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'Artık mavi-kırmızı yok 
Fethiye var'
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Değerli Üyelerimiz;

Bildiğiniz gibi 1 Nisan 2018 
tarihinde Odamız en hareketli 
seçim süreçlerinden birini yaşadı 
ve üyelerimizin kullandığı oylar 
sonucunda Odamız Meclisi ve 
yönetimi belirlendi. Öncelikle bizleri 
bu göreve layık gören, kendilerini 
temsil etme ve haklarını korumamız 
konusunda bizleri yeterli bulan 
üyelerimize teşekkürlerimizi sunarım. 
Biz bu göreve talip olduğumuzu 
söyledik, onlar da bize inandılar, 
güvendiler.

Üyelerimizin büyük çoğunluğu 
1 Nisan’da yapılan Odamız 
Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği 
seçimlerinde sandık başına giderek 
Odaya karşı ilgisiz olmadıklarını 
göstermiştir. Ayrıca üyelerimiz 
kullandıkları oylarla, Oda 
yönetiminde, yönetim anlayışında 
değişiklik istedikleri mesajını çok net 
bir şekilde vermiştir. Göreve talip olup 
üyelerimizin desteği ile bu görevlere 
gelen bizler, üyemizin bu mesajını 
çok iyi okumalıyız. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Üyeleri;

Kavga etmeyen
Sesine kulak veren
Gündelik sorunlarına hızlı ve etkili 

çözümler üreten
Birlikte hareket edebilen
Uzun vadede, ayakları yere basan 

projeler tasarlayarak hayata geçiren
Temsil ettiği kitle ile bağını hep 

koruyan
Oda yöneticileri istediğini net bir 

şekilde ifade etmiştir.
Bundan sonraki süreçte FTSO 

Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerinin 
çalışma temposu, asla seçim sürecinin 
altında kalmamalıdır! Tüm Meclis 
üyelerimiz, seçim sürecindeki 
renklerini bir kenara bırakarak, 
önümüzdeki 4 yıl süresince, 
enerjilerini, Odamızın hizmet 
politikasını geliştirmek yönünde 
harcamalıdır. Bir FTSO Meclis 
Üyesi, tıpkı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ndeki milletvekilinin temsil 
sorumluluğunun, Oda Meclisinde de 
kendisi için geçerli olduğu bilincini 
taşımalıdır.
Meslek komiteleri, Oda 
çalışmalarının mutfağıdır 

Unutulmamalıdır ki Oda 
Yönetim Kurulu’nun ve Meclis’in 
verimli olabilmesi ve iyi işler ortaya 
koymasında en etkili organ meslek 
komiteleridir. Meslek komiteleri, Oda 
çalışmalarının mutfağıdır. Yönetim 
kurulunun ve meclisin alacağı kararlar 
ve yapacağı çalışmalar için verilerin 
üretildiği birer AR-GE birimi gibidir. 
Meclisin ve Yönetim Kurulunun 
bilgi ihtiyacını karşılayan önemli bir 
yapıdır. Bu işlevin yerine getirilmesi 
için komite üyelerimizin gayretli 
olmaları gerekmektedir.

Komite üyelerimiz, Oda meclisi 
ile Yönetim Kurulu’nun üyelerle 
arasında bilgi akışı sağlayan adeta bir 
kavşak noktasıdır. Komite üyeleri, 
meslek grubunda bulunan üyeler 

ile iletişimlerini çok iyi sürdürmeli, 
talepleri almalı, sorunları tespit 
ederek çözüm üretmeli ve üst 
yönetime sunmalıdır. Komitelerimiz 
mutfakta iyi işler ortaya çıkarttığı 
sürece hizmet üretimi ve sunumu 
daha iyi olacaktır.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başarısının yolu, meslek komitelerinin 
başarısından geçmektedir. Ve 
yine unutulmamalıdır ki meslek 
kuruluşları icra değil; rica makamıdır. 
Biz birlik beraberlik içinde tek ses 
olursak ricalarımız ilgili makamlarda 
etkili olur ve her platformda 
istediğimiz sonucu alabiliriz. 

Seçim sürecinde başlayan ve 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
değişimi beraberinde getiren 
birliktelik ruhunun 4 bin 500 
üyemizin katılımı ile devam etmesini 
temenni eder, tüm üyelerimize 
işlerinde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mustafa Büyükteke 
FTSO Meclis Başkanı 
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Değerli Üyelerimiz;
Sevgili Okuyucularımız;

FTSO’da 2009 yılında başlayan 
hizmet serüvenimizde yeni bir görev 
ve heyecanla sizlerle birlikteyiz. 
Siz üyelerimize ve Fethiyemize 
hizmet yolculuğumuz, 2017 yılı 
Temmuz ayından itibaren başlayan 
seçim çalışmaları ve 1 Nisan 2018 
tarihinde yapılan Oda seçimleri ile 
yeni bir sürece girdi. Uzun bir seçim 
maratonunu huzur içinde, Odamıza, 
Fethiyemize ve iş dünyasına yakışır bir 
olgunlukla tamamladık. Hedefimiz, 
seçimlerin saygı, sevgi ve nezaket 
ortamında bir bütünlük içerisinde 
yapılmasıydı; bu süreçten alnımızın 
akıyla çıkmak hepimizi mutlu etti. 
Seçim sonuçları açıklandığı andan 
itibaren söylediğim gibi; bu seçimin 
kaybedeni yok, kazananı ise her zaman 
üyelerimiz, Odamız, Fethiyemiz ve 
Seydikemerimiz olacak.

FTSO olarak hep birlikte örnek 
bir demokrasi mücadelesi verdik, 
siz değerli üyelerimizin desteği 
ile kazandık ve yönetim görevini 
devraldık. Aslında seçim çalışmaları 
için yola az arkadaşla çıktık, sayımız 
giderek arttı ve daha sonra ise 
kalabalık bir ekibe ulaştık. Çok çalıştık 
ve emeğimizin de karşılığını aldık. 
Öncelikle seçim sürecinde bize destek 
veren veya vermeyen seçimlerin 
büyük bir olgunluk içinde geçmesine 
katkıda bulunan bütün üyelerimize 
ve camiamıza bize gösterdikleri 
güven ve teveccüh için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ayrıca geçen dönem görev 
yapan 38 meclis üyesi arkadaşıma, 
yönetim kurulu ve meclis divanı 
üyelerine yaptıkları hizmetler ve 
emekleri için teşekkür ediyorum. 

FTSO seçimleri sonucunda 
belirlenen ve vakit kaybetmeden 
göreve başlayan Yönetim Kurulumuzu, 
Meclis Başkanımızı ve Meclis 
Divanımızı, Meclis Üyelerimizi, TOBB 
Genel Kurul delegelerimizi, Meslek 
Komitelerimizi ve Disiplin Kurulu 
üyelerimizi de kutluyor, başarılar 
diliyorum.
Artık mavi-kırmızı yok,  
Fethiye var

FTSO yönetimine hizmet için 
talip olduk, siz üyelerimiz de 
oylarınızla bizlere emanet ettiniz. 
Bu emanete en iyi şekilde sahip 

çıkmak ve üyelerimizin bu güven 
ve teveccühüne layık olmak bizim 
en önemli görevimiz. Bu görevimizi 
ilkeli duruşumuzdan vazgeçmeden, 
ilklere imza atarak yerine getirmenin 
kararlılığı içindeyiz. Kısır çekişmeler 
ve popülist yaklaşımlar yerine akıl 
ve istişare kültürünü benimseyerek 
projelerine odaklanan ODA haline 
geleceğiz.

Seçimlerde elde ettiğimiz başarı 
elbette ki çok gurur verici önemli ama 
asıl bundan sonrası çok daha önemli. 
Bu bir bayrak yarışı ve takım oyunu. 
Dolayısıyla başarı hepimizin başarısı. 
Bu nedenle seçim sonuçları açıklanır 
açıklanmaz “artık mavi ve kırmızı 
diye bir ayrım yok” dedim ve mavi 
kravatımı çıkardım tüm ekibimden 
de mavi kravatlarını çıkarmalarını 
istedim. Artık sen-ben yok biz var. 
Hep birlikte üyelerimiz ve Fethiye’ye 
hizmet için birlik olmalıyız.
Çünkü asıl olan 
üyelerimizin ve 
Fethiyemizin kazanması… 

Verdiğimiz sözleri teker teker 
yerine getiriyoruz

Önceliğimiz hep söylediğimiz ve 
söz verdiğimiz gibi şeffaf, paylaşımcı 
ve hesap veren bir oda yönetimi olmak. 
Başta Babadağ Teleferik Projesi olmak 
üzere her konuda şeffaf olacağız. 

Gelirimizi, giderimizi açıklayacağız. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin 
hepsinin arkasındayız. “Oda’nın bize 
ne faydası var” algısını değiştirmekte 
kararlıyız. Görevde olduğumuz 
dönemde Fethiye için çalışıp 
üyelerimizin sorunlarının çözümü için 
hizmet üreteceğiz. Ayrıca Fethiye için 
yapılacak her hizmetin de destekçisi 
olacağız. Üniversite ile ilgili verdiğimiz 
sözlerin de arkasındayız.
Babadağ Projesi’nde 
şeffaflık olmazsa olmazımız

Biz hesap verebilir bir Oda 
yönetimi için yola çıktık. Şeffaflık 
ve mali disiplin olmazsa olmazımız. 
FTSO’nun diğer Odalardan farkı bir 
şirketinin olması. Babadağ Projemiz 
var. Geçtiğimiz dönemde şeffaflık 
istedikçe ‘Babadağ’ı engelliyorlar’ diye 
eleştirildiğimiz Babadağ Projesi’nin 
en iyi şekilde ve en kısa zamanda 
tamamlanması için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz, yapacağız. Projeyi titizlikle 
takip ediyoruz, göreve gelir gelmez 
ihaleyi alan firmayla temasa geçerek, 
bilgi aldık ve teleferiğin ne zaman 
bitmesi gerekiyorsa o zaman bitmesi 
için yoğun bir çalışma başlattık. 
Babadağ kira süresinin uzatılması 
talebimizi Orman Müdürlüğüne ilettik. 
Süre uzatımı talebimiz kabul gördü, 
böylece kira süremiz 29 yıla çıktı. 
Teleferik kalkış istasyonu yerinde 
değişiklik yapılacak.  İmarla ilgili ön 
izinlerin alınması sürecindeyiz. İzinler 
alınıp imar planı onaylandıktan sonra 
inşaata hızlı bir şekilde başlanacak. 
Projede şu anda 2’inci telesiyej hattı 
bitmek üzere, teleferik için ekipmanlar 
üretiliyor ve Ağustos ayında İsviçre’den 
Fethiye’ye sevkiyat başlayacak. 
Teleferiğin tamamlanması ile birlikte 
1700 metre pistine 13 dakikada seyahat 
edilebilecek. Projenin en kısa zamanda 
tamamlanarak turizme kazandırılması 
için çalışıyoruz. 2020 yılında bu projeye 
emek vermiş 38 arkadaşımla birlikte 
orayı açacağız. Bu proje tüm Fethiye’ye 
hizmet edecek. Geliri de Fethiye’nin 
eğitimine ve tanıtıma harcanacak. 
Bütün bu süreçte şirketlerimizin 
hesaplarını da üyelerimizin ve 
kamuoyunun bilgisine sunacağız. 
Seydikemer’e verdiğimiz 
sözü tuttuk 

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla 

OsMaN ÇIRaLI
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı
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birlikte tüm organlarımız ve 
temsilcilerimizle FTSO ailesi 
olarak tek vücut olduk ve ailemizle 
birlikte üyelerimize, Fethiyemize 
ve Seydikemerimize hizmet etme 
yolunda kararlı adımlarla yol 
alıyoruz.  Seydikemer bizim için çok 
önemli. Orada üyelerimiz var. Bu 
nedenle ilk icraatlarımızdan biri de 
Seydikemer’e temsilci atamak oldu. 
Seydikemer’de faaliyet gösteren 
üyelerimizin, Fethiye’de bulunan 
Oda hizmet binasına kadar gelmeden 
temel hizmetlerden faydalanabilmesi 
amacıyla Seydikemer Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası’nın ofis vererek 
yardımcı olmasıyla haftada bir gün, 
Cuma günleri orada hizmet vermeye 
başladık. Üyelerimiz, Oda Kayıt Belgesi 
ve Faaliyet Belgesini Seydikemer’den 
alabiliyor. Belge hizmetinin yanı sıra 
KOSGEB destekleri ve diğer devlet 
hibe, fon ve teşvikleri hakkında da 
isteyen üyelerimize bilgi veriliyor.
TOBB Genel Kurulu’na 
katıldık

Mayıs ayında Meclis Başkanımız 
Mustafa Büyükteke, Odamız Genel 
Kurul Delegelerimizle birlikte üst 
kuruluşumuz TOBB’un 74’üncü 
Genel Kurulu’na katıldık. Birlik 
ve beraberlik içinde coşkulu geçen 
Genel Kurul’da her yıl il, ilçe bütün 
Türkiye’yi dolaşarak, büyükşehirler 
dışında Anadolu sanayicisi ve 
tüccarını da kucaklayan, destekleriyle 
bizi motive eden Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB seçimlerinde 
katılan delegelerin tamamının oyunu 
alarak yeniden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanlığına seçildi. 
Ülkemizin ekonomi başta olmak 
üzere tüm sorunlarında öncü rol 
üstlenen, yurt dışında da Avrupa 
Odalar Birliği (EUROCHAMBRES) 
Başkan Yardımcılığının yanı sıra 
üye olduğu hemen her uluslararası 
kuruluşun yönetiminde yer alarak 
Türk iş dünyasını ve Türkiye›yi 
başarıyla temsil eden Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu’na ve yeni TOBB 
yönetimine başarılar diliyorum. 

KOBİ’lerimizin finans ihtiyacının 
piyasa faizlerinin çok altında bir 
oranla karşılanması için bütün oda 
ve borsalarla birlikte elini taşın altına 
koyarak, nefes kredisini başlatan, 
üyelerimizin Kredi Garanti Fonu’ndan 
kredi almalarında kefil olan, istihdam 

seferberliğinde öncü rol üstlenen, 
sorunlarımızın çözümü için gecesini 
gündüzüne katarak çalışan Sayın 
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB 
yönetiminin yeni dönemde de başarılı 
olacağına ve istikrarlı ve güçlü Türkiye 
için ekip ruhuyla verimli projelere 
imza atacağına yürekten inanıyorum. 

