kasası 1 liradan salça
fabrikalarına satmak zorunda kaldı.

Çiftçilerin bir çoğu 2015 yılında
aldığı kredileri ödeyemedi. Kredilerin
faizi katlanarak bu seneye kadar
geldi. Üreticilerin beklentisi kredilerin
faizsiz olarak ötelenmesi, ihracatı
teşvik edecek uygulamalar ile 3-5
dönümlük seralarda üretim yapan
küçük üreticileri de memnun edecek
teşviklerin getirilmesinde birleşiyor.
Devletin desteklemesiyle hem
üretimde kalitenin yakalanacağını
hem de planlı üretime geçmek
için cesaretleneceklerini belirten
üreticiler, bu sayede hem kendilerinin
kazanacağını hem de devlete katma
değer kazandıracaklarını dile getirdiler.
İHRACATÇILAR YENI PAZAR
İÇIN DESTEK BEKLIYOR
Yeni pazar bulmakta sıkıntı
çeken ihracatçılar domatesi 2-3
ülke üzerinden yine Rusya'ya satma
yoluna gidiyor. Ancak bu durumda
nakliye ve vergi maliyeti tır başına
6-8 bin dolar civarında artıyor. Artan
bu maliyetin büyük kısmı üreticiye
yansıtılıyor. İhracatçılar için en büyük
risk, Rus Hükümetinin domatesin
Türkiye'den geldiğin anlamsıyla
el koyması. Kilosu 2 liraya alındığı
dönemlerde bir tır domatesin yaklaşık
100 bin lira olduğu düşünüldüğünde,
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ihracatçıların domatesler son noktaya
varıncaya kadar kabus gibi rüyalar
görmeleri de kaçınılmaz oluyor.
Önümüzdeki dönemde ihracatı
teşvik edici uygulamaların artmasını
bekleyen ihracatçılar, yeni pazar
arayışına daha rahat girebileceklerini
belirtiliyor.
FIYATLARIN YÜKSEKLIĞI
ÜRETICIYI DE TÜKETICIYI DE
MEMNUN ETMIYOR
Ocak 15'ten Nisanın ilk haftasına
kadar geçiş dönemi olduğu için
domates üretimi düşük, fiyatlar
yüksek oluyor. Bu sene havaların
soğuk geçmesi, üretimi geciktirdi ve
fiyatlar mayıs ayı ortalarına kadar
yüksek kalmasına neden oldu. Bu
tarihlerde ihracata giden domates
fiyatı 3-4 lira arasında değişti.
Bu dönemde 3-5 dönümlük
seralarda üretim yapan kişilerden
en fazla domates satan üreticinin en
fazla 3-4 ton sattığı belirtilerek yıllık
ortalama 1- 1.20 lira olan domates
satış fiyatlarına bakıldığında alınan
paranın üreticiyi kurtarmayacağına
dikkat çekiliyor. Bu durum ne
üreticiyi nede tüketiciyi memnun
ediyor. Üreticiler yıllık ortalama 1.5-2
liraya domates satmaya razı.
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Üreticinin desteğe
ihtiyacı var
Fethiye Ziraat Odası Başkanı
Kenan Karayiğit, devletin çiftçiyi
destekleyecek acil önlemler
alması gerektiğini belirterek
"Geçen yıl kredilerini aktar
dönder yapan çiftçilerin bu
sene dayanacak hali kalmadı.
Çiftçiler anaparayı bırak faizi bile
ödeyemeyecek durumda. Böyle
giderse bankalar çiftçimizin
elindeki traktörünü arazisine
el koyacak duruma gelir" diye
konuştu.
Rus uçağının düştüğü
dönemde çiftçilerin domatesi salçaya
döktüğünü belirten Karayiğit "2-3
liraya satılması gereken domatesin
kasasını 1 liraya sattılar. Masraflarını
bile çıkaramadılar. Çiftçilerin bu
sıkıntılar aşması için bankaların
verdiği kredilerin tarihini esnetmeleri
gerekiyor. Çiftçimiz bu sene borcunu
ödeyemediyse bunu yapılandırarak
5 seneye yayması gerekiyor veya
faizini silmesi gerekiyor. Yeni pazarlar
bulunmaz ve bu gidiş böyle devam
ederse çiftçimiz dayanamaz" dedi.
Kenan Karayiğit, Rusya ile
yaşanan uçak krizinin etkilerinin hala
sürdüğünü ifade ederek "Üreticimizin
durumu 2015 yılında yaşanan uçak
krizine kadar iyiydi. 2 yıl önce yaşanan
uçak krizinin etkileri hala sürüyor.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan ile Rusya lideri Vilademir
Putin görüşmesinde üreticilerimiz
çok ümitlendi. Rusya bazı ürünlerde
yasağı kaldırdı ama domateste hala
yasak devam ediyor. Domates, patlıcan,
biber gibi ürünlerde yasak hala devam
ediyor ve bu ürünler Rusya’ya üçüncü
dördüncü ülke üzerinden gidiyor.
İhracat firması buradan bir tane tır
kaldırdığı zaman Rusya’ya, örnek
olarak Belarus üzerinden gidiyorsa bir
tırın maliyeti 8 bin dolar artıyor. 8 bin
doların çoğunluğu çiftçimize yansıyor.

Ayrıca Rusya kendi üreticilerini
güçlendirmeye başladı. Bu bizim bir an
önce yeni pazarlar bulmamızın işareti.
Rusya, Türk üreticisi için büyük pazardı
ama bir ülkeye bağlı kalmamalıyız.
Çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin
değerini bulması için yeni pazarlara
ihtiyacımız var.” diye konuştu.
ARAP PAZARI RUSYA KADAR
BÜYÜK DEĞIL
Fethiye’nin Antalya’dan sonra
ihracatta ikinci büyük Pazar olduğunu
ifade eden Karayiğit, 2015 yılında
ihracatın 165 bin ton 2016 yılında ise bu
rakamın 90 bin ton olduğunu söyledi.
Çiftçinin 2017 yılında aradaki açığı
kapatamayacağını belirten Karayiğit;
“2015 yılından beri üretim aynı. İç
pazara gittiği için fiyatlar çok düşüyor.
Sadece Rusya’ya değil, Afganistan,
Irak ve Suriye’ye de ürün gönderiyoruz
ama Irak ve Suriye karışık. Bu pazarlar
Rusya kadar da büyük değil” dedi.
DESTEKLER YETERLI DEĞIL
Devletin çiftçilere 11 lira mazot
ve gübre desteği verdiğini ancak
yüzde 2,5 kesinti olduğuna dikkati
çeken Karayiğit; “Dönümde verilen
11 lira mazot ve gübre desteği var.
Çiftçi şimdi destek için evraklarını
hazırlıyor, 10 dönüm için Ziraat Odasına
36 lira veriyor, 10 Lira da İlçe Tarıma
veriyor. 10 Dönümde 111 lira alacak,
bunun 49 lirasını masrafa gidiyor
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kalıyor 62 lira. O para için 1 gün
uğraşmak istemiyor, vazgeçiyor.
Dönümüne 11 lira mazot gübre
desteği veriliyor bundan da 2,5
lira kesiliyor. Mazot ve gübre
desteğinin kesintisi olur mu?
Devletin sera kurmak için teşviki
var ama güneş enerjisi şartı
istiyor. Bu da çok maliyetli bir
sistem 20-30 bin lirayı buluyor.
Bu tür şeyler çiftçilerimiz için
büyük sıkıntı yaratıyor.
Girdi fiyatları çok yüksek.
Çiftçilerimiz devletten en yakın
zamanda yeni pazarlar bulmasını ve
girdi fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Gübrede KDV’nin kaldırdığı söyleniyor
ama bir KDV ile bitmiyor. İlaç girdisi
aynı. 30 kuruşa portakal satıyorsun
100 gramlık ilaç 200 lira. 50 dönümlük
alanı ilaçladığınızda düşünün
maliyetini. İlaç ve gübreler girdilerin en
büyük kalemini oluşturuyor. Ek olarak
mazotun yarısı benden dedi ama yıl
sonu verilecekmiş” ifadelerini kullandı.
DEVLET ÇIFTÇIYE ALIM
GARANTISI VERMELI
Domateste fiyat istikrarının önemli
olduğuna dikkati çeken Karayiğit,
Devletin çiftçilere domatesi 2 liraya alım
garantisi vermesi gerektiğinin altını
çizdi. Böylece çiftçilerin kazanacağını
söyleyen Karayiğit,; “Fethiye’de 1 liraya
satılan domatesin İstanbul’a gitmesi hal
girişi, hal çıkışı derken 1,80 lirayı bulur.
Ama oradaki satım 2,50 lira olduğu
zaman göze batmaz. Domates 1,5-2 lira
arası olduğu zaman çiftçi de tüketici
de kazanır. Şuan (Nisan 20) domates 4
lira. Bunun nedeni ise ikinci mahsuller
daha çıkmadı. 15 gün sonra çıkacak.
Şuan iç piyasaya domates yetmediği
için fiyatlar yüksek. Şimdi 3-4 lira
fiyatla domates satan üreticilerin açığı
kapatması mümkün değil.
Zaten domates olmadığı için fiyatlar
yüksek.” dedi.
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Destek bekliyoruz
Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı
Hali'nde Komisyonculuk yapan Serdar Kılıç, bölgemizde
yetişen sebzenin pazarlanabilmesi için yeni pazarlara
ihtiyaç duyulduğunu, ihracatçıların yeni pazarlar bulması
için de desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
ŞUANDA GÖNDERDIĞIMIZ
DOMATES IÇIN BÜYÜK RISK ALIYORUZ
2 yıl önce düşen Rus uçağının ardından sıkıntıya
giren firmaların zararlarını devletin karşıladığını ancak
şu anda her hangi bir destek göremediklerini ifade eden
Kılıç, devletin tekrar destek vermesi gerektiğini söyledi.
Kılıç, Rusya'ya ikinci ve üçüncü ülkelerin üzerinden
ürün göndermenin riskinin oldukça yüksek olduğunu
belirterek "Ürünler Rusya'ya faklı ülkeler üzerinden
gidiyor. Bazen Rus yetkililer kontrol ederken ürünlerin
Türk malı olduğunu öğrenince mallara el koyuyor.
Zararımızı ise kimse karşılamıyor. Bunun ücretini paran
varsa üreticiye ödüyorsun, yoksa ödeyemiyorsun"
diyerek dert yandı.
Devletin yeni pazarlar bulunması için çalışma
yapması gerektiğinin altını çizen Kılıç, komisyoncular
ve üreticilerin yeni pazar bulmak için ekonomik olarak
güçlerinin yetmediğini ifade etti. İnsanların batmaması
ve işlerinin rahat şekilde yürümesi için devletin
desteğinin şart olduğunu belirten Kılıç; "Burada birçok
firma bu desteği bekliyor. Eğer destek alırsak yeni pazar
bulmak için riske de gireriz" diye konuştu.
Kılıç: "2015 yılında Rus uçağının düşmesinden sonra
kapanacak mı kapanmayacak mı diye belirsizlik oldu. Ama
sonuç olarak Rusya Türkiye'den domates alımını durdurdu.
Durdurunca Rusya ile ihracat yapan bazı şirketler
alacaklarını alamadılar ve iflas ettiler. İhracat yapan
firmalar iflas edince biz komisyoncularda alacaklarımızı
alamadık." dedi.
AB ILE GÜMRÜK VERGISI KONUSUNDA
ANLAŞMA YAPILMALI
Şuanda domatesin Avrupa'da Almanya'ya gittiğini
belirten Kılıç, Mayıs ayında gümrük vergisinin artmasıyla
otomatikman ürünlerin Almanya'ya gidişinin durduğunu
söyledi. Gümrük vergisinin artmasıyla masraflarının da
artığını belirten Kılıç, Avrupa birliği ile bir an önce anlaşma
yapılası gerektiğini kaydetti. Yaz döneminde Arabistan,
İsrail pazarlarının açıldığını belirten Kılıç, "Ancak bu
pazarların çok yeni ve Rusya kadar büyük değil. Şuanda
ihraç edilen domatesin yüzde 70'i Belerus'a gidiyor, geri
kalanı Ukrayna, Polonya'ya gidiyor. Yaz aylarında da Arap
ülkelerine gidiyor.
Fethiye domatesinin raf ömrünün uzun olmasından
dolayı cazibesinin fazla olduğuna işaret eden Kılıç,
"Fethiye domatesi çıktığı zaman alıcılarda buraya
geliyor. Bu bizim içinde markette satacak olanlar içinde
büyük bir avantaj" dedi.
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RUSYA'NIN DOMATESE GETIRDIĞI
AMBARGO DEVAM EDIYOR

Rusya, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bir dizi
ekonomik yaptırımlar kapsamında, Türkiye'den
domates gibi bazı ürünlerin ithalatına yasak getirmişti.
Rusya ile Türkiye daha sonra anlaşmış olsa da,
Rusya'nın domatese koyduğu ambargo nedeniyle
domates üreticileri sıkıntı yaşamaya devam ediyor.
Yeterli yeni pazar bulunamaması nedeniyle, üreticiler
ürettikleri domatesi kendilerini kurtaracak fiyata
satamıyor.
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Girdi fiyatlarının yüksekliği
altında ezilen çiftçiler
devlet desteği bekliyor
Karaçulha'da seracılık yapan
Durmuş Alagöz adlı üretici, Rusya'nın
domatese ambargo koymasından
sonra ciddi zarar gördüklerini
belirterek; “2015 Yılında Rus uçağının
düşürülmesinden sonra Rusya'ya
ihracat durdu. 2-3 liraya satmamız
gereken domatesi 20-30 kuruşa
anca sattık. Bir kısmını da salçalık
olarak kasasını 1 liradan satmak
zorunda kaldık. Domates fiyatları
bazen 2-3 lira oluyor bazen kasası
1 liraya düşüyor. Domates fidanı 3
lira. Gübrenin çuvalı 150 lira. Kelebek
ilacı diye bir ilaç var 130 lira. Ben bu
ilacı bir serada yıl boyunca 20 sefer
kullanıyor olsam, 10 çuval gübre
alıyor olsam hesabını siz yapın.
Bunun yanında envai çeşit ilaç
kullanıyoruz. Maliyetler çok yükseldi.
Domatesin kilosunu ortalama 70-80
kuruşa mal edip ortalama 1 liraya
satıyoruz, hadi bakalım işin içinden
çıkın çıkabiliyorsanız." diye konuştu.
Bu günlerde domates fiyatlarının
oldukça yüksek olduğunu belirten
Alagöz, "Geçen ay yaşanan soğuklar
ve seralarda domates olmaması
nedeniyle fiyatlar yüksek. Burada
da bütün çiftçiler kazanmıyor.
Kazanlar serasında domates olan
çiftçiler. Bu kadar domatesle bir yılı
kurtaramazsınız” dedi.
DESTEKLER BIZI DE KAPSASIN
Desteklerin küçük sera sahipleri
için uygun olmadığını dile getiren
Alagöz; “Devletin çiftçiye hibe
destekleri oluyor. Ama onlar büyük
arazisi olan çiftçiler için. 300500 dönüm araziler yılda bir kez
ekiliyor, mevcut teşvikler onların
işine yarıyor. Biz 3-5 dönüm alanı
yıl boyu ekip biçiyoruz. Bizim gibi
3-5 dönümlük seralarda üreticilik
yapan kişileri de kapsayacak teşvik
sistemine ihtiyaç var. Örneğin benim

5 dönüm seran var, diğerinin 100
dönüm serası var. Arıdan destekleme
veriyorlar, benim kullandığım arı
sayısı belli. Kullandığım arının anca
yarısını alabiliyorum. Kumluova’da
100 dönüm serası olan var, ona bin
kovan arı desteği alıyor.
Dönüm başına 11 lira gübre ve
mazot desteği var. 5 dönümden
alacağım destek 55 lira. Bunun
yarısını masraf ediyoruz. Bu tür
desteklerden yılda bir kez ekim
yapılan 300-500 dönüm arazisi
olanlar faydalanıyor. Biz 3-5
dönüm alanda yıl boyu üretim
yapıyoruz. Devlet destekleri
hazırlanırken 3-5 dönümlük
seralarda yıl boyu üretim yapan
seracılarda göz önüne alınmalı.
Bizim sadece Ziraat Bankasından
tapumuzla çekmiş olduğumuz
kredi var” diye konuştu.
DESTEK VERILMEZSE AILE
IŞLETMELERI YOK OLUR
Alagöz, domatesteki bu sıkıntının
1 ya da 2 sene daha devam etmesi
halinde bu işten ekmek yiyen birçok
insanın işsiz kalacağını söyledi.
Kazançlarının son 2 seneden beri

makri
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azaldığını belirten Alagöz; “Bu durum
1-2 sene daha böyle devam ederse
serada çalışanlar bu işi yapamayacak
duruma gelir. Bilinçli yapanlar kalır
onlarda karın tokluğuna yapar. Çok
büyük seraları olanlar kalır. Biz
gibi küçük seracılar yapamayacak
duruma gelir” dedi.
ÜRETTIĞIMIZ DOMATESI
MALIYETINE SATIYORUZ
Karaçulha'da seracılık yapan
Zülfikar Boğa adlı üretici, girdi
fiyatlarının yüksekliğinden
yakınarak; “Domatesin kilosunu
yıllık ortalama 1 liraya satıyoruz
ve bunun içinde işçilik masrafı
yok. 365 günün 290 günü
çalışıyoruz. İki kişiye günlüğüne
100 liradan hesaplasak o zaman
bizim seracılığı bırakmamız
gerekiyor. Bizler karın tokluğuna
çalışıyoruz. ” dedi.
Devlet domates üretiminde
kullanılan ilaçlarda destek
olsa, üretim maliyetlerini
düşürmesi halinde Türk
çiftçilerinin kalkınacağını, hayat
standartlarının artacağına
işaret eden Boğa; “Devlet üretim
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maliyetlerini düşürse ürünlerde
ve çiftçilerde kalite artar. Ve
herkes organik domates yer. Bizim
imkanımız olmadığı için organik
tarım yapamıyoruz. Bize imkan
verseler en güzelini yaparız” dedi.
Rusya’ya tekrar domates
ihracatı olduğu zaman her şeyin
çok güzel olacağını belirten Boğa;
“Rusya pazarı kapalı olduğu için
ihracatçılar alternatif pazarlara
açıldılar. Birde Rusya pazarı
tekrar açılırsa hem alternatif
pazar hem Rusya çok güzel olur.
16 Nisan referandumundan sonra
Rusya’da bir yetkili pazarın
mayıs ayında açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın da görüşmeleri var
inşallah açılır” dedi.
Yaylarda yapılan domates
seralarının tamamen Arap pazarı
için kurulduğunu belirten Zülfikar
Boğa; “Yaylaya ekilen domates
temmuz-ekim arası çıkacak. Yeni
bir pazar ama hac dönemi bahara
dönünce bu pazarda bitecektir.
En fazla 4 yıl daha bu pazara
domates göndeririz. Arap pazarı

Rusya’ya alternatif olarak bulundu
ama beklentinin yarısını bile
karşılamaz.” dedi.
ÜRETICI BIRLIKLERI
KURULMALI
Karaçulha'da seracılık yapan
Hayrettin Atılgan adlı üretici, 2015
yılında alınan kredilerin faizinin
katlanarak devam ettiğini belirterek;
“Çiftçilerin başında bilinçli bir kişinin
olması lazım. İnsanları, çiftçileri
yönlendirecek biri olması gerekiyor.
İspanya’da bu ortam kurulmuş,
çiftçiler daha ürünlerini dikmeden
pazarları hazır. Ama bizim burada
daha o sisteme geçmek için çok
zaman geçmesi gerekiyor. Ayrıca
Avrupa ülkelerinde hükümet
çiftçileri çok destekliyor, teşvik
ediyor” dedi.
Atılgan: “Uçak düştüğü zaman
devletin kredi çeken çiftçilerin
ödemesini faizsiz ötelemesi
gerekiyordu. Uçak düşmeden
önce bankadan kredi çekmiştik.
Uçak düştüğü zaman sera
yapmadık. Sera yapmayınca hiç
para kazanamadık ve çekmiş
olduğumuz krediyi ödeyemedik.
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ÜRETICIDEN 1 LIRAYA
ALINAN DOMATESIN
BÜYÜKŞEHIRLERDE
2-2,5 LIRAYA
SATILMASI LAZIM

Fethiye'de üreticinin 1 liraya
sattığı domates, işçilik, nakliye,
vergiler, komisyoncu ve
market karı derken üreticiyle
2-2,5 liraya buluşuyor. Bu
fiyatlarında normal olduğu
yolunda. Üreticinin 1 liraya
sattığı domatesin Ankara
yada İstanbul'da 4-5 liraya
satılmasının mümkün olmadığı,
bu kadar fiyat fazlasının
oluşmasında domatesin cinsi ve
üretim şekliyle ilgili olduğu ileri
sürülüyor.
Şimdi 2 katı faizle ödemeye başladık.
Bu durumdan kurtulup sağlıklı
üretime geçebilmemiz için desteğe
ihtiyacımız var. Bizim durumumuzda
çok sayıda seracı var” dedi.
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Fotoğraf: Yücel Özel

Fethiye'deki Cennet

Çalış Kuş
Cenneti
Göçmen kuşlar için çölde bulunan bir vaha özelliği
taşıyan Çalış Kuş Cenneti, korunarak geleceğe
taşınmayı bekliyor.
makri
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alış Kuş Cenneti;
Fethiye'nin merkezinde
adı gibi bir doğa cenneti.
Çalış'ın girişinde kanalda
bulunan tekne dolmuşları
Fethiye Limanıyla buluşturan
kanalın taşıdığı suyla hayat
bulan Çalış Kuş Cenneti;
göçmen kuşların dinlenme
alanı olmasının yanında sürekli
yaşayan kuşları ile yüzlerce
kara ve su canlısına da ev
sahipliği yapıyor.
Fethiye bölgesi özellikle göç
dönemlerinde çok sayıda kuşa
ev sahipliği yapıyor. Çalış Kuş
Cenneti de göçmen kuşların
dinlenme alanı konumunda. Çalış
Kuş Cennetinin çevresi fazla
iyi kullanılmadığı için kuşların
yaşam alanı daraltılmış. Çalış
Kuş Cennetinde bulunan türlerin
neredeyse yüzde 90'ı, Dünya Doğayı
Koruma Birliğinin kırmızı listesinde
yer alması, alanın ne kadar önemli
olduğunu da gözler önüne seriyor.
Tam anlamıyla korunduğunda,
dünyada ki kuş gözlem yapanların
sayısı göz önüne alındığında kış
turizminin bir ayağını oluşturmasına
kesin gözüyle bakılıyor.
2007 YILINDA DOĞA PARKI
İLAN EDILDI
Fethiye Belediye Meclisinin 2007
Yılı Ekim ayı toplantısında, Çalış
mevkisinde kuş cenneti olarak
bilinen 15 Hektarlık alanın, "Doğa
Parkı" olarak tescil edilmesi kararı
oy birliğiyle kabul edildi. ÖÇKK, 12
Kasım 2007 Tarihinde 6025 sayılı
yazıyla Belediye meclisi kararını
onaylanarak Çalış Kuş Cennetinin
Doğa Parkı olarak tescil edilmesini
sağladı.
Çalış Doğa Parkı Kuş Cenneti’nin
kuzeyi ve doğusu yerleşim alanları,
güneyi Fethiye Körfezi ve batısı ise
Çalış plajı ile çevrelenmiş. Denize
yakın bölgeleri tuzlu, iç kesimleri
tatlı zemin suyu olan sazlık, kamışlık
ve ortalama rakımı 2-3 m. arasında,
yaklaşık 15 ha’lık bir sulak alan.
222'SI KUŞ OLMAK ÜZERE
290 TÜR HAYVAN YAŞIYOR
Çalış Kuş Cennetinden, 222'si kuş
olmak üzere, toplam 290 hayvan

türü faydalanıyor. Alanda, 40
familyaya ait 197 bitki türü bulunuyor.
Yaklaşık 15 hektarlık bir sulak alan
olmasına karşın, Burada bulunan
türlerin neredeyse yüzde 90'ı, Dünya
Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı
listesinde yer alıyor. Nesli tükenme
tehdidi altında bulunan birkaç tür
de bu alanda bulunuyor. Çalış Kuş
Cennetinde yaşayan canlıların
çoğunluğu biyolog Paul Hope, doğa
rehberi Ali İhsan Emre ve biyolog
Ulaş Kiper'in gözlemleri sayesinde
elde edilmiş.
GEREKTIĞI GIBI KORUNAMIYOR
Bugüne kadar gerektiği şekilde
korunamayan Çalış Kuş Cenneti,

makri
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hatalı uygulamalardan zarar
görüyor. Çevresi tellerle
çevrili, Çalış yönündeki giriş
kapısında asma kilit bulunan
Kuş Cennetine, kuş gözlemi
ve inceleme yapmanın
dışında girilmesi yasak
olduğu belirtilirken, tellerin
bir çok yerden tahrip edildiği
ve günün her saatinde girilip
çıkıldığı gözlenebiliyor. Yapılan
uygunsuz hareketlere dur
diyecek muhatap bulmak
oldukça zor.
Çalış Kuş Cennetinde
kuş gözlemevi gibi çeşitli
aktivitelerin düzenlenebileceği
belirtilerek, bu sayede kuş
cennetinin daha işlevsel bir
yapıya kavuşturulabileceğine
dikkat çekiliyor.
EVDE KUŞ BESLEMEYIN ÇALIŞ
KUŞ CENNETI SIZI BEKLIYOR
Uzmanlar evde kuş
beslemektense sulak alanlarda
kuşları izlemenin daha faydalı
olduğunda birleşiyor. Türkiye'de
kuş gözlemciliğinin yeni farkına
varılmış.Kuş gözlemciliğinin çeşitli
kademelerinin olduğu, her insanın
ne engeli olursa olsun yapabileceği
bir aktivite olarak yorumlanıyor.
Kuş gözlemi gibi etkinliklerin
gençlerin bir araya gelmesi ve
doğayı tanımaları için çok yararlı
olduğuna değiniliyor.
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'Kuş cennetini
kaybetmememiz
gerekiyor'
Çalış Doğa Parkı Kuş Cenneti’nde yaşayan kuşların envanterinde ciddi emeği olan doğa rehberi
Ali İhsan Emre, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay ve FETAV çatısı altında
yürütülen çalışmalara katılan Peyzaj Y. Mimarı Gül Bahar Edik Kayhan ile Çalış Kuş Cenneti'nin
Fethiye için önemi ve Çalış Kuş Cennetinin nasıl daha işlevsel hale geleceği üzerine konuştuk.
ALI İHSAN EMRE (DOĞA REHBERI):

Ç

alış Kuş Cennetini incelerken Türkiye ve dünyaya
bakmak gerekir. Ülkemizin jeopolitik olarak
önemli bir noktada olduğu doğrudur. Üç kıtayı
birbirine bağlıyor. Üç kıtanın arasında köprü vazifesi
görüyor. Kıtalar arası göç eden kuşlar ülkemizin
üzerinden geçiyor. Dolayısıyla göç eden kuşların
dinlenme noktası gibi bir konumda. Fethiye'nin
geçmişine baktığımızda buralar hep bataklık, sulak
alan. Limanından Patlangıç'ına kadar olan kesim
bataklık. Dolayısıyla kuşlar yüzyıllardır bin yıllardır
bu bölgeye geliyor, belirli bir süre kalıp gidiyor.
Fethiye'nin büyük bölümünde böyle bir şey kalmadı,
serayla konutlarla doldu. Dolayısıyla bu sulak alanların,
kuşların konakladığı alanların büyük kısmı kayboldu.
Kala kala bu küçücük Çalış Kuş Cenneti kaldı elimizde.
ÇALIŞ KUŞ CENNETINI MUTLAKA
KORUMAMIZ GEREKIYOR
Gelen hayvanlar burada sıkışıp kalıyorlar. Bunu
büyütmemiz mümkün değil ama bir şey var bunu asla
kaybetmememiz gerekiyor. Burası göç yolu üzerinde
milyonlarca yıldır kullanılan bir yer.
Kuşların hakkına tecavüz etmek
gibi bir hakkımız yok. Milyonlarca
yıldır kullanıyorlar, kullanmaya da
devam etmeliler. Ama en azından bu
kadarcık bir yeri korumamız, onların
kullanmasını sağlamamız gerekiyor.
Korumak derken böyle etrafını
çevirmekle olmuyor, zaten delik deşik
edildi. Buranın gerçekten koruma
altına alınması lazım. Başında bu işten
anlayan birinin olması gerekiyor,
bu kişi biyolog, kuş gözlemcisi yada
ornitolog olabilir. Kuş Cenneti Mutlu
Otelden başlıyor ve buranın diğer
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alanların dışında bir imar statüsü var.
Doğal bir alan. Kanaldan sürekli tekneler geçiyor.
Yan tarafta araçlar sürekli çalışıyor. Restoranda ışıklar,
müzik sesi ve düğünler, nişanlar havai fişekler atılıyor.
Kimsenin kimseye bir şey dediği yok. Bunlar olmaması
gereken şeyler. Tabi İngiliz Kraliyet Kuş Gözlem
Topluluğundan gelenlere burada kuş cennetimiz var
dediğimizde restorana bakıp gülüyorlar. Buranın tam
anlamıyla aklı başında bir projeyle korunması gerekiyor.
Bu üniversitelerle, üniversitelerin biyoloji bölümleriyle
olabilir, buranın bitkileriyle deniz canlılarıyla her şeyiyle
araştırılması gerekiyor. Burada yaklaşık 7 yıl gözlem
yaptım. Su samurları yaşıyor, caretta catrettalar var.
Nil kaplumbağaları var, burası küçük olmasına rağmen
verimli ve dopdolu bir alan.
ÇALIŞ KUŞ CENNETI KORUNURSA KIŞ TURIZMININ
BIR AYAĞINI OLUŞTURABILIR
Burası tam anlamıyla korunduğunda kuş gözlemi
için gelen çok olur. Şimdi dört aylık bir yaz turizmimiz
var. Çalış Kuş Cennetinde yaşayan yuvalayan kuşlar
var ancak kışın daha çok göçmen kuşlar tarafından
kullanılan bir alan. Çalış Kuş Cennetinin düzgün bir
şekilde korunması burada kış
turizmini başlatır. İngiliz Kraliyet
Kuşları Koruma Derneğinin 3
milyon üyesi var. Yüzde 10'unu
buraya çekebilseniz kışın 300 bin
turist demektir. Hesapta yanlışlık
yapmıyorsak kış turizminin bir
ayağını burada oluşturabiliriz.
Bu nedenle bu alanı doğru
değerlendirmek durumundayız.
Burası kuş cenneti değil Fethiye'nin
cenneti olur. Fethiyeliler bu cenneti
istiyorlarsa, bu cenneti cennet gibi
korumak zorundadır.
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METE AY
ÇALIŞ TURIZM VE
TANITMA DERNEĞI
BAŞKANI

Ç

alış Kuş Cennetinin önemi
ve nasıl daha işlevsel hale
getirilmesi konusuna
baktığımızda, önce elimizde
kalan bu değeri korumakla
başlamalıyız.
Turizmcilerimiz açısından; 12
ay Otellerini açabilmek , elimizde
bulunan değerleri mümkün
olduğu kadar çeşitlendirerek iyi
kullanmak, pazarlama için iyi planlar
yapmak, bunları gerçekleştirmek
ve devamlılığını sağlamak ile olur
diye düşünüyorum. Bu kadar farklı
alternatif turizm zenginliklerinin
içinde olmamıza rağmen yıllar boyu
fakirlik çeken biz turizmciler olarak
bu gidişata dur deme vakti geldi de
geçiyor. Bölgemizdeki otellerin %90‘ı
sizlerinde bildiği gibi altı ay hizmet

vermektedir. Hepimizin
en büyük hayali 12 ay
turizm, onu da geçtim
8-9 ay çalışabilen,
istihdam yaratabilir
durumda oteller haline
gelebilmektir.
Geçtiğimiz beş yılda
Çalış Turizm ve Tanıtma
Derneği olarak 200
dönüm üzerine kurulu
220 çeşit farklı Tür
kuşun gözlemlendiği
Çalış Kuş Cenneti'nin
farkındalığını
arttırmak, turizme kazandırmak için
ülke genelinde ve Avrupa’da fuarlara
katıldık. Bir çok bilimsel çalışmayı
Dernek binamızda hocalarımız ile
yaparak bu değerin korunması
çalışmasında faal olarak bulunduk.
Elimizde turizme kanalize
edebileceğimiz çok güzel doğal
bir değer oluştu artık. Bu değer
için kuş gözlemcilerini bölgeye
getirebilmek buradaki en önemli

unsur bana göre. Tabi ki
sadece kuş cennetimiz
otellerimizin 12 ay açık
kalmasını sağlayamaz
ancak kışın bitişine
baharın gelişine vesile
olan mart ayında
bölge kaliteli eğitimli
bir grup yabancı, yerli
ziyaretçi ile kucaklaşır
ve normal turizm
sezonumuzdan tam iki
ay önce bölgeye can
gelir diye düşünüyoruz.
Dernek olarak
bu yaz 2018 Mart ayında
yapmayı düşündüğümüz
Kuş Gözlem Festivali’nin
çalışmalarına başlayacağız. Bunun
programlamasını ise, bu konunun
duayeni olan dernek üyemiz Ali İhsan
Emre ile yapacağız.
Hakkında İngilizce kitaplar
yazılan bir değerin artık bölgeye
mal edilerek can vermesi artık
kaçınılmazdır.

hayvan türü - , 40 familyaya ait 197
bitki türü bulunuyor. Bu veriler, uzun
yıllar Fethiye ve civarında büyük
bir özveri ve gönüllülükle çalışmış
olan saha biyoloğu Paul Hope, doğa
rehberi Ali İhsan Emre ve biyolog
Ulaş Kiper sayesinde elde edilmiş.
Bu tip envanterler doğa koruma
çalışmalarının temel girdilerini
oluşturuyor. Doğa koruma çalışmaları

kapsamında, ekosistemlerin önemli
göstergelerinden olan kuşlar,
nesillerini sürdürebilmeleri için yaşam
alanları ile birlikte koruma altına
alınıyor.
ÖÇK sınırları içinde kalan bu sulak
alan için en temel koruma gerekleri
bile yerine getirilemiyor ve yaşanan
sorunların giderilmesi için etkili bir
muhatap bulunamıyor
Çok özel bir ekosistem olmasına
rağmen yerel halkın farkındalığının
düşük olması, ekolojik bilinç eksikliği
gibi nedenlerle Çalış Doğa Parkı
Kuş Cenneti, hak ettiği düzeyde ilgi
görmüyor. Bugüne kadar herhangi bir
yönetim planı geliştirilmeyen bu sulak
alan, ekolojik yaklaşımlardan uzak,
hatalı kararlardan ve uygulamalardan
çok zarar gördü ve görmeye de devam
ediyor. ÖÇK sınırları içinde kalan
bu sulak alan için en temel koruma
gerekleri bile yerine getirilemiyor ve
yaşanan sorunların giderilmesi için
etkili bir muhatap bulunamıyor.
Fethiye’de faal STK’lardan biri olan
FETAV bünyesinde gönüllü olarak
çalışan birçok kişi bu alan için uzun
yıllardır bir çözüm bulmaya çalışıyor.

GÜL BAHAR EDIK KAYHAN
(PEYZAJ Y. MIMARI)

E

ğer sulak alanların,
yaşamın devamlılığı için
ne kadar önemli olduğunu
bilmiyorsanız, şu an içinde
olduğumuz alan sadece bir
bataklık olarak görünür gözünüze.
Eğer kuşların, ekosistemler için
ne karda hassas birer gösterge
olduğunu bilmiyorsanız, şu an
gördüğümüz kuşlar da kanatlı
birer hayvandır sadece.
Çalış Doğa Parkı Kuş Cenneti’nde,
Türkiye’de görülebilen 469 kuş
türünün neredeyse yarısı yani
222 kuş türü gözlemlenebiliyor. 15
hektarlık bu sulak alanda görülen kuş
türlerinin 200’e yakını Dünya Doğayı
Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde
(IUCN Red List) yer alıyor. Alan bu
özellikleri nedeniyle 2007 yılında
"Doğal Karakteri Korunacak Alan
ve Doğa Parkı" olarak tanımlanmış.
Böylesine küçük, kent merkezinde ve
birçok baskıya maruz bir alanda bu
kadar çok türü hala gözlemleyebilmek
mucize gibi. Alanda toplam 290 tür
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Ben de 2003 yılından bu yana sulak
alanların öneminin anlaşılması ve
korunması için gönüllü çalışmalar
yapıyorum. Ekolojik bilince sahip
bir bireyin, yaşama bir bütün olarak
saygı duyma bilincine sahip olduğunu
düşünüyorum. Yaklaşık 14 yıl boyunca,
bu tip özel ekosistemleri korumak,
farkındalığı arttırmak ve bu konuda
çalışacak yeni insanlara ulaşabilmek
için çalıştım. Kamu kurumları ile
yazışmalar, kuş gözlem etkinlikleri,
kabul edilmeyen birkaç ulusal ölçekli
proje ve kabul edilen bir uluslararası
proje (Erasmus +) sonunda bir hayali
gerçekleştirebildik. 2015 yılında bir
kuş gözlem topluluğu kurduk. Sınır
Aşan Yaşamlar Kuş Gözlem Topluluğu.
Herkese açık olan topluluğun en aktif
üyeleri 11-15 yaş aralığında. Topluluk
2 yılda çok yol kat etti. Çalış, Akgöl,
Girdev, Köyceğiz, Bodrum, Bafa gibi
önemli sulak alanlarda kuş gözlem
faaliyeti yaptı, eğitimler aldı. Topluluk
üyeleri, uluslar arası kuş kayıt sistemi
e-bird’e kuş kaydı giriyor, fotoğrafları
e-bir sayfasında yayınlanıyor.
Akranları üzerindeki olumlu etkileri
topluluğa yeni kuş ve doğa gözlemcileri
kazandırıyor. Bu çok sevindirici.
Kuş gözlem topluluğu Çalış Kuş
Cenneti’ne olan ilgiyi de arttırdı.
Üyelerin çarpan etkisi ile aileleri,
arkadaşları da artık sulak alanlar, Çalış
sulak alanı ve kuşlar hakkında daha
çok şey biliyor.
DAHA BAŞKA NE YAPILABILIR?
Daha başka ne yapılabilir? Elbette
çok şey. Ancak bir çoğu maddi
olanaklara bağlı. Mesela hassas

türlere ev sahipliği
yapan bu sulak
alanda düzenli
araştırma ve
izleme çalışmaları
yapılamıyor. Bunun
için bir bütçe
gerek. Mesela
alanın emniyetini
sağlayabilmek
gerek. Sahipsiz
ve denetimsiz ve
dolayısıyla her türlü
ihlale açık bu alan,
kuş gözlemcileri
ve araştırmacıların
kullanabileceği nitelikte minimum
müdahalelerle planlanabilir.
Planlamadan kasıt, doğadan
kopmuş kentli insanın isteklerini
(kafeterya, süs havuzu, pergola gibi)
gerçekleştirmek değil, ekosistemin
kendi süreçleri içinde işlemesini
desteklemek ve kent insanının
buna tanıklık etmesini sağlamaktır.
Bu nedenle alan, temelde ekolojik
ilişkilerin ön plana çıktığı ve
kentli insanın izleyici olduğu pasif
rekreasyona uygun kullanımlar
içermelidir. Örneğin doğal malzemeden
(kerpiç, tahta, taş vb) inşa edilecek
bir Gözlem ve Eğitim Mekanı, hem
kuş gözleminin yapılabildiği hem
de biyolojik çeşitlilik konusunda
bilgi ve eğitimlerin alınabildiği bir
derslik ve bir toplantı salonu olarak
kullanılabilir. Mekan aynı zamanda
biyolojik çeşitlilik konusunda
zengin bir kütüphane ve farklı
ekosistemlerden alınan örneklerin
incelenebileceği küçük bir laboratuar
olarak da kullanılabilir. Doğaya ve
mekana uyumlu ve kamuflajlı bu
yapı, aynı zamanda kent insanını
ekolojik mimarinin örneklerinden
biriyle buluşturmuş olur. Alanın aktif
kullanılan iki girişinden birinde yine
doğal bir malzemeden yapılan Bilgi
ve Sergi Platformu ile ziyaretçiler
karşılanabilir. Bu platform, hem
kısa brifingler için kullanılabilir, hem
de platformu çevreleyen panolarla
alana ilişkin biyolojik çeşitlilik verileri
(türler, özellikleri, hassasiyetleri vb.),
kentli izleyiciyi alana hazırlar. Alanda
hassas noktalara ulaşımı kısıtlayan
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ancak aynı zamanda kontrollü ulaşımı
sağlayan, toprak zeminden koparılmış
ahşap Patika ile, ziyaretçi alanda
iz bırakmadan ve zarar vermeden
adeta parmak uçlarında yürüyebilir.
Yine alanın farklı noktalarından
gözlem yapabilmeyi sağlayacak Kuş
Gözlem Kuleleri de bu alanın verimli
kullanılmasını sağlayabilir. Maddi
kaynak gerektirmeyen bir tedbir yok
mu derseniz elbette var. Alanın temiz
tutulmasını sağlayacak bir duyarlılık
geliştirmek gerek. Bir başka tedbir
de alanın korunması ile ilgili yerel
bir muhatabın olması, bu muhatabın
sorumluluklarını yerine getirmesi
de kaynak gerektirmiyor. Sadece,
gönüllüler dışında yerel idarelerin bu
konuda çaba göstermesi gerekiyor.
Aslında bir anlamda bugün ne
yapıyorsak tam tersini yapmak
demek. Alanın önemini anlayabilmek
için öncelikle ekolojik farkındalığa
sahip olmak gerek. Eğitim sistemi
içinde sadece teorik ve yüzeysel
bilgilerle “çevrecilik” kavramı
oluşturuluyor. Oysa daha derin bir
algıyla ekolojiyi kavramak ve yaşama
bir bütün olarak saygı duymak gerek.
Ekolojik bilinç diyebileceğimiz bu
düzeye ulaşmak hiç de kolay değil ve
özünde bireyden başlayan ve tüketim
alışkanlıklarımızı, taleplerimizi,
yaşama bakışımızı baştan sona
gözden geçirmemizi gerektiren bir
süreç. Aslında bir anlamda bugün
ne yapıyorsak tam tersini yapmak
demek. Bu uzun soluklu değişim
ve dönüşüm gerçekleşinceye
kadar ekosistemi kendimizden
korumaya devam etmeliyiz. Kuş
gözlemcisi ekolojik hassasiyetleri
yüksek bireyleri, kuş gözlem turizmi
ise ekonomik getirisi yüksek bir
faaliyeti ifade ediyor. Dünyada,
eğitimli ve yüksek gelir grubuna
giren milyonlarca insan, kuşları
gözlemleyebilmek için seyahat ediyor
ve bu faaliyetlerle milyarlarca dolar
turizm geliri elde ediliyor. İstihdam
ve kalkınma olanakları kadar, tehdit
altındaki türlerin ve ekosistemlerin
korunmasına önemli katkı sağlayacak
olan ve Türkiye’de henüz binlerle
ifade edilen kuş gözlemcisi sayısının
artmasını diliyorum.
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Gelecek onlara
emanet

“Fethiye Sınır Aşan Yaşamlar Kuş Gözlem Topluluğu” Üyelerinin büyük
çoğunluğu Özel Fethiye Ata Okulu Öğrencilerinden Oluşuyor

F

ETAV çatısı altında yürütülen Çalış Doğa Parkı
Kuş Cennetine dikkat çekilmesi amacıyla 2015
yılında yapılan çalışmalarda, “Fethiye Sınır
Aşan Yaşamlar Kuş Gözlem Topluluğu” kurulmuş.
Herkese açık olan Kuş Gözlem topluluğu üyelerinin
büyük kısmı, sosyal aktiviteleriyle göz dolduran Özel
Fethiye Ata Okulları öğrencilerinden oluşuyor.
Özel Fethiye Ata Okulları öğretmeni Nilgün Uran'ın
da üyesi olduğu topluluk her yıl ciddi çalışmalara imza
atıyor. Kuş gözlem grubunda yaptıkları çalışmalarla
ekosistemle ilgili ciddi bilgi alan öğrenciler derslerinde
de oldukça başarılılar.
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Yaşam
NILGÜN URAN
(ÖZEL FETHIYE ATA
OKULLARI BIYOLOJI
ÖĞRETMENI)

E

rasmus projesinin
başlangıcıydı. Bu projeye
bağlı olarak bir kuş
gözlem topluluğu oluşturulması
için çalışılacaktı. Bize nasıl
yardımcı olabilirsiniz diye
sordular, bende okul olarak
hem Erasmus Projesi için gelen
öğrencileri ağırlayabileceğimizi,
öğrencilerimiz arasında
ilgi duyanlarında topluluğa
yönlendireceğimizi, bu sayede
de öğrencilerimizle sosyal
faaliyetlerimizi arttırabileceğimizi
söyledim. Projenin İtalyan, Hırvat,
Bulgar ve Türk katılımcılarını
okulumuzda ağırladık.
Öğrencilerimize kuş gözlem
topluluğu kurulacağını duyurduk.
Okulda öğrencilerimiz arasından
ilgi duyanları topluluğa yönlendirdik
ve topluluğumuz temelleri atılmış
oldu. Fethiye Sınır Aşan Yaşamlar
Kuş Gözlem Topluluğu kuruldu. Çok
da güzel oldu. 25 üye ile kurulan
topluluğumuzun, üye sayısı kendi
adıyla açtığımız facebook sayfasında
100’ü aşan sayılara ulaştı. Fethiye
ve civar il ve ilçelerde günübirlik
ya da konaklamalı yaptığımız
kuş gözlem etkinliklerimizin
dışında, ulusal düzeyde verilen kuş
gözlem eğitimlerine de katılıyoruz.
Fethiye’de deneyim paylaşmak
ve topluluğumuza ilgi duyabilecek
kişilere ulaşmak adına akran
eğitimi çalışmaları da yapıyoruz.
Topluluk üyesi öğrencilerimizin
kendi gelişimleri yanında akranları
üzerinde yarattıkları olumlu etki de
dikkate değer oranlarda.
KUŞ GÖZLEM ÇALIŞMALARI
ÇOCUKLARIN GELIŞIME
KATKI SAĞLIYOR
Kuş gözlem topluluğumuzun
eğitim faaliyetleri sadece arazi
çalışmalarından oluşmuyor. Aynı
zamanda kuş gözlemciliği, doğa
koruma çalışmaları, kuş fotoğrafçılığı
gibi eğitimler de alıyorlar. Bu konuda

İstanbul ve Ankara’dan uzman
eğitmenler geliyor. Sırası gelmişken
biyolog Lider Sınav ve biyolog Dilek
Şahin’e gösterdikleri özverili destek
için teşekkür etmeden geçmemek
lazım. Topluluk üyelerimiz e-bird
adındaki uluslar arası kuş veri
bankasına kuş kaydı giriyorlar.
Kuş gözlemin yanında
öğrencilerimize ekosistemi de
tanıtıyoruz. Kuşların üremesinden
bulundukları ortamın önemine kadar,
bir çok bilgiyi öğreniyorlar. Burada
doğanın farkındalığını anlatıyoruz.
Farklı ekosistemleri yerinde
inceleme imkanı bulan topluluk üyesi
öğrencilerimiz, bunları öğrendikçe
hayata daha farklı bir bilinçle
bakıyorlar. Koruma güdüleri gelişiyor.
Şu anda topluluk üyelerimizden
Efe Ongun, Nazlı Ece ve Barış,
Türkiye'nin neresinde olursa olsun
ekosistemi tahrip eden olaylara
duyarlılık geliştirdiler.
DERSLERINDE DAHA
BAŞARILILAR
Topluluk üyelerinin çoğunluğu
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7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşuyor.
Kuş gözlem topluluğuna katıldıktan
sonra dersleri kötü etkilenen öğrenci
görmedim. Aksine derslerinde daha
başarılı oluyorlar. Hayatı daha iyi
anlıyorlar. Özellikle fen ve Türkçe
derslerinde yorumlama güçleri
daha da artıyor. Ekosistemi, geri
dönüşümü çok daha iyi kavrıyorlar.
Türkiye'nin zenginliğini, Türkiye
coğrafyasının önemini, daha iyi
anlıyorlar.
Geçen yıl çocukların sınavı
varmış, konaklamalı kuş gözlem
kampına gittik. Sınavda kötü not
alırsak, eksik mi kalırız diye korkuyla
döndüler ama baktığımızda en iyi
notu onlar aldılar.
Mezun olacak öğrencilerimiz
var ama kuş gözlemini bırakmak
istemiyorlar. Lisede de devam
edeceklerini söylüyorlar. Belki de
onlarla ortak projelerimiz olacak.
Umarım bir gün bu yaptığımız
çalışmaların çocuklar üzerindeki
olumlu etkisini bir rapor olarak
ortaya koyabiliriz.
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NAZLI ECE KAYA