“Yeni Hedefler, Yeni Ufuklar, Yeni 
Heyecanlar” sloganı ile ve geniş bir 
katılımla gerçekleşen TOBB Genel 
Kurulu’nda FTSO Başkanı olarak ben 
de Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey 
Üyesi olarak seçilmenin gururunu 
yaşadım. Genel Kurulumuz tarafından 
bana verilen bu önemli ve anlamlı 
görevi en iyi şekilde yerine getirmenin 
gayreti içinde olacağım. 

Saygıdeğer Üyelerimiz,
TOBB Genel Kurulu konuşmasında 

Sayın Hisarcıklıoğlu’nun da 
vurguladığı gibi; “Biz bir bütünüz ve 
birlikte güçlüyüz”. FTSO yönetimi 
olarak bizim de,  “Ben” yerine “Biz” 
olmak önceliğimiz. Her zaman çatı 
kuruluşumuz TOBB’un desteğiyle 
ülkemiz ekonomisi koşullarına ve 
küresel ticaretin gereklerine uygun, 
çağdaş ve yenilikçi bir yönetim 
anlayışıyla, üyelerimize kaliteli ve 
hızlı hizmet vermenin çabası içinde 
olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki 
dönemde meslek komitelerimizle 
yapacağımız üye ziyaretlerimizi 
sürekli hale getireceğiz. Bir taraftan 
mevcut projelerimizi en iyi şekilde 
devam ettirirken diğer taraftan 
Fethiye’nin potansiyelini ortaya 
çıkaracak yeni projelerle üyelerimizin 
ve iş dünyamızın önünü açarak ve 
kentimizin tanıtımını en iyi şekilde 
yapacağız. Fethiyemizin turizm ve 
tarımda hak ettiği payı artırarak 
alması için çalışacağız. 
Türkiye’de yeni dönem

Geride bıraktığımız dönem, tarihi 
bir sürecin de başlangıcı oldu. 24 
Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 
27’nci Dönem Milletvekili Seçimi ile 
Türkiye’de Milletin iradesiyle kabul 
edilen Cumhurbaşkanlığı yönetim 
sistemine fiilen başladı. Seçimlerden 
başarıyla çıkan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ve yeni hükümeti tebrik ediyor, 
Türkiye’nin güçlü ve sağlam bir 
demokrasi geleneğini yeni dönemde 
de sürdüreceğine inanıyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 
yeni hükümetimizin de iş dünyası 

kökenli ve icracı isimlerden 
oluşması da memnuniyet verici. 
Özellikle Ticaret Bakanımızın TOBB 
camiasından çıkmasından gurur ve 
mutluluk duyduk. Bu yeni dönemde 
de Türkiye’nin istikrarlı ve güveni 
içinde büyümesine sürdüreceğine 
inancım tam. 

Birlikte Güçlü Fethiye 
Sayın Üyelerimiz, 
FTSO olarak, hizmet kalitemizi 

iyileştirerek, üyelerimizin beklenti ve 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak 
en önemli hedefimiz. Girişimcilik 
kültürünün yaygınlaştırılması, 
girişimcilerimizin desteklenmesi 
ve sürdürülebilir işletmelerin 
kurulması dolayısıyla üretimin ve 
istihdamın artması Fethiyemizin ve 
Seydikemerimizin zenginleşmesi 
amacıyla Oda olarak, üyelerimizin 
işlerini kolaylaştırmak ve yeni 
ufuklar sunmak için gerekli eğitim, 
proje ve destek çalışmalarımıza 
da zaman kaybetmeden başladık. 
Gençlere ve kadınlara öncelik vererek 
Fethiye’deki girişimci sayısının 
arttırılmasına yönelik desteklerimiz 
devam ediyor. 

Seçim sürecinde Odamızca 
verilen eğitimlerin ücretsiz 
olacağının sözünü vermiştik. 
Bu sözümüzün de arkasındayız; 
kanunlarca zorunlu olan sertifikalı 
eğitimler hariç, Odamızın kurumsal 
ve kişisel gelişim eğitimleri ücretsiz 
olacak. Böylece tüm üyelerimizin 
eğitimlerimizden yararlanması 
sağlayacağız. Teknoloji ve 
bilişim altyapısını güçlendirerek 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 
Sosyal medya ve iletişimin gücünü 
kentimizi ve değerlerimizi ortaya 
koymak için daha da yoğun 
kullanacağız.

Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, 
Disiplin Kurulumuz,  Genel Kurul 
üyelerimiz ile “ben değil, biz” diyerek 
çıktığımız bu yolda sizlerin güven 
ve desteklerinizle yolumuza devam 
edeceğimize ve verdiğimiz tüm 
sözlerin arkasında duracağımıza 
söz veriyorum. Politikalarımızı ve 
hizmetlerimizi belirlerken de siz 
üyelerimizden gelecek öneri ve 
talepleri de dikkate alacağımızı 
hatırlatarak,  2018 turizm sezonunun 
bol kazançlı ve bereketli olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla,
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 1 Nisan Pazar günü 
Fethiye Gazi İlkokulunda 
yapılan seçimlerinde Osman 

Çıralı’nın liderliğindeki Mavi Grup 
ile Akif Arıcan’ın liderliğindeki 
Kırmızı Grup ile yarıştı. Mavi Grup, 
seçimlerden 13 Meslek Komitesinden 
9’unu kazanarak zaferle çıktı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
meslek komitesi ve meclis üyeliği 
seçimleri, 1 Nisan Pazar günü Fethiye 
Gazi İlkokulu’nda (Eski Fethiye Lisesi) 
yapıldı. Seçimlerde, 2005 yılından bu 
yana Yönetim Kurulu Başkanlığını 

yapan Akif Arıcan, Kırmızı Grup lideri; 
2009 yılından 2013 yılına kadar Meclis 
Başkan Yardımcısı,  2013 yılından 
bu yana Meclis Başkanı olan Osman 
Çıralı, Mavi Grup lideri olarak yarıştı. 
13 Sandıktan 9’u Mavi,  
4’ü Kırmızı

Seçimlerde Mavi Grup lideri 
Osman Çıralı, 7 Nolu Yiyecek ve 
İçecek Hizmetleri Meslek Grubunda, 
Kırmızı Grup Lideri Akif Arıcan, 4 
Nolu Elektrik ve Elektronik Dayanıklı 
Tüketim Malları ve 5 Nolu İnşaat 
Malzemeleri Meslek Grubunda oy 

kullandı. 3 Nisan Salı günü açıklanan 
kesin seçim sonuçlarına göre; 
FTSO’nun 13 Meslek Grubundan 
3 Nolu İnşaat Taahhüt Meslek 
Grubunda, 4 Nolu Elektrik Elektronik 
ve Dayanıklı Tüketim Malları Meslek 
Grubunda, 6 Nolu Konaklama 
Hizmetleri Meslek Grubunda, 7 Nolu 
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Meslek 
Grubunda, 8 Nolu Sigorta ve Finans 
Hizmetleri Meslek Grubunu, 9 Nolu 
Oto Kiralama ve Seyahat Acenteleri 
Meslek Grubunda, 10 Nolu Toptan 
ve Perakende Gıda Ticareti Meslek 
Grubunda, 11 Nolu Kuyum Tekstil ve 

FTSO’DA YENİ DÖNEM 
Osman Çıralı 

başkanlığındaki Mavi Grup 
seçimlerden zaferle çıktı
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Ayakkabı Toptan ve Perakende Ticareti 
Meslek Grubunda ve 13 Nolu Emlak, 
Eğitim ve Sağlık Meslek Grubunda 
Osman Çıralı Liderliğindeki Mavi 
Grup başarılı olarak FTSO seçimlerini 
kazandı. Akif Arıcan liderliğindeki 
Kırmızı Grup ise 1 Nolu İmalatçılar 
Meslek Grubu, 2 Nolu Tarım, 
Hayvancılık, Su Ürünleri Ticareti İle 
Zirai İlaç Meslek Grubu ve 12 Nolu 
Akaryakıt, Otomotiv ve Ulaştırma 
Meslek Grubu ve 5 Nolu İnşaat 
Malzemeleri Meslek Grubunda başarılı 
oldu.
Çıralı, ilk konuşmasında 
birlik mesajı verdi

Geçici seçim sonuçlarının 
açıklanmasının ardından, 13 Meslek 
Grubundan büyük çoğunluğu kazanan 
Mavi Grup Lideri Osman Çıralı, ekibi 
tarafından omuzlarda taşınarak tebrik 
edildi. 

Osman Çıralı burada yaptığı ilk 
konuşmasında, “Geçen Temmuz 
ayından bu yana seçim çalışması 
yapıyoruz, seçimler ertelendi. Son 3 
aydır da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 
Yola az arkadaşla çıktık, sayımız 
giderek arttı ve daha sonra bu kadar 
kalabalık bir ekibe ulaştık.  Yola hep 
birlikte devam edeceğiz. Biz çok 
çalıştık ve emeğimizin de karşılığını 
aldık diye düşünüyorum. Başarılı 
bir demokrasi mücadelesi verdik ve 
kazandık. Ama asıl bundan sonrası 
önemli, Fethiyemizin kazanması 
önemli” diye konuştu. 
“Verdiğimiz sözlerin 
arkasındayız”

Seçimlerin ardından görev 
dağılımlarının yapılacağını ifade 
eden Çıralı, konuşmasında “Geçen 
dönem görev yapan 38 meclis üyesi 
arkadaşıma, yönetim kuruluna ve 
meclis divanı üyelerine hepsine 
yaptıkları hizmetler ve emekleri için 
teşekkür ediyorum. Yeni dönemde 
yeni bir oluşumla yolumuza devam 
edeceğiz. Seçim sürecinde verdiğimiz 
sözlerin hepsinin arkasındayız. 
Önümüzdeki günlerde Meclis 
divanımızı, yönetim kurulumuzu, 
disiplin kurulumuzu oluşturacağız. 
Görevde olduğumuz dönemde Fethiye 
için elimizden geleni yapacağız. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Herkesin sahipleneceği görevler var. 
Biz Oda olarak yaptıklarımızın ve 
verdiğimiz sözlerin arkasındayız. 

Fethiye için yapılacak her hizmetin 
destekçisi olacağız” ifadelerine yer 
verdi.
“Artık mavi-kırmızı yok, 
Fethiye var”

Seçim sürecinde verdikleri 
tüm sözleri yerine getireceklerini 
vurgulayan Osman Çıralı, şunları 
söyledi: “Önceliğimiz hep söylediğimiz 
ve söz verdiğimiz gibi şeffaf, paylaşımcı 
ve hesap verebilen bir oda yönetimi 
olmak. Babadağ Teleferik Projesi’nin 
hesaplarını kimse bilmiyordu, biz her 
konuda olduğu gibi bu konuda da 
şeffaf olacağız. Gelirimizi, giderimizi 
açıklayacağız. Biz hesap verebilmek 
için yola çıktık. Bizim diğer Odalardan 
farkımız 1 tane şirketimiz var, Babadağ 
Projemiz var. Bizi hep ‘Babadağ’ı 
engelliyorlar’ diye eleştirdiler. Biz asla 
engellemedik, asla engellemeyeceğiz. 
En iyi şekilde nasıl yapılması 

gerekiyorsa ihaleyi alan firmayla 
görüşerek, teleferiğin ne zaman 
bitmesi gerekiyorsa o zaman bitmesi 
için uğraşacağız. 2019 yılında inşallah 
buna emek vermiş 38 arkadaşımla 
orayı açacağız. Bu projemiz tüm 
Fethiye’ye hizmet edecek. Geliri de 
Fethiye’nin eğitimine ve tanıtıma 
harcanacak. Bu konuda hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

Seydikemer bizim için çok önemli. 
Orada üyelerimiz var. İlk önce onun 
çalışmasına yapacağız ve Seydikemer’e 
bir temsilci atayacağız. Üniversite ile 
ilgili verdiğimiz sözlerin arkasındayız.

Akif Başkanıma bugüne kadar ki 
hizmetleri ve emekleri için teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra da hep 
beraber çalışacağız.” Osman Çıralı 
konuşmasının ardından artık mavi 
ve kırmızı diye bir ayrım olmadığını 
vurgulayarak ve tüm ekibinden mavi 
kravatlarını çıkarmalarını istedi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yeni Yönetim Kurulu, 
6 Nisan 2018 Cuma günü 
yapılan seçimle belli oldu. 