BARIŞ YIĞIT AVCI
13 yaşında Özel Ata Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, 2 yıldır
kuş gözlem faaliyetleri ile ilgileniyor.
Okula geldiğim sene pek çevrem yoktu. Nilgün
öğretmenim bana kuş gözlem grubu var katılmak ister
misin diye sordu. Sosyal aktivitelere meyilli olmamın
yanında, genetiğe duyduğum ilgi ve kuşların yıllarca nasıl
yaşadıklarını merak ettiğim için katıldım.
Babam veteriner. Babamla beraber köy köy
dolaştığımız için hayvanlar hakkında biraz bilgim vardı.
Ama kuşların adını bilmiyordum, genelleme olarak
biliyordum. Kuşlara karşı fazladan bir merakım da yoktu.
Gruba katılıp bir çok konuyu öğrendim, bilgilerimde çok
değişiklik oldu. Çevresel farkındalığım arttı diyebilirim.
FETHIYE'YE GELDIĞIM ZAMAN KUŞ GÖREMEDIM
Ben buraya Ankara'dan geldim. Ankara'da çok fazla
güvercin ve saksağan var. Sonra babam Fethiye'ye
taşınıyoruz dedi. Fethiye'de daha çok kuş görürüm diye
düşündüm. İlk geldiğimde burada hiç kuş göremedim. Kuş
gözlem grubuna katıldıktan sonra kuşların gökyüzünün
dışında ağaçlarda, sulak alanlarda olabileceğini öğrendim.
YORUMLAMA GÜCÜMÜZ GELIŞIYOR
Fen ve biyoloji derslerinde bir aşinalığım oldu. Bazı
konuları öğrenince derslerdeki konulara daha mantıklı
yaklaşabiliyoruz.
Elimden geldiği kadar devam ettirmeyi düşünüyorum.
Son zamanlarda sınavlar yaklaşınca etkinliklerde
azalma oldu. Sınavdan sonra etkinlikler devam edecek.
Faaliyetlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama
konaklamalı eğitimlerde daha fazla bilgi aldığımızı
düşünüyorum.
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13 yaşında Özel Ata Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, 3
yıldır kuş gözlem faaliyetleri ile ilgileniyor.
Baban Orman Mühendisi 6 yıl Trabzon'da kaldık.
Evimiz ormanın içindeydi, doğayla iç içe büyüdüm.
Orada endemik bitkilerle, nesli tükenmekte olan
kuşlara karşı duyarlılığım oluştu. Ailem de böyle
şeylerle ilgilenmemi çok istiyordu.
Nilgün öğretmenim Kuş Gözlem Topluluğu
oluşturulmak isteniyor deyince katılmak istedim.
Kuşları doğal yaşamları içinde izlemek, onları
tanımak çok güzel. Kuş gözlemine başlamadan
önce bilgim, herkesin bildiği serçe, kumru, güvercin,
martı gibi kuşlarla sınırlıydı. Kuş gözlemine
başlayınca fark ediyorsunuz çok fazla ve çeşitliler
ve çok güzeller.
Doğanın dengesini, kuşların bitkilerin her
şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu öğrencim. Biz
burada sadece kuşları gözetlemiyoruz. Gezdiğimiz
alanlarda canlıları, ağaçları, endemik bitkileri
ve bunların birbiriyle ilişkilerini yani her şeyle
ilgileniyoruz. Ekosistemi öğreniyoruz.
DERSLERDE FAYDASINI GÖRÜYORUM
Burada öğrendiğimiz bir çok olayın derslerimde
de çok faydasını görüyorum. Başladığımda
5. sınıftaydım, çok faydası oldu çevre kirliliği
hakkında da ciddi bilinç gelişiyor.
Kuş gözlemi faaliyetine lisede de devam
etmeyi düşünüyorum. Lisenin dışında hayatım
boyunca devam ettirmeyi düşünüyorum. Nilgün
öğretmenimiz bizi bu işle tanıştırdı, iyi ki tanıştırdı.
KUŞLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKIYORUM
Ben gördüğüm güzellikleri kaydetmeyi çok
seviyorum. Sonradan dönüp baktığımda ilk
gördüğümdeki heyecanımda fark edemediğim bazı
özelliklerini görüyorum. Çünkü kuş gördüğümde
çok heyecanlanıyorum. Özellikle bazı türler ve ilk
kez gördüğüm kuşlar beni çok heyecanlandırıyor.
Bu nedenle fotoğraflarını çekiyorum. Net
olmayabilir ama gördüğümde hatırlıyorum. Daha
çok motive oluyorum. Doğanın sonsuzluğuna,
mucizelerine daha çok aşık oluyorum.
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İŞ’te Kalite
NATUREL ZEYTİNCİLİK
Fotoğraflar: Orhan Okutan

Hicran
Yeşertener
Deren Karasu

“Başarılı bir girişimci olmak
için, sadece işinizi değil
tüm hayatınızı kapsayan
bir şirket kurmalısınız.”
Warren Rodgers

İ

Yazı: Deren KARASU

ş’te Kalite” köşemizde iş dünyasında
“kalite” kavramından yola çıkarak
ürün ve hizmet kalite belgelendirme
süreçleri hakkında yol kat etmiş olan
ve Odamız üyesi başarılı işletmeleri
sizlere tanıtmaya devam ediyoruz.
Bu yazımızda IS0 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemini işletmesinde
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uygulamaya yeni başlamış olan ve
bölgemizde zeytincilik sektöründe
başarılı bir marka olma yolunda
ilerleyen Naturel Zeytincilik şirketi
imalathanesinde, işletme yetkilileri ile
görüştük ve kendilerinden zeytincilik
sektöründe dair kalite ve gıda güvenliği
uygulamaları ve Fethiye’de zeytinciliğin
gelişmesine dair girişimlerini öğrendik.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Hicran Yeşertener: 1971 Eskişehir
doğumluyum. Yaklaşık 17-18 yıl
Eskişehir’de bu sektöre hiç yakın
olmayan bir sektördeydim. Atletizm,
spor camiasında idim. Daha sonra
evlendim. Biri kız, biri erkek, iki
çocuğum var. 2013 yılına kadar
eşimin görevi nedeniyle (asker
olması sebebiyle) çok fazla şehir
gezdik. 2013 yılında emekli olup
Fethiye’ye yerleşmeye karar verdik.
Emeklilik hayatı çok güzel ama ben
bir iş sektörüne girip, “piyasa da ben
de varım”, “ayaklarımın üzerinde
sağlam duruyorum” demek istedim.
Bunun için de uygun koşullar bir araya
gelince bu işe başladık. Hep nasıl
yaparız nasıl büyütürüz arayışına
girdik ve devam ettik.
Gıda sektörüne nasıl girdiniz?
Zeytini ürün olarak seçmenizin
sebebi nedir? Başka ürünler de
denediniz mi?
HY: Başka ürünler denemedik.
Fethiye, zeytin konusunda çok
bereketli ve çok bakir kalmış bir yer
ve halk zeytini işlemeyi çok fazla
bilmiyor. Genellikle aileden öğrenilen
geleneksel usullerle zeytin toplanıp,
satılıyor, bir miktar kendi tüketimleri
için yuvarlama tarzı ve kırma zeytin
üretiyorlar. Bunun dışında mevcut yağ
fabrikalarında yağ sıktırıp hem tüketip
hem ihtiyaç fazlasını tanıdıklarına veya
pazarlarda satıyorlar.
Bizim amacımız Fethiye zeytinini
bir Akhisar zeytini, bir Gemlik zeytini
gibi tüm Türkiye’ye duyurmak.
Başlangıçta zeytin hiç bilmediğimiz
bir şeydi. Ancak insan okuyarak,
çalışarak bir 10 yıllık deneyim
kazanabiliyormuş. Şu anda bu işte
yeterli tecrübeye sahibiz.

İşletmeniz hakkında kısaca bilgi
alabilir miyiz?
HY: Naturel Zeytincilik, 2014 yılında
bir şahıs firması olarak kurulmuş. Biz
firmayı 2015 yılında devir aldık ve yerel
piyasaya çalışmaya başladık. Otel ve
restoran gruplarına çalıştık. Ancak,
gün geçtikçe, biz bununla yetinmeyip
sadece tenekeli zeytin olmasın, farklı
ürünler de yapalım diye düşündük. Bu
seneki hedefimiz yaklaşık 200-300
ton zeytin basmak. Yani kısacası hedef
zeytinin her türlü ticaretini yapmak.
FETZEY markasını oluştururken
bu gelişim sürecini planlamış
mıydınız?
HY: Şirketi ilk kurduğumuzda
kalite belgelerimiz yoktu. İşletmemizin
daha sağlam, temiz, düzenli olması
gerektiğini, verdiğimiz bir ürünün
garantisinin olması gerektiğini
düşünerek ve daha doğrusu,
yaptığımız işten yüzümüzün akıyla
çıkabilmek için belgelendirme
sürecine başladık. Bunun için bir
danışmanlık firması ile çalışmaya
başladık. Onların bize gösterdiği
doğrultuda ISO belgelerimiz için
müracaatlarda bulunduk. Kısa bir süre
sonra tüm belgelerimizi tamamlamış
olacağız. Bundan sonra da –inşallahdaha temiz, daha düzgün, sektörün
gerektirdiği gibi çalışmayı istiyoruz.
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Fethiye’de merdiven altı olarak tabir
edebileceğim üretim var. Biz FETZEY
markası ile bu işin kuralına uygun
olarak nasıl yapılabileceğini ortaya
koyarak örnek olmak istiyoruz.
İşletmenizin gelişim sürecinizde,
Fethiye’de olmanın size ne gibi
avantajları veya dezavantajları oldu?
HY: 2013 yılında Fethiye’ye
geldiğimizden itibaren hep mücadele
ettik. Halen de mücadele etmeye
devam ediyoruz. 4 yılda çok büyük
işler yaptığımızı düşünüyorum. Yerel
bir firma olarak diğer yerel firmalara da
örnek olmak istiyoruz. Herkesin resmi
kayıtlı olarak ve bu işle ilgili kural
ve standartlara uyarak çalışmasını
istiyoruz. Ancak Fethiye’de henüz
böyle firmalar yok. Örneğin, Manisa
Akhisar, zeytincilikte isim yapmış
bir ilçemiz. Orada da firmalar arası
rekabet çok fazla ve tüm firmalar bu
işi nasıl daha iyi yaparım telaşındalar.
Ne kadar çok rekabet olursa, o yolda
o kadar iyi ilerlenir diye düşünüyoruz.
Biz de Fethiye’de bizim gibi firmaların
artmasını ve doğal rekabet ortamının
oluşmasını istiyoruz.
Cevat Yeşertener: Ürünün yaşken
alındığı bir fiyat var bunu da oluşturan
Borsalar. Fethiye’de Zeytin ile ilgili bir
borsa yok. Borsalar, zeytincilikte isim
yapmış olan yerler; örneğim Akhisar
ve Gemlik’te var. Borsalar yaş zeytin
fiyatını açıklıyor. Bu fiyatlar buraları
da etkiliyor. Ancak, burada mevsimsel
olarak zeytin en önce olgunlaşıyor.
Diğer bölgelerden 20 gün öncesinde biz
burada zeytin toplamaya başlıyoruz.
Dışardan alıcılar Fethiye’nin zeytini
daha iri olduğu için daha çok tercih
ediyorlar. Çünkü iri zeytine daha çok
rağbet var ve daha pahalıya satılıyor.
Örneğin, geçen sene yaş siyah zeytinin
kg fiyatı 4.80 TL’ye kadar çıktı.
Zeytine gerekli işlemler ve
kontroller yapılarak çok özenle
bakılması gerekiyor. Zeytinlerin
yeme olgunluğuna erişmesi çeşide ve
olgunluğa bağlı olmakla birlikte 6-12
ay arasında değişir.
Fethiye’nin Turizm bölgesi olması
zeytinciliği ikinci, üçüncü plana itmiş.
İnsanlar genelde turizm sektörü ile ya
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İŞ’te Kalite
da seracılık ile ilgileniyor, zeytin
bahçeleri olmasına rağmen zeytin
ağaçlarına, toprağına, budama
usullerine ve ilaçlamaya gereken
ilgiyi tam olarak göstermiyor. Bu
nedenle zeytincilik Fethiye de bir
Gemlik, Akhisar Edremit vb gibi
değil, ancak gelişiyor, gelişecek;
üreticileri bilinçlendirmek doğru
yönlendirmek için biz elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz bu
konuda her zaman üreticilerimize
yardımcı olmaya hazırız.
Aslında zeytin doğru olarak
işlenmiş olsa zeytinden daha
fazla rant sağlanabilir. Ben
Fethiye zeytin üreticisine şunu
söylemek istiyorum; Güç birlikten
doğar, biz bilgimizi tecrübemizi
müstahsillerle paylaşmaya onları
yönlendirmeye hazırız, neden
Fethiye bir Gemlik. Edremit
veya Akhisar gibi olmasın? Bu
girişimler er geç olacak bence
artık zamanı geldi, sloganımız
‘’HAYDİ FETHİYE ZEYTİNCİLİK
İÇİN EL ELE’’
Önümüzdeki yıllardaki
hedefimiz de bu dışardan
gelen firmaların biraz daha önüne
geçebilmek ve Fethiye zeytininin
piyasada hak ettiği değeri görmesini
sağlamaktır.
Fethiye’de zeytin üreticilerinin;
ağacın ve toprağın bakımı, zeytinin
toplanması ve işlenmesi konusunda
bilinçlenmesi ile öncelikle bölgemiz
zeytininin kalitesi artacak, en önemlisi
zeytinden elde edilecek kazanç
çoğalacaktır. Zeytinyağı konusunda
da benzer çalışmaların yapılması
gerekiyor. Zeytin yere düşmeden
içinde hiçbir çürük olmadan toplanır
toplanmaz günlük olarak sıkılmaya
gönderilmelidir. Ancak bu sayede
zeytinyağındaki oleik asit oranı daha
düşük olur, nefaseti de, tadı da daha
güzel olacaktır.
Yakın zamanda “Zeytin Nasıl
Toplanır?” konusunda çalışmalarım
olacak. Kalite açısından zeytin
alımlarımızda titiz davranıyoruz.
Ağacın dibine dökülmüş zeytinleri
de karıştırarak getirenler oluyor,
kendilerine izah ediyoruz ve o şekilde

n ISO 22000: 2005 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

getirilen zeytinleri almıyoruz, neden
derseniz ağacın dibinden toplanan
zeytin tankın içinde etrafındaki diğer
zeytinleri de bozuyor.
Kalite Gelişim sürecinizden biraz
bahseder misiniz? (Sahip olunan ve/
veya sahip olunması planlanan kalite
belgeleri hangileridir?)
HY: 2016 yılı Eylül ayında Kalite
Belgeleri için girişimlerde bulunduk.
Fethiye çevresinde tenekeli zeytin
satılıyor ama tenekeli zeytin
içerisinde giren zeytinin ne olduğunu
bilmiyorsunuz. Bir şekilde bunu
garanti altına almanız gerekiyor. Kalite
Belgelerimiz danışmanlık hizmeti
aldığımız bir firma tarafından takip
ediliyor.
Sahip olduğumuz belgelerimiz;
Kapsam: Zeytinyağı Şişeleme,
Zeytin İmalat ve Ambalajlama
n Fethiye İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt
Belgesi
n ISO 9000:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi
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Kalite Yönetim Sistemi
uygulamalarının işletmenize
faydaları neler oldu?
HY: Gıda sektöründe olan her
işletmenin bu belgeleri alması
gerektiğini düşünüyorum. Daha
önceleri büyük 5 yıldızlı otellere
gittiğimizde hemen ilk sorulan şey
ISO belgelerimizin olup olmadığı
idi. Ancak bu sene belgelendirme
sürecimizin tamamlanmasından
itibaren insanlar kataloğumuzu
açıp belgelerimizi gördüklerinde,
hiç tereddütsüz ürünlerimi
alabiliyorlar. Biz de bu sebeple
hem daha titiz davranıyoruz ve
gıda sektöründe sahip olduğumuz
ISO Belgelerimiz sayesinde
önümüzde birçok kapı açılıyor.
Kalite Belgelerine sahip olmak
hem satışınızı arttırıyor hem
de ürününüzün garantisi ve
güvenilirliğinin kanıtı oluyor.
Aslında bizim amacımız sıfırdan
kendi fabrikamızı inşa etmek.
İnşallah bunu 2-3 yıl içerisinde
gerçekleştirmek istiyoruz.
Ürün gruplarınız, üretimde
dikkat ettiğiniz gıda güvenliği
uygulamalarınız hakkında bilgi
alabilir miyiz?
HY: Zeytini Fethiye bölgesinden
alıyoruz. Yaklaşık 18 çeşit zeytin
ürünümüz var. Başlıca zeytin
çeşitlerimiz; Siyah Gemlik Yağlı Sele,
Kuru Sele, Edremit Çizik, Kalamata
Siyah/Yeşil Zeytin, Domat Kırma/
Çizik/Kokteyl, Dolgulu Zeytinler
(Biberli, Portakallı, Limonlu, Bademli
vb.) , En son çalışmamız ise Grill Zeytin
diye adlandırılan üründe, imalatımız
görücüye çıktı ve çok beğeni topladı.
Benzer şekilde farklı üretimler
üzerine ARGE çalışmalarımız devam
ediyor müşterilerimizi farklı tatlarla
buluşturmak amacımız.
Başlıca Zeytinyağı çeşitlerimiz;
Naturel Sızma, Naturel Birinci
Zeytinyağı, Pomace Olive Oil.
Ayrıca İtalyan restoranlardan gelen
talep üzerine deneme olarak aromalı
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zeytinyağları üzerinde çalışıyoruz
ilerde bu ürünleri de şişeleyip özel ürün
olarak satışa sunmayı hedefliyoruz.
Ayrıca farklı ürün gruplarımız
için da markalaşma çalışmalarımız
devam ediyor. Burada görmüş
olduğunuz zeytinler Türk Gıda
Kodeksi Zeytin Tebliğine uygun
olarak üretilmiştir. Zeytini açtığınızda
çekirdeği doğal renginde ve doğal
tadındadır. Eylül, Ekim, Kasım
aylarında tanklara döktüğümüz
zeytini tenekelemek için Nisan, Mayıs
aylarında çıkarıyoruz. En az 5- 6 ay
tatlanma süreci var. Zeytincilik basit
bir iş değil. Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odasında katıldığım bir toplantıda
da ifade ettim. Zeytin üreticiliği
aslında 12 aya yayılan bir iş. Bu
zeytinler benim çocuklarım gibi. Bu
zeytinleri herkesin gönül rahatlığı ile
yiyebilmesi için çocuklarıma bakar
gibi özenle bakmak zorundayım.
Müşteri memnuniyetini
karşılama açısından ne gibi
faaliyetleriniz bulunmaktadır?
HY: Ben firma sahibi olarak
müşterilerim ile yüz yüze görüşerek,
ürünlerimizin kalitesi konusunda
hem tanıtımı için detaylı açıklamalar
yapıyorum, hem de ürünlerden bir
şikâyet olması durumunda direkt
olarak tarafıma bildirilmesini talep
ediyorum.
Kalite, sürdürülebilirlik bizim için
çok önemli. 12 ay boyunca aynı kaliteyi
devam ettirip müşteri memnuniyetini
ön plana çıkartmayı hedefliyoruz.
Satın alma temsilcileri ile yüz yüze
yaptığımız görüşmeler ile onlardan
memnuniyetleri ile ilgili geri dönüşleri
almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki
dönemlerde müşteri memnuniyeti
anket çalışmaları da yapacağız.
Yaş Zeytin ürün kabulü için bir
denetim mekanizmanız var mı?
HY: Yaş zeytin aldığımız
üreticiler için zeytinin kalibresinin
ölçülmesi ve görsel kontrolden
sonra kabul ediliyor. Biz iki şekilde
yaş zeytin alıyoruz. Birincisi zeytin
bahçelerinin alınması; burada da
zeytinleri kendimiz toplatıyoruz.
(Bu bizim daha çok tercih ettiğimiz

yöntem) Diğer yöntem ise toplanmış
yaş zeytinin satın alınması; bu
şekilde de gerekli kontrolleri
yaparak mal kabulü yapıyoruz.
Zeytini tenekeleme veya zeytinyağı
şişelemede cam ve gıdaya uygun
materyaller kullanıyoruz.
Ürünlerinizi yurtiçinde
pazarlarken herhangi bir sıkıntı
yaşıyor musunuz?
HY: Ürünlerinizi yurtiçinde
pazarlarken yaşadığımız sıkıntı;
Zeytin çok pahalı ama herkes ucuz
zeytin istiyor. Ben en kaliteli zeytini
en uygun fiyata veriyorum. Türkiye
de turizm sektöründe yaşananlar
ortada, bu durum sektöre bağlı her şeyi
etkiliyor, tahsilat dahil birçok güçlükler
yaşanabiliyor, inşallah bu sene durum
düzelir beklentilerimiz yüksek.
İleriye yönelik hedef ve
projeleriniz nelerdir?
HY: Önümüzdeki dönemde iç
pazardaki kapasitemizi arttırmayı
ve aynı zamanda dış pazara da
açılmayı düşünüyoruz. Özel üretim
Dolgulu Zeytin çeşitliliğini artırmak
istiyoruz, çalışmalarımız daha önce
de belirttiğim gibi devam ediyor.
Ayrıca aromalı yağlar konusunda
çalışmalarımızı tamamlayıp yeni
ürünlerimizi de piyasaya sunmak
istiyoruz.
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FTSO hakkında düşüncelerinizi
alabilir miyiz?
HY: Odamızın yaptığı her şeyin
arkasındayım. Oda, gerçekten doğru
yolda. Fethiye halkının FTSO’nun
çalışmaları hakkında ne kadar bilgi
sahibi olup olmadığını bilmiyorum
ama Ben FTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan’ın bizim gibi
sektörde çalışanlara her türlü desteği
verdiğini ve kapısının bizlere sonuna
kadar açık olduğunu biliyorum.
Bir şey sormam gerektiğinde hiç
tereddüt etmeden gidip kapısını çalıp
soru sorabiliyor, bilgi alabiliyorum.
Bu diğer TSO’larda pek fazla
yaşanmayan bir durum. Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fethiye
için bir değer, bir şans olduğunu
düşünüyorum. FTSO tarafından
zeytin konusunda neler yapabiliriz,
yapmalıyız bu bağlamda kazanılmış
tecrübelerden faydalanmak için diğer
TSO lar ile koordinasyon ve iletişim
sağlanmalı gerekirse çalışma grupları
oluşturulmalı ve bu sayede artacak
kaliteli üretim ile Dünya sofralık zeytin
üretiminde ön sıralarda bulunan
ülkemizin dünya ihracatındaki payı
artırılabilecektir.
Son olarak bize bu fırsatı verdiğiniz
için çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde
Zeytinciliğin arzu edilen seviyelere
gelmesi dileğiyle…
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İŞ’te Kalite

İmalathane Ziyareti:

Osman Uysal (Zeytin İşleme ve Üretim Sorumlusu)
Manisa Akhisarlıyım. 5 yıl önce
Fethiye’ye geldim. Fethiye’de bu kadar
çeşit zeytin olduğunu bilmiyorduk.
Geldiğimde burada Türkiye’nin birçok
ilinde yetişen zeytinin çok fazla
olduğunu gördüm. Ben sezon boyunca
zeytini buradan alıp Akhisar’a
gönderiyordum. Daha sonra Hicran
Hanım ile tanıştım ve zeytini burada
işleyerek buradaki piyasaya sunmak
üzere çalışmalara başladık.
Sofralık siyah zeytin her çeşit
zeytinden yapılabilir: Ancak eti fazla,
çekirdeği küçük ve kabuğu ince olan
Gemlik çeşidi zeytinlerden daha kaliteli
ürün elde edilir. Siyah zeytinlerin
tatlandırılmasında farklı metotlar
bulunsa da hasattan tatlandırmaya
kadar olan işlemler aynıdır. Bu
işlemleri sırasıyla inceleyelim.
1. Hasat ve taşıma:
Zeytinler danenin siyahlaştığı, et
kısmının menekşe mor renk aldığı
zaman hasat edilmelidir.
Hasat sofralık siyah zeytinin
kalitesine etki eden önemli bir
faktördür. Erken hasat edilen zeytinler
koyu siyah renkte ürün vermez.
Geç hasat edilen fazla olgunlaşmış
zeytinlerde salamurada kolayca
yumuşar ve ezilir. Hasat bir kerede
değil, olgunluğa erişenleri parti parti
toplayarak yapılmalıdır. Toplanan
zeytinler fazla derin olmayan ve zeytini
zedelemeyen plastik kasalar içerisinde
işletmeye taşınmalıdır.
2. Boylama, ayıklama:
Salamura işletmesine getirilen
zeytinler boylama ve ayıklama
işleminden geçirilir. Eğer zeytin çok
olgun ise yalnızca ayıklama işleminden
geçirilir. Boylama işlemi ise zeytin
tatlandıktan sonra da yapılabilir.
Burada boylamanın amacı; küçük
daneli yağlık zeytinleri ayırmak,
ayıklamanın amacı ise; yaralı, bereli,
hastalıklı ve yumuşak zeytinlerin,
sağlıklı zeytinlerden ayrılmasıdır.
3. Yıkama:
Zeytinler fermantasyon tanklarına

yerleştirilmeden önce ihtiyaç halinde
üzerindeki toz, toprak ve çamurun
temizlenmesi için yıkama işlemine tabi
tutulabilir.
4. Salamuraya koyma ve
fermantasyon:
Siyah zeytinin tatlandırılmasında
kullanılan Gemlik yöntemi:
Bu yöntem yüzyıllardan beri
ülkemizde uygulanmaktadır.
Salamuranın önceden hazırlanıp
zeytinler üzerine su verilmesi şeklinde
uygulanmakta, böylece hem kaliteli
sofralık zeytin elde olunmakta, hem
de üretim süresi kısalmaktadır. Bu
yöntemde zeytinler beton, polietilen,
polyester ve fiberglas tanklarda
salamuraya
konulabilir.
Salamuraya
konan zeytinlerde
2-3 gün sonra
fermantasyon başlar,
Fermantasyonda
zeytin danesinde
bulunan şekerler
laktik asit bakterileri
tarafından laktik
asite dönüştürülür.
Oluşan laktik asit
zeytinleri bozulmadan
muhafaza eder.
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Bir diğer yöntem ise tuz katlama
yöntemidir, Zeytinler fermantasyon
tanklarına bir kat tuz bir kat zeytin
olacak şekilde katlanarak yerleştirilir.
Tuz zeytin ağırlığının % 10’u olarak
hesaplanır. Daha sonra zeytinlerin
üzerine fermantasyon tankının
kapakları yerleştirilir. Bu kapak
üzerine zeytin ağırlığının %10-15’i
oranında ağırlık konur. Zeytinler
kuru tuz içerisinde ve baskı altında 1
hafta fermantasyon tankı içerisinde
tutulur. Fermantasyon tankı altında
biriken tuzlu su atılabilir veya üzerine
içilebilir nitelikte su ilave edilerek devir
ettirilir. Zeytin salamura içerisinde
fermantasyona bırakılır.
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FTSO 9 NOLU SEYAHAT ACENTELERI VE OTO KIRALAMA KOMITE BAŞKANI
ERTUĞRUL GÜRKAN

TATİLE RAMAK KALA

S

eyahat Acentelerinin
Farkını Keşfedince
Geçireceğiniz Nice Güzel
Tatillere
Bugünlerde Güneş
daha bir sıcak sanki, doğa daha
hareketli ve kuşlar daha gürültücü,
Üzerlerindeki kıyafetler
inceldikçe, sanki insanlar daha ince,
Denizin rengi, balığın tadı bir
başka,
Bugünlerde vakit ‘Tatile ramak
kala’!
Yaklaşan yaz mevsiminin
güzelliğini tadıyoruz baharda.
Doğa en yeşil haliyle bize mutluluk
aşılıyor. Hayaller kuruyoruz; sahilde,
denizde, teknede… Tatil adeta bizi
çağırıyor. Peki bu yaz nereye gitmeli,
neler yapmalı? Bu soruya verilen
cevap genellikle ‘bir arkadaşın ya
da komşunun bir önceki sene gittiği
yere gidip, onun yaptıklarını yapmak’!
Artık bu anlayıştan kurtulmalıyız.
Bir başkasının yaptıklarını
tekrar ederek ondan daha iyi
bir tatil geçiremezsiniz. Bırakın
tatilinizi bu işin uzmanları planlasın!
Televizyonlarda, gazetelerde ve
dergilerde sık sık karşınıza çıkan
Tur Operatörleri, bulunduğunuz
şehirde her gün önünden geçtiğiniz
ama size hitap etmediğini sandığınız
seyahat acenteleri size yardımcı
olabilir. Bütçenize, tatil sürenize,
yaşınıza, eğlence anlayışınıza ve
önceliklerinize göre size en uygun
tatil beldesini ancak işin uzmanı bilir.
Yıl boyu çalışıp, hayalini kurduğunuz
tatili riske atmayın!
Bu yaz için artık çok geç diyenler,
otel rezervasyonunu yapmış olanlar,
ya da planının değişmesinden
korkanlar; merak etmeyin, gideceğiniz
yerlerde de uzmanlar var. Türkiye’nin
hemen her turizm noktasında seyahat
acentesi ofislerini bulabilirsiniz.
Lütfen, çekinmeden ziyaret edin,
bölgede neler yapılabileceğini,
günlük/saatlik gezileri ve aktiviteleri
sorun. Bu ofislerden bölge ile ilgili
tanıtım broşürlerini ve yerel haritaları
ücretsiz alabilirsiniz. Emin olun,

komşunuzun veya arkadaşınızın
anlattıklarından fazlasını yaşamanıza
yardımcı olacaklardır.
Seyahat acenteleri, TÜRSAB
(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği)
üyesi, işletme belgesini Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan alan, her
biri en az bir adet Enformasyon
Memuru bulundurmak zorunda
olan turizm emekçileridir. Seyahat
acentelerinden aldığınız her ürünün
arkasında TÜRSAB ve Kültür ve
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Turizm Bakanlığı’nın güvencesi
vardır. Dolayısıyla; tatil planlamanız
ve hizmet alımlarınızda (transfer, tur,
aktivite, vb.) mutlaka TÜRSAB üyesi
seyahat acentelerini tercih ediniz.
Komşudan, marketten, kasaptan,
barmenden tatil tavsiyesi ya da
ürünü alarak hayallerinizi kabusa
çevirmeyin.
Seyahat acentelerinin farkını
keşfedince geçireceğiniz nice güzel
tatillere…
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Yaşam

Kentin
son tanıkları
İRFAN DERICI

NURAL KARAÖREN TABAN
Hazırlayan: Orhan Okutan

Talabahi'den Telmessos, Makri'den Fethiye'ye kadar
geçen süreçte barışçıl ve sıcakkanlı insanların yaşadığı
coğrafya, verimli toprakları, denizi, tarihi, kültürü, renkli
bir mozaiği oluşturan ahalisi, Akdeniz'in en korunaklı
körfezi, dünyaya açılan kapı konumundaki limanıyla
ticaret merkezi olma konumuna gelmiş.
Bölgedeki en önemli giriş çıkış kapısı konumunda
bulunan Fethiye Limanı, eski çağlardan beri aralarında
Venedik, Ceneviz ve Rum'ların bulunduğu ticaret
gemilerine ev sahipliği yapmış.
Sosyal yaşam şimdikinden daha renkli ve zenginmiş
Kentin sosyal ve kültür yapısı, adalarla ticari ve sosyal
ilişkileri nedeniyle oldukça zenginlik gösteriyor.
Adalardan gelenlerin çoğunluğu teşkil etmesi ve
Rumlarla bir arada yaşamış olmanın getirdiği bir kültürel
zenginlik, uzun süre kentin yaşamını etkilemiş. Eski
dönemlerde yaşanan kültürel zenginlik şimdilerde yok
diyenlerin sayısı hayli fazla.
1957 Depremi Akdeniz mimarisinin o güzelim cumbalı
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evlerinin yanında kentin ruhunu da yok etmiş
1957 Depremi kentin kaderini değiştirmiş. Deprem
ile birlikte değişen koşullar, ticaretin sekteye uğraması,
konut ve arazilerin istimlak edilmesi gibi olayların
sonucunda yaşam normal seyrinden çıkıp, aldığı göçün
etkisiyle de farklı bir konuma gelmiş.
Depremde 386 ev, 20 okul, 8 cami, 23 resmi bina,
124 işyeri yıkılmış. Depremden 4 gün sonra zamanın
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan
Menderes ve İç İşleri Bakanı Namık Gedik Fethiye'ye
gelip incelemelerde bulunmuş. Depremden sonra
devlet tarafından 650 konut yapılmış.
Depremin yaralarını sarmaya çalışan Fethiyeliler,
1960 ihtilalinden de nasibini almış. Hazineye yardım için
başlayan kampanyaya destek veren Fethiye'de, alyans ve
yüzük bağışı oldukça yaygınlaşmış.
Hayatı ucuzlaştırmak için şehrin esnaf ve
ticaret erbapları tarafından çeşitli ürünlerin fiyatı
düşürülmüş.
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İRFAN DERICI
1926 Yılında Burdur'da doğdum.
Annem Fatma Aliye Burdur
merkezden, öğretmendi. Annemin
babası Balkan Savaşında şehit olmuş.
Yürümekten ayakları patlamış,
yürüyemeyecek duruma gelince bir
ağacın kenarına bırakmışlar, orada
ölmüş.
Babam İsmail Derici, jandarma
süvariydi, Uşak'ın tanınmış
ailelerinden Akbalak Mehmet
Ağanın oğludur. Babamın asıl kökeni
Çerkez'di. Dedeleri kasapmış. Dedem
de Uşak'ta dericilik yapıyormuş.
Uşak'ta Çerkez Muratlar diye
bilinirlermiş.
1955 Yılında Melekber (Sert) ile
evlendim. Rahmetli eşim Melekber
Sert'lerdendir. Kayalılar. 41 Yıl
sonra eşimi kaybettim. Biri kız biri
erkek iki çocuğumuz var. Kızım
Ayla evlendi, şuanda Almanya'da
yaşıyorlar. Oğlum Murat Bilkent
Üniversitesinden mezun oldu.
İstanbul'da yaşıyor.
Şu anda Fethiye Kültür
Merkezinde Fethiye Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korosuna gidiyorum.
FETHIYE'YE
1,5 AYLIKKEN GELMIŞIZ
Annem öğretmendi, ben 1,5
aylıkken annemin tayini Fethiye'ye
çıkmış. Eski yazıyı da yeni yazıyı da
okuyup yazardı. Babam jandarma
süvariydi, tayini için çok uğraşmış
ama yapmamışlar. Burada piyade
varmış, süvari birliği olmadığı
için tayin olamamış. Babam
da askeriyeden istifa etmiş ve
Fethiye'ye taşınmışlar. Babamın
geldiğinde attan başka bir şeyi
yokmuş. Annem biraz öğretmenlik
yapmış. Peçeler kalktıktan sonra,
babam annemi kıskanmış, bir
müddet daha çalıştırdıktan
sonra öğretmenliği bıraktırmış,
çalıştırmamış.
Annem biraz güzel bir kadındı.
Bir müddet anneme bir şeyler
daha yaptırdılar ondan sonra
emekli gibi bir aylık bağlanmıştı.
Annemin o paraya ihtiyacı da
yoktu. Annem maaşını alırdı,
yarısını ben alırdım, diğerini

kardeşim alırdı bir şey kalmazdı.
Çok hanımefendi bir insandı.
Dürüsttü, doğruydu bu yüzden biz
yalan bilmeyiz. Biz küçükken yalan
söylediğimizde önce babam döver
sonra annem alırdı eline. 4 Kardeştik.
En büyükleri bendim. Şimdi bir ben
kaldım.
Ben kendimi bilmeye
başladığımda Fethiye'de Kayalılar
vardı, Rodos kökenliler var, memurlar
vardı, Selanik göçmenleri ve
köylerden gelenler vardı. Nüfus çok
fazla değildi.
BABAMDAN ÖNCE DERICILIĞI
YAHUDILER YAPIYORMUŞ
Babam buraya geldiğinde
köylülerin çok fazla deri sattığı
dikkatini çekmiş. Babam bakmış
köylüler sırtında tilki, sansar gibi
derileri gezdirip satıyorlarmış.
Buranın büyük bölümü bataklık
olduğu için burada da kunduz
çokmuş. Kunduz derisi en kıymetli
deriymiş. Köylülerin çoğunluğu
derilerini Çift Ortaklar diye bilinen
Yahudilere satıyorlarmış.
Babam eski yazıyı biliyordu.
İstanbul'da deri işiyle uğraşan,
dedemle de iş yapan bir kişiye
mektup yazıyor; "Ben Akbalak
Mehmet Ağanın oğluyum.
Jandarmadan ayrılıp Fethiye'ye
geldim. Burada çok deri var. Şu şu
şu hayvanların derileri var, bir de
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kunduz derisi var" diyor. Babam
uzun süre bekliyor bir şey gelmiyor.
Bir gün Kenan ağanın kahvesinde
oturuyor. O dönemlerde nüfus çok
fazla değil, daha soy isim alınmamış.
Tellal çarşıya gelip, "İlan; Akbalak
Mehmet Ağanın oğlu İsmail, Akbalak
Mehmet Ağanın oğlu İsmail"
diye bağırıyor. Babam da ne var,
neden arıyorsun diyor. Postaneye
gideceksin telgraf geldi diyor. Gidiyor
telgrafı alıyor, telgrafta "Adına para
gönderdik Ziraat Bankasından al.
Kunduz derisinde pazarlık yapma ne
derlerse o fiyata al" diye yazıyor.
Babama o zamanın parasıyla 500
lira havale ediyorlar, bankadakiler
şaşırıyor bu adam kimdir diye.
Babam dericilik yapmaya başlıyor.
Köylüler Çift Ortaklara alışkın. Beline
tabancayı takıyor Yahudilerin yanına
gidiyor. Ben bu işi yapmaya başladım,
siz biraz geri çekilin diyor. Senin adın
ne diyorlar babam da İsmail diyor.
Tamam, sana yardım bile ederiz.
Bundan sonra biz deri almıyoruz
diyorlar.
DERICI SOYADIMIZ BABAMIN
IŞINDEN GELIYOR
Hamama yakın bazı yerleri
gösteriyorlar, şuralardan bir yer tut
diyorlar. Babam Hamam sokağına
yakın bir arsa kiralıyor. Köylüler
Yahudilere gidip deri satacağında,
Yahudiler "Git hamam sokağına
orada kokudan anlarsın oraya sat
biz almıyoruz" diye göndermeye
başlıyorlar. Babam arsaya bir
depo yapıyor. Deriler temizlenip
tuzlanarak kurutulurdu. Kurutulan
derilen depoda istiflenir haftada bir
vapurla İstanbul'a gönderilirdi.
Ben hatırlıyorum, 3-4 tane kadın
çalışırdı. Deriler asılır temizlenirdi.
Oradan kokudan geçilmezdi. Bizim
derici soyadımız oradan geliyor.
Babam çalışkan ve dürüst bir
adamdı. Depoda fazla durmazdı.
Depoda yanında çalışan adamları
dururdu. Köyleri dolaşır, narenciye
bahçelerinin ürünlerini alır, onları
toplatıp İzmir ve İstanbul'a gönderirdi.
Bir nevi komisyonculuk yapardı.
FETHIYE KÜÇÜKTÜ AMA
ÇOK HAREKETLIYDI
Fethiye küçüktü, Kordonda
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Yaşam
kahveler vardı, çok kalabalık olurdu.
Sandalyeler atılır insanlar aileleriyle
gelir otururdu. Akşam saatlerinde
bayramyeri gibi olurdu. İnsanlar iyi
giyinirdi.
Bizim ev deniz kenarında olduğu
için Kordona fazla gelmezdik. Bizim
yanımızda Posta müdürünün evi
vardı. Polis idaresi de karşımızdaydı.
Deniz çok temizdi. Balık çok
fazlaydı. Gemiler bizim evin yanına
yanaşırdı. İskele o dönemde
yapılmamıştı, yolcuları kayıkçılar
taşırdı.
Köylüler fakirdi, ellerinde
avuçlarında yoktu. Kendi ekip
biçtikleriyle geçiniyorlardı.
O dönemde arkadaşlıklar
çok iyiydi. Samimi arkadaşlarım
Mercan Salih, Sarı Mehmet, Ömer
Çavuşun Turgut, Kabakçı Rıza, bir
de gümrükçü vardı. Gümrükçü ay
başında maaşı masaya koyardı. Beni
rakı masasına oturtmazsınız alın
bununla idare edin başka yok derdi.
Eskiden yokluk vardı, fakirlik
vardı ama insanlar çok iyiydi,
yardımseverdi. Şimdi her şey
var insanlık azaldı. Eskinin
komşuluğunu, dostluğunu,
arkadaşlıklarını çok özlüyorum.
Şimdilerde pek fazla yok. Televizyon
icat edildi geriye bir şey kalmadı.
MUSEVILER TICARET YAPARDI
Çocukluğumda Fethiye'de
yaşayan Musevilerin olduğunu
biliyorum. Davi Bey vardı. Yaşova
vardı sonradan inancı nedeniyle
rahatsız edilmemek için Yaşar
demeye başladı. Herkes ona Yahudi
Yaşar derdi. Mordenay vardı, yaşlıydı.
Karısı oğulları vardı. Museviler
birbirlerine çok yardım ederler. Hiç
biri ortada kalmaz.
Davi Beyin bana çok yardımı oldu.
Fethiye'ye geri döndükten sonra boş
geziyordum. Bizim komşumuzdu
onlar. Buraya gel dedi. Gittim yanına
niye okumadın dedi. Okuyamadım
dedim. Bir mesleğin olsun, elinde
bir mesleğin bulunsun dedi. Ben
de şoförüm ehliyetim var dedim.
Ehliyetle olmaz dedi.
İçeriye gitti, çok tavla oynayan
beyaz saçlı Mustafa Beyi çağırdı.
Mustafa bey muhasebeciydi, bir

Güngör Odabaşı, Şükriye Pekin, Zeliha Odabaşı,
Sakine Gürbüz, Halide Yerguz, Aliye Derici, Sabiha
Hanım, Ayaktaki Neriman Platin

kaç yerin büyük defterlerini tutardı.
O dönemde büyük defter vardı.
Bana büyük defter tutmayı öğretti.
Bir kaç kişiye müracaat ettim ben
büyük defter tutarım diye, adamımız
var diye kabul etmediler. Halbuki
adamları yok biliyorum. Ellerinde
kağıtlarla gidip muhasebecide sıra
bekliyorlar. Güvenmedikleri için
vermediler.
ATATÜRK'ÜN GELIŞI
Ben küçüktüm. İlkokul ikinci
sınıfa gidiyordum. O dönemde Rodos
hala İtalyanların elindeydi, Mussolini
buraları, Antalya'dan Kuşadası'na
kadar olan alanı istiyormuş. Atatürk
o zaman İtalyan elçisini çağırıyor
çizmesinin birini giyiyor öbürünü
de Avrupa'da giyeceğim diyor. Tabi
savaş olmuyor.
1935 Yılında bir gece gemiler
Fethiye limana girmiş. Projektörlerle
dağları taramışlar, bakmışlar ne var
ne yok diye. Halk ışıkları görünce
savaş başlıyor, İtalyanlar saldıracak
zannediyor. Hatırlıyorum, uykulu bir
şekilde annem beni battaniyeye sarıp
kucağına aldı, Babam silahını beline
taktı biraz yiyecek aldı dağlara doğru
çıktık. Ben çocuğum uyumuşum
orada. Sonra evde uyandım, annem
anlattı; Sabaha kadar beklemişler,
gün aydınlanınca bakmışlar ki
gelenler Türk gemileri, şehre geri
dönmüşler.
Tüm halk kordona toplandı.
Okullar tüm kordona geldi, zaten iki
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okul var, birisi 4 sınıflık, birisi beş
sınıflık. 2'şer 3'er öğretmen vardı,
onlar idare ediyordu. Bende okulla
birlikte geldim. Atatürk karaya
inmedi.
İLKOKULDA EĞITIM IYIYDI
Fethiye'de o zaman 1. Okul ve 2.
Okul vardı. Birde anaokulu vardı. Ben
anaokulunda da okudum. Mürebbiye
hanım derlerdi biri vardı. İki tanede
yardımcısı vardı. Şarkı söyletir oyun
oynatırlardı, sonra da uyuturlardı.
Ben dördüncü sınıfa kadar 2.
Okulda okudum, beşinci sınıfta 1.
Okula geçtim. Benim okuduğum
dönemde köyde oturanlar çok
fakirdi. Çarıkla beyaz uzun donlarla
gelirlerdi okula. Kaymakam söylemiş
o dönemde köy çocuklarını bayrama
getiriyorlardı. Bir 23 Nisan Çocuk
Bayramında öğrenciler yürürken en
arkada bir kız çocuğu yürüyordu.
Kirli bir önlüğü, ayağında renkli
lastik ayakkabı vardı ama arka tarafı
yırtılmış parçalanmış, yürürken
ayağından çıkıyordu. Geri koşup
yırtık ayakkabıyı giyip tekrar
yürüyüşe katılıyordu. Ağlaya ağlaya
eve gittim. Böyle bir fakirlik vardı.
O çocuğu gördüğüm o anı hala
unutmam ve hislenirim. Bu yüzden
23 Nisan Çocuk Bayramlarına fazla
gitmem.
ORTA OKUL YILLARI
İSTANBUL'DA GEÇTI
İlkokuldan 1936-37 mezun
oldum. İstanbul'da Teyzem vardı,

62 Mayıs-Haziran-Temmuz 2017

13.05.2017 01:16

onun yanında okumaya vapurla
gittim. Vapur yolculuğu zahmetliydi,
İstanbul'a bir haftada varıyordu.
Büyük limanlarda durur yük
indirip bindiriliyordu. Vapur 3
bölüme ayrılıyordu. Ambarda
yatak olmuyordu, herkes yanında
getirdiğinin üzerine yatıyordu.
İkinci mevkii 4 kişilik kamaralardan
oluşuyordu. Birinci mevki 2 ve 4
kişilik kamaralardan oluşuyordu
ve yemekliydi. Babam ve annemle
İzmir'e kadar gittik. Oradan İstanbul'a
yalnız gittim.
Benim gençlik çağım İstanbul'da
geçti. Haydarpaşa Lisesinin orta
okul kısmına girdim lise ikiye
kadar okudum. Okulun futbol
takımında oynardım. Bende sağ ve
sol ayak vardı. Babam "Ben okula
git diye o kadar masraf ettim top mu
oynuyorsun" diye kızardı. Orta okul
yıllarımda Alman Harbi olduğu için
6-7 yıl Fethiye'ye gelemedim.
İstanbul'da teyzemin evinde
kalıyordum. Teyzemin çocuğu
olmamıştı, beni çok şımartıyorlardı.
Ne istersem alıyorlardı. Her istediğimi
yapıyorlardı. Yazları Yeşilköy'e tatile
gidiyorduk.
Orhan Boran diye bir futbol spikeri
vardı. Onunla tesadüfen tanıştım.
Samimi olduk. Orhan bey benim biraz
param var bir araba alalım, babamın
arabasını kullanıyordum, ehliyetim
var şoförlüğü biliyorum dedim. Bir
otomobil bulduk aldık. Ama fazla
çalışamadım. 11 ay çalıştım.
Çok sınıfta kaldım. Ortaokulun
her sınıfını iki sene okudum. Sınıfta
kaldığım için de lise birinci sınıftan
sonra atıldım. Lise birden sonra
öğretmen git tasdiknameni al seni
atacaklar dedi. Gittim aldım. Teyzem
yalvardı, "Paranı ben vereceğim
gel seni Hayrinüsa Lisesine
kaydettireyim" dedi. Kabul etmedim.
AŞIK OLDUM HAYATIM DEĞIŞTI
Ben bir defa yalan söyledim.
Hayatta hiç gülmedim. Gavur da olsa
beddua almayın.
Lise birinci sınıfa giderken
sinemada gördüğüm bir Rum kızın
aşık oldum. Adı Eleni idi, çok güzeldi.
Çok da güzel giyinirdi. Varlıklı bir
ailenin kızıydı.

Eleni'niyle
karşılaştığımızda Tıp Okulu
rozeti vardı yakamda.
Beni tıp okuyor zannetti.
Eleni'den çok hoşlandığım
için bende bir şey diyemedim.
Evlerine götürdü annesiyle
babasıyla tanıştırdı. Babası
çok efendi bir insandı. İki
tane pastaneleri vardı. El ele
tutuşup gezerdik. Sinemaya
pastaneye, dans salonlarına
giderdik.
Yalanım ortaya çıkacağı
için kaçıp geldim buraya. O
şekilde ayrıldık. Fethiye'ye
geri döndüğümde Alman
harbi yeni bitmişti. Buraya
geldikten sonra geri
dönemedim. Geri dönüp ne
diyeceksin.
O dönemde çevirmeli
telefonlar vardı. Postanede
bekliyorsun arayacağın zaman.
Eleni'yi arayamadım. Ailesine bir kez
telefon ettim, konuşmadılar, buraya
gelirsen konuşuruz dediler.
Kızın teyzesine telefon açtım,
teyzesinin kızı çıktı, Mama İrfan
arıyor dedi. Teyzesi Erika; "İrfan Eleni
şimdi nerede biliyor musun? Senin
yüzünden Yunanistan'a manastıra
gitti, rahibe oldu. Onun bedduası sana
yeter" dedi. Yetti.
İstanbul'a gidip gönüllü olarak
askerliğimi yaptım. Denizciydim.
Alman harbinin bittiği dönemde
askerliğe başladım, gemiye yeni
girmiştim.