Osman Çıralı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığında çalışacak 8 Yönetim 
Kurulu Üyesi meclis üyeleri tarafından 
kullanılan oylarla belirlendi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1 
Nisan 2018 Pazar günü yapılan Meslek 
Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 
sonuçlarının kesinleşmesi ile birlikte 
Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim 
Kurulunun, Disiplin Kurulu ve Genel 
Kurul Delegelerinin belirlendiği ikinci 
tur seçimler 6 Nisan Cuma günü 
yapıldı. Seçimler İlçe Seçim Kurulu 
gözetiminde saat 09.30’da başladı. Oy 
kullanma işlemi, 38 meclis üyesinin 
tamamının oylarını kullanmasının 
ardından saat 11.30’da sona erdi. İlçe 
Seçim Kurulu’nca ilk olarak Yönetim 
Kurulunu belirleyen oylar sayıldı. 
Sandığa atılan 38 zarftan 10’u boş çıktı. 
Osman Çıralı 28 Meclis Üyesinin oyu ile 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 

Sonuçların açıklanmasının 
ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı 
koltuğuna oturan Osman Çıralı 
ilk yaptığı açıklamada “Seçim 

sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 
mavi kravatlarımızı çıkartarak, 
Odamıza hizmet için geldik. Üyelerimiz 
demokratik şekilde yapılan seçimlerde 
bizi tercih etti. Fethiyemiz için 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Seçim sürecinde verdiğimiz bütün 
sözlerin arkasındayız. Meclis divanı, 
meclis üyeleri diye ayırmadan, tüm 
arkadaşlarımızla bilgi paylaşarak, 
Odamızla ilgili, üyelerimizle ilgili bütün 
sorunları çözeceğiz” dedi.
“İlk icraatımız Nefes 
Kredisi olacak”

FTSO üyelerinin merakla beklediği 
TOBB Nefes Kredisi ile ilgili müjde 
veren Osman Çıralı “Yeniden TOBB 
Nefes Kredisi çıktı. Üyelerimiz telefon 
ediyor. ‘Yönetim Kurulunu bir an önce 
oluşturun, bizim paraya ihtiyacımız var’ 
diyen pek çok üyemiz var. Gerçekten de 
ihtiyaçları var. Bu konuyu ilk yönetim 
kurulu toplantısında gündeme alacağız. 
İlk icraatımız bu konu olacak. Tüm 
üyelerimiz yararlanabilsin istiyoruz” 
diye konuştu.
“Destek veren herkese 
teşekkür ederim”

Sırada Meclis başkanlığı seçimleri 

olduğunu hatırlatan Başkan Osman 
Çıralı şöyle devam etti:

“Bizimle yola çıkan, bize inanan, 
bizi destekleyen tüm üyelerimize 
canı gönülden teşekkür ediyoruz. 27 
oyla yönetime geldik. Karşı taraftan 
da bir arkadaş bize oy vermiş. 
O arkadaşımızı bilmiyoruz ama 
teşekkür ederiz. Diğer arkadaşlara da 
teşekkür ederim. Oda için elimizden 
geleni yapacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. İçimizde göreve 
‘hayır’ diyecek arkadaş yok. Görev 
paylaşımını yaparak 9 kişilik Yönetim 
Kurulumuzu oluşturduk. Sırada 
meclis başkanı seçimi var. Akabinde 
Hesapları İnceleme Komisyonumuz 
ve Satın Alma Komisyonumuz 
oluşacak.  En kısa zamanda da 
Fethiye Güç Birliği şirketimizin genel 
kurulunu yapacağız. Babadağ’da 
görev alacak arkadaşlarımızı da 
görevlendireceğiz. Bütün üyelerimize, 
ekip arkadaşlarıma, personelimize 
teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı 
bir 4 yıl geçiririz” 

FTSO’nun yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, daha sonra 
Oda personeliyle de bir araya geldi ve 
tebrikleri kabul etti.

FTSO’nun yeni başkanı  
Osman Çıralı
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FTSO’nun Meclis Başkanı 
Mustafa Büyükteke oldu

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının Yönetim 
Kurulu seçimlerinin 
ardından Meclis 

Başkanlık Divanı seçimleri de 
yapıldı. FTSO’nun yeni Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke 
olurken, Sami Kemik ve 
Nurettin Metin Sevinç Meclis 
Başkan Yardımcısı, Akif 
Milaslıoğlu da Meclis Divanı 
Kâtip Üyesi oldu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının 1 Nisan 2018 Pazar 
günü yapılan seçimlerinde 
belirlenen meclis üyeleri ilk 
meclis toplantısını yaptı. 7 
Nisan Cumartesi günü yapılan 
meclis toplantısını, meclisin 
en yaşlı üyesi olması sebebiyle 
Aydın Ertemli yönetti.

Aydın Ertemli’nin 
yönetimindeki Meclis 
toplantısının ilk gündem 
maddesine bağlı olarak, FTSO 
Meclis Başkanlık Divanı 
seçimleri yapıldı. Gizli oy açık 
tasnif esasına göre yapılan 
seçimlerde 38 meclis üyesinden 
36’sı oy kullandı. Sandıktan 
2 boş zarf çıkarken 34 meclis 
üyesinin oyları ile Mustafa 
Büyükteke Meclis Başkanı, 
Sami Kemik ve Nurettin Metin 
Sevinç Meclis Başkan Yardımcısı, Akif 
Milaslıoğlu da Meclis Divanı Kâtip 
Üyesi olarak seçildi.
Tek yumruk olabilirsek 
başaramayacağımız  
bir şey yok

Seçim sonuçlarının açıklanmasının 
ardından ilk konuşmasını yapan Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, “Sayın 
Meclis üyeleri seçimimiz hepimize 
hayırlı, uğurlu olsun. Bu yeni bir 
dönem. Bütün üyelerimizin takdiri 
bu şekilde olmuştur. Kazanan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olacaktır. 
Artık bir süreç bitti, yeni bir süreç 
başlıyor. Bundan sonra renk kalmadı. 
Artık hepimizin rengi beyaz. Bundan 
sonra üyelerimize layık olmak için 
çalışacağız. Bize göre üye mesajını 

verdi, ‘artık kavga istemiyoruz’ dedi. 
Ticareti geliştirmemiz için bize 4 
yıl fırsat verdi. Eğer üyeye kulak 
verirseniz, kavga etmezseniz, Fethiye 
ticaretini geliştirirseniz belki bir 4 
yıl daha verebilir. Ama biz burada 
kavga edersek Fethiye ticaretine 
faydamız olmazsa üye yine ciddi bir 
değişim yapacaktır. Şu anda ciddi 
değişim var. Bu üyenin bize verdiği 
anlamlı mesajdır. Birbirimize saygımız 
olmayınca huzur da olmuyor. Yaşadık 
bunu daha önceki yıllarda. Birbirimize 
saygılı olursak huzurlu bir şekilde 4 
yıl gideriz. Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu üyeleri var ama 
hepimizin özü meclis üyesi. Yapılacak 
çok şey var. 38 kişi biz bir yumruk 
olabilirsek Kaymakama, Belediye 
Başkanına veya Ankara’ya gidip 
Fethiye ticaretini geliştirmek için 

iyi bir talepte bulunursak 
başaramayacağımız hiçbir şey 
yok. Yeter ki biz birlik olalım, 
beraber olalım. Herkesin 
projesi, kendi komitesinde 
sorumluluğu vardır. Bunu 
lütfen önümüzdeki günlerde 
meclis divanına getirin. 
Benim telefonum 24 saat 
açık. Ne zaman isterseniz 
arayabilirsiniz. Güvendiğiniz, 
destek verdiğiniz için teşekkür 
ediyorum. Hepinize hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerine yer 
verdi.
Hesapları İnceleme 
Komisyonu da 
belirlendi

Meclis başkanlık divanı 
seçimlerinin ardından 
Hesapları İnceleme 
Komisyonu üyeleri seçildi. 
Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi, Hesapları İnceleme 
Komisyonunun doğal üye 
olduğu için komisyona 
meclis içerisinde 6 kişi daha 
seçilerek komisyonun 7 
kişiden oluşmasına karar 
verildi. Hesapları İnceleme 
Komisyonuna meclis 
içerisinden Mehmet Döver, 

Erhan Tüfekçi, Kerim Arslan, Ramazan 
Gümüşhan, Aydın Ertemli, Uğur 
Çaçaron seçilirken Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecek sayman üye de 
doğal üye olarak katılım sağlayacak.

Seçimlerin ardından Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı ve Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke tarafından 
meclis üyelerine Oda rozeti takılarak 
tebrik belgeleri verildi. Meclis Başkanı 
Mustafa Büyükteke’ye rozetini Meclis 
Üyesi Mustafa Özkaya takarken, 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı’ya, Meclis Başkanı Mustafa 
Büyükteke rozet taktı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı ve Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke toplantı 
sonrası kol kola girerek her konuda 
meclisi bilgilendireceklerine, yönetim 
kurulu ile meclisin uyum içerisinde 
çalışacağına söz verdi.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkan Osman ÇIRALI Şamdan Restoran

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete AY Altınaylar Turizm Sanayi ve   
  Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Kemal HIRA Kemal Hıra Sigorta Acenteliği

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi  İbrahim ERDEM Özel Sim Eğitim Öğretim Basın   
  Yayın A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi  Şevket Süreyya GÜROL MG Constructıon Turizm Seyahat  
  Taşımacılık İnşaat Emlak İthalat   
  İhracat ve Ticaret Ltd.Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim ÖZTÜRK Cep Klinik İletişim Merkezi Ltd.Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi  Emre BAŞARAN Focus Tour Turizm Taşımacılık   
  Emlak İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.

Yönetim Kurulu Üyesi  Fatih TUFAN Çarşım Kuyumculuk

Yönetim Kurulu Üyesi  Ramazan DİM Dim Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt  
  Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
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ODA MECLİS ÜYELERİ
Mustafa BÜYÜKTEKE

Meclis Başkanı

N.Metin SEVİNÇ
Meclis Başkan Yard.

Sami KEMİK
Meclis Başkan Yard. 

Akif MİLASLIOĞLU
Katip Üye

Mete AY
Yönetim Kurulu Başkan Yard. 

Kemal HIRA
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

İbrahim ERDEM
Yönetim Kurulu Sayman Üye

Osman ÇIRALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ş. Süreyya GÜROL
Yönetim Kurulu Üyesi

H.İbrahim ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre BAŞARAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih TUFAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan S. GÜMÜŞHAN
Meclis Üyesi

Selamettin YILMAZ
Meclis Üyesi

Aydın ERTEMLİ
Meclis Üyesi

Fadıl ARDIÇ
Meclis Üyesi

A.Gürsu ÖZDEMİR
Meclis Üyesi

Kerim ARSLAN
Meclis Üyesi

Üstün GÖNEN
Meclis Üyesi

Erol AKSOY
Meclis Üyesi

Ozan ALTIOK
Meclis Üyesi

Mustafa  ÖZKAYA
Meclis Üyesi

Efrayim AKÇABEL
Meclis Üyesi

Hüseyin UÇAR
Meclis Üyesi
B. İsmail ABACIOĞLU

Meclis Üyesi

Muzaffer BİLGİÇ
Meclis Üyesi

Ramazan DİM
Yönetim Kurulu Üyesi

Harun Y. BALCI
Meclis Üyesi

Harun GÜNAY
Meclis Üyesi

Adnan ERDOĞAN
Meclis Üyesi

Mehmet DÖVER
Meclis Üyesi

Fikret KOYUNCU
Meclis Üyesi

Turgut YILDIZ
Meclis Üyesi 

Uğur ÇAÇARON
Meclis Üyesi

Ali ÇELİK
Meclis Üyesi

Soner ARICAN
Meclis Üyesi

Erhan TÜFEKCİ
Meclis Üyesi

Muhammet KÖKTEN
Meclis Üyesi
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1 NOLU İMALATÇILAR MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı İdris ALAŞAN Şan Taşımacılık Zeytinyağı Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret  
   Ltd. Şti.
2 Komite Başkan Coşkun SEÇİM Serdem Efe İnşaat Emlak Turizm Ticaret Gıda Madencilik Sanayi  
 Yardımcısı  İthalat İhracat Ltd. Şti.
3 Komite Üyesi Harun GÜNAY Ekoltaş Maden Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
4 Komite Üyesi Harun Yüksel BALCI Hüner Taş Fırınları G.H. Harun Yüksel Balcı
5 Komite Üyesi Adnan ERDOĞAN Ader Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6 Komite Üyesi Recep SÖKMEN Ayna Tekne İmalatı Yatçılık Nakliye Turizm Sanayi İthalat  
   İhracat Ticaret Ltd. Şti. 
7 Komite Üyesi Nuri EKİNCİ Enver Ekinci Tarım Su Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi Taşımacılık  
   Dış Ticaret Ltd. Şti.

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE 
ZİRAİ İLAÇ MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Atabey ŞAHİN Tlos Seafood Su Ürünleri Ticaret A.Ş.
2 Komite Başkan Yusuf DİKİCİ Nil Peyzaj Yusuf Dikici
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Ahmet Gürsu ÖZDEMİR Özdemirler Tarım Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
4 Komite Üyesi Erdoğan ERENOĞLU Nur Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
5 Komite Üyesi Ahmet ÖZMEN Özmen Komisyon Ahmet Özmen
6 Komite Üyesi Kerim ARSLAN Arslan Komisyon Kerim Arslan
7 Komite Üyesi Üstün GÖNEN Öz Tarım İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
   Ltd.Şti.

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Habib DEMİR Torun Yapı İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Eksperlik ve  
   Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
2 Komite Başkan  Erdem Can CÜCEOĞLU Erdem Can Cüceoğlu
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Ömer YILDIRIM  Aymeh Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Emlak Oto Sanayi  
   Ticaret İthalat ve İhracat Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi Şevket Süreyya GÜROL MG Constructıon Turizm Seyahat Taşımacılık İnşaat Emlak  
   İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Serkan DEVECİ  Devser İnşaat Mimarlık Mühendislik Turizm Madencilik   
   Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
6 Komite Üyesi Nurettin Metin SEVİNÇ  Sevinç İnşaat Emlak Nurettin Metin Sevinç
7 Komite Üyesi Sami KEMİK Müteahhit Sami Kemik 
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4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 
MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı

1 Komite Başkanı Recep BALCI Hürriyet Kitabevi Recep Balcı
2 Komite Başkan Şevki ARICAN Arıcan İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Şevki Arıcan
 Yardımcısı 
3 Komite Üyesi Osman EKİZOĞLU Golden Property Osman Ekizoğlu
4 Komite Üyesi Erol AKSOY Ceren Klima Erol Aksoy
5 Komite Üyesi Önder ŞAHİN Fethiye Önder Bilgisayar Tarım İnşaat Turizm Sanayi   
    ve Ticaret Ltd.Şti.
6 Komite Üyesi Halil İbrahim ÖZTÜRK Cep Klinik İletişim Merkezi Ltd.Şti.
7 Komite Üyesi Ali ÇELİK Ali Çelik Sigorta ve Aracılık Hizmetleri

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı

1 Komite Başkanı Mustafa YİĞİT Yiğit Tel Mustafa Yiğit
2 Komite Başkan Zekeriya ZEYTİNCİOĞLU Zekeriya Zeytincioğlu Zeytincioğulları Ticaret
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Soner ARICAN Arıcanlar İnşaat Malzemeleri Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi Erhan TÜFEKCİ Erhan Tüfekci Tüfekci İnşaat Ticaret
5 Komite Üyesi Bilal ERDOĞAN M.B.Erdoğanlar Tarım İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd.Şti.