Askerlik yılları

KIZI KAÇIRINCA BABAM
EVDEN ATTI
Askerlik dönüşü ailemle
yaşamaya başladım. Evlenmek
aklımın ucundan geçmiyordu.
Annem evlen dediğinde daha sonra
deyip geçiyordum. Turgut diye
samimi bir arkadaşım vardı. Ömer
Çavuş derlerdi babasına. Aramızdan
su geçmezdi.
Köprübaşından dağa kadar olan
yer onlarındı. Orada hanları, otelleri,
evleri vardı. Turgut'la kahvede
oyun oynadık, oyundan sonra rakı
içiyorduk. Turgut eve gidelim orada
içeriz dedi. Arabam vardı o zaman.
Arabaya bindik gittik. Hava hafif
yağmurluydu. Evlerinin yanında otel
var, han var. Birde 2 odalı ocaklık gibi
bir yer var. Arkadaki odaya ocaklık
olan odadan geçiliyor. Biz ocaklığa
oturduk içiyoruz. Biz içerken bir
kaç tane kız gelip odaya geçti. İçeri
dolmuş, kaset çalmaya başladı.
Turgut'un kız kardeşi Saliha yanımıza
geldi hadi sizde içeri gelin dedi. Ben de
nasıl geleceğiz içeri dolu, rakı içiyoruz
dedim. Siz gelin ben size yer bulurum
dedi, önümüzdeki rakıları alıp kenara
koydu. Ben de yakışıklıydım.
İçeri girdik, oturduk bir yere. Bir
kız vardı Melekber, abisi Mehmet
(Sert) de arkadaşımdı, tıbbiyede
okuyordu o zaman. Ama Melekber
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İrfan- Melekber Derici

bana aşıkmış. Ben bilmiyorum.
Ben evlerinin yanından geçerken
kapıya çıkıp bakıyordu ben abisinin
arkadaşı olduğum için baktığını
düşünüyordum. Saliha geldi benim
elimi tutup Melekber'in yanına
götürdü onunda elini tutup haydi
dans edin dedi. Melekber o zaman
dans etmeyi bilmiyor, heyecandan
ölecek gibiydi. Kalp atışlarını ben
duyuyordum. Orada bir dans ettik
ondan sonra 41 sene dans ettik.
Saliha diğer kızları evlerine
bırakıp geldikten sonra "Melekber
seni çok seviyor. Kabul etmezsen
intihar bile edebilir" dedi. Ben o
zaman 29 yaşındaydım. Rakı içtiğimiz
için biraz da çakır keyiftik. Arabaya
bindim, Melekber'de bindi. Melekber,
6 kardeşin içinde tek kız.
Karaisa'ların Mustafa samimi
arkadaşımdı. Kargı'da oturuyorlardı.
Onun evine gittik. Geceyi orada
geçirdik ama ikimizde sabaha kadar
ne yapacağız diye düşündük durduk.
Ertesi gün sabah gittik polise
teslim olduk. Polis idaresi bizim evin
karşısındaydı. Fethiye küçük yer,
herkes duymuş.
Kız evi öfkeli; "Bir evin bir kızı bizi
niye bu duruma düşürdün, isteseniz
verirdik" diyorlar. Rahmetli annemle
babam kıyameti kopardılar. Biz seni

evlendirecektik sen niye böyle yaptın
diye. Bir de seni vurduracaklarmış
diye duyduk dediler. O zaman da
Fethiye'de adam vurdurmak kolay.
Bin liranın yarısını kesip veriyorlar,
adamı öldürünce diğer yarısını
da veriyorlar. Bin lirayı yapıştırıp
geçiyorlar. 500 Liraya adam
öldürürlerdi.
Bir ay sonra davullu zurnalı
düğünle evlendik. Ancak annemle
babam, "Seni biz evlendirecektik,
niye kendi kendine evlendin" itirazlar
nedeniyle evden ayrıldıkı.
Çok varlık da gördüm yokluk ta
gördüm. Babam evden atınca çok
sıkıntılı günler yaşadım.
Bir ev buldum ve oraya taşındık.
Yanımızda Rodos'lu bir kadın
komşumuz vardı, Hanımaçi derlerdi,
eşi Ethem balıkçıydı. Çok iyi ve
yardımsever bir insandı. Eşim kıyafet
falan dikerken Ayla'ya bakıyordu.
Daha sonra Faralyalı Selahattin Beyin
evine kiracı olarak taşındım.
KURUPLARI ALMANYA'DAN
GETIRENLERDENIM
Sıtkı Koçman'ın 10 tonluk kurup
kamyonlarını Almanya'dan getirdik.
Türkiye genelinden 10 kişiydik.
Fethiye'den ben Mercan Salih ve
Sarı Mehmet vardı. O dönemde
telefonla yanlış anlaşılmış. Essen'de
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kamyonların tamamlanması için
33 gün bekledik. Essen'den dışarı
çıkmak yok her gün sabah ve akşam
buradayız diye bilgi veriyoruz. Ondan
sonra dağılıyoruz. Şoför olarak baya
namımız vardı.
Babam Demokrat Partilidir.
O dönem particilik fazla, dağlara
tepelere parti isimleri yazıldığı
dönem. O dönem buradaki seçimi
Halk Partisi kazanıyor. Hala da
kazanır, Halk Partisi kazanınca bizim
bahçeye köpek eniği atmışlar. O
köpeği besledik. Karşımızda bulunan
polis idaresindeki polislerde köpeği
çok severdi.
Babam bahçeye bir tane yuva
yaptı. Avlu kapısını da deldi içeri girip
çıkıyordı. Köpek yavrulamış, deprem
öncesinde bakıyorlar yavrular
yok. Arıyorlar tarıyorlar yavrular
yok. Köpek var yavrular yok. Kız
kardeşim köpeği takip ediyor, bizim
evin yanında tekel binası vardı.
Önüne mavnalar bağlanırdı. Orada
boş rakı şarap kasalar olurdu. Köpek
depremden önce yavruları onun içine
taşımış.
Depremde ben sinemadaydım.
Cemali'nin sineması. Locada film
izliyorduk. Deprem olmaya başladı.
Önce sinema perdesinin olduğu duvar
yıkıldı. Tütün depoları vardı yan
tarafta güldür güldür onlar yıkıldı.
Sonra bizim oturduğumuz
locanın yanındaki duvar gıcırdamaya
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başladı. Duvar hafif yattı ama
locanın tahtaları duvarı tuttu, duvar
üzerimize yıkılmadı. Yıkılsa ezilirdik.
Deprem durunca kaçtık. O gece
evde kalmadık. Evinize girmeyin
diye uyardılar. Gece sabaha karşı
olan depremde tüm Fethiye yerle bir
oldu. Çarşı caddesinin dağa yaslanan
evleri kaldı. Ovada Kızılay'ın çadırları
kuruldu. Evliyim o zaman kızım Ayla
2-3 yaşındaydı.
KAMYONCULUK VE
TICARET HAYATI
Sonra kamyon aldım.
Kamyonculuk yaptım, taksicilik
yaptım. O zaman Fethiye'nin nüfusu
2-3 bin kişi arasıydı tahminim. Birden
bire gelişti.
Memleket fakirdi ama sermayesi
olan o dönemde de sıkıntı
çekmiyordu. Bizim kendi bahçemizde
portakal ağaçlarımız vardı. Onları
kasalarla İzmir'e götürüyordum.
Babam kömür yaptırıyordu, kömür
taşıyordum. Ekseriyetle kendi işimizi
yapardım. Boş kaldığımda başkasının
malını taşırdım.
Yazın Fethiye'de iş olmadığı
için kamyonla taşımacılık yapmak
için Antalya'ya gittim. Antalya'da
fazla iş bulamadık. Urfalı bir şoför
ile tanıştım. Bursa'da iş çok oraya
gidelim dedi. Bursa'ya gittik.
Bursa'dan çok para kazandım.
İki senede kamyonun parasını
çıkardım. Bursa'dan Türkiye'nin her
yerine sebze taşıyordum. Ekseriyetle
Ankara, Eskişehir, Uşak'a mal
götürürdüm. İstanbul yolu feribot
falan derken zahmetli olduğu için
gitmiyordum.
İYI GIYINIRDIM
Giyimime her zaman dikkat
ederim. İyi giyinirdim. Bir gün
kamyona sebze yükledim
Antalya'dan Ankara'ya gidiyordum.
O zaman trafik teşkilatı yeni kuruldu.
O da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya
gibi şehirlerde var. Antalya'nın
çıkışında bir trafik polis durdurdu.
Bana, in aşağı şoförün nerede dedi.
Şoför benim dedim. Benimle dalga mı
geçiyorsun dedi. Yok ben şoförüm,
muavinim var ama o da şoför, bugün
gelmedi dedim. Adam baktı fotoğraf
makinem olsa fotoğrafını çekeceğim,

İrfan Derici Kızı Ayla ile.

bunca yıllık polisim böyle kravatlı
ceketli kamyon şoförü görmedim
dedi.
ORMAN IŞLETMEDE ÇALIŞTIM
Bir dönem Orman İşletmede şoför
olarak çalıştım. Müdür Orhan bey
komşumuzdu. Samimiydik, birlikte
oturur rakı içerdik. Karısı annemin
arkadaşıydı. Beni işe o almıştı.
Ormanın bir tane büyük arabası vardı
onu da ben kullanıyordum. Yevmiye
usulü çalışıyordum. Müdür Orhan
Bey gidince, yeni gelen müdür maaş
usulü çalışacaksın dedi. Yaptığım işe
göre teklif ettikleri maaş düşük geldi.
Benim yaptığım işin riski çok. Büyük
kamyon, tonajı ağır, yollar şimdiki
gibi değil. Her yer berbat kamyon
bir kaysa gittin. Velhasıl müdürle
anlaşamadım.
Limanda Karadenizli Osman diye
biri vardı, okuma yazma bilmezdi.
Gemiye yüklenecek kerestelerin
müteahhitliğini yapardı.
Keresteler istiflendiği yerden
deniz kenarına kamyonla taşınır,
denize atılırdı. Denize itilen
kerestelerin çevresi birbirine
tutturulup sal gibi yapılırdı. Sal gibi
oluşturulan keresteler gemiden
çekilerek kancalı sopalarla güverteye
alınırdı. Bir gün oraya gittiğimde
Osman ile gemi kaptanı kavga
ediyordu.
Osman keresteleri taşınması
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için bir kaptanla anlaşıyor. Ancak
kaptana telgraf geliyor, başka yerden
yük alacaksın diye. Osman telgrafı
kaptana vermiyor. İki üç gün çalışıp
yüklerin büyük kısmı yüklendikten
sonra gemi sahipleri kaptanın adını
vererek telgraf gönderiyor. İş ortaya
çıkınca kavga ediyorlarmış. Ben o
zaman Orman'dan 160-170 lira maaş
alıyorum. Osman bana sen kaç para
maaş alıyorsun dedi, ne yapacaksın
dedim, sana bin lira maaş vereyim
burada çalış dedi. Kabul ettim. Osman
çıkardı 500 lira para verdi. Ormandan
ayrıldım. Çalışmaya başladık.
Fethiye'de İstanbul ve İzmir
gibi yerlere gidecek keresteleri
istiflendiği yerden alıp gemiye
yüklüyoruz, metrekare üzerinden
para alıyoruz. Ameleler çalışıyor.
İşleri düzenliyordum. Bir kaç ay sonra
gel ortak olalım dedi. Yarı yarıya
ortak olduk. Osman dedim kamyonla
yapmayacağız bunu, nasıl yapacağız
dedi. Traktörlerle yapacağız dedim. 2
traktör getirttik. Traktörün kasasına
keresteleri yüklüyorduk. Traktörün
kasası denize girdiği için karaya
döküp ittirmeye gerek kalmıyordu.
Eskiden 40 kişiyle yapılan işi 8-10
kişiyle yapmaya başladık. 6-7 sene
çalıştıktan sonra ayrıldık.
BABAMI BOĞAYI TUTMAYA
ÇALIŞIRKEN VEFAT ETTI
Babam bir çiftlik aldı. Çiftliğe,
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Yaşam
Salhane denirdi, şimdi ki
Karayollarının yanındaydı. Neredeyse
Karayollarının arkasındaki alanın
tamamı. Rumlardan kalmış. O araziyi
de Sami Oğuz'un babasının "İsmail
para gelir geçer bu araziyi al" diye
ısrarı yüzünden almış. Yahudilerin
evi olmaz hep kirada otururlardı.
Babam da onlarla iş yaptığı için
Yahudi akıllı derlerdi.
Babam o zamanın 12 bin lirasına
Mustantik'ten satın almış o araziyi.
Savcıya Mustantik denirdi. İçinde 4
tane çift sürmek için öküzü ve 5-6
tane ineğiyle almış. 95 Dönüm yerdi.
Babam inekleri severdi. Orada
fidanlık vardı. Orayı çekip çeviren
ortakçımız vardı. Babam Dalaman
Devlet Üretme Çiftliğinden
damızlık genç bir boğa alıyor.
Boğanın dudaklarında iki tane
zincir takılıymış. Kancaları sakın
çıkarmayın zapt edemezsiniz
demişler. Babam bir hafta
sonra boğanın dudaklarındaki
zincirleri çıkartmış. Çok güçlü bir
hayvanmış, nereye bağladılarsa
urganı koparıp geliyor. Fidanlığın
altını üstüne getiriyor. İki gün
tutamamışlar. Babama haber
veriyorlar. Ortakçı, kasaplardan
götürelim onlar tutmasını bilir sen
gitme diye babama yalvarıyor.
Babam dinlemiyor, alıyor eline
urganı boğayı tutmaya gidiyor.
Kamışlık vardı, hayvanı orada
buluyor. Boğa babamın geldiğini
görünce saldırmaya hazırlanıyor.
Kadınlı erkeli 20'ye yakın insan
bağırışmışlar İsmail amca gitme
vuracak sana, kesiğin içine atla diye.
Babam durmuyor, boğa hızla gelip
vurduğunda 3-4 metre uzağa atıyor.
Sonra üzerine gelip boynuzlarıyla
vuruyor. Kaçıp gidiyor. Eve getirdiler
çok kötüydü, doktor iğne falan verdi
ama kurtulamadı. 24 saat sonra
vefat etti.
HÜRRIYET
GAZETESININ ANA
BAYILIĞINI YAPTIM
Babam vefat etti. Babam vefat
ettikten sonra çiftlik kaldı. Ben
de mirasyedi hayatı yaşadım. Bir
kaç arkadaşla birlikte buradan
İzmir Karşıyaka'ya Kiraz hanımın

İrfan Derici Fethiye Belediyesi TSM
Korusundaki arkadaşları ile birlikte
İrfan- Melekber Derici

yanına kumar oynamaya giderdik.
Kazanırdık kaybederdik, parayı
yerdik.
Sonra Hürriyet kitapevinin
olduğu mağazayı satın aldım.
Hürriyet gazetesinin baş bayiliğini
yaptım. Dalaman'dan Kaş'a kadar
ben dağıtıyordum. 1970'li yıllarda
Belediye Başkan Vekilliği yapan
Cahit Ünal almış becerememiş. Bana
geldi güzel bir iş var sana vereyim
dedi. Öyle başladık. 14 sene çalıştım.
Ağır bir iştir. Sabah erkenden
kalkıp çalışmak gerekir. O işte çok
şey öğrendim. Çok ülke gezdim.
İstanbul'da beni severlerdi, gittim
bırakacağım dedim, birini bul öyle
bırak yoksa seninle devam edeceğiz
dediler. Sonra devir ettim. O yıllarda
eski Amerikan Ford aldım, o paraya 7
tane Reno alınıyordu.
VOYN'UN ASLI VIYN'DIR
Şimdi Fethiye'de insanlar
birbirlerine Voyn diye bağırıyorlar.
Voyn'un esası Viyn'dır. Rumca öküz
demek. Benim hanımın dedesi
Kaya'da Halil Ağa olarak bilinir.
Varlıklı insanlardı. Kaynanam
rahmetli Rumcayı bilirdi. Komşuları
Rum olduğu için öğrenmiş.
Kaynanam da ineklere bağırırken
Vıyn diye bağırırdı.
TURIZMIN BAŞLAMASI
Demokrat Partinin Gençlik
kollarındaydım. O zaman Zeyyat
Mandalinci milletvekiliydi.
Milletvekilim büyük şehirlere
gidince hep Bodrum'un Marmaris'in
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ilanlarını görüyoruz Fethiye'nin
ilanları ne zaman çıkacak dedim.
Burada tarla tapan var mı var,
hepsi ekip biçiyor mu, biçiyor,
herkes kazanıyor mu kazanıyor.
Bodrum'un ovası yok, tarlası yok,
taştan başka bir şey yok, biraz
da onlar kazansın dedi. Yollar
açılmaya başlayınca iç turizm
başladı, Fethiye'ye de gelenler
oldu. Önceden yol olmayınca gelip
giden olmazdı. Önce Bodrum'un
ilanları çıkmaya başladı. Halbuki
Bodrum o zaman Muğla'nın ilçeleri
arasındaki en gariban en fakir
yerdi. Bodrumluların çoğunluğu
Girit kökenlidir. Bodrum'u Bodrum
yapan önce de Cevat Şakir'dir
sonra da Zeki Müren'dir. Koca yazı
Bodrum'da geçirir, Bodrum'u tüm
Türkiye'ye tanıttı. Marmaris'te
fakirdi ama onlar daha çalışkandır.
Çam bol olunca arıcılık yaparlardı.
Fethiye'de turizm gelmesi için
Fatin Ergen, Canbolat Gürbüz çok
çalıştı. Okullardan öğrenciler gelirdi,
evlerimizde misafir ederdik. Turizm
bu şekilde başladı.
SON SÖZ
Kabe'ye gitmedim ama Çanakkale
şehitliğine 3 kez gittim. Şehitliğin her
yerini bilirim. O dereler kan akmış.
Binlerce insan şehit olmuş. Onların
sayesinde biz burada rahat yaşıyoruz.
Yani hayat bir roman işte, içinde
aşkta var, ayrılıkta var, varlıkta var,
yoklukta var. Ben hayatı seviyorum,
şarkıları sevdiğim gibi.
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NURAL
KARAÖREN TABAN

Çok iyi mevzilenmişler, Yunanlılar
karşılarında bir takım değil de bir
alay var zannediyorlar. Gemi top
atışına başlıyor. Top mermileri sipere
Keçilerden İbrahim Karaören
denk gelmiyor ya ön tarafa düşüyor
ile Zekiye (Aybek) Karaören'in
yada tepeyi aşıp denize düşüyor.
kızıyım. 1938 yılında Keçiler
Denizi o kadar çok dövmüşler ki
Köyünde doğdum. 4-5 yaşlarında
denizden taşan sular siperleri
da Fethiye'ye geldik. Kesikkapı
doldurmuş. Bir süre sonra gemi
Mahallesinde büyüdüm. İlkokulu
giremeyeceğini anlayıp geri dönmüş.
bitirdikten sonra okumadım. 1957
O takımdan sadece bir kişi kalp krizi
Yılında Turan Taban ile evlendim. İki
geçirdiği için ölmüş. Rodos askeri
yıl önce eşimi kaybettim. Bir kızımız
komutanlığından verilen rapora göre
(Işık Taban) var. Kaya o zaman dört
gemiden 75 Yunan askeri ölmüş.
mahalleydi. Keçiler, Gökçeburun,
Bunun üzerine Mustafa Kemal
Kınalı ve Rum Mahallesi.
daha Atatürk olmadan, dedemi
Annem Kaya Gökçeburun'dan
ödüllendiriyor. Kapağı imzalı köstekli
Zekiye (Aybek) Karaören. Musa
saat gönderiyor. Mustafa Kemal'in
Aybek'in kızıdır. Annemin babasının
imzalı saati o kadar değerli ki,
kökeni Gümüşhane'ye dayanıyor.
karakolda odasında duvara asıyor.
Anneannem de Yörük kızı.
Oradan çalıyor hırsızlar. Ailenin
Anneannem Zeynep Aybek'in
elinde olabilecek en değerli anısı yok
kocası Musa Aybek Kurtuluş Savaşı
olup gidiyor Kuyubaşına giden yol
gazisi. Çok uzun süre Yemen de, Sina
üzerinde iki katlı bir yapıydı karakol
neden
de
Yusuf
Karaören.
Rodos'tan
çölünde savaşmış bir dönemde esir
şimdi hala ayakta kalan alt katı ahır
Fethiye'ye
telgraf
geliyor;
Yunan
kalmış. Kolundan yaralanmış ve yara
olarak kullanılıyor.
savaş
gemisi
Fethiye'ye
doğru
o haliyle kapandığı için kol kemiği
Babaannem de Rahime hanım,
hareket
ediyor,
işgal
edecekler
dışarı çıkıktı. Dedem esaretteyken
Kaya Köyünün varlıklı bir ailesinin
diye.
Karakol'da
bir
takım;
1012
işleri Musaca dedikleri eşi Zeynep
tek kızı. Yusuf dedeme veriyorlar
asker var, ne yapacaklar. Yusuf
Aybek yürütmüş. Fethiye'ye
ama kızımızı rezil etmeyeceksin
Karaören
elindeki
askerleri
topluyor,
döndükten sonra da çalışmamış.
diyorlar. Dedem de çok kibar ve
silah
cephane
ne
varsa
Paçarız
Varlıklı bir ailenin çocuğu, malul
nazik bir insan, babaanneme
Burnuna;
(Letonya
tatil
köyünün
aylığı da alıyormuş İşleri Musaca
hep sevgi ve şefkatle davranıyor.
olduğu
Fener
Burnu)
siperlerini
yürütmeye devam etmiş. Musaca,
Babaannemin yardımcısı varmış. O
kazıp
mevzileniyorlar.
Ellerindeki
Kaya çukurunda sözü geçen bir
zaman Kaya'da kimsenin yardımcısı
cephane
çok
azmış,
dedem
ben
insanmış. Tarlaları çekip çeviren,
yok. Babamdan sonra iki amcam
ateş
demeden
kimse
ateş
etmesin
ekip biçen oymuş.
daha doğunca bir Rum kızı yardımcı
diyor.
Bir
tane
de
makineli
tüfekleri
Baba tarafım Karakeçililerden
daha almışlar. Benim küçüklüğümde
varmış.
Yunan
savaş
gemisi
geliyor. Keçiler Mahallesinden
de yardımcısı vardı babannemin.
görünüyor,
atış
menziline
girinceye
Karaören'lerdendir. Yusuf
Rahime bılla diye tanınıyordu Kaya
kadar
bekliyorlar.
Atış
menziline
Karaören'in oğlu. Dedem Yusuf
'da Tarlada falan çalışmıyor sadece
girince
başlıyorlar
ateş
etmeye.
Karaören Kaya'da karakol komutanı.
misafirlerini ağırlıyor, çocuklarıyla,
O da Kurtuluş Savaşına
torunlarıyla meşgul oluyordu.
dahil olmuş. Kuvayı
O yardımcı abimle bana da
Milliyenin Fethiye'deki
bakar, Babaanneme de yardım
en önemli ayaklarından
ederdi. Kırklı yaşların başında
bir tanesi. Bu bölgeden
hastalanıp vefat etti Maalesef
Yörük Ali Efeye asker
babaannem.
toplayıp götüren kişilerden
Çok güzel bir çocukluk
biriymiş. Yayan Burdur
yaşadım. Babam tütüncülük
üzerinden götürüp Aydın'a
yapıyordu. Fethiye'de ilk
teslim edip dönüyorlarmış.
tütüncülüğünü Karaçulha
Aynı zamanda karakol
Gölyerinde Kör Murat Ağa ile
komutanlığını yürütüyor.
ortak yaptı. O seneden sonra
İşgal yıllarında Fethiye'nin
Kayaya taşınmadık. Fethiye'de
işgal edilmemesindeki bir
Musa Aynek
Musaca (Zeynep Aybek)
Kesikkapı'da oturduk.
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Yaşam
Mensure Hanım Ve Öğrencileri

Murat Ağa o dönemin önde
gelenlerindendi. O da hanımı da
Kayalıydı. Çocuğu yoktu, iriyarı bir
adamdı ama sert mizaçlı değildi. O
zamanın Mercedes'i Murat Ağanın
atıydı. Şal bir atı vardı, çok güzel
ve heybetliydi. Murat Ağa atıyla
gelirken uzaktan görününce tütün
ameleleri daha fazla çalışmaya
başlardı, görünüşü bile yeterdi.
Anneannemin Mehmet
Pehlivandan alma bir oteli vardı şehir
içinde, dayım çalıştırıyordu dayım
askere gidince otel kapandı, biz otele
taşınıp bir süre orada oturduk. Dayım
askerden döndükten sonra da başka
bir ev kiralayıp taşındık.
O sene babam, amcasının
oğlu Mustafa Karaören ile ortak
tütüncülük yapmaya başladı.
Babam uzun süre Mustafa Karaören
ile ortaklık yaptı. Biz ona amca
derdik. Onun çocukları da babama
amca derdi. İkisi aynı mahallede
büyümüşler, kardeş çocukları.
KAYA'NIN INCIRI MEŞHURDUR
Biz Fethiye'ye taşındık ama
anneannem Kaya'da kaldı. Sık sık
anneannemin yanına giderdik.

Kaya'da yazın tütün olurdu. Tütün
bittikten sonra incirler çıkar.
İncirlerin dökülenleri her gün sabah
akşam toplanır. Ninem abimle benim
elime birer sepet verir, gidin incirleri
toplayın derdi. İncir ağaçlarının
çevresini dolaşır düşenleri toplar
getirirdik. Ninem incirleri sergiye
sererdi. Sergide kuruyanları sepete
doldururdu. İncirler kuruduktan
sonra kurtlanmasın diye bandırılırdı.
Ateş yakılır, su dolu kazan ateşin
üzerine konulur. Su kaynadıktan
sonra içine mersin dalı dağ elması ve
az da tuz konur. Sepete konulan incir
o suya 2-3 kez bandırılıp çıkarılır.
Suyu süzüldükten sonra hasırların
üzerine serilir, kurutulurdu. İncir
bandırmadan bekletilirse kurtlanır.
KAYA HALISININ İMECESI
ÇOK GÜZELDI
Kaya halısıyla da meşhurdur.
Her evde halı tezgahı vardı. Herkes
yapağı denir, yün alırdı. Akarsu
olmadığı için yapağılar kuyulardan
çekilen suyla yıkanırdı. Kim
yıkayacaksa getirir, kuyunun başına
kazan yakılır, su ısıtılırdı. Yapağı yağlı
olur, ılık suda yıkanır, kaynar suda
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yıkanırsa kiri pişer. Yıkandıktan
sonra orada kuruması için çevreye
serilirdi. Kuruduktan sonra imece
derler; 15- 20 kadın sırayla yapağı
yapılacak yere gider çalışırdı.
Bugün bizim yapağı yapılacaksa
bizde toplanılır, yarın komşunun
yapağısına, daha sonra da imeceye
katılan diğer kişilerin yapağısında
çalışılırdı. Yapağının tarağı vardır,
kadınlar oturur akşama kadar
yapağı tarardı. Tararken bir yandan
da insanlar başından geçenler,
fıkralar anlatılırdı. Taradıktan sonra
sömen dediğimiz şekilde dürülür,
dürülen yapağı kirmanlarla eğrilir
çile yapılır, çile yapıldıktan sonra
da boyanırdı. Fethiye'de Hacı Ali
Ulvi vardı. Halı boyası onda satılırdı,
herkes ondan alırdı. Bazı renkler
de bitkilerden kök boyasından
yapılırdı. Kışın tütün meşguliyeti
olmayınca halı dokunurdu. Satan
satardı, ihtiyacı olan oğluna kızına
çeyiz verirdi. Satacak olanlar kilo
tutsun diye keserken tüyleri kaba
kırkarlardı. Kendi kullanacaksa
tüyleri kısa kırkardı. Annemin
de halı tezgahı vardı, Fethiye'ye
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taşındık, Ovaya tarlaya götürdük
orada yok oldu gitti. Şimdi Kaya'da
halı dokuyan kalmadı. Kaya'da Akif
Arıcan'ın babaannesinin halıları
çok meşhurdu. Akif Arıcan'ın
babaannesi aynı zamanda dedemin
kardeşinin kızıdır. Akif'in ismi de
şuradan geliyor; Babaannesinin
kardeşinin oğlu Çanakkale
Savaşında şehit düşmüş. Güllü Hala
derdik onun oğlu. Onun adı Akif'miş.
Akif Arıcan'ın ismi oradan geliyor.
Benim dayılarımdan birin adı da
Akif'tir. Onun ismi de şehit akif'in
ismini yaşatmak için konulmuştur.
DEFINECILER KILISEYE
ZARAR VERDI
Haftanın belirli günleri kordona
gemiler gelirdi. Ama iskeleye
yanaşamazdı. Yolcular teknelerle
getirilirdi. Ben çocukken Yavuz
Zırhlısı geldi buraya. Kaya'daki
aşağı kilisenin çanını söküp hediye
etmişler. Bize öyle anlattılar.
Çana çıkılan merdivenlerin
mermerleri çok güzeldi. Yavuz'da
gitti çan da gitti. Çanın olduğu
yer de yıkılıp yok oldu. Benim
çocukluğumda o kilise sağlamdı, hiç
bir şeyi yoktu. Çocukluğumda gider
gezerdik. Dışarıdan merdivenlerin
olduğu yerden yüksekte sahne gibi
bir yere girilirdi. Aşağıda da sahne
gibi olan yerde odaları vardı. Çok
sağlam ve güzeldi. Define araya
araya bu hale geldi.
EĞITIM ÇOK IYIYDI
Fethiye'de iki tane ilkokul vardı;
Atatürk ve İnönü İlkokulu. İnönü
İlkokulu, şimdi Halkbank'ın yanında
Belediye İşhanının olduğu yerdeydi.
Ben İnönü İlkokulunda okudum. O
dönemde eğitim çok iyiydi. Sınıfta
en az 30 çocuktuk. Hacı Nikola
Lövizidi'nin yaptırdığı okuldu İnönü
Okulu. Hacı Nikola Okulu yaptırırken
çocuklar müzik eğitimi de alsınlar
diye büyük bir piyano getirtmiş
okulun koridorunda dururdu
ve bütün çocukların hep ilgisini
çekerdi, Kuyruklu piyano ben okula
giderken de duruyordu. Ama bize
çaldırmıyorlardı. Öğretmenlerden
fırsat bulduk mu hemen gider
tuşlarına basardık. Ses çıkmaya
başlayınca hademe koşar gelirdi.

Nural -Turan Taban

Hacı Nikola Osmanlı Paşası
ünvanı taşıyan bir dönem de Fethiye
Belediye Başkanlığı yapmış varlıklı
ve yardımsever bir adammış.
Lozan Anlaşması imzalanaınca
Kaya ve Fethiye Rumları bu iyi
ilişkileri nedeni ile mübadelenin
dışında tutuluruz diye ummuşlar
hatta bir mektup kaleme alarak
Ankaraya Mustafa Kemal'e
ulaştırmaya çalışmışlar ama
başaramamışlar....Mübadele
sürecinde de Türk komşuları ile
ağlaşarak vedalaşmışlar, bir gün
döneriz umudu ile kıymetli eşyalarını
hatta anahtarlarını komşularına
emanet etmişler.
İlkokul yıllarında biz Ovada
oturuyorduk, sanayinin karşısında.
Amcamın yeri vardı, langar diyorduk,
oradan okula yürüyerek geliyorduk.
Şimdiki gibi çizme yok, yağmurluk
yok. Bir önlük sırtımızda olursa bir
de şemsiye olurdu. O zaman yol
asfalt değildi, iki tarafında okaliptüs
ağaçları vardı. Develerle palamut
susam taşınırdı, yol çamur olurdu.
Biz yolun kenarlarından gelip
gideceğiz diye uğraşırdık.
İlk öğretmenim Ahmet beydi.
Okulun yanında uncu Murat'ın
evinde otururdu.
İkinci sınıfta Hikmet öğretmenim
vardı, bayandı. Dördüncü sınıfta
Ayşe öğretmene geçtik. En çok
Hikmet öğretmeni severdim, eşi
de ortaokulda müdürdü, Vasfi Bey.
Hikmet öğretmen bize keman
çalardı.
Daha sonra Sarnıç Mahallesinde
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Mehme Sıtkı'nın evini satın aldık ve
oraya taşındık. O dönemde su yoktu,
çok kıttı. Baha Şıkman belediye
reisiyken, Şıkman deresinden su
getirtmiş. O da fazla değildi, çok az
akardı. Geceleri mahalle mahalle
çeşmelere su verilirdi. Bazı evlerde
kuyular vardı su ihtiyacını oradan
karşılardı.
Okula abimle birlikte gelir
giderdik, Ovada oturduğumuz
yıllarda uzaktan geldiğimiz için öğle
yemeğini yanımızda getirirdik. Öğle
tatili olunca abimle yemeğimizi
okulda yerdik. Okul başlayıncaya
kadar ne yapacağız, el ele tutuşup
bütün çarşıyı gezerdik. Kordonda
Rumlardan kalan evler vardı, saray
gibi, pencerelerinden bazen müzik
sesleri yayılırdı, rüya gibi gelirdi
bize galiba İnsanlar o zaman daha
güvenilirdi, daha yardımseverdi.
BAYRAMLAR
COŞKULU GEÇERDI
İlkokulda kıyafetlerimiz
düzgündü. Gri önlüklerimiz
beyaz yakalarımız, saçımızda
kurdelelerimiz olurdu. Öğrenci
olduğumuz belli olurdu. Şimdi
kim öğrenci kim değil belli değil.
Geleneklerimiz göreneklerimiz
kayboluyor. İlkokulda milli
bayramlar çok coşkulu kutlanırdı.
Şimdi kaldırdılar, bayram
kutlanmıyor. 23 Nisan Çocuk
Bayramında, belediye bayramın
kutlandığı alanda tüm çocuklara
şeker dağıtırdı. Şiirler okunurdu,
gösteriler yapılırdı. Akşam da
kordonda eğlence olurdu.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramında
akşam balo yapılırdı. Kordonda
Askerlik Şubesi binası vardı,
saray gibi bir yapıydı, iki tarafında
merdiveni vardı. Protokol askerlik
şubesinin bahçesinde toplanırdı,
orada balo yapılırdı.
Zapti Mehmet Oynayacak dendi
mi Fethiye Kordona dolardı
Rodoslu tamircilik yapan Zapti
Mehmet vardı, Akşam kordonda
eğlence olduğunda Zapti Mehmet
önce Rodos havası sonra da Muğla
Zeybeği oynardı.Öyle coşardı ki en
sonunda da bir yumrukta sandalyeyi
kırardı. Kordonda eğlence olacağında
akşam Zapti Mehmet oynayacak
derlerdi, haydii çoluk çocuk
herkes toplanırdı kordona. Zapti
Mehmet'de oynar oynar coşunca
da, her seferinde bir yumruk vurur
sandalyeyi kırardı.
GENÇ KIZLARI HAYATA
TERZILER HAZIRLARDI
Okumayı seviyordum. Tarihim
çok iyiydi, bir sevmediğim ders
matematikti. Asker olmaya
özenirdim. Abimin ortaokul şapkası
vardı, onu giyerdim.
İlkokulu bitirdikten sonra
komşumuz vardı, anneme "Ben
bunu terziye götüreceğim" dedi.
Beni tuttu Mesure Hanımın yanına
getirdi teslim etti. Mesure abla bize
bir şeyler öğretiyor ama ücretini
ödüyorduk. 15'e yakın genç kızdık.
Fethiye'de o dönem genç kızları
hayata onlar hazırlıyordu. Mesure
abla vardı, Paspatur'da şimdiki
Meğri halının olduğu binanın
ikinci katındaydı. Kuyumcunun
Müzeyyen vardı. Ziraat Mühendisinin
hanımı Kadriye hanım vardı.
Fethiyeli kızlara biçki, dikiş, genel
ev düzeni ve davranışları öğretir
hayata hazırlarlardı. Ev düzenini
orada öğrenilirdi, arkadaşlık orada
öğrenilirdi.
TERZI MESURE HANIM
GÖRGÜLÜYDÜ
Terzi Mesure Hanıma 3 ay kadar
devam ettim. Kendi ihtiyaçlarımızı
yapacak kadar öğrendikten
sonra gitmedim. Mesure hanım
da Rodos kökenliydi. Çok görgülü
bir kadındı. Bazı kızlar vardı biraz

Okul Yılları

haşarıydı. O zaman ulaşım sepetli
motosikletlerle yapılıyordu. Bizim
kursun karşısında da motosikletçiler
beklerdi. Tabi çeşitli kıyafetler
dikiliyor, iç çamaşırı da dikiliyor.
Bir gün dikilen bir iç çamaşırı biraz
biçimsiz olunca kızlar bir birine
atarak şakalaşmaya başladılar
derken birinin fırlattığı çamaşır
açık pencereden fırlayıp aşağıda

makri

60-75.indd 70

bekleyen motorsikletcilerden
birisinin kafasına konunca Mesure
Hanım uzun süre pencereleri
açmayı yasaklamıştı. Öğlen yemek
için evimize gidiyorduk bir gün
de Kızlardan birisi bir arkadaşın
arkasına bez parçasını toplu iğneyle
tutuşturarak kuyruk yapıyor. Kız
bilmiyor eve öyle gidiyor. Kızlar
gidince motosikletçi gelip kapıyı
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çalmış; Mesure hanım kızlar
giderken kontrol edin diyerek
uyarmış. Mesure Hanım da bizi
toplayıp uzunca bir nasihat geçmişti
o gün.
Mesure hanım beni çok severdi.
Ben bir çok şeyi orada öğrendim.
Bir çok şeyi de Mustafa Karaören'in
eşi Saadet Yengemden öğrendim.
Saadet Yengem Rodosluydu.
Onların gelenek görenekleri, evi
çekip çevirmeleri daha farklıydı.
Çok iyi bir terziydi. Bizim sülalede
kim evlenecekse bir şey yapacaksa
Saadet yengem gider şunu şöyle
yapın bunu böyle yapın diye
anlatırdı. Herkes gider ona akıl
danışırdı. Kocasının akrabalarına da
düşkündü. Allah rahmet eylesin çok
iyi bir insandı.
TÜTÜN ZAHMETLI İŞTIR
Tütün zahmetli bir iştir, dikme
zamanından başlar toplanıp
dizilinceye kadar sürer bu zahmet.
Ocak ayında ocaklara fideler atılır.
Fideler büyüdükten sonra yaşlılar

fideleri çekip demet demet toplarlar.
Toplanan fideleri gençler de tarlaya
diker. Tütün büyümeye başlar,
ondan sonra çapası gelir. 2-3 kez
çapalanır. Sonra kırma zamanı
gelir. Kırma zamanı ameleler tütün
tarlasına taşınır. Fethiye ovası
hareketlenirdi. Her ağanın kendi
ameleleri vardır ve her ağanın
tarlasına çardaklar kurulurdu.
Ameleler aileleriyle orada bulunan
çardaklara yerleşirler. Her aileye bir
çardak verilir. Bir tanede büyük bir
çardak kurulur.
MUSTAFA KARAÖREN
ÇOK YARDIMSEVERDI
Yazın o kısa gecelerde saat
birde kalkıp tarlaya tütün kırmaya
gidilir, sabah saat 8-9'a kadar da
tütün kırmaya devam edilirdi.
Serinlikte tütün dalları kırılır, sıcak
olunca yumuşar ve kırılmaz. Zaten
bu yüzden tütün gece serinlikte
kırılır. Tütün kırma işi bittikten
sonra herkes kahvaltısını yapar
sonra büyük çardakta toplanılırdı.
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Hasırlar yayılır, toplanan tütünler
ortaya dökülür, sonra dizme başlardı.
Tütün dizerken kimisi konuşur,
kimisi geceden uykusuz kalmış
uyuklar, kimisi uzanırdı. O arada
çoluk çocuk aralarda oynar, kimisi
kavga eder, tam bir curcuna olurdu.
Hiç unutmam tarladan geldik,
kahvaltı hazırlanacak. Biz kahvaltıyı
hazırladık yiyoruz. Yan taraftan
Karanfillerden bir işçi aile vardı,
tarladan geldikten sonra evin kadını
kahvaltı hazırlamış, bu arada evin
erkeği de tütün dizmeye başlamış.
Ama tütün dizerken de kahvaltıya
çağrılmayı bekliyor. Kadın kahvaltıyı
hazırlıyor çoluk çocuk oturup
yiyorlar. Kadın ve çocuklar gelince
adam soruyor kahvaltı ne oldu
diye kadın da biz yedik kalmadı
diyor. Bir bağrışma oldu, güm güm
diye ses geldi. Her halde hanımını
dövüyor diye korktuk koştuk baktık
Adam eline almış tencereyi pat pat
yere vuruyor. Onu hiç unutamam
günlerce güldük ona.
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Yazın açık hava sinemaları
olurdu. Tütün tarlasında çalışan
ameleler sinemaya gitmek isterdi.
Antik tiyatronun üzerinde yazlık
sinema vardı. Ovadan bakınca
onun ışıkları görülürdü. Ameleler
toplanır "Murat Ağa bizi sinemaya
göndersene" derlerdi. Murat Ağa da
" bulgur pilavını yiyin de yatın renkli
film görürüsünüz" derdi. Murat
Ağa göndermezdi. Ama Mustafa
Karaören gönderirdi. Ameleleri
traktöre doldurur sinemaya yollardı.
Ama ertesi gün herkes uykusuz
kaldık demez aynı enerjiyle
çalışırlardı. Mustafa Karaören çok
yardımseverdi, çok iyi bir insandı.
Tütün sonunda da davulcusu
zurnacısıyla eğlence yapardı.
Hakkınızdır eğlenin derdi.
Babam rahmetli anlatırdı, ben
onlara yetişemedim;İhalelere girer
askeriyenin iaşesini yüklenirmiş,
Depboy'daki alayın yemek ihtiyacını
(erzak iaşesini) Mustafa Karaören
karşılarmış. Etleri falan hep Mustafa
Karaören karşılarmış. Mustafa
Karaören'in Tersane Adasını kiralar,
orada besicilik yapardı. Ben onu
hatırlıyorum. Çok ileri görüşlü bir
adamdı. O dönemde, bundan 50-60
sene önce besicilik yaparken, etleri
bugünkü gibi paketleyip satmayı
hayal ederdi, onları düşünürdü. O
dönemde sistemli besiciliğinin ilk
başlangıcı da odur.
1957 Depreminden sonra şimdi
Allahverdi diye bilinen, Mustafa
Karaören Caddesindeki yerde büyük
bir bahçesi vardı, orada insanların
geçici konaklayabileceği yerler
yaptırdı. Kızılay yardımı gelinceye
kadar da kazanlarda yemek
hazırlatıp Fethiye halkına sıcak
yemek verdi.
Geçici konaklama alanına
insanların banyo ihtiyaçlarını
karşılamaları için 2-3 göz yer
yaptırdı. Bunlara kadar düşünürdü.
100 Dönüm arazinin üzerinde
tütüncülük yapıyordu, besicilik
yapıyordu. Sebzecilik yapıyordu.
İşleri kontrolünden çıktı. Para
yetiştiremez oldu. Faizle borçlandı.
Ödeyemeyince borçlara faiz bindi.
Ödeyemeyince borçlara karşılık

arazilerini verdi. Varlığını bu şekilde
kaybetti. Ama hiç kimseye de
borcu kalmadı. Kendi mal varlığını
tasfiye ederek borçsuz bir şekilde
Mustafa Karaören adını bırakarak bu
dünyadan göçtü.
Mustafa Amcam ölmezden
5-6 gün önce ziyaretine
gitmiştim. Oturup sohbet
ediyorduk. Evlatlarıma fazla bir
mal bırakamadım ama borç da
bırakmıyorum, yalnızca bir anı
bırakıyorum dedi. Mesela bir eşeği
gördün mü yada falancayı gördün
mü diye sorduğunda, Karaören'in
Allahverdinin orada gördüm veyahut
Langarda gördüm deseler o anı bana
yeter dedi.
Fırıncı Soydemir'lerin annesi
Melahat, Mustafa Amcamın
en küçük kızıdır. Ve onlar da
Karaören'in Melahat'ın çocukları
diye anılır. Onlara da söyledim;
Dedeniz size mal mülk bırakmadı
ama çok güzel bir anı, isim bıraktı
diye..
OKALIPTÜSLÜ YOL
ÇOK GÜZELDI
Genç kızlar Ovaya tütün dikmeye,
tütün çapalamaya giderdi. Fethiyeli
gençler de Okaliptüslü yoldaki
kahveye oturup tütünden gelen
kızları seyrederdi. Fethiye'nin
gençleri, o zaman ki gençler
şık giyinirlerdi, takım elbiseli,
biryantinle taranmış saçları ve ruğan
ayakkabıları ile çapadan yada tütün
dikmekten gelen kızları seyretmeye
gelirlerdi. Bu nedenle tütün zamanı
akşamları Okaliptüslü yol hareketli
olurdu.
BENI TÜTÜNDE
GÖRÜP BEĞENMIŞLER
Bizim tütünde çalışan Arnavut'lar
vardı. Benim kayınvalidem de
Arnavut şoför Sabit Zorlu'nun
ablası oluyor. Servet Sülüntay'da
kayınvalidemin dayısının oğlu oluyor.
Onların hanımları bizim tütünde
çalışıyor. Beni beğenmişler. Gidip
kayınvalideme söylemişler. Rahmetli
eşim o zaman; Sıtkı Koçman'ın
Karaçulha'nın üstünde madeni vardı,
orada elektrikçi olarak çalışıyor.
Oraya Kurup denilen kamyonla
gidip geliyor. Benim için tütüne
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gidiyor demişler. O zaman Fethiye'de
kadınlar bisiklete binmesi alışılmış
bir şey değildi ama Bir bisiklete
babam biniyordu, bir bisiklete ben
biniyordum tarlaya tütün dikmeye
gidiyorduk. Benim bisiklete binmemi
yadırgıyorlardı; kız bisiklete mi biner
diye. Tarif etmişler, görmüş. Geldiler
istediler, kısmet oldu evlendik. İyi
ki onunla evlenmişim. Ben şimdi
Paspatur Çarşısında barlar sokağı
denilen yerde bulunan Elma Barın
olduğu binaya gelin geldim.
DÜĞÜNLER GÜZEL OLURDU
Eskiden Fethiye'de düğünler çok
güzel olurdu. Hafta başında kızın
çeyiz çıkardı. Ertesi gün kızın en
yakın akrabaları giderler eve çeyizi
yerleştirirlerdi. Benim çeyizimi
Mustafa (Karaören) Amcamın
eşi Saadet yengem, teyzelerim,
yakınlarım yerleştirmişti. Ertesi
günü gelin hamamı olurdu. Oğlan evi
bir çuval sabun alır, iki kasa gazoz
alır, kız eviyle birlikte hamama
gidilirdi. Hamamın ücretini de oğlan
evi öderdi. Ertesi gün akşam kız
evinde küçük kına olurdu. Oğlan
tarafı kendi evinde içer eğlenirdi.
Cumartesi günü de resmi nikah
olurdu. Önceden belediyede
yapılıyordu, oda küçük olunca Yılmaz
sinemasında yapılmaya başlandı
veyahut Havra'da yapılırdı. Havra
uzun ve güzeldi. Benim nikahım
Havra'da yapıldı. Nikahta gelin
siyah etek döpiyes, başında siyah
tüllü şapka, ellerine siyah eldiven
giyerdi, damat takım elbise giyerdi.
Nikahtan sonra gelin ile damat önce
oturacakları eve gelir, sonra kız
evine giderdi. Nikah olduğu o günün
akşamında kına gecesi olurdu.
İsteyen kına gecesinin bitiminde
gider isteyen gelin alma merasimine
kalırdı. Ben kına gecesinden
gittim gelin alma istemedim, tören
sırasında güpegündüz gelinin başına
tutulan şemsiye geleneği saçma
geldi bana. Şimdi o düğünlerden
geriye bir şey kalmadı.
Arnavut mahallesinde düğün
var dendi mi kimse kalmaz
toplanılırdı. Arnavutlar çok şen
insanlardı. Arnavut Mahallesi Ovacık
Köprüsünden başlar Uysalların
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Petrolünde biterdi. Orası da
Rumlarınmış. Mübadelede Rumlar
gidince gelen Arnavutlara verilmiş.
Kayınvalidem Üsküp'ten gelmiş.
Kayınvalidemin dayısı Ali Rıza bey
de Atatürk'ün arkadaşıymış. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğunda Tarım
Teşkilatını ilk organize eden kişi.
O Ankara'da olduğu için
kayınvalidemlere Bursa'dan yer
tahsis etmiş. Kayınvalidemin
annesi Behice Hanım Ali Rıza Bey
onları karşılamaya gelmedi diye
onun tahsis ettiği yere gitmemiş
Fethiye'ye gelmiş. Nasip nereden
nereye.
Evlendiğimizde eşim
Karaçulha'da Sıtkı Koçman'ın
madeninde elektrikçi olarak
çalışıyordu. Karaçulha'daki maden
kapanınca Ula Karaböğürtlen'de
bulunan madene geçti. Orada
3 yıl kaldık. O sırada Fethiye
Belediyesinin elektrik şebeke
amirliği gibi bir kadrosu oluşmuş.
Eleman bulamayınca eşime teklif
ettiler. Eşim de daha düşük maaş
vermelerine karşın memleketim
diye kabul etti. Fethiye'ye
döndük. Eşim 30 yıl daha Fethiye
Belediyesinde çalıştı, elektrik işleri
TEDAŞ'a devredilince kısa süre de
TEDAŞ'ta çalıştı ve emekli oldu. İki yıl
önce de kaybettik.
Biz Karaböğürtlen'den

geldiğimizde burada santral
çalışıyordu. Elektrik fabrikası
denilirdi, şimdiki Balık Pazarı
tarafındaydı. Fethiye büyüyüp
genişledikçe motorlar yetmez
oldu. Deprem evleri de yapılınca
santral eski garajın, şimdiki köy
dolmuşlarının kalktığı yere taşındı.
Gittiler Samsun'dan makineler
getirdiler, onu kurdular. Bu sefer
sanayi gelişmeye başladı. Elektrik
yine yetmez hale geldi. Elektrik
yetmeyince, bir sürer şehre bir süre
sanayiye münavebe ile elektrik
verilmeye başlandı, sanayinin
işi durunca eşime kızıyorlardı
elektriğimizi kesiyor diye. Hatta bir
gün dövmeye kalkışıyorlar.
EŞIMIN IŞI ÇOK ZORDU
Eşimin işi çok zordu. Elektriğin
makineyle üretilmesinin yanında o
eski demir direklere insan gücüyle
çıkılırdı. Tesisat çekilmeye, bakım
ve tamirat için insan gücüyle
çıkılırdı. Kışın geceleri rahat uyku
uyumazdık. El feneri ve şemsiye hep
hazır olurdu, merdivenin başında
asılı olurdu. Elektrik ha şimdi
gidecek ha şimdi gidecek, bir şimşek
çakar hadii elektrik gitti. Eşim
kalkardı, giyindirirdim giderdi arıza
aramaya.
HAMAM SOKAĞI ÇOK GÜZELDI
Hamam Sokağına gelin olarak
geldim. Komşularımız çok iyiydi.
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Rahmetli kayınvalidem, görümcem
vardı. Kaynım eşinden ayrılmış
iki çocukla da o geldi. Evimiz çok
kalabalıktı. Ama çok neşeliydi.
Herkes birbirine saygılı ve bağlıydı.
O günleri çok arıyorum. Komşuluk
ilişkisi bambaşkaydı. Yanımızda
Rodos'tan gelen terzi Reşat bey
ve karısı Nigar hanım otururdu.
Biri keman biri ud çalardı. Onların
yanında bahçıvan İbrahim beyle
eşi Emet hanım otururdu. İbrahim
efendi Fethiye'nin ilk soğuk
demircisidir. Simbad Halının
olduğu yer atölyesiydi. Karşıda
Kumsaati Barın olduğu yerde üç
tane birbirinden güzel ev vardı.
Onlardan ortadakinde Fethiye'nin
ilk uzak yol kaptanlarından reis
dedikleri Manda İbrahim oturmuş.
Mango Barın olduğu bina Canbolat
Gürbüz'lerin eviydi. Sakine hanım
vardı annesi. Çok bilgili ve görgülü
bir insandı. Fethiye'nin ilk bayan
memurlarındandır. Tahsildarlık
yapmıştı. Öğle saatlerinde
penceresinin kenarında divanı vardı,
ona oturur kitap mecmua okurdu.
Okumayı çok severdi.
O dönemde romanlar
okuyanların arasında değiştirilir,
okuyamayanlara da akşam
oturmalarında anlatılırdı. Radyo
falan tek tük bulunuyordu, öyle
her evde bulunmuyordu. Akşam
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Yaşam
gezmelerinde tombala, fincan oyunu
oynanırdı. Filmler anlatılır filmlerin
kritiği yapılırdı. Sakine hanım ile
Burunsuz Ahmet Bey ve Salih Zeki
Pekin'in halası (Pekin'lerin) Şükriye
hanım vardı o çok iyi anlatırdı.
Şükriye hanım yemek ve reçel
üzerine Fethiye'de bir numaraydı.
Depremden önce kordon çok
güzeldi. Ben gelin geldiğimde daha
yıkılmamıştı. 1957 depreminden 26
gün önce evlenmiştim. 29 Martta
evlendim, 24 Nisanda büyük deprem
oldu.
KORDON FETHIYE'NIN EN
KALABALIK YERIYDI
Kordonda hurma ağaçlarının
yanında Salih Zeki Beylerin evi vardı.
Yanında Mithat Sakaroğulları'nın
evi vardı. Kauçuk ağaçlarının
yanında da Hüseyin Berkl'lerin evi
vardı. Onun yanında küçük bir bina
vardı, Gümrük binası. Ondan sonra
meydan vardı, okaliptüs ağaçlarıyla
çevriliydi. Üç tane kahve vardı
kordonda. Kenan Ağanın kahvesi;
genelde eşraf giderdi. Şabanın
kahvesi; genelde balıkçılar giderdi.
Şehir kulübü genelde bürokratların
gittiği yerdi.
Paspatur'da Abbas'ın kahvesi
vardı; herkes giderdi oraya. Şimdi
ördeklerin bulunduğu havuzun yanı.
O havuzun olduğu yerden çıkan
sular paspaturlarla (üzeri açık küçük
su kanalı) denize akardı. Bizim
oturduğumuz eski evin önünde de
vardı o paspaturlardan.
Bizim evin merdivenlerinin
yanında kuyu vardı. O kuyudan
çıkan suyun fazlası da paspatura
giderdi.
Kemal Kaya'nın binasının
karşısında Halkevi vardı. Gençler
oraya dans öğrenmeye giderdi. Hem
de enstrüman kursu veriliyordu.
Kurs günü Fethiyespor maçı varsa,
gençler kurstan sonra hep birlikte
marş söyleyerek maça giderlerdi.
ESKIDEN INSANLAR
DAHA SAYGILIYDI
Eskiden insanlar daha saygılıydı.
Salih Zeki Bey orta boylu çok temiz
giyinirdi, foter şapkası başında
elinde bastonu yazıhanesine
giderdi. Yazıhanesi de Türk Hava