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı

1 Komite Başkanı Hüseyin KÜP İdee Hotel Restaurant Hüseyin Küp
2 Komite Başkan KONCA EROĞLU Ekim Proje Danışmanlık Turizm İnşaat Enerji Tarım Sanayi ve  
 Yardımcısı  Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti.
3 Komite Üyesi R. Sıtkı GÜMÜŞHAN Hotel Yeniçeri Ramazan Sıtkı Gümüşhan
4 Komite Üyesi Cenk ŞİMŞEK Özcetur Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.
5 Komite Üyesi Mert UYSAL Akdeniz Beach Otel Mert Uysal
6 Komite Üyesi Mete AY Altınaylar Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7 Komite Üyesi Muhammet KÖKTEN Kökten Emlak Turizm İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
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8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Fadıl ARDIÇ FSM Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
2 Komite Başkan Ramazan PATAT Ramazan Patat Patat Sigortacılık ve Aracılık Hizmetleri
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Hakan KARAKAYA Hakan Fotografçılık Turizm ve Taşımacılık Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi Hüseyin NAZLIEL Neta Ekspertiz Hizmetleri Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Yeliz PIRNAZ Atelekom İletişim ve Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
6 Komite Üyesi Kemal HIRA Kemal Hıra Sigorta Acenteliği
7 Komite Üyesi Mehmet DÖVER Armada Amiral Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ  
MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Ozan AVCI Kudret Avcı Petrol İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
   Ltd.Şti.
2 Komite Başkan Fikret KOYUNCU Burakhan Turizm İnşaat İthalat İhracat Nakliye Sanayi  
 Yardımcısı  ve Ticaret Ltd.Şti.
3 Komite Üyesi Emre BAŞARAN Focus Tour Turizm Taşımacılık Emlak İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi Turgut YILDIZ Yıldızhan Özel Sağlık Emlak Turizm Taşımacılık İnşaat Taahhüt  
   Dayanıklı Tüketim İthalat İhracat Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Ertuğrul GÜRKAN Yaşar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
6 Komite Üyesi Ümit AKYALI Ekspert Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
7 Komite Üyesi Levent ERSOY B-K Turizm Bilgisayar Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi  
   ve Ticaret Ltd.Şti.

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı

1 Komite Başkanı Mehmet Selim GÜNDAY Kadın Sosyal Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesi
2 Komite Başkan Nuri BİROL Nuri Birol Ermiş Zeki Restoran
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Aydın ERTEMLİ Yılbaş Madencilik Kimya Sağlık Hizmetleri Turizm Otopark   
    Ulaştırma Ticaret Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi İzzet Başekim  TTD İnşaat Turizm Gıda Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Talip ZEYBEK  Talip Zeybek
6 Komite Üyesi Osman ÇIRALI Şamdan Restauran
7 Komite Üyesi Selamettin YILMAZ Pek Otel Turizm Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
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11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE 
PERAKENDE TİCARETİ MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı 
1 Komite Başkanı Mehmet KÖSE Köse Giyim Mehmet Köse
2 Komite Başkan Ayfer KIVRAK Ayfer Kıvrak Şen Tekstil
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Mustafa ÖZKAYA Özkaya Tekstil Mustafa Özkaya
4 Komite Üyesi Mustafa BÜYÜKTEKE Büyükteke Dericilik Turizm Tekstil Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Fatih TUFAN Fatih Tufan Çarşım Kuyum
6 Komite Üyesi Mustafa DEMİRHAN Mirhan Bebe Mustafa Demirhan
7 Komite Üyesi Kemal DİVRİK Divrik Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA  
MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Turgay Şenay ŞAHİN Şahin-Sa Otomotiv Mühendislik İnşaat Turizm Ticaret   
   İthalat İhracat Ltd.Şti.
2 Komite Başkan Volkan ABAKAYA Zirvesan Turizm Taşımacılık İnşaat Emlak Sanayi   
 Yardımcısı  ve Ticaret Ltd.Şti.
3 Komite Üyesi Muzaffer BİLGİÇ Muzaffer Bilgiç Ticarethanesi
4 Komite Üyesi Hüseyin UÇAR S.S.Fethiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
5 Komite Üyesi Hasan BOZ 28 Nolu Çalıca Ölüdeniz Kooperatifi
6 Komite Üyesi Soner KARAGÖZ Dörtler Ticaret Soner Karagöz
7 Komite Üyesi Efrayim AKÇABEL Akçabeller Çadırcılık Turizm Ticaret Ltd.Şti.

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ  
MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Emrullah TUNA Emrullah Tuna Mendos Market
2 Komite Başkan Mehmet Akif ERKEK Mehmet Akif Erkek The Ölüdeniz Shopping
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Uğur ÇAÇARON Ginta Gıda Dağıtım Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
4 Komite Üyesi Ramazan DİM Dim Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi  
   ve Ticaret Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi Yücel ÖZDEMİR S.S.Bağlıağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
6 Komite Üyesi Erhan BAŞAR Başar Gıda Erhan Başar
7 Komite Üyesi Ozan ALTIOK Özok Pazarlama Ltd.Şti.
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Kurul Başkanı Süleyman KAYA
Kurul Üyesi        Şenol ÇIRALI
Kurul Üyesi Veli ÖNVER
Kurul Üyesi Süleyman UYSAL
Kurul Üyesi Şevki ARICAN
Kurul Üyesi Sadi KISA

Osman ÇIRALI (Yönetim Kurulu Başkanı)
Erol AKSOY
Ramazan Sıtkı GÜMÜŞHAN
Muhammet KÖKTEN
Fadıl ARDIÇ
Fikret KOYUNCU
Akif MİLASLIOĞLU

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF  
FAALİYETLER MESLEK KOMİTESİ

Sıra Organ  Temsilci  Temsilci Firma Unvanı
No  Unvanı
1 Komite Başkanı Zeynep Özge ARIKAN Likya Diyet Sağlıklı Beslenme Estetik Spor ve Yaşam Merkezi  
   Turizm Ticaret Ltd.Şti.
2 Komite Başkan Mehmet Ali UYAR Uyar İnşaat Mehmet Ali Uyar
 Yardımcısı
3 Komite Üyesi Akif MİLASLIOĞLU Milaslıoğlu Emlak Akif Milaslıoğlu
4 Komite Üyesi Salih DÜNDAR Seydikemer Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık   
   Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
5 Komite Üyesi B. İsmail ABACIOĞLU İdeal Yatırım Emlak Ofisi Properties Bülent İsmail Abacıoğlu
6 Komite Üyesi İbrahim ERDEM Özel Sim Eğitim Öğretim Basın Yayın A.Ş.
7 Komite Üyesi Doğukan TOYDEMİR Toydemir Turizm İnşaat Emlak ve Ticaret Ltd.Şti.

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının Osman Çıralı 
önderliğinde oluşan yeni 
Yönetim Kurulu 9 Nisan 

Pazartesi günü ilk toplantısını yaptı. 
Toplantıda başkan yardımcıları ve 
sayman üye belirlendi. 

Yeni Yönetim, ilk toplantısında 
üyelerin merakla beklediği TOBB 
Nefes Kredisini de görüşülerek gerekli 
işlemlerin başlatılması yönünde karar 
aldı. 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılan 
FTSO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi 
seçimlerinin ardından 6 Nisan Cuma 
günü Yönetim Kurulu seçimi yapılarak 
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, 
meclis üyelerinin oyları ile seçildi. 

Osman Çıralı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak belirlendiği seçim 
sonrasında, FTSO’nun yeni Yönetim 
Kurulu 9 Nisan Pazartesi günü ilk 
toplantısını yaptı. Toplantıda Kemal 
Hıra ve Mete Ay’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Yardımcısı, İbrahim Erdem’in 
de sayman üye olmasına oy birliği ile 
karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk, 
Fatih Tufan, Şevket Süreyya Gürol, 
Emre Başaran ve 7 Nisan Cumartesi 
günü yapılan seçimlerde FTSO Meclis 
Başkanı seçilen Mustafa Büyükteke de 
Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, “Seçimlerimizin ardından ilk 
yönetim kurulu toplantımızı yaptık. 
Tüm üyelerimize, Fethiyemize ve 
Seydikemerimize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. Yönetim 
içerisindeki başkan yardımcılarımızın 

ve sayman üyemizi istişare ederek, 
kimseyi kırmadan fikir birliği ile 
yaptık. Ekip arkadaşlarıma yeni 
görevlerinde başarılar diliyorum. 
Meclis başkanımızı da her toplantımıza 
davet edeceğiz. Meclis Başkanımızı 
ve meclisimizi Yönetim Kurulu 
çalışmaları hakkında bilgilendireceğiz. 
Meclisimizle uyum içerisinde 
çalışacağız” diye konuştu.
İlk toplantıda üyelerin 
beklediği karar çıktı

İlk Yönetim Kurulu toplantısının 
gündem maddeleri arasında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
geliştirilen Nefes Kredisi de vardı. Oda 

üyelerinin merakla beklediği karar 
Yönetim Kurulunda kabul edilerek 
üyelerin kredi kullanabilmesi için 
gerekli çalışmalar başlatıldı.

FTSO üyelerinin merakla beklediği 
Nefes Kredisi hakkında açıklama yapan 
Başkan Osman Çıralı, “Seçildiğimiz 
gün de söylemiştik, ‘ilk icraatımız 
KOBİ Nefes Kredisi olacak’ demiştik. 
Seçimler nedeniyle yönetim kurulu 
toplanamadığı için bu konuda 
bir ilerleme sağlayamamıştık. İlk 
toplantımızda bu konuyu da ele aldık. 
Gerekli çalışmaları başlattık. İhtiyacı 
olan tüm üyelerimize hayırlı olmasını 
dileriz” dedi.

FTSO YÖNETİMİ HIZLA GÖREVE BAŞLADI

Yeni yönetimin 
ilk icraatı nefes 

kredisi oldu

Kurul Başkanı Süleyman KAYA
Kurul Üyesi        Şenol ÇIRALI
Kurul Üyesi Veli ÖNVER
Kurul Üyesi Süleyman UYSAL
Kurul Üyesi Şevki ARICAN
Kurul Üyesi Sadi KISA

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ
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TOBB Başkanı 
hisarcıklıoğlu 

güven tazeledi
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 

74’üncü Genel Kurulu’nda 
yapılan seçimlerde geçerli 
oyların tamamını alarak dört 

yıl süreyle başkanlığa yeniden seçildi.
Hisarcıklıoğlu: “Daha 
yapacak çok işimiz var.”

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 74’üncü Genel 
Kurulunda, Başkanlığı’na yeniden 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. 
Hisarcıklıoğlu, yapılan seçimde geçerli 
oyların tamamını alarak güven tazeledi 
ve dört yıl süreyle yeniden TOBB 
Başkanı oldu. “Yeni Hedefler, Yeni 
Ufuklar, Yeni Heyecanlar” sloganı ile 
yapılan genel kurulda konuşan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yeni dönemde 

daha çok, daha hızlı, daha verimli 
çalışacağız.” dedi.

TOBB’un 74’üncü Genel Kurulu, 
14 Mayıs Pazartesi günü Anıtkabir 
Atatürk Mozolesi’ni ziyaretle başladı. 
365 oda ve borsanın meclis ve yönetim 
kurulu, genel kurul delegeleri ile 
genel sekreterlerin yer aldığı ziyaret 
sonrası TOBB İkiz Kuleler Konferans 
Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 
hizmet şeref belgesi töreni düzenlendi. 
TOBB 74’üncü Genel Kurulu 15 
Mayıs Salı günü  Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen iş dünyası 
temsilcilerinin katılımıyla TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
devam etti. Genel kurulun teması 

“Vatanımıza, milletimize, istiklalimize, 
bayrağımıza, özgürlüğümüze, 
demokrasimize, bu millete aşkla 
bağlıyız” oldu.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen 
genel kurulda konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş 
dünyasını başarıya ulaştıracak esas 
gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini 
vurgulayarak, “Yapacak daha çok 
işimiz var. Hedeflerimiz büyük. Türkiye 
sadece bölgesinin değil, dünyanın 
ekonomik devi olacak.” diye konuştu. 
“Seçilen başkanlarımı ve 
delegelerimi kutluyorum” 

Oda ve borsa seçimleriyle 
başlayan, uzun bir seçim döneminin 
tamamlandığını ve TOBB camiasının 
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demokrasi sınavından başarıyla 
geçtiğini kaydeden Hisakcıklıoğlu 
şunları söyledi:

“Oda ve borsa seçimlerimiz 
sonucunda başkanlarımızın yüzde 
42’si, meclis üyelerimizin de yüzde 
50’si değişti. Ülkemizin dört bir 
yanında, yüz binlerce tüccarın, 
sanayicinin oylarıyla seçildiniz; 
demokrasinin ve sandığın gücüyle 
buradasınız. Seçilen tüm başkanlarımı 
ve delegelerimi, yürekten kutluyorum. 
Zorlu bir dönemi başarıyla 
tamamlamış olmanın, huzur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. 2013-2018 
döneminde hem üyelerimize hizmet 
etme hem de ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlama noktasında, pek çok 
proje hayata geçirdik. Ne yaptıysak, 
neleri başardıysak, gücümüzü sizden 
aldık, sizin desteğinizle yaptık. Biz, bir 
olduk, iri olduk, diri olduk. Sesimiz 
daha gür çıktı. Biz, bir oldukça 
önümüzdeki engelleri aştık, yeni 
yollara çıktık. 
Doğru ok, menzil alır

Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” 
düsturuyla, her zaman dosdoğru 
olduk. Ülkemizin, milletimizin, 
camiamızın hak ve hukukunu koruduk. 
Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık 
yapmadık. Gönüllerimizi de, aklımızı 
da farklı seslere, farklı düşüncelere 
açtık. İstişare sünnettir, öğüdüne hep 
bağlı kaldık. Anadolu’nun sesi, yüreği 
olduk. Bu birliktelik sizlerin eseridir. 
Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. 

Bu süreçte dört ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak oda ve 
borsalarımızın gücünü ve kapasitesini 
artırdık. Şirket kurmak için kapı kapı 
gezme dönemi bitti. Odalarımızı 
Tek Durak Ofis’e dönüştürdük. 
Oda ve borsalarımızda dijital 
dönüşümü gerçekleştirdik. Bütün 
işlemleri, tek tuşla yapar hale 
geldik. Odalarımız sorumluluk 
aldı. Organize sanayi bölgelerimiz 
gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı. 
Ticaret borsalarımız, elektronik satış 
salonlarını, akredite laboratuvarlarını 
ve canlı hayvan borsalarını reel 
sektörün hizmetine sundu. Dün, 
yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. 
Bugün odalar ve borsalar, uluslararası 
projelere imza atar hale geldi. Yurt 
dışından kaynak temin ediyor, 
Avrupa odalarıyla birlikte çalışmalar 
yapıyoruz. Akredite olan oda ve borsa 
sayımız her sene artıyor. Şu an 269 

oda ve borsamız akredite, yani beş 
yıldızlı. Avrupa’nın en iyi odalarıyla 
aynı hizmeti, aynı kalitede verdikleri 
belgelendi. 
Dünyada ilk üçteyiz

Bugün dünyada üyesine en çok 
hizmet veren, en gelişmiş, ilk üç oda 
ve borsa sisteminden biri biziz. Yani 
Türk oda ve borsa sistemidir. Yurt 
dışında diyorlar ki, ülkenizde özel 
sektörün gelişmesini istiyorsanız, 
Türkiye’dekine benzer oda ve borsa 
yapısı kurun. İşte bu onurun, 
bu gururun, bu başarının sahibi 
sizlersiniz. Gecesini gündüzünü bu 
camianın gelişmesine, büyümesine 
adayan, ülkesi ve milleti için, tek kuruş 
almadan çalışan sizleri, oda ve borsa 
başkanlarımı, yönetimlerini, meclis 
başkanlarımı, meclislerini ve meslek 
komitelerini, genel sekreterlerini, yani 
bu salonda bulunan sizleri, içtenlikle 
alkışlıyorum. Sağ olun, var olun! 
Yurt dışında Türk iş 
dünyasının sesi olduk

Odaklandığımız ikinci konu, 
özel sektörümüzün yurt dışındaki 
lobisiydi. Eskiden kapısından dahi 
giremediğimiz küresel iş örgütlerinin 
tamamında artık söz sahibi olduk. 
Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm 

dünyada savunan bir camia haline 
geldik. Dünyanın en büyük iş örgütü 
olan Milletlerarası Ticaret Odası, 
Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambres, İslam dünyası iş 
örgütü İslam Ticaret-Sanayi Odası, 
Asya-Pasifik Konfederasyonu. Seçimle 
bunların hepsinin yönetimine girdik. 
Türk iş dünyasının sesi olduk. 
Demokrasimize sahip çıktık

Üçüncü önceliğimiz, ülke 
meselelerinde inisiyatif almak oldu. 15 
Temmuz hain darbe girişiminde, darbe 
bildirisi okunur okunmaz ilk tepkiyi 
biz gösterdik. Darbeyi asla kabul 
etmiyoruz, seçilmiş meşru hükümetin 
yanındayız, dedik. Bütün üyelerimizi 
meydanlara, demokrasiye sahip 
çıkmaya davet ettik. Terör saldırılarının 
arttığı dönemde, “teröre hayır, 
kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin 
en büyük yürüyüşünü düzenledik. 
Afrin Zeytindalı Harekâtı’nda, bizzat 
sınır bölgesine giderek devletimize 
desteğimizi gösterdik. Bir kez daha 
ifade ediyorum. Bu camia, her zaman 
devletinin, milletinin yanındadır. 
Ülkemiz için fikir ve proje 
ürettik 

Dördüncü olarak, Türkiye’nin 
zenginleşmesi için fikir ürettik, 
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proje ürettik. Her önemli meselede, 
bu camianın katkı vermesi istendi. 
“İstihdam Seferberliği”nde, 
finansmana erişimde, “Türkiye’nin 
Otomobili”nde bu hep böyle oldu. 
İşte bu itibardır, güçtür. Türk 
özel sektörünün gücüdür. Oda ve 
borsalarımızın gücüdür. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin gücüdür. 
Biz biliyoruz ki, sizlerin zenginliği 
Türkiye’nin zenginliği. Bu bilinçle 
üyelerimizin sorunlarını çözmek için 
pek çok alanda adım attık. Mesleki 
eğitim büyük bir sıkıntıydı. İlk defa 
özel sektör, oda ve borsalarımız 
vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi 
oldu. Şirketlerimiz daha çok ihracat 
yapsın diye yurt dışı taşımacılığına 
35 milyar avro kefil olduk. Dünyada 
en çok TIR karnesi veren kuruluş 
haline geldik. Tüm büyük kara gümrük 
kapılarımızı modernize ettik. Kredi 
Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin 
finansmana erişimini kolaylaştırdık. 
Üyelerimize kefil olduk. TOBB Nefes 
Kredisi ile bugüne kadar uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz 
kredi aldı. Yaklaşık 700 bin üyemiz, 
tüm bunlar sayesinde ucuz kredi 
imkânına kavuştu. 
İş ve yatırım ortamının 
önündeki engeller kalktı

Kültürümüzde güzel bir söz var: 
Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Biz de iş 
ve yatırım ortamı önündeki engelleri 
tespit edip hükümetimizle birlikte 

kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz 
konu olan istihdam maliyetlerinin 
düşürülmesini sağladık. İş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize 
büyük yükler getiriyordu, bunları 
kaldırdık. Mesleki yeterlilik konusunda 
da hemen inisiyatif aldık. 81 ilde 
üyelerimize tehlikeli mesleklerde 
sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. 
Çeke olan güven kaybolmuştu. Burada 
da yine bir ilki gerçekleştirdik. Çeke 
itibarını yeniden kazandıran kare 
kod uygulamasını hayata geçirdik. 
Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi 
yükünün azaltılmasını sağladık. 
Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki 
vergiler, bizim önerimizle indirildi. 
Turizm sektöründe uçak ve kruvaziyer 

destekleri, bizim talebimizle getirildi. 
Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına 
aldırdık. Hep şikâyet ettiğimiz damga 
vergisinin kapsamını daralttık. Yıllardır 
hep talep ederdik. Vergisini düzenli 
ödeyen mükellef için, yüzde 5 vergi 
indirimi de nihayet geldi. Biriken KDV 
alacaklarımız konusunda da talebimiz 
üzerine bir çalışma başlatıldı. Bunun 
da sonuçlanmasını bekliyoruz. Tarımda 
50 yıllık hayalimiz gerçek oldu. 
Lisanslı depoculuk sistemini başlattık. 
Ürün ihtisas borsası için de ilk adımı 
attık. Büyük sıkıntı yaşadığımız bir 
başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle 
iş mahkemelerindeki davalarda, 
işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. 
Bunu değiştirmek üzere, zorunlu 
arabuluculuk sisteminin uygulamaya 
alınmasını sağladık. Aylar, hatta 
yıllar süren davalar, artık günler-
haftalar içinde çözülüyor. Bu vesileyle, 
bizlere her zaman destek olan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
bakanlarımıza ve Meclisimize, 
bizimle birlikte çalışan, emek veren 
bürokratlarımıza, camiamız adına 
teşekkür ediyorum. 
Üyelerimiz başarı hikâyesi 
yazdı

İçeride ve dışarıda terör 
örgütlerinin saldırılarına rağmen, 
özel sektörümüz daha fazla çalıştı, 
üretti. Türkiye ekonomisi hızlı bir 
toparlanma ve büyüme gösterdi. 
Oda ve borsa üyelerimiz geçen sene 
yeni bir başarı hikâyesi yazdı. 1,5 
milyon ilave istihdam sağladık. 327 
milyar lira makine-teçhizat yatırımı 
yaptık. 160 milyar dolar mal ihracatı 
gerçekleştirdik. 44 milyar dolar 
turizm ve taşımacılık geliri elde 

ÇIRALI, TSO KONSEY ÜYESİ SEÇİLDİ
Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74’üncü genel kuruluna Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, genel kurul delegeleri Ramazan Sıtkı Gümüşhan, 
Muhammet Kökten, Fikret Koyuncu, Fadıl Ardıç, Akif Milaslıoğlu, Erol Aksoy 
katıldı. 

Yapılan seçimlerde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı,  
TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeliğine seçildi.

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018
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ettik. Bütün dünyaya, bu milletin 
neler yapabileceğini gösterdik. Tüm 
bunları sizlerle başardık. Oda ve 
borsalarımızda ortaya koyduğunuz 
çağdaş vizyonla başardık. İşte bu 
nedenle Türk özel sektörünün 
temsilcisi delegelerimizi yürekten 
kutluyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. İyi ki varsınız! 
E-ticaret ve e-ihracat 
hamlesi başlatmalıyız

Sıkıntılarımız var mı? Elbette var. 
Bunları da biliyor, hükümetimizle 
paylaşıyor, çözmek için çalışıyoruz. 
Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizi 
hak ettiği yere çıkarmak için, iş 
dünyası daha hızlı koşmak zorunda. 

İş dünyasının hızlı koşabilmesi için 
de, bizim önden gidip, yolu açmamız 
gerekiyor. Oda ve borsalarımızda 
tahkim ve arabuluculuk merkezleri 
açacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi, 
helal gıda sertifikasına sahip 
ürünlerimizi önce ülkemizde sonra 
dünyada yaygınlaştıracağız. Yerli 
ve akıllı üretimle ithalatı yüksek 
ürünlerin Türkiye’de üretilmesini 
sağlamalıyız. E-ticaret ve e-ihracat 
hamlesi başlatarak, yeni ürünlerle yeni 
pazarlara girmeliyiz. 

Türkiye’yi bu coğrafyanın 
girişimcilik üssü yapmalıyız. Nitelikli 
eleman açığını kapatmak üzere, 
mesleki eğitim sistemini özel sektörle 
tam entegre kılmalıyız. Bu hedefler 

için, üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız, yapacağız. 
Hayal gibi görünen 
hedeflere birlikte 
ulaşacağız

Saygıdeğer Başkanlarım ve 
Delegelerim; bugüne kadar sizlerle 
birlikte, hayal görünen nice hedefi 
gerçeğe dönüştürdük. Bugün hayal 
gibi görünen nice hedefe de yarın, yine 
birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa asla 
prim vermeyeceğiz. Fitneyi, ayrışmayı 
asla yanımıza yaklaştırmayacağız. 
Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye 
görmeyeceğiz. Tüm farklılıklarımızı 
zenginlik olarak kabul edecek, 
Türkiye’yi bu zenginlikle daha 
da büyüteceğiz. Biz kendimize 
güveniyoruz. Hedeflerimiz büyük. 
Türkiye sadece bölgesinin değil, 
dünyanın ekonomik devi olacak. 
Dünyada en fazla uluslararası 
müteaahhit Türkiye’den çıkacak. 
En fazla taşımayı Türk lojistikçileri 
yapacak. En fazla turisti Türk otelleri 
ağırlayacak. Türk perakendecileri dünya 
çapında dağıtım ağları kuracak. Türkiye 
en fazla sanayi malı ihracatı yapan 
ülke olacak. Çevre coğrafyamızda her 
yerde şantiyelerimiz, yatırımlarımız 
bulunacak. Türk çiftçisi sadece 
ülkemizi değil, tüm dünyayı 
besleyecek. Türk malları fiyatıyla değil, 
kalitesiyle tercih edilecek. Uluslararası 
yatırımcılar Türk şirketlerine 
ortak olmak için sıraya girecek. Ve 
dünyadaki her evde en az bir Türk malı 
kullanılıyor olacak. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ve aziz şehitlerimizin 
emaneti olan bu ülke, hepimizin 
omuzlarında yükselecek ve yeniden 
lider ülke haline gelecek. Bunu da hep 
birlikte başaracağız. 

TOBB’uN YENİ YÖNETİM KuRuLu 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu  Başkan
Ali Kopuz (İstanbul TB) Başkan Yardımcısı
Selçuk Öztürk (Konya TO) Başkan Yardımcısı
Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO)  Başkan Yardımcısı
Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO)  Başkan Yardımcısı
Tamer Kıran (İMEAK DTO)  Başkan Yardımcısı
Faik Yavuz  (Ankara TB)  Sayman Üye
Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) Üye
Mahmut Özgener (İzmir TO)  Üye
Davut Çetin (Antalya TSO)  Üye
Öztürk Oran (İstanbul TO)  Üye
Zeki Kıvanç (Adana SO)  Üye
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO) Üye
Özer Matlı (Bursa TB)  Üye
Engin Yeşil (Diyarbakır TB)  Üye
Ömer Zeydan (Eskişehir TB) Üye
Hakan Ülken (Aydın TO)  Üye
Şaban Aziz Karamehmetoğlu (Rize TSO) Üye
Mehmet Büyüksimitci (Kayseri SO) Üye
Suat Selim Kandemir (Uşak TSO)  Üye
Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin DTO) Üye 
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Yeni yönetime ilk tebrik ziyaretini Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı yaptı

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının Yönetim Organları 
seçimlerinin tamamlanmasının 
ardından ilk tebrik ziyaretini 

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner 
ve Belediye Başkanı Behçet Saatcı 
gerçekleştirdi. 9 Nisan Pazartesi günü 
gerçekleşen ziyarette Muzaffer Şahiner 
ile Behçet Saatcı’yı FTSO Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kemal Hıra, Şevket 
Süreyya Gürol, Fatih Tufan, İbrahim 
Erdem, Meclis Başkan Yardımcısı 
Nurettin Metin Sevinç, Meclis Divanı 
Katip Üyesi Akif Milaslıoğlu, Meclis 
Üyeleri Efrayim Akçabel, Selamettin 
Yılmaz, Fadıl Ardıç, Mehmet Döver, 
Harun Yüksel Balcı, Kerim Arslan, 
1 Nolu Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Coşkun Seçim karşıladı.
Her zaman işbirliği 
içerisinde çalışmaya hazırız

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
yeni yönetimini tebrik eden Kaymakam 
Muzaffer Şahiner, “İlçemizin en 
önemli sivil toplum kuruluşlarından 
olan Ticaret ve Sanayi Odamız seçim 
dönemini geride bıraktı. Bu süreç 
sonunda yeni başkanımız seçildi. 
Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine 
hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere 
Belediye Başkanımızla beraber geldik. 
Bugüne kadar FTSO’da güzel işler 
yapıldı. Bundan sonra da işbirliği, gönül 
birliği içerisinde bu hizmetlerin devam 
edeceğine inanıyorum. Yeni yönetime 
başarılar diliyoruz. Kamu kurum ve 
kuruluşları olarak ticaret odamızla her 
zaman işbirliği içerisinde çalışmaya 
hazır olduğumuzu ifade ederim” dedi.
Saatcı, “Diyalog içerisinde 
çözülmeyecek sorun yok”

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı’yı ve yeni Oda 
yöneticilerini tebrik eden Fethiye 
Belediye Başkanı Behçet Saatcı 
da “Fethiye’nin en önemli sivil 

toplum örgütü olan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası bir seçim dönemi 
geçirdi. Kıran kırana bir seçim 
süreci yaşandı. Neticede Osman 
Kardeşim ve ekibi bayrağı devraldı. 
Daha önce görev yapan yönetime 
de Fethiye’ye kazandırdıklarından 
dolayı, özellikle Babadağ projesine 
verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyoruz. İnanıyorum 
ki yeni yönetim de bu projeyi 
ve Oda hizmetlerini çok daha 
yukarılara taşıyacaktır. Sayın 
Kaymakamım da ifade etti; ilçedeki 
sivil toplum örgütleri ve resmi 
kurumlarla diyalog içerisinde 
Fethiye’de çözülmeyecek hiçbir 
problem yok. Gerçekten bu 
anlamda Sayın Kaymakamın 
önderliğinde Fethiye’de çok iyi bir 
uyum var. Bu uyumun başarıyla 
sürdürüleceğinden eminiz. Osman 
Kardeşim bildiğimiz, yemeğini 
yediğimiz arkadaşımız. Kendisine 
kolaylıklar diriliyoruz” diye konuştu. 
Çıralı, “Uyum çok önemli”

Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam 
Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı’ya teşekkür eden 

Başkan Osman Çıralı, konuşmasında 
tüm kesimlerle olduğu gibi mülki 
idarelerle de uyum içerisinde çalışma 
kararlılığında olduklarının altını çizdi. 
Çıralı, şunları söyledi:

“Seçim süreci bitti. Biz göreve 
başladık. Sayın Belediye Başkanımızın 
da dediği gibi seçimler bir bayrak 
yarışıdır. Biz bayrağı devraldık. Odamız 
bugüne kadar Fethiye’de başarılı işler 
yaptı, bunu hep beraber başardık. 
Bundan sonra da birlikte başarılı 
işlere imza atabilmek, tüm üyelerimizi 
kucaklayarak, birlikte Odamızı daha 
ileriye taşımak için bu yola çıktık. 
‘Paylaşımcı olacağız, şeffaf olacağız’ 
dedik. ‘Hesap verebilen olacağız’ 
dedik. Bu sözleri yerine getirmekte 
kararlıyız. Başarılı olmak için uyum 
çok önemli. Fethiye’de seçilmiş ve 
atanmış iki mülki amirimiz var. Biz, 
sizlerin emrinizdeyiz. Fethiyemize 
hizmet için her zaman sizlerle uyum 
içerisinde çalışacağımıza, sizlerle 
birlikte hareket edeceğimize söz 
veriyorum. Yapacağımız çalışmalar, 
hizmetler, inşallah Fethiyemiz için 
hayırlı olur. Verdiğimiz sözlerin 
arkasındayız” diye konuştu.

FTSO’nın yeni yönetimine ilk ziyaret 
Şahiner ve Saatcı’dan

Odadan haberler
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mansur Harmandar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı’ya tebrik ziyaretinde 
bulundu. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı devam 
eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Fethiye ve 
Seydikemer’e gelen Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, 
10 Nisan Salı günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı’ya 
yeni görevinde başarılar diledi. Mansur Harmandar 
ve Osman Çıralı, Fethiye’de kurulan fakülteler ve 
üniversiteleşmesi üzerine sohbet etti. Çıralı, Babadağ 

Teleferik Projesinden elde edilen gelirin önemli kısmını 
Odanın faaliyet alanında devam eden eğitim faaliyetleri 
için kullanacaklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Harmandar’dan ziyaret

FTSO, Agritech Tarım Fuarı'nda 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 

Agrıtech Fuarında bölgenin öne 
çıkan tarım ürünlerini tanıttı. Bölgenin 
tarım sektörüne yönelik, farklı dillerde 
Oda tarafından hazırlatılan broşürler 
katılımcılarla paylaşıldı. 

Her yıl Fethiye ve çevresinden 
tarımcıların yoğun katılımı ile 
gerçekleşen Agrıtech Tarım Fuarı bu 
yıl kapılarını 8. kez açtı. 11 Nisan 
Çarşamba günü başlayan fuarın 
açılışını Seydikemer Kaymakamı 
Haktan Gökçekuyu, Fethiye Belediye 
Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Osman 
Çıralı, Fethiye Ziraat Odası Başkanı 
Kenan Karayiğit, Seydikemer Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Gümüş 

birlikte yaptı. Protokol üyelerinin 
konuşmalarının ardından fuarın resmi 
açılışı yapıldı. Açılış sonrası, protokol 
üyeleri stantları gezdi. Seydikemer 
Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının standını da ziyaret ederek 
bir süre Osman Çıralı ve FTSO 
yöneticileri görüştüler.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı FTSO Yöneticileri Ader 
Plastik ile Akdeniz Medya Grubu 
bünyesindeki FRT TV stantlarını 
ziyaret etti. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası standında, fuar süresince 
bölgemizde yetiştirilen tarım ürünleri 
ve özelliklerine ilişkin katılımcılara 

bilgi verildi. Tarım ihracatı yapan 
firmalar ve kişilerle, yapacakları iş 
görüşmelerinde kullanabilmeleri 
amacıyla, Oda tarafından hazırlatılan 
Rusça ve Almanca tarım ürünleri 
broşürleri paylaşıldı. FTSO 
standında tarım sektörüne yönelik 
tanıtımların yanı sıra turizme yönelik 
tanıtımlara da yer verildi. Babadağ 
Teleferik Projesi başta olmak üzere 
Oda tarafından yürütülen tanıtım 
çalışmalarına katılımcılara aktarıldı. 
Bölgemize yatırım yapmak isteyen 
yatırımcılara yönelik de bilgi aktarımı 
sağlanabilecek ve isteyen yatırımcılarla 
her yıl FTSO tarafından hazırlanan 
Fethiye-Seydikemer Sosyo-Ekonomik 
Raporu paylaşıldı.
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İstihdam teşvikleri 
yenilenerek süresi 

2020’ye kadar 
uzatıldı. Ayrıca geçmiş 
dönem teşviklerini 
kullanmayan 
işverenlere geçmişe 
yönelik hak kullanımı 
getirildi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
önderliğinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından 
başlatılan 2017 
İstihdam Seferberliğinin başarıya ulaşması, 1,5 milyon 
işsizin istihdam edilmesinin ardından, 2018 hedefi 
yenilendi ve yeni teşvikler açıklandı. Yeni teşvikleri tüm 
oda ve borsalara TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
duyurdu. Yeni teşviklerde süre de uzatıldı. Yeni istihdam 
teşvikleri 1 Ocak 2018’de başlayacak ve 31 Aralık 2020’de 

sona erecek. İlave 
istihdam teşvikleri 
ile işveren, sadece 
işçinin maaşını 
ödeyecek. 

Mevcut çalışana 
ilave edilen her bir 
sigortalı çalışan 
için asgari ücret 
üzerinden 773 TL 
tutarındaki prim ve 
vergi yükümlülükleri 
devlet tarafından 
karşılanacak. 
İşverenler bu 
teşvike konu olan 

sigortalı çalışan için aynı dönemde sigorta primi, destek 
ve indirimlerden yararlanamayacak. Ancak bu teşvik harici 
teşviklerden diğer çalışanları için yararlanma hakları 
bulunuyor. Yeni teşvik programı kapsamında ilave olarak 
2018 yılında 9 ay boyunca işverenlere aylık 100TL asgari 
ücret desteği verilecek.

İstihdam teşvikleri yeniden başladı

Yeni İstihdam Teşviki Neler Getiriyor?

TEŞVİKlEr TEŞVİK TUTArı TEŞVİK SÜrESİ SİGOrTAlı İÇİN ŞArTlAr İŞVErEN İÇİN ŞArTlAr

İlave İstihdam Sigortalıya 5.412TL’ye 12 AY İşe alındıkları aydan önceki İşe başlayacak sigortalıyı
Teşviki(İmalat Sanayi kadar ödenecek  3 ayda 10 günden fazla işverenin 2017’deki
ve Bilişim Sektörleri) ücretler için;  sigortalı olmamak çalışan sayısı    
    ortalamasına ilave   
 Tüm SGK pirimleri   olarak çalıştırmak.
 (761 ila 2.029 TL) ile
 damga ve gelir vergisi
 (122TL)
   
 Toplam Aylık kişi başı
 883 ile 2.151TL

İlave İstihdam Teşviki Tüm SGK Primleri
 (761TL) ile damga ve
 gelir vergisi (122TL)

 Toplamda aylık kişi  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak
 başı 883TL
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İşverenler Geçmiş Teşvik Haklarını da 
Kullanabilecek

Torba Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 
tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 
5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun ve diğer 
kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve 
indirimlerinden yararlanmamış işletmeler ve esnaflar, en 
geç 31 Mayıs’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı 

olarak başvurması halinde geçmişe dönük teşviklerden 
de yararlanabilecek. 1 Hazirandan sonra gerekli 
tüm koşulları sağlayan işletme ve esnaflar, istihdam 
teşviklerinden yararlanılmayan dönemi takip eden 6 ay 
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmesi 
şartıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla 6 aya 
ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan istihdam prim 
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilecek.

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren mikro ölçekli işletmeler ve esnaflar için istihdam teşviki:

Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programı Teşvikleri:

TEŞVİKlEr TEŞVİK TUTArı TEŞVİK SÜrESİ SİGOrTAlı İÇİN ŞArTlAr İŞVErEN İÇİN ŞArTlAr

Bir Senden Bir Prim Desteği (761TL) 12 ay (6 ay işveren 18-25 yaş arasında olmak İşe başlayacak sigortalıyı,
Benden İstihdam  6 ay devlet  işverenin 2017’deki
Teşviki Ücret Desteği (günlük ödeyecek) İşe alındıkları aydan çalışan sayısı    
 53,4TL olmak  önceki 3 ayda 10 günden ortalamasına ilave olarak  
 üzere toplam 1,603TL)  fazla sigortalı olmamak çalıştırmak

 Vergi desteği(122TL)  İŞKUR’a kayıtlı İmalat sektöründe faaliyet
   işsiz olmak göstermek ve bu   
    sektörde ustalık belgesi  
    sahibi olunan özel sektör  
    işvereni olmak.
 
 Toplam aylık kişi  İşe giriş tarihi itibariyle İşverenin 2017’deki
 başı 2.486TL  işverenin birinci derece kan sigortalı sayısı
   veya kayın hışmı ya da ortalamasının 1 ila 3
   eşi olmamak olması

TEŞVİKlEr İŞBAŞı EğİTİM PrOGrAMı SÜrESİ ÜcrET ŞArTlAr

İşbaşı Eğitim Programı 6 ay 61,65/1.603TL 
(İmalat Sanayi ve Bilişim)

İşbaşı Eğitim Programı       3ay                 61,65/1.603TL
(Diğer Tüm Sektörler)

İşbaşı Eğitim Programı       9 Ay                  61,65/1.603TL
(Geleceğin Meslekleri)

İşbaşı Eğitim Programı      Kurs/Program Süresi                             Aylık 400TL
(Tüm Sektörler)                   Kreş Yardımı

Mesleki Eğitim Programı      8 Ay                 61,65/1.603TL
(MEGİP)

Öğrencilere Günlük 6-46,6TL 
işsizlik ödeneği alanlara günlük 30,8 
cep harçlığı ödenecek

Katılımcıların 18-29 yaş arasında 
olması

2-5 yaş arasında çocuğu olan kadın 
olmak
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Milli Düşün, Yerli Üret Sempozyumu
Muğla’da düzenlenen “Uluslararası 

Milli Düşün Yerli Üret 
Sempozyumu”na Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dim 
ve Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin 
Metin Sevinç katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, 
düzenlenen “Uluslararası Milli Düşün 
Yerli Üret Sempozyumu”na Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dim 
ve Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin 
Metin Sevinç katıldı. 

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri 
Salonu’ndaki sempozyumda Vali 
Esengül Civelek’in yanı sıra Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, MSKÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Bülent Karakuş, Menteşe Kaymakamı 
Caner Yıldız, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, 
ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 
ve Makedonya Cumhuriyeti, 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan 
ve Moğolistan’dan öğretim üyeleri,  
bilim insanları, işadamları, sektör 
temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.

Vali Civelek, sempozyumda yaptığı 
konuşmada dünyanın en büyük 
10 ekonomisi içerisinde yer alma, 
ihracatı 500 milyar dolara yükseltme, 

kişi başı milli geliri 25 bin doların 
üzerine çıkartmanın ülkemizin 2023 
yılı hedefleri olarak belirlendiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti: 

“Değişimin, yeniliğin ve 
dönüşümün hızla gerçekleştiği, 4. 
sanayi devriminin yaşama geçirildiği 
günümüzde, 2023 yılı hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde kalkınmış, refah 
içerisinde büyüyen, güçlü Türkiye 
hedefine ulaşılmasında, ülkemiz 
sanayisinin gerek bölgesel gerek 
küresel ölçekte, uluslararası düzeyde 
rekabet edilebilirliğinin önemi çok 
büyüktür. Bu konuda sanayimizin 
ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet 
gücünü arttıracak programların hayata 
geçirilmesi, sanayimizin uluslararası 
pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, 
orta-yüksek, yüksek teknolojik 
ürünlerin sanayimizin ve ihracatımızın 
içerisindeki payının arttırılması 
için oluşturulan kurul ile sanayide 
bilgi ve teknolojiye dayanan yüksek 
katma değere sahip yerli ürünlerin 
üretimlerinin geliştirilmesinin devlet 
politikası, kalkınma politikası ve sanayi 
politikası olarak belirlenmesi aynı 
zamanda da yerli ve milli üretim için 
değişik bakanlıklarımızca uygulamaya 
yansıtılan hibe, destek ve teşvik 
politikaların varlığı ülkemiz için yerli 
ve milli üretim alanında çok önemli 
gelişmelerdir, reform niteliğinde 
düzenlemelerdir.” 
‘Yerli ve Milli Üretim’ 
olmadan kalkınma olmaz

Yerli ve milli üretim olmadan 
kalkınmanın olmayacağını dile 
getiren Vali Civelek, “Son 15 yıldır 
sanayimizde yapılan yatırımlar 
gerçekleştirilen teknolojik dönüşümler 
ve aynı zamanda dördüncü sanayi 

devrimine yönelik Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızca 
gerçekleştirilen çalışmalarla ülkemiz 
yerli ve milli üretimde başarılı bir 
sanayi hamlesini gerçekleştirecek 
kapasiteye sahiptir. Ülkemizin 
kalkınmasına, gelişmesine, 
büyümesine ve toplumsal 
refahımızın artmasına üretimleri,  
ihracatları, yarattıkları istihdamla 
katkı sağlayan dünya çapında 
üretim gerçekleştiren özel sektör 
kuruluşlarımızın sanayicilerimizin 
varlığı gururumuzdur, gücümüzdür” 
diye konuştu.  Ülkede yerli ve milli 
olmada önemli adımlar atıldığını 
ve özellikle savunma sanayinde çok 
önemli çalışmalar yürütüldüğünü 
kaydeden Bakan Yardımcısı Çelik, 
«Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak yerli ve milli üretim noktasında 
inceleme, araştırma ve inovasyona çok 
büyük önem veriyoruz. Bakanlığımız, 
bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlar 
aracılığıyla destek mekanizmalarını 
işletiyoruz. Bu destek mekanizmalarını 
bir kısmı KOBİ’ler üzerine yöneltiliyor, 
bir kısmı araştırma merkezlerine 
yönlendiriliyor” dedi.  MSKÜ’de 
iki gün süren Uluslararası Milli 
Düşün Yerli Üret Sempozyumunun 
“Yerli Üretimden Dünya Pazarına 
Koşanlar” oturumunda Zorlu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Nazif Zorlu, Denizli Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Müjdat Keçeci, BMC Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Daire Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli 
konuşmacı olarak yer aldı.
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Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu ve Belediye Başkanı 

Yakup Otgöz, Seydikemer’de bulunan 
meslek kuruluşları ile birlikte Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. 
Ziyarette tarım, alabalık üretimi ve 
eğitim sektöründe yaşanan sorunlar ve 
çözümleri ele alındı.

Seydikemer Kaymakamı Haktan 
Gökçekuyu, Seydikemer Belediye 
Başkanı Yakup Otgöz, Belediye 
Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş, 
Ramazan Kaynak, AK Parti Seydikemer 
İlçe Başkanı Salih Gümüş, Seydikemer 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Harun Sağır, Süt Üreticileri Birliği 
adına Yusuf Özbek, Muğla Alabalık 
Yetiştiricileri Üretici Birliği adına 
Hüseyin Yıldırım, Seydikemer 
Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası 
adına Ramazan Evci, Seydikemer 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet 
Güven, Seydikemer Ziraat Odası 
Başkanı Muhsin Gümüş Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 
Osman Çıralı liderliğinde oluşan yeni 
yönetime ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu. 

Seydikemer heyetini, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal 
Hıra, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Dim, Meclis Üyesi Mustafa Özkaya, 
2 Nolu Komite Üyesi Atabey Şahin 
karşıladı. Ziyaret sırasında Seydikemer 
ekonomisinin öncelikli sorunları 
görüşüldü.

Fethiye ile Seydikemer’in etle tırnak 
gibi olduğunu söyleyen Seydikemer 
Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, 
yakın bir gelecekte de her türlü insanı 
ve hukuki ilişkilerin bu yakınlıkta 
devam edeceğini söyledi. FTSO’nun 
yeni Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı ve Meclis Başkanı Mustafa 
Büyükteke’nin de Seydikemer kökenli 
olmasına vurgu yapan Kaymakam 
Gökçekuyu, “Seydikemerlilerin 
Fethiye’de böyle önemli görevler alması 
bizi gururlandırıyor” dedi. FTSO’nun 
yeni yönetimini tebrik eden Haktan 
Gökçekuyu, “Bizler Seydikemer olarak, 
bir ekip olarak ziyaretinize gelmek 
istedik. Hem size hem de ekibinize 
hayırlı olsun diyoruz. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz.” sözlerine yer verdi. 

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup 
Otgöz de yeni yönetimi tebrik ederek 
başarılar diledi.
“Seydikemer bizim  
için önemli”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
da ziyaretlerin ötürü Seydikemer 
ekibine teşekkür ederek “Ekip 
halinde gelmeniz ayrıca mutlu etti. 
Seydikemer bizim için gerçekten 
önemli. Tarım ayağının büyük kesimi 
orada. Seçim sürecinde söz vermiştik, 
Seydikemer bizim için önemli dedik. 
Orada nasıl temsilcilik açacağımızı 
araştırıyoruz. Sizin yardımlarınız 
gerekiyor. Bir oda istiyoruz. Bize bir 
oda verirseniz üyelerimizle alakalı 
temsilcilik açmak istiyoruz” dedi. 
Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı 
Hüseyin Yıldırım da Seydikemer 
bölgesinin ülkemizin en büyük 
alabalık üretim merkezi olduğunu 
belirterek alabalık üreticilerinin 
sorunlarının çözümünde Odadan 
destek beklediklerini söyledi. Yıldırım, 
Seydikemer’deki su kaynaklarının 
alabalık yetiştiriciliği için çok uygun 
olduğunu ifade etti. Ülkemizde 
balık ve alabalık tüketiminin çok 
az olduğuna dikkat çeken Yıldırım, 
geçmiş dönemde tanıtım çalışmalarının 
yapıldığını, yeni dönemde de alabalık 
ihracatını arttırmak için yapılacak 
çalışmalarda ve ihracatta yaşanan 
sorunları çözmek için yapılacak 
lobi faaliyetlerinde Odadan destek 
olunması yönünde beklentilerinin 
olduğunu kaydetti. Yıldırım, 
alabalık üreticilerinin Oda yönetimi 
tarafından daha yakından tanınması 
ve sorunların yerinde gözlemlenmesi 

amacıyla Oda yöneticilerine üretim 
tesislerini gezdirmek istediklerini de 
belirtti. Hüseyin Yıldırım, alabalık 
yetiştiriciliği yapan pek çok küçük 
işletmenin ekonomik sorunlar 
yüzünden kapanmak üzere olduğunu, 
bu durumun Seydikemer ekonomisini 
olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Alabalık üreticilerinin sorunları 
ile ilgileneceklerini söyleyen Çıralı, 
konuların komiteler tarafından Yönetim 
Kurulunun gündemine getirilmesi 
gerektiğini söyledi. Çıralı, “Bu tür 
sorunların çözümünde seçtiğiniz 
komite üyesi arkadaşlara daha çok 
görev düşüyor. Sorunları sürekli 
yönetim kurulunun gündemine 
getirmesi lazım. Sizden gelen çözüm 
önerileri çok kıymetli. Biz komiteden 
gelen sorunları sadece kağıt üzerinde 
bırakmayacağız. Gerekirse Komite 
Başkanlarını Yönetim Kurulu 
toplantısına davet edip dinleyeceğiz” 
ifadelerine yer verdi.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı 
Muhsin Gümüş tarımın Fethiye ve 
Seydikemer ekonomisinde en etkili 
sektör olmasına vurgu yaptı. Su 
kaynaklarında hem alabalık hem 
de bilinçsiz zirai ilaç kullanımı 
yüzünden kirlilik yaşandığını 
söyleyen Muhsin Gümüş, sulamada 
yaşanan sıkıntıların önüne 
geçilebilmesi için çökertme havuzları 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
Gümüş, Seydikemer’de kurulması 
için çalışılan yükseköğrenim 
kurumları için de destek istedi.

Eğitimin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Osman Çıralı, Babadağ 
Teleferik Projesi ilerledikçe eğitimine 
yapılan katkının da artacağını söyledi.

Seydikemer’den FTSO’ya ziyaret
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Fethiye’de 42’nci ‘Turizm Haftası’ 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
yapılan Turizm Haftası açılış 
kokteyline, Fethiye Kaymakamı 
Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı, Belediye Başkan 
Yardımcıları Mete Atay ve Güzide 
Özkaya, FETOB Başkanı Bülent 
Uysal, FETOB ve TÜROFED Yönetim 
Kurulu Üyesi Yavuz Torunoğulları, 
FTSO Başkanı Osman Çıralı, Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyeleri, FTSO 6 
Nolu Konaklama Hizmetleri Meslek 
Komitesi üyeleri, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı 
Şaban Arıkan, TÜRSAB Fethiye 
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı 
Süleyman Kaya, Çalış-Der Başkanı 
Mete Ay, Skal Kulüp Başkanı Uğur 
Serindağ, FETAV ile çok sayıda 
turizmci katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Turizm Danışma Bürosu 
Sorumlusu Güler Uymaz, acentacılık 
ve konaklama sektöründen alınan 
bilgiler doğrultusunda, bu yıl 
2017 yılına oranla % 40 artış 
öngörüldüğünü söyledi. Güler Uymaz, 
“2017 yılında ilçemizi yaklaşık 450 
bin yabancı 700 bin yerli olmak üzere 
toplam 1 milyon 150 bin kişi ziyaret 
etti. Gelen misafirin kalış süresi ise 
ortalama 5,6 gün. Turizm amaçlı 
sportif faaliyetlerden jeep safariye 
72 bin 800, yamaç paraşütüne 120 
bin, ATV safariye 6 bin 500, su üstü 
sporlarına 31 bin, dalış faaliyetine 20 
bin kişi toplamda ise 250 bin 300 kişi 
sportif faaliyetlere katıldı. Denizde, 
mevcut 190 günübirlik tur teknesi ile 
650 bin misafire hizmet verdi” diye 
konuştu.
Denetimler yapılacak, ceza 
ertelenmeyecek

Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı da ilçede faaliyet gösteren 
esnafı ve sektör temsilcilerini 
uyararak şöyle konuştu, “Moralli bir 
sezona giriyoruz. EMİTT Fuarı’nda 
Fethiye’mizi çok iyi temsil ettik. 
Yamaç paraşütü gibi elimizde çok 
büyük bir değer var. Daha geçen 
hafta Üzümlü’de 3 günde 100 bin 
kişiyi ağırladık. Bu kadar güzel işten 
sonra yanlış yapmak yok. Ayakkabı 

boyayıcısından, taksi şoförüne, 
bakkaldan balıkçısına kadar bütün 
esnafı ilgilendiren birkaç ikazım var. 
Hanutçuluk, gıda hijyeni, kaldırım 
işgali, yüksek sesle müzik yayını, ter 
kokusu, tırnak… Bunların hepsinin 
kontrolünü yapacağız. Zabıta 
arkadaşlarım hazır. Bu konuda ‘cezayı 
erteleyelim, Kasım’a, Aralık’a kalsın’ 
demek de yok. Sayın Kaymakamım, 
Jandarma, Emniyet Müdürlüğümüz 
ile koordineli bir şekildeyiz. Başta 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Esnaf Odası olmak üzere hep birlikte 
hareket ediyoruz. 5 pounda oda-
kahvaltıya son veriyoruz. Oğlak eti 
isteyene oğlak eti, kuzu isteyene kuzu 
eti verelim. Domuz eti vermek, domuz 
kıyması vermek yok. Hiç kimse kusura 
bakmayacak. Bu konuda affımız yok.”
Çıralı: “Alternatif turizm 
faaliyetleri arttırılmalı”

Fethiye’nin 38 sene önce başlayan 
turizm serüvenine artarak devam 
ettiğini kaydeden Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı 
“Ne yazık ki, bu serüvende karşımıza 
uluslararası, ulusal ve yerel bazı 
sorunlar çıkıyor. Bu sorunlar, bizi 
yıldırmamalı. FTSO’nun yeni yönetimi 
olarak, bu sorunların üstesinden 
gelmek için çalışacağız.  Üyelerimiz 
ile kamu arasında doğru ve sağlam 
bir köprü olabilmek için bütün 
imkânlarınızı seferber edeceğiz” dedi.

Fethiye’de uzun yıllardır deniz-
kum-güneş eksenine dayalı turizm 
stratejisi sürdürüldüğüne dikkat çeken 
Çıralı şunları söyledi:

”Bu stratejinin en önemli eksenini 
eşsiz doğamız oluşturuyor. Bizler bu 
eşsiz doğamızın, kültürümüzün ve 
tarihi mirasımızın değerini biliyor 
ve sahip çıkıyoruz. İşletmelerimiz, 
potansiyelimizi, profesyonel 
turizm anlayışıyla birleştirdiğinde 
turizmde hak ettiğimiz noktalara 
ulaşmamız mümkün olacak. Mevcut 
faaliyetlerimize, alternatif turizm 
faaliyetlerini de kattığımız takdirde, 
12 ay turizm, Fethiye için hayal 
olmaktan çıkacak. FTSO olarak bu 
kapsamda üzerimize düşen tüm 
sorumluluğu yerine getirmeye 
hazırız.” 
Su Altı resim Çalıştayı 
Fethiye’de yapılacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan 
da Uluslararası Su Altı Resim 
Çalıştayı’nın Fethiye’de yapılacağını 
belirterek, çalıştay kapsamında 
ressamların denizin altında 
yapacakları ve bu resimlerin daha 
sonra sergileneceğini söyledi. 

Fethiye’de turizm çeşitliliğini 
artırmak istediklerini belirten Scal 
Kulüp Uğur Serindağ da “Turizmin 
bütün unsurlarını Fethiye’de 
bulmak mümkün. Bizlere düşen bu 
turizm mozaiğini doğru iletişimle 
birleştirerek, yeni rotalarla tanıtıma 
dört koldan sarılmak” dedi.

Konuşmaların ardından grafik ve 
afiş tasarım yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. 
Program yan flüt dinletisi ve kısa bir 
tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

Turizmde 2018 yılında %40 artış bekleniyor 
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Vatan Partisi Fethiye İlçe 
Başkanı Selçuk Servi 

ve partililer Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın yeni 
yönetimine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Vatan Partisi Fethiye İlçe 
Başkanı Selçuk Selvi parti 
üyeleri ile birlikte Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı’yı 
ziyaret ederek, 1 Nisan’da yapılan 

Oda Yönetim Organları seçimlerinde 
ekibinin göstermiş olduğu başarıdan ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olmasından 

ötürü tebrik etti.
FTSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Çıralı, 
ziyaretleri dolayısıyla 
konuklarına teşekkür ederek 
“Seçim sürecinde de kurum 
ve kuruluşlarla iyi ilişkiler 
kurabilmenin çok önemli 

olduğuna vurgu yaptık. Bütün sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği önem 
veriyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe 
Yönetimi, Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasını ziyaret etti. Ziyarette, erken 
seçim ve Babadağ Teleferik Projesi 
görüşüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye 
İlçe Yönetimi, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. CHP İlçe 
Başkanı Av. Ali Özgür Kullukçu ve 
ilçe yöneticilerinin katıldığı ziyarette 
CHP Heyetini, FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, Meclis Başkanı 
Mustafa Büyükteke, Yönetim Kurulu 
Üyesi Şevket Süreyya Gürol, Ramazan 
Dim, Meclis Üyesi Mehmet Döver, 
Meclis Üyesi Ozan Altıok karşıladı.

Ziyarette Babadağ Teleferik 
Projesinin son durumu ve erken seçim 
ele alındı. CHP İlçe Başkanı Kullukçu, 
erken seçim çalışmaları, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı da 
teleferik projesi hakkında bilgi verdi. 
Çıralı, teleferiğin kalkış noktasının 
yeri ile ilgili değişiklik yapılmasının 
gündemde olduğunu söyledi.

Yeni yönetime 
tebriklerini ileten 
CHP Fethiye İlçe 
Başkanı Av. Ali 
Özgür Kullukçu, 
“Cumhuriyet Halk 
Partisi Fethiye İlçe 
Yönetimi olarak 
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odamızı 
çok yakın zamanda 
gerçekleşen seçimler 
neticesinde Yönetim 
Kurulu Başkanı olan 
Sayın Osman Çıralı 
ve Meclis Başkanı 

olan Sayın Mustafa Büyükteke’yi ve 
beraberindeki heyeti tebrik etmek için 
Odamızdayız. Kendilerini bu seçim 
başarısından dolayı kutluyoruz. Gerek 
Osman Bey gerekse Mustafa Bey zaten 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
daha önce meclis başkanlığını 
yapmış ağabeylerimiz. Dolayısıyla 
bu işleyişin nasıl olduğunu, daha 
önce yapılan uygulama ve hizmetleri 
çok iyi biliyorlar. Geçmişte ve şu 
anda neticeye ulaştırılmış Babadağ 
Projesinin içinde olan insanlar. Bu 
bakımdan böylesine bir projeyi, 
önceki yönetimi de unutmadan, 
beraberce bu noktaya getirdikleri, 
bundan sonra da bu projeden gelecek 
kaynakla Fethiye’ye daha başka 
önemli projelere imza atacaklarını 
duyduğumuz güven hasebiyle de bir 
kez daha kendilerini Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak kutluyoruz. Hepimiz 
Fethiyemiz için bir şeyler yapıyoruz. 
Bu süreçte Ticaret ve Sanayi Odamız 
ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bu yolda yürüyeceğiz. Elbette 

biz bir siyasi partiyiz. Çeşitli siyasi 
partilerin farklı bir siyaset algısı 
ortaya koyması muhtemel ancak 
hepimizin ortak noktası Fethiye’ye 
daha iyi hizmetlerin kazandırmak ve 
Fethiyemizi daha yaşanılabilir bir kent 
yapmak. Bu noktada da birlikte yol 
yürüyeceğimizden eminim. Hepimiz 
Fethiyemiz için bir şeyler yapacağız” 
diye konuştu. 
Sözlerimizin arkasındayız

FTSO adına ise Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı konuştu. 
CHP heyetine teşekkür eden Çıralı, 
“Odamızda 1 Nisan’da yapılan 
seçimlerde bir yönetim değişikliği 
oldu. Biz de Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetimine geldik. 
Bizi destekleyen, oy veren bütün 
üyelerimize sizlerin huzurunda bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 
9 yıldan beri bu Odanın içerisindeyiz. 
Sizin de bahsettiğiniz gibi Mustafa Bey 
de ben de meclis başkanlığı yaptık. 
Bu dönem arkadaşlar bizi Yönetim 

Kurulu Başkanı seçti. Seçim 
sürecinde verdiğimiz bütün 
sözlerin arkasındayız. Bizim 
odamızda her partiden 
arkadaşımız var. Biz bunu 
başarmaya çalışıyoruz. Parti 
ayrımı olmadan bir arada 
çalışılması çok önemli. 
Bütün siyasi partilerden 
olan arkadaşlarımızla 
üyelerimizin sorunları 
ve Fethiyemizle alakalı 
elimizden gelen her 
şeyi yapacağımızın 
sözünü verdik. Onun da 
arkasındayız” dedi.

Vatan Partisi’nden FTSO’ya ziyaret

CHP’den FTSO’ya ziyaret
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İyi Parti’den FTSO’ya ziyaret

İyi Parti İlçe Teşkilatı Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Osman Çıralı ve yeni yönetimine 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

İyi Parti Fethiye Başkanı 
Suat Aybek, ilçe yöneticileri ve 
partililer, 26 Nisan Perşembe 
günü Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanı Osman Çıralı’yı 
ziyaret etti. Ziyaretlerde Çıralı’ya 
yardımcısı Kemal Hıra, Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih Tufan, Meclis 
Başkan Yardımcısı Metin Sevinç, 
Meclis Üyesi Mehmet Döver 
eşlik etti. İyi Parti İlçe Başkanı 
Suat Aybek, Osman Çıralı’yı 
FTSO Başkanlığı görevine 
seçilmesinden dolayı tebrik 
ederek “Zor bir seçim süreci 
geçirdiniz. Sonraki süreci de 
inşallah birlik içinde, huzur 
içinde geçirirsiniz” dedi.

İyi Parti İlçe yöneticilerinden 
olan geçmişte FTSO Meclis 
Üyeliği yapmış isimlerden olan 
Durmuş Oran da “Fethiye’nin 
çözüm bekleyen pek çok sorunu 
var. Biz bu sorunların çözümünde 
her zaman hazırız. FTSO’nun 
en önemli işlevi kurumlar 
arası işbirliği yapmak, sivil 
toplum kuruluşlarına ağabeylik 
yapmaktır” diye konuştu.

Sohbette FTSO’nun eski 
başkanlarından merhum Çetin 
Ergen ile ilgili de sohbet edildi. 
İyi Parti İlçe Başkanı Suat Aybek, 
Çetin Ergen’in iyi bir iş adamı 
olduğunu belirterek, genç yaşta 
vefat etmesinin Fethiye için bir 
kayıp olduğunu söyledi. Aybek, 
Çetin Ergen’in siyasette de 
ileri görüşlü bir kişi olduğunu 
kaydetti.

Artı Kobi Danışmanlık ile 
protokol imzalandı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Aykut Bütün–Artı Kobi Danışmanlık 

arasında ‘İndirimli Danışmanlık Hizmeti 
Sözleşmesi’ imzalandı. Sözleşme; 27 
Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yürürlüğe giren 7103 sayılı ‘Vergi 
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında 
tüm şartları taşıdığı halde istihdam 
prim teşviki, desteği ve indirimlerinden 
yararlanmayan FTSO üyelerinin geriye 
dönük tüm teşviklerden yararlanmasını 
sağlamak amacıyla Aykut Bütün–Artı 
KOBİ Danışmanlık firmasının 31 Mayıs 
2018 tarihine kadar verdiği danışmanlık 
ve destek hizmetlerini kapsıyordu. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı “Başta çalışan sayısı 
çok olan işletmeler olmak üzere 
Odamıza bağlı tüm firmaların, hak 
kazandıkları ama yararlanmadıkları 
teşvikleri alabilmesi için danışmanlık 
protokolü imzaladık. Bu alınmamış 
olan teşviklerin takibi açısından, 
Artı Kobi Danışmanlık şirketinin bu 
hizmetinden yararlanmak isteyen tüm 
üyelerimize son derece faydalı olacağına 
inanıyorum” dedi. 

Artı Kobi Danışmanlık 
firmasının sahibi Aykut 
Bütün ise FTSO ile 
imzaladıkları sözleşme ile 
ilgili olarak; “Firmaların 
tüm şartları taşıdığı ve 
hak kazanabildiği halde 
yararlanmadıkları istihdam 
prim teşviki, desteği ve 

indirimlerinin hesaplamaları SGK 
resmi siteleri üzerinden bilgi alınarak 
yapılacak. Firmaların geçmişe 
dönük SGK teşviklerini hesaplarken 
kullandığımız programda, bize başvuru 
yapan firmalara SGK tarafından verilen 
kullanıcı adı ve şifreleri kullanacak. Yani 
bilgileri resmi olarak SGK’nın resmi 
web sitesi üzerinden çekeceğiz. Elde 
edilen veriler ile program üzerinden 
karşılaştırmalar yaptırılarak firmaların 
kullanmadığı teşvikler veya daha 
fazla teşvik için kullanacağı durumlar 
hesaplanacak. Ek aylık prim ve hizmet 
belgesi üzerinden düzeltmeler yapılarak 
firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza 
yapılarak ve nihai dosya SGK hesap 
uzmanı gözüyle incelenerek SGK il 
Müdürlükleri’ne gönderilecek. Bu 
şekilde firmalar önceki haklarından 
elde ettikleri paraları almaya hak 
kazanacaklar. 2019 sonrası ilk 
mahsuplaşma yapılacak” diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri; Aykut Bütün–Artı Kobi 
Danışmanlık firmasının verdiği 
danışmanlık ve destek hizmetlerinden 
31 Mayıs 2018 tarihine kadar 
faydalandı. 



35  

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018

MEYBEM Genel Müdürü Saygın 
Baban, sektör temsilcileri ile 

inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
Oda üyelerine, faaliyetleri ve mesleki 
yeterlilik belgesi bulundurma 
zorunluluğu hakkında bilgi verdi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının 3 Nolu İnşaat Taahhüt 
Meslek Komitesinin Mayıs ayı 
olağan toplantısı sektörde faaliyet 
gösteren üyelerin ve sektör 
paydaşlarının geniş katılımı ile 
yapıldı. Komite Başkanı Habib 
Demir’in başkanlığında, 2 Mayıs 
Çarşamba günü FTSO Meğri 
Salonunda yapılan toplantıya FTSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kemal Hıra, Komite ve Yönetim 
Kurulu üyesi Şevket Süreyya Gürol, 
komite üyeleri, İnşaat Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilciliği, Mimarlar 
Odası Fethiye Temsilciliği, Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilciliği, Şehir 
Plancıları Odası Fethiye Temsilcisi, 
Ortak Sağlık Güvenlik Merkezleri 
yöneticileri ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki 
olan MEYBEM A.Ş. Genel Müdürü 
Saygın Baban konuk oldu. Toplantıda 
inşaat sektörünü yakından 
ilgilendiren mesleki yeterlilik 
belgesi bulundurma zorunluluğu 
konusunda katılımcılara bilgi veren 
Saygın Baban, mesleki yeterlilik 
belgesi bulundurmanın çalışan ve 
işveren açısından önemi ve devletin 
uyguladığı teşvikleri anlattı

Saygın Baban, tehlikeli ve çok 
tehlikeli mesleklerde belgelendirme 
faaliyetini oda ve borsalarla birlikte 
gerçekleştiren MEYBEM’in 81 ilde 

sınav yapılabildiğini, 53 sabit sınav 
merkezi olduğunu ve bugüne kadar 
70 ilde 21 binden fazla belge verdiğini 
söyledi. 2016 yılı SGK istatistiklerine 
göre; Türkiye’de 1 milyon 749 bin 
240 işyeri bulunduğunu, bunlardan 
195 bin 920(%11,2)’sinin inşaat 
sektöründe olduğunu kaydeden 
Saygın Baban, toplam 13 milyon 775 
bin 188 çalışandan 1 milyon 887 bin 
99(%13,7)’unun inşaat sektöründe 
çalıştığına dikkat çekti. Baban, 2016 
yılında 286 bin 68 iş kazası olduğunu, 
bunlardan 44 bin 552(%15,6)’ sinin 
inşaat sektöründe gerçekleştiğini ifade 
etti. 2016 yılında meydana gelen iş 
kazalarında bin 405 kişinin hayatını 
kaybettiğini bildiren Saygın Baban, 
iş kazalarında hayatını kaybeden 496 
(%35,3) kişinin inşaat sektöründe 
çalıştığını vurgulayarak, “Sektörün 
iş sağlığı ve güvenliği önemli bir 
problem” dedi.

İnşaat sektörünün ülke 
ekonomisinin lokomotif sektörü 
olduğunu ve 50 sektörü harekete 
geçirdiğini ifade eden Baban, başta 
inşaat sektörü olmak üzere yaşanan 
iş kazalarının önüne geçilmesi 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın TOBB’a mesleki 
yeterlilik belgesi vermek inisiyatifi 
verdiğini hatırlatarak, “İşverene, 
belgesiz çalıştırdığı her eleman için, 
çalıştırdığı her aya karşılık 627 TL 
idari para cezası kesiliyor. İnşaat 
sektöründe, çatı-tesisat-hafriyat hariç 
diğer tüm işlerde çalışan kişiler için 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olma 
zorunluluğu bulunuyor. Bunun iki 
alternatifi var: işveren ya meslek lisesi 
mezunu çalıştıracak ya da Mesleki 

Yeterlilik Kurumu’ndan ustalık belgesi 
bulunan eleman çalıştıracak” diye 
konuştu.
Devletten 12 ay prim 
desteği

Mesleki yeterlilik belgesi alan 
çalışan ve mesleki yeterlilik belgesi 
bulunan eleman çalıştıran işverenlere 
uygulanan teşviklere de değinen 
Saygın Baban, “Bir çalışan mesleki 
yeterlilik sınavına girmek için başvuru 
yapar ve sınavda başarılı olursa