Amcaoğulları İbrahimve Sami
Karaören(sağdaki)

Kurumunun olduğu yerdeydi.
Kayalı Murat Ağa takım elbisesi,
kravatı, körüklü çizmesiyle gezerdi.
Erkek Mehmet Ağa da öyleydi.
Şimdikilerde öyle bir şey yok. Bir kot
geçiriyorlar tamam bitti. Kıyafete
özen hem kendine hem de topluma
saygıdır aslında.
DEPREM YIKTI GEÇTI
Deprem ramazan ayında
oldu. O dönemin adetlerine göre
büyüklere gelin gezmesi yapılırdı.
Beyimle birlikte Mustafa Amcamı
( KARAÖREN) ziyarete gitmiştik
Allahverdi'ye. Orada otururken
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başladı sallamaya. Biz hepimiz
hemen dışarı çıktık. Abidin Ay'ın
eşi Tülay o zaman küçüktü. O
içeride kaldı, yengem çocuğum
içeride kaldı diye bağırıp ağlıyordu.
Amcamın büyük kızı Gürel vardı,
Tülay'ın ablası, hiç düşünmeden
pencereden girerek Tülay'ı kapıp
çıktı dışarı. O zaman Fethiye'den
bir çığlık koptu, biz Ovadan duyduk.
Elektrikler söndü. Gece gökyüzüne
bir toz bulutu kalktı. Teravih namazı
zamanıydı. Hacı Halil Efendinin
yaptırdığı caminin minaresi
yıkılmıştı, sonraki depremde de
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kendisi yıkıldı.
Amcam bisikletle Langara
giderek hayvanları kurtarmıştı.
Tabi ağılın kapısı kapalı olunca
yıkıntıların altında kalmışlardır diye
koşuyor.
Bizim evde bir şey olmadı, köşeler
biraz açılmıştı sonradan onarıldı ve
biz uzun süre o evde oturduk, kızım
Işık Taban da o evde doğdu. Hala
da ayakta o ev. Deprem sonrasında
evler oturulamaz hale gelince
çadırlara gittik. Uysalların yerinin
karşısında kayınvalidemlerin yeri
vardı orada çadır kurduk. Kızılay'dan
çadır almadık. Kızılay'ın çadırları
gelmeden beyimin çalıştığı şirket
iki tane çadır gönderdi, onları
kurduk. Birinde biz kaldık diğerinde
kayınvalidem ile görümcem kaldı. 34 ay orada kaldık. Sonra yine evimize
geldik. İlk 2-3 gün Kızılay yiyecek
verdi. Ondan sonra herkes kendisi
tedarik etti yiyeceğini içeceğini.
Yıkılmayan bakkallardan alış veriş
yapıldı. Daha ziyade Kesikkapı
tarafı yıkılmadı. Dükkanların çoğu
oradaydı.
DOKTOR ZAHIY BEY HER
HASTALIĞA BAKARDI
Sahra hastanesi vardı. Ama
ondan önce askeriye Ali Onbaşının
oraya çadıra revir kurdu. Hastalara
bir süre orada müdahale edildi.
Belediyenin arkasına barakadan
hastane yapıldı. Hastane depremden
önce şimdi Ziraat Bankasının
arkasındaki çocuk parkının olduğu
yerdeydi. Rumlardan kalma bir
binaydı. Yukarısında dört odası
vardı, dört oda da aşağıda vardı.
O zaman Zahit Bey vardı doktor.
Doğuma da o girerdi ameliyata da o
girerdi, iç hastalıklarına da o bakardı.
Fethiye'nin tek doktoruydu. Bazı
hastalara giderken giyinmezdi bile.
Pijamalarıyla bisiklete biner giderdi.
Halkla iç içeydi.Derpremden sonra
Baraka hastane yapıldı, bir süre
hastalara orada bakıldı. Ondan sonra
Yeni Caminin karşısındaki hastane
tamamlandı O zaman bize göre en
lüks hastane orasıydı.
FETHIYE ŞANTIYEYE DÖNDÜ
Paspatur çarşısında, yamaçlarda
ve Çarşı caddesinde eski evlerin
bir kısmı aslında ayakta kalmıştı

ama. Yıkılmayan evlere de sahip
çıkılamadı, eskiye ait bir şeyimiz
kalmadı. Yaşar Akgün'ün orada
Erkek Mehmet Ağanın evi kaldı
bir tek Çarşı Caddesinde doğru
düzgün restore edilmiş. Erkek
Mehmet Ağanın evinin karşısında
yol boyu Rumlardan kalan cumbalı
evler vardı. Cumbaların camları
renkliydi. Orada Hamit Kaptanın evi
vardı, Şükrü Bolel'in evi vardı. Rıza
Akgün'lerin, Ahmet Ustanın evi
vardı. Akdağlar'ın evi vardı, ondan
sonra da Yörük Fethi'lerin evi vardı.
Depremden sonra Fethiye'nin
eski tadı kalmadı. Şimdi de tamamen
gitti. Depremden sonra mekanların
sahipleri gitti, kimisi taşındı kimisi
öldü. Varisler yerleri satmaya
başladı. Kalabalıklaştıkça bozulmaya
başladı Fethiye.
Ben gelin geldiğimde bizim
mahallede her gün her evde
Kuranı Kerim okunurdu. İnsanlar
açık görüşlüydü, dinine bağlıydı.
Ahlak vardı, saygı ve sevgi vardı.
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Geçenlerde hanımlar beni bir
toplantıya çağırdı. Şunu yapmayın
bunu yapmayın diyorlar. Açtık
ellerimizi dua ediyoruz; duanın
arasında ellerini ters çevirdiler.
Biz duayı bu şekilde yapıyoruz
dediler. Bu din yeni mi çıktı, bunlar
nereden çıkıyor dedim. Ondan sonra
da beni toplantılara çağırmadılar.
Benim kayınpederim Fethiye'nin
hocasıydı. Elmalılı Hüseyin derler.
Kayınpederimin kardeşi İstiklal
madalyası taşıyan Hafız Mehmet
Emin Çağlayan dır. Babamın babası,
dedem rahmetli hacıydı, Hacı Yusuf
derler
Yani; Bizler geleneklerini,
inançlarını bilen hakkıyla yaşayan
insanlarız, şimdilerdeyse her şey
ucuzlatıldı, yozlaştırıldı.
Bu yüzden de Kaya Köyünde
anneannemin yıkık bahçe evini
onardık, küçük, sevimli bir sığınak
haline getirdik, toprakla uğraşarak,
çiçeklerimle konuşarak orada
yaşamayı seviyorum artık.
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Teleferiğin ihalesi
turizmcileri memnun etti
"SKYWALK BABADAĞ&FETHİYE" marka adını alan Babadağ Teleferik Projesinin
ihale edilmesi, bölge işletmecilerince memnuniyetle karşılandı.

B

abadağ mesire alanının
ihalesini FTSO’nun
kurduğu Güç Birliği
Şirketinin almasından
sonra bölge turizmi
için geçmişte yaşanan sıkıntıların
tekrarlanmayacağı düşüncesiyle
rahat bir nefes alan Fethiye'de

bulunan Sivil Tolum Örgütleri,
Babadağ Teleferik Projesinin
ihale edilmesinden de oldukça
memnun. STK Temsilcileri,
teleferik sayesinde turizmin
12 aya yayılmasının bir ayağını
oluşturduğunu belirterek Fethiye
markasının diğer unsurlarının da

hayata geçirilmesi gerektiğinde
birleştiler.
Teleferiğin ihale edilmesiyle
ilgili olarak görüştüğümüz FETOB
Başkanı Bülent Uysal ve Pilot
Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız
düşüncelerini şu şekilde dile
getirdiler;

FETOB BAŞKANI BÜLENT UYSAL
Bölgemize çok ciddi katkı
sağlayacağını düşünüyoruz. Babadağ
Teleferik projesi başlı başına bir
marka değeridir. Ölüdeniz gibi, 12
Adalar gibi Babadağ Teleferik projesi
de Fethiye'nin bir marka değeri
olacak projedir. Fethiye ve Ölüdeniz'i
çekim merkezi haline getirecek bir
projedir. Tamamlandıktan sonra
yılda 500- 600 bin kişinin çıkması
bekleniyor. Yılda 1 milyon kişi
Babadağ'a çıkabilir deniyor. Bunlar
çok büyük rakamlar. Fethiye'ye
ekonomisine katkı sağlayacak
bir proje. Babamın, 1989- 1999
dönemleri arasında belediye meclis
üyeliği yaptığı dönemde, teleferiğin
kurulması için oluşturulan Babadağ
Teleferik Komisyonunda görev
yaptığını biliyorum. Bu konu yaklaşık
30 yıldır konuşuluyordu. Daha önce
teleferiğin yapılması için girişim oldu ama hiç bir
çalışma yapılmamıştı. FTSO'nın yaklaşık 5- 6 senedir
yaptığı çalışma sonunda izinler alındı ve 3 Nisan'da
ihale edildi. İhaleyi alan şirketi İnşallah başarılı olur ve
teleferiği bir an önce hayata geçirir.
TELEFERIK ILE YAMAÇ PARAŞÜTÜ ÇOK IYI
BIR IKILI OLACAK
Yamaç paraşütü bölgemizde ciddi bir sektör
haline geldi. Ölüdeniz ve yamaç paraşütü ciddi bir
ikili oluşturuyor. Yamaç paraşütü dendiğinde ilk akla
gelen yer Babadağ ve Ölüdeniz ve dolayısıyla Fethiye.
Teleferik Projesi tamamlandığında Fethiye'ye çok
ciddi katma değer sağlayacak. Turizm sezonunun
uzatılmasına katkı sağlayacak bir proje. Yıllardır
turizmin 12 aya yayılması için çalışma yapılmasını
savunuyoruz, bu proje o çalışmaların bir ayağıdır.
Fethiye ve Ölüdeniz'e kar yağmıyor. Babadağ'da
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kar yağıyor ve siz Babadağ'a
teleferikle çıkıp kar yağmasını
seyrettiğinizi düşünün. Çok önemli
bir özellik olacak. Fethiye'ye
bir marka olarak baktığımızda
o markayı oluşturan unsurlar
var. 12 Adalar, Kaya Köyü gibi
Teleferik projesini de Fethiye'ye
değer katacak unsurlardan biri
olarak değerlendirmeliyiz. Fethiye
turizminin 12 aya yayılmasına
ciddi katkı sağlayacak bir unsur.
Özellikle şehir içi otellerin 12 ay
çalışmasına katkı sağlayacak
unsurlardan biri. Bunun gibi
diğer projelerinde gerçekleşmesi
Fethiye turizmini ve ekonomisini
canlandırır. İnsanlar 12 ay
boyunca Eyfel kulesine
çıkıyorsa Babadağ'a çıkmak
içinde 12 ay boyunca Fethiye'ye
gelir. Bunu tamamlayacak unsurları da hayata
geçirmek lazım. Bitirilemeyen Antik Tiyatromuz var,
tamamlanması lazım. Fethiye Kalesinin restorasyonu
var, tamamlanması lazım. 100 senedir yaşayan Kaya
Köyümüz var, böyle giderse 100 sene sonra yok
olup gidecek. Yok olmasının önüne geçilmesi, bir an
önce restore edilmesi lazım. Bunların hepsi Fethiye
markasına katkıda bulunacak unsurlardır.
Teleferiğin hayata geçecek olmasından mutluyuz
Babadağ Teleferik projesinin hayata geçmesinden
dolayı çok mutluyuz. Diğer unsurların da hayata
geçmesini diliyoruz. Babadağ Teleferik projenin
gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri, özellikle
FTSO Başkanı Akif Arıcan ve yönetimini kutluyor ve
teşekkür ediyorum. İnşallah planlanan zamanında
tamamlanır ve faaliyetine başlar. Bizde Babadağ'a
teleferikle çıkar Ölüdeniz'i seyrederiz.
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PILOT KOOP. BAŞKANI CELAL YILDIZ
Öncelikle ihale alana da verene
de hayırlı olsun. Babadağ Teleferik
projesi yıllardır yapılmasını
beklediğimiz bir olaydı.
Bir çok şirket geldi, teleferik
yapacağız dedi. Orman giriş parasını
aldı, yüksek meblağlara çıkarttı,
parayı aldı gitti. Yıllarca bunları
yaşadık, yıllarca yılan hikayesine
döndüğünü dinledik. Ama şu anda
görünen durum çok ciddi, FTSO
tarafından tüm izinleri alınarak
ihale yapıldı ve bir şirket teleferik
projesini yapmak için ihaleyi aldı.
Pilotlar olarak olaya gözlemci olarak
yaklaşıyoruz. Çünkü bu sistemin en
önemli kısmını biz oluşturuyoruz.
İhaleyi alan şirket yetkilileri bizimle
diyaloga geçecektir diye umuyoruz.
Çünkü teknik anlamda olsun,
ticari anlamda olsun ciddi katkımız
olacaktır. Onları olumlu şekilde yönlendirebiliriz.
Hayırlı olsun diyoruz.
TELEFERIK BÖLGE TURIZMINE CIDDI KATKI SAĞLAR
Babadağ teleferik projesi bölgeye çok ciddi katkı
sağlar. Bölgeye çok ciddi katma değer sağlar. Bu sene
belki de 100 bin kişiyi uçuracağız, 100 binin altına
inmiyoruz. Bunun yanında bunun 10 katı insanın
da Babadağ'a gezmek için çıkacağını düşünüyoruz.
Hiç bir şeyi olmayan Ordu'da 700- 800 bin kişi
teleferikle dağa çıkıp manzara seyrediyor. Ölüdeniz
gibi dünyanın en güzel manzarasının olduğu yere
de bir milyon kişinin çıkacağını, bu hareketin uçuş
sayılarını da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.
Dünyaya baktığımız zaman en yüksek dağlara
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teleferiklerle çıkılıyor. Burada
da gelen insanlar araçlarla toz
toprak yutarak çıkacağına
daha kısa sürede manzarayı
seyrederek teleferikle çıkacak.
Çok güzel bir olay.
TELEFERIK YAMAÇ
PARAŞÜTÜNÜ DE DESTEKLER
Yamaç paraşütü bugüne
kadar Ölüdeniz'in tanıtımına
ciddi katkı sağladı. Bundan
sonra da yamaç paraşütünün
teleferikle birleşmesi bu tanıtıma
daha fazla katkı sunacaktır.
Yamaç paraşütüyle atlayanların
dışında teleferik olmayınca
buraya tatile gelenler buraların
yukarıdan nasıl göründüğünü
bilmiyorlar. Teleferik yapılınca
buraya gelen insanlar yukarıya
da çıkacaklar. Orada fotoğraf
çekip sosyal medyada paylaşacaklar, tanıdığı
insanlarla konuşurken anlatacaklar. O manzarayı
görenler, orada yaşananları görenler buraya gelmek
isteyeceklerdir. Buraya ekstradan gelenler olacaktır.
GÜVENLIK ÖNLEMLERINI ARTIRMALIYIZ
Babadağ'da güvenlik önlemlerinin arttırılması
gerektiğini düşünüyorum. Biz pilotlar olarak burada
yapılan hareketin güvenli olmasını düşünüyoruz.
Burada oluşabilecek bir kaza başta yamaç paraşütü
olmak üzere Ölüdeniz ve Fethiye turizmi ile teleferik
markasına da ciddi zarar verir. Bu hareketin gerekli
güvenlik önlemlerinin alınarak yapılması lazım. Bu
konuda teknik desteğimizi vereceğiz. Neticede amaç
bölgenin marka değerini yükseltmek.
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Gezi

Uros
Adası
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Titikaka Gölü üstünde ticari gemilerinde çalıştığı deniz seviyesinden 3810 metre
yükseklikte, dünyanın en yüksek Amerika kıtasının en büyük gölüdür. 8288
kilometrekare alana sahip olup, And Dağları’nın Altiplano adı verilen platosunda,
Peru, Bolivya arasında yer alır. Batı kıyısı Peru’ya, Doğu kıyısı Bolivya’ya aittir.

Fotoğraflar: Sermet Ünel
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Gezi

İ

nkalar, atalarının gökyüzünden
bu göldeki Güneş Adasına
indiğine inanıyorlarmış.
İnkaların yaşam alanları
genişledikçe buradaki yerlileri
de gölün üzerinde yaşamak
zorunda bırakmışlar. Bunlardan
biri de Uro Kabilesi imiş. Uroslar, göl
üzerinde yaşamak için yüzen adalar
yapmışlar.
Peru’nun Puno Şehrinden tekne
ile Uros Yüzen Adalarına gitmek
üzere yola çıktık. Adaların girişinde
ayrı devletmiş gibi, gümrük kapısı,
pasaporta turistik hatıra damgası
basan ve adalara giriş parası toplayan
kapı mevcuttu.
Tekneciler kendi aralarında
anlaşmışlar, adalara eşit dağılım
olsun diye sıra ile farklı adalara
gidiyorlarmış.
Biz sazlıktan oluşan adanın birine
yaklaştığımızda Ada sakini şişman
yerli hanımlar, bizi karşılamak,
tekneden inmemize yardımcı olmak
üzere koşuşturdular.
Adanın zemini tamamen sazdan
oluşuyordu. Etrafta gördüğümüz evler
de sazdan yapılmıştı. Ada dediğim
de 40-50 metre genişlikte adacıktı.
Çevremizde buna benzer başka
adacıklar da vardı.
Adacığın reisi Hanım, önce
ziyaretçilere tek tek hoş geldiniz
dedikten sonra, bizleri hasır
ruloların üstüne oturttu, kendi
dili olan Aymara’ca adaların nasıl
yapıldığını anlattı, yerel rehberimiz de
İngilizceye çevirdi.
Gölde 40 dan fazla yüzen
ada varmış. Yöreye özgü Totora
adı verilen bitkinin kökleri ve
kargıları kullanılarak bu adacıklar
oluşturulmuş. Balya şeklini vererek,
balyaları birbirine bağlayarak,
adaların zemini yapılıyor, suyun
üstünde rüzgarla sağa sola gitmesin
diye kazıklarla gölün zeminine
sabitleniyormuş. Daha sonra
sazlıklarla gezinti mahalli, kulübe
vs yapımı gibi şeyleri hazırda duran
maketleri üst üste koyarak canlı
olarak bize anlattı. Uros Adalarında
evler, damlar, yataklar, saldallar her
şey bu sazlardan yapılmış.
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Bu adacıklarda lokanta, market,
sağlık ocağı, kilise, ilkokul bile var.
Adalarda yaşayanlar bugün
itibarı ile adaların geleneklerini
yaşatarak turizmden gelir elde
ediyorlar. Kendi ürettikleri alpaka
yünü ürünler ve diğer turistik/
hediyelik eşyaları satıyorlar.
Yine kamışlardan yapılmış,
Puma kafası ile süslenmiş
teknelerle gezinti yaptırarak gelir
elde ediyorlar
Çocukların da yaşam alanı bu
adacık olmuş, kendi hallerinde
vakit geçiriyorlar.
Adaya yaptığımız gezi bitip,
teknemize bindiğimizde, ada
sakinleri de teknenin içine geldiler
ve koro halinde kendi dilleri
Aymara’ca bize şarkılar söyleyip,
elleriyle alkış yaparak tempo
tuttuktan sonra bizi Puno’ya doğru
mutlu bir şekilde yolcu ettiler.
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FTSO HUKUK MÜŞAViRi
AV. EZGi KULLUKÇU

Coğrafi işaret çiftçinin
gelirini yükseltir
Coğrafi İşaret; ürünün pazarda
farklılaşmasını ve kalitesinin
standartlaşmasını sağlar, ait olduğu
coğrafyanın bilinirliğini de arttırarak
dolaylı olarak turizme de destek verir.

G

ünümüzde pazar
ekonomisini artık bilgi
yönlendirmektedir.
Bilginin ekonomide
önemine değinen
pek çok ekonomistin de belirttiği
üzere tüketicilerin tercihlerini
yönlendirebilmesi için daha fazla
bilgi sahibi olmaları gerekir. İşte bu
noktada, sınai mülkiyet türlerinden
biri olan coğrafi işaretler, markalar gibi
tüketicilerine değerli bilgiler sunarak
araştırma maliyetlerini azaltan, hem
kalite hem de üne işaret eden, piyasa
başarısızlıklarının çözümünü sağlayan
potansiyel araçlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda tüketici tercihini
yönlendirmek, bölgenin ekonomik
kalkınmasına katkıda bulunmak,
kendi öz değerlerine sahip çıkmak
için “Bizim buraların nesi meşhur”
diye düşünerek yola çıkan Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye’nin
izlerini taşıyan, Fethiye ekonomisine
katma değeri olan ürünlerin coğrafi
işaret tescilini gerçekleştirmek için
çıktığı yola “Fethiye Domates”ini
tescil ettirmek ile başladı. Farklı
lezzeti, dayanıklılığı, bölgenin coğrafi
ve iklim özellikleri ve toprak yapısı
ile diğer bölge ürünlerinden ayrılan
Fethiye domatesi için üniversite
laboratuarlarında analizi çalışmaları da
gerçekleşmektedir.
“Fethiye domatesi”nin Türk
Patent Enstitüsü tarafından coğrafi
işaret tescili almasıyla Fethiye ve
Seydikemer bölgemizdeki domates
üreticileri bu ismi kullanabileceklerdir.
Bu hakkın üreticiye sağlanması,
ürünü üretenlerin ürünün üretiminde
belli bir kaliteyi korumasını zorunlu
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kılacak ve teşvik edecektir. Bu şekilde,
üreticilerimiz “Fethiye domatesi”nin
üretim kurallarına uyma konusunda
daha dikkatli davranacaklardır. Zira
üretim teknikleri hakkında denetimler
de gerçekleşecek, sürdürülebilirliği ve
izlenebilirliği sağlanacaktır. Başka bir
ifade ile “Fethiye domatesi”nin kalitesi,
tescil ile güvence altına alınacaktır.
Odamızın “Fethiye domatesi”ne
coğrafi işaret tescili yaptırmak
istemesinin bir diğer nedeni ise
coğrafi işaretlerin ürüne ilişkin
tanıtım işlevine sahip olmasıdır.
Başka bir ifade ile, coğrafi işaretin
bizzat kendisi reklam aracıdır,
tüketicinin satın alma kararında
etkilidir. Böylece coğrafi işaret taşıyan
“Fethiye domatesi” piyasada diğer
domateslerden farklılaşarak alıcıyı,
tüketiciyi, ithalatçıyı kendisine
çekecek ve müşterinin kendisine
yönelmesini sağlayacaktır. Gerçekten
de ürünün pazarlanmasında coğrafi
işaret ibaresi, yani ürünün belli bir
yöreye ait olduğunu ve o yörenin
bu ürünle meşhur olduğunu ifade
eden bir ibare olması tüketicilerin bu
ürüne yönelmesini sağlamakta, bu da
coğrafi işaretleri ürün farklılaştırması
anlamında önemli bir pazarlama
aracı haline getirmektedir. Böylece
“Fethiye domatesi” üretim yeri
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dışında daha çok pazarlanma imkânı
bularak pazar farklılaştırmasının
da bir parçası olacaktır. Öte yandan
“Fethiye domatesi” sahip olduğu
karakteristik ve geleneksel
özelliklerle, kalitesiyle ilçemizin,
bölgemizin tanıtımına da büyük fayda
sağlayacaktır. Çünkü coğrafi işaretler
bağlı oldukları yörenin prestijinin bir
parçasıdır. Örneğin “Damal Bebeği”
olmasa Damal’ın bilinilirlik düzeyi
bu derece olmayacaktı herhalde. Ya
da kaç kişi Mustafakemalpaşa’yı
tatlısından önce duymuştur? Bunlar
gibi daha pek çok örnekte ve ülke
tanıtımlarının yer aldığı broşür,
rehber, belgesel gibi çalışmalar ile
fuar ve organizasyonlarda, o ülkenin
coğrafi işaretinin sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Biz de domatesimizin
coğrafi işaret tescili almasıyla bunu bir
çok tanıtım faaliyetimizde kullanmaya
başlayacağız.
Sonuç olarak, bölgemizin
kalkınmasının, ekonomisinin
geliştirilmesinin en büyük
aktörlerinden olan “Fethiye
domatesi”nin tescil çalışmaları
Odamız tarafından üstlenilmiş olup;
ürünün tescili, kullanımı, gözetim ve
denetimiyle düzenli ve sistemli işleyen,
her aktörün etkin rol üstleneceği bir
çalışma yapılmaktadır.
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Yöresel Tatlar
KENAN YEŞİL (YAKAMOZ OTEL'İN ŞEFİ)
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K

Hazırlayan: Orhan OKUTAN

enan Yeşil; 1983
yılında Dalaman'da
doğmuş. 1998 Yılında
aşçı yardımcısı olarak
başladığı mesleğine
şef olarak devam ediyor. 3 Yıldır Şef
Mavi Fethiye Aşçılar Derneği üyesi.
2009 Yılından beri çalıştığı Yakamoz
Otel Restoranının menüsüne 5-6
yemek kazandırmış.
Farklı turizm bölgelerinde
alakart mutfaklarda çalışan
Kenan Yeşil, İstanbul uluslararası
Gastronomi yarışması yılın şefler
kategorisinde 2cilik, Fethiye
Gastronomi yarışmasında birincilik
ve kupa kazanmış. 2008 Yılında
Adnan Menderes Üniversitesinde
bir yıl Gastronomi ve mutfak
sanatları öğrencileri ile çalışan
Kenan Yeşil, 2009 yılında Yakamoz
Otelin restoranında mutfak şefi
olarak çalışmaya başlamış; "Yöresel
tatlarımızı modern dünya mutfağına
uyarlayarak oluşturduğumuz bir
menü ile çalışıyoruz ve bunun
karşılığı olarak da TripAdvisor
birincilik ve ikincilikler
ödüllendirdik" diyor.
Mesleğini çok seven Kenan Yeşil,
yöremizdeki değerleri tanıtmak için
çaba harcıyor; "Turizm bölgesinde
yaşıyoruz, çalışıyoruz. Bölgemizdeki
işletmeleri incelediğimizde, bir çok
işletme Hint Mutfağı, Çin mutfağı,
Avrupa mutfağının yemekleri ile
ülkemizin tüm illerinde yenebilen
türde yemekler yapılıyor. Her yerde
yapılan yemeklerde kullanılan
malzemeler kullanılıyor. Bölgemizde
bir tek bizim bölgemize has
yemekler yapılmıyor, yöremize ait
bitkiler kullanılmıyor.
GELENEKSEL YEMEK
KÜLTÜRÜMÜZÜ UNUTUYORUZ
Bölgemizin yemek kültürü,
geleneksel uygulamaları unutuluyor.
Bölgemizde, diğer bölgelerde
bulunmayan bir çok ot var ve bunlar
mutlaka ekonomiye kazandırılmalı
diye düşünüyorum.

Buraya gelen tatilciler bu
bölgenin yemeklerini de tatmak
istiyor ama fazla seçenek
bulduklarını söyleyemiyoruz. Burada
diğer taraflarda yapılan yemeklerin
aynısı belki biraz iyisi yada kötüsünü
sunuyoruz. Buraya gelen insanlar
zaten o yemeklerin en iyisini daha
kalitelisini yemiş oluyorlar.
DENEMEK IÇIN MALZEMEYI
IYI TANIMAK GEREKIYOR
Yemekleri deneme yaparak
buluyorum. Ama kullanılacak
malzemeyi tanımak gerekiyor.
Karışımın vereceği tadı, aromayı
ve miktarını bilmek gerekiyor.
Yemeği hazırladıktan sonra
gurme diyebileceğimiz kişilere ve
meslek büyüklerimize tattırıyoruz.
Verecekleri fikirlerle devam
ediyoruz. Bu tür denemelerden yeni
yemekler bulmaktan memnunum
ve çok seviyorum. Çok zengin
bir memlekette yaşıyoruz ve
bunu değerlendirmek istiyoruz.
Bölgemizdeki otları kullanmak,
diğer insanların damak tadıyla
birleştirmek için yola çıktım. Burada
müşterilerimizin büyük çoğunluğu
Avrupa'dan geliyor. Damak tatlarını
bildiğim için, bölgemizin otlarını
kullanarak onların hoşlanacağı
yemekler hazırlamaya çalıştım.
Müşterilerimiz çok sevdi ve yemeği
istiyorlar. Bonfile sarma gibi
bazı yemeklerimizi çok sevdiler
ve menümüzde bunun gibi 5-6
yemeğimiz var. Müşterilerimiz bu
yemeği başka yerde yeme şansı
yok. En fazla sattığımız yemekler
arasında kendi hazırladığımız,
menevişli bonfile sarma, dilkimenli
tavuk, elmalı balık fleto gibi
yemekler bulunuyor".
MENENGIÇLI BONFILE SARMA
Bu sayımızda Yakamoz Otelin
Şefi Kenan Yeşil'in hazırladığı
Menengiçli Bonfile Sarma
yemeğinin yapılışını anlatacağız.
Tarifini vereceğimiz yemeğin tüm
malzemeleri bölgemizde yetişiyor.
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Menengiçli
Bonfile Sarma
Malzemeler:

Bonfile, dağ körmeni, arapsaçı,
menengiç, 7-8 adet zeytin, tane
karabiber, deniz tuzu, un (galeta
ve buğday), 3-4 adet yumurta,
zeytinyağı, gravyer peyniri, pancar
turşusu, sarımsak, balzamik sirke.

Hazırlanışı;

Dağ körmeni, menengiç ve
arapsaçı ince ince doğranarak harç
hazırlanır. Tavaya biraz zeytinyağı
koyup, hazırlanan harç yarı pişinceye
kadar kavrulur. Daha sonra
yemeğimizde anason aroması kalması
için rakıyla terbiyelenir. Yemekte alkol
kullanıldığında alkol sıcaktan uçar
aroması kalır. Biraz krema koyularak
lezzeti sabitlenir. Daha sonra kıyılmış
zeytin ilave edilmesinin ardından iç
harç hazır hale gelir.
Zeytinyağı, tane karabiber ve deniz
tuzu ile terbiye edilerek bekletilen
bonfile, hamur gibi ince bir şekilde
açılır. Hazırlanan iç harcı bonfilenin
üzerine dökülerek üzerine graviyer
peyniri rendelenir. Daha sonra lahana
sarar gibi sarılır.
Sarma haline getirilen bonfile
yayvan bir tabağın içine konan mısır
ve az miktarda galeta unu ile kaplanır.
Daha sonra yayvan bir tabağa
kırdığımız 3-4 yumurta ile kaplanır.
Daha sonra tekrar un ile kaplanır.
Paneleme işlemi tamamlandıktan
sonra bonfile sarması ocakta
hazırlanan kızgın zeytinyağının içine
atılır. Bonfile az pişmeli. Bonfile sarması
5-6 dakika ocakta kalır. Üst kısmındaki
pane kızarınca et pişmiş olur. Paneleme
yapıldığı için et yağla buluşmayacaktır.
Üst kısımdaki un ve yumurta pişerken
içeride buharla pişer. Bonfile sarması
piştikten sonra dilimlere ayrılır. Sarı ot
sosu ve balzamik sirke ve sarımsakla
terbiye edilen pancarın üzerine konarak
servis edilir.
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ANKARA SİGORTA A.Ş FETHİYE ACENTESİ
FATMA ÖZRENDECİ

GELECEK, BUGÜNDE SAK

İ

lk olarak 2011 yılında kutlamaya
başladığımız Sigorta Haftası
etkinlikleri, bu yıl 29 Mayıs04 Haziran 2017 tarihleri
arasında kutlanacaktır. Daha
önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl
da sektörümüzden desteklerini
esirgemeyen, Fethiye'mizin dergisi
Makri'ye teşekkürlerimi sunarım.
Sigorta denince, insanımızın
aklına, özellikle son yıllardaki yüksek
prim uygulamasıyla adından sıkça
söz ettiren trafik sigortalarının
geldiğini tahmin etmek zor değil.
Eskiden tüm şirketlerin aynı
prim ve şartlarla kestikleri trafik
poliçelerinde, serbest tarifeye
geçilmesi, halkımızda olduğu
kadar biz sigortacılarda da, daha
rekabetçi ve kaliteli bir uygulama
beklentisi oluşturduysa da, maalesef
yaşanan süreçte, serbest tarife
uygulamasının, tüketiciler nezdinde
hiç de olumlu yankı bulmadığı
söylenebilir. Hazine ile sigorta
şirketlerinin arasında yaşanan
restleşmeler ve halkın yoğun
şikayetleri göz önüne alındığında,
bence en doğrusu, biran önce serbest
tarifeden vazgeçip eski uygulamaya
geri dönmektir. 12 Nisan 2017
itibariyle yürürlüğe giren tavan fiyat
uygulamasının, nispeten daha adil
bir uygulama getirmesi bekleniyorsa
da, öyle olup olmayacağını hepimiz
yaşayarak öğreneceğiz.
Ülkemizde popüler olan sigorta
çeşidi sıralamasında 2.sırayı,
tahmin edilebileceği gibi yine
oto branşı ürünlerinden biri olan
Kasko sigortası almaktadır. Peki
sigortacılık bunlardan ibaret midir?
Elbette ki HAYIR! Ülkemiz, hala
sigortalılık bilinci anlamında çok
çok gerilerde. Yani önümüzde daha
çok aşılacak engel, yürünecek yol
var demektir. Buna rağmen birçok
meslektaşımın, sektörel pastayı
büyütmek yerine, bir diğerinin
dilimine saldırdığını, hatta pastadan

dilim kapma yarışına acentelerin
dışında bankalar, kooperatifler ve
Ptt şubelerinin de dahil olduklarını
da maalesef üzülerek görüyorum. Bu
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konuda “Herkes kendi işini yapsın”
çağrımıza, şimdilik olumlu yanıt
alamamış olsak da, bu konuyu tekrar
dile getirmekte yarar görüyorum.
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SAKLIDIR
Çünkü sigortacılığı, ikinci işi olarak
yapan hiçbir kişi yada kuruluş,
acenteler kadar hizmet veremezler.

Bunca yıldır insanımızı sigorta
konusunda bilinçlendirmiş
olduğumu düşünsem de, daha
birkaç ay önce evini su bastığı
için kendisine tazminat ödemesi
yaptığım babamın “Kızım, sigorta
şirketi bana bu parayı ödüyor
ama sonra benden geri isteyecek
mi?” diye soru yöneltmesinden,
aslında kendi babamı bile yeterince
bilinçlendirememiş olduğumu fark
ettim. Olay şöyle gelişti;

telefonda kendisine “Baba merak
etme, zararını konut sigortandan
karşılarız” sözüme, uzun bir süre
sessiz kaldıktan sonra sadece
“Hayırlısı olsun “ diyerek karşılık
verebilmişti. Ödeme rakamı, 10
gün gibi kısa bir süre sonunda,
Sigortacılıkta adına muafiyet
dediğimiz kesintiler sonrasında
10.400.-TL olarak belirlenmişti.
Kendisinden banka iban no.sunu
isteyinceye kadar, demek ki
kendisine para ödeneceğine
inanmayan babam, nihayet artık
ödeme yapılınca, bu sefer de parayı
borçlanmış olabileceği ihtimalini
düşünmüş olmalıydı ki, bana o can
alıcı soruyu sormuştu. Gerçi bu soru
beni, kısa süreli bir umutsuzluğa
sevk etmiş olsa da, hemen toparlanıp
bu konuyu, sigorta haftasının anlam
ve önemine dair kaleme aldığım
bu yazımda işlemenin daha iyi bir
fikir olduğuna karar verdim. Çünkü
çeyrek asırdır bu işi yapıyor olmama
rağmen, bırakın ülkemiz insanın
bilinçlenmesini, kendi öz babamın
bile konuya tam anlamıyla vakıf
olamaması, başta trajikomik gibi
gözükse de, bence sektörün can
sıkıcı sorununun, asıl önemli noktası,
işte tam da burası. Ve eğer bu soruna
yeterince eğilip, babam gibi düşünen
milyonlara, sigorta’yı onların
kaygıları üzerinden anlatmadıkça,
bırakın ülkedeki sigortalılık oranının
artmasını, mevcut istatistikî
verilerden daha da aşağılara
düşmemiz işten bile değildir.

İzmit’teki üç katlı apartman
binasını, yılda 200.-TL gibi çok cüzi
bir prim karşılığında, paket sigorta
güvencesine aldığım evimizin zemin
katını, geçtiğimiz ocak ayında su
bastı. İçerisinde kiracının olduğu
evde, kiracının eşyaları hariç sadece
binaya yönelik yaklaşık 15.000.TL civarında bir hasar oluşmuştu.
İşin tuhaf yanı, babamın bu zararı,
sigortadan tazmin etme gibi bir
düşüncesi hiç oluşmamış olmalı ki,

Şimdi gelin bir senaryo yazalım.
Babam hayatında hiç kredi
kullanmamış birisidir ama farz
edelim ki ev kredisi kullanmış
olsun. Ülkemizdeki birçok insana
yapıldığı gibi ev kredisi almak için
gittiği banka, ona sorma gereği
bile duymadan evi için deprem ve
paket sigortası yapmış olacaktı.
Üstelik doğru bir poliçe düzenleme
ihtimali de çok düşük bir şekilde!
Tıpkı gerçek işi sigortacılık olmayan

Sigorta, en yalın ifade ile
insanların, kendilerini ekonomik
anlamda güvende hissetme
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
oluşturdukları sistemin adıdır. Bu
bağlamda, insanların kendilerini
güvende hissetme ihtiyaçları, sadece
oto sigortalarıyla karşılanmış olmaz.
Özellikle konut sigortaları hakkında
halkımızı bilinçlendirmemiz gerekir.
Yalnız bilinçlendirme faaliyeti
ile satış yapma kavramlarını,
birbirlerine karıştırmamalıyız. Çünkü
vatandaşlarımız, ne bankaların, kredi
alan vatandaşa cebren düzenledikleri
sigortalardan, ne de Ptt’nin sabit hat
alan müşterilerine promosyon amaçlı
sunduğu konut sigortalarından etkin
anlamda faydalanamayacaklardır.
İsterseniz bu düşüncemi, size
yaşanmış bir örnek üzerinden
anlatabilirim.
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kişi ve kurumların yaptığı gibi. Yani
verdikleri kredi tutarı kadarlık bir
sigorta güvencesi sunacaklardı.
Şimdi soruyorum size
n Sizce babam, sigortayı bana
değil de, bankaya yaptırmış olsaydı,
evini sel bastığında hasarını alabilir
miydi? Cevap, Sözleşmeden doğan
haklarını bilmediği için Hayır.
Çünkü beni bile, güvendiğinden
olsa gerek “Ne satın aldığı” hakkında
detaylıca sorgulamamış olan
babamın, ona fikrini dahi sormayan
bankacıyı sorgulaması düşünülemez.
Tabi hasar gerçekleşince, haklarını
bilmediği için başvuru yapmayan
babam da hasarını tazmin edemezdi.
n Peki, Sigortadan
faydalanamayan birinin, kış
günü, üstelik köşede bucakta bir
birikiminin olmadığı bir zamanda,
imdadına Hızır gibi yetişen sigortanın
faydalarını çevresine anlatması yani
sistemin gönüllü bir temsilcisi olması
düşünülebilir mi? Cevap yine Hayır.
n Peki, Sigortadan
faydalanamayan birinin, Kredi
ödemesi bittiğinde gönüllü olarak
sigorta yaptırmaya devam etmesi
beklenebilir mi? Cevap maalesef yine
Hayır.
Çünkü Zorunluluk, eylem odaklı
bir kavramdır. Yani kanun yoluyla
bir şeyi zorunlu kılmak, insanlara
o şeyi benimsetmeyi değil sadece
yaptırmayı sağlar. Bu durumda,
sigorta giderini, tıpkı kredi borcu gibi
yük olarak algılayan birinin, kredi
borcu bittiğinde sigorta yaptırmayı da
bırakmasına şaşmamak gerekir.
Umarım biz sigortacılar için
önemi büyük, bu anlamlı hafta,
başta Fethiye’liler olmak üzere tüm
vatandaşlarımızda, sigorta bilincinin
gelişmesine vesile olur. Zira Hayatta
hiçbir şeyin garantisi yoktur ama
sigortası vardır.
Sigorta Haftanız Kutlu Olsun
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Yaşam

Muğla İl ve İlçeleri Kültür
ve Tanıtım Derneği

İ

stanbul'da kurulan Muğla İl ve
İlçeleri Kültür ve Tanıtım Derneği,
25 yıllık serüveninde Muğla ve
ilçelerinin tanıtımını yaparken
İstanbul'da Muğlalılara da
yardımcı olmak için çaba sarf ediyor.
Dernek 1992 Yılında İstanbul’ da
yaşayan Hüdaverdi Aksen, Ömer
Boldağ, Nevzat Çakır, Adnan Çakır,
Ahmet Çakırağa , Hüseyin Sami
Çelik, Mehmet Eskişar , Mazhar
Fıstıkoğlu, Süleyman Gökbel, Erkan
Gürsel, Metin Karabenli, Orhan Kırlı,
Niyazi Öğmen ve Tamer Şahin’den
tarafından kurulmuş.
Muğla İl ve İlçeleri Kültür
ve Tanıtım Derneği Ferah Türel
Başkanlığında oluşan Yönetim
Kurulu şu isimlerden oluşuyor;
Mustafa Ertürk, Abdullah Kırbaş,
İlker Gören, Nimet Velioğlu, Basri
Akkoyun, Özgen Sevingül.
FTSO Başkanı Akif Arıcan'ı
ziyaret ederek tanıtım için işbirliği
teklif eden Yönetim Kurulu
üyelerince verilen bilgilerde
derneğin amacı ve yapılan
çalışmalar şu şekilde;
"Derneğimiz;
n İstanbul’da yaşayan
hemşerilerimizin birbirleri

ile bağlantılarını sağlayarak,
hemşerilerimiz arasındaki
iletişim ve işbirliği imkanlarını
güçlendirmek,
n Muğla ve yöresinin kültürünü
koruyup, yaşatarak ve geliştirerek
gelecek nesillere aktarabilmek,
n Muğla’ dan öğrenim görmek
için İstanbul’ a gelen öğrencilerimize
rehberlik yapmak,
n Muğla ve ilçelerindeki
resmi kurum ve kuruluşlar,
Sivil Toplum Kuruluşları, spor
kulüpleri ve sporcular ile iletişim
ve işbirliği içerisinde bulunarak
ortak faaliyetler gerçekleştirme
amaçlarına sahiptir.
Bu amaçlar doğrultusunda
da; panel, toplantı, yemekli
toplantılar, piknik, kurs, gezi
etkinlikleri düzenlemekte, kitaplar
yayınlayıp, öğrencilerimize burslar
vermekte, Muğla ve ilçelerinden
İstanbul’ a gelen kurum ve
kuruluşların etkinliklerine ve spor
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kulüplerimizin maçlarına katılım
sağlayarak destek vermektedir.
Büyük bir çoğunluğu üniversite
mezunu olan 350 üyesi ve seveni
ile Muğla İl ve İlçeleri Kültür ve
Tanıtım Derneği, daha güzel ve daha
yaşanılabilir bir dünya için eğitimi
birinci öncelikte görür.
Derneğimiz; 51 adedi 2016–
2017 döneminde olmak üzere
kurulduğu günden bu yana geçen
25 yılda Muğla’dan İstanbul’a gelen
bine yakın üniversite öğrencisine
öğrenim bursu imkânı sağlamış ve
onlara rehberlik yapmıştır.
Öğrencilerimizin birbirleriyle
tanışmaları, kaynaşmaları için
kahvaltı, gezi ve piknik etkinlikleri
düzenleyip bu etkinliklere
mesleklerinde başarılı olmuş
hemşerilerimizi konuşmacı olarak
çağırarak öğrencilerimizin bilgi ve
tecrübe kazanmalarına yardımcı
olmaktadır.
Derneğimiz tüm bu
faaliyetlerinin yanı sıra
kuruluş amacına da uyumlu
olarak Muğla’nın doğal
ve kültürel zenginliğinin
korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılması
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amacıyla çalışmalar yapmaktadır.
Eğitim, sağlık ve turizm
alanlarındaki çalışmalara
kurulduğu günden bu yana katkı
sağlamaktadır.
Muğlalı yazarların, sanatçıların
ve ayrıca yaptığı çalışmalarla
bilime ve insanlığa önemli
katkılar sağlamış büyüklerimizin
kitaplarının yayınlanmasına
desteklerde bulunan derneğimiz;
bugüne kadar;
n 2010’ da Muğla’nın yetiştirdiği
değerli bilim adamı Prof. Dr. Sedat
Katırcıoğlu’nun örnek alınacak
hayatını kitap haline getirmiştir.
n 2011’ de Muğla’mızın
yetiştirdiği önemli fotoğraf
sanatçılarından ve derneğimizin
Başkan Yardımcısı Abdullah Kırbaş’
ın helikopterden çekmiş olduğu
Muğla fotoğraflarını Muğla Valiliği
ile birlikte KUŞBAKIŞI MUĞLA adıyla
kitap haline getirmiştir.
n 2012 yılında İstanbul’ da
Yaşayan Muğlalılar İletişim
Kitapçığını yayınlamıştır.
Derneğimiz kısacası İstanbul’
da Muğla’yı ve Muğlalılığı bir
kültür haline getirebilmek için
çalışmaktadır.
Derneğimiz kurulduğu
günden bu yana pek çok faaliyet
gerçekleştirmiş olup bunların
başlıcaları şunlardır;
n Muğla Devlet Hastanesi’ ne ilk
diyaliz Makinesi’nin alınması
n Muğla ve ilçelerindeki
okullar için 1998 yılında 17’ şer adet
bilgisayar ve televizyon alınması
n Büyük Marmaris Orman
Yangını sonrası gece düzenleyerek
gelirinin bağışlanması
n MELSA Vakfı’nın Çırağan
Sarayı ve Movenpick Hotel’de
düzenlediği Muğla Bezleri ve Dastar
tanıtım sergi ve defilelerine destek
olunması
n Muğlaspor, Fethiyespor,
Bodrumspor, Köyceğiz
Belediyespor, Muğla Ormanspor’
a maddi desteklerde (sponsorluk,
forma reklamı) bulunulması,
İstanbul’daki maçlarında
giderlerinin karşılanması
n Turizm Fuarı için Muğla’

dan gelen kurumlara desteklerde
bulunulması, fuara gelenlerin
konaklamaları ve fuar etkinliklerine
destekte bulunulması
n Muğla’ dan gelen
yetkililerimiz, yöneticilerimiz ve
milletvekillerimizin İstanbul’da
ağırlanması
n Muğla kültürümüzün İstanbul’
da tanıtılması, yaşatılması yeni nesil
hemşerilerimize öğretilmesi için
folklor kursları, tarhana günleri,
keşkek piknikleri, Muğla Geceleri
düzenlenmesi
n Hemşerilerimiz ve
öğrencilerimizin kişisel gelişimine
yönelik; iletişim, İngilizce, fotoğraf
kursları düzenlenmesi
n Muğla’mızın tanıtımı için
televizyon programlarına katkı
sağlanması(TRT, Karadeniz TV,
Rumeli TV, Cine 5)
n 4 Ağustos tarihinin ‘’4.8
Dünya Muğlalılar Günü’’ olarak
kutlanmasının başlatılması
n Muğla’yı tanıtan ya da Muğla
ile ilgili filmlere, dizilere, belgesellere
destek olunması (Dondurmam
Gaymak, Entelköy Köy Efeköye
Karşı, Sarıkeçililer, Dürüyemin
Güğümleri, İftarlık Gazoz)
n Derneğimizin de üyesi olduğu
EGEBİR – Egeliler Birliği üyelerine
yönelik Muğla Gezisi düzenleyerek
Muğla’nın tanıtımının yapılması
n Derneğimizin öğrencilerimize

makri

76-92.indd 89

vermiş olduğu rehberlik ve destek
çalışmaları verilmesi
n Muğla’ lı başarılı yöneticiler
ve işadamlarını bir araya getirerek
başarı hikayelerinin paylaşılmasını
sağlanması
n Öğrencilerimize staj ve iş
imkanı sağlanması
Derneğimiz bu yıl Şubat
ayında ‘’Muğla Düğün Yemekleri’’
etkinliğini düzenleyerek farklı
etkinlik düzenleme alanında da bir
ilke imza atmış ve hemşerilerimizin
memleket özlemini gidermeye
vesile olmuştur.
Derneğimiz yeni kültür yayınları
projeleri üzerinde çalışmakta
ve İstanbul’ da Muğla’mızı en
güzel şekilde temsil etmek için
çalışmalarına devam etmektedir.
Derneğimiz bütün Muğla’yı
kucaklayan bir yapı gösterirken
yönetim kurulumuzda 9 farklı
ilçemizden hemşerimiz yer
almaktadır.
Derneğimiz Başkanları
olağanüstü durumlar dışında
bir dönem başkanlık görevini
yürütüp tekrar başkan olarak görev
almamaktadırlar.
Türkiye’ de ilk kadın Vali’nin
görev yaptığı il olan Muğla’mızın
İstanbul’daki yüzü olan
derneğimizde bütün ege dernekleri
içerisinde ilk kadın başkanı göreve
getiren dernektir".
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Kitap

Syessa Ana,
Apollonides
ve Nicholas
Turizmci kimliğiyle tanınan yazar Birol Ganioğlu, dört
kitaplık Telmessos Bilicisi adlı roman dizisinin ilk üç kitabını
okuyucularla buluşturdu. Ganioğlu, kitabında Likya dönemi
hakkında da ciddi bilgiler verirken Karya ve doğu Akdeniz
ticaret limanları hakkında da geniş bilgi veriyor.
12 Eylül'den sonra Fethiye'ye yerleşerek turizm alanında
çalışan Makine Mühendisi Birol Ganioğlu, kamuoyunda fazla
bilinmeyen Likya Uygarlığı'na özel bir ilgi gösterdi. Uzun yıllar
üzerinde çalıştığı 4 kitaplık Telmessos Bilicisi Dizisinin ilk üç
kitabını okuyucularla buluşturdu.
Telmessos Bilicisi Dizisi, Anadolu'nun güneybatısında, Teke
Yarımadası olarak bilinen bölgede günümüzden binlerce yıl
önce yaşanan Likya Uygarlığı'nı, bu bölgede yaşanmış ve
halen günümüzü etkilemeye devam eden kişiler bir roman
anlayışı içinde anlatılıyor.
Dizinin ilk kitabı Syessa Ana, ikincisi Apollonides ve üçüncüsü
de Nicholas okuyuculardan büyük beğeni topladı. Serinin son
kitabı dört gözle bekliyorlar.
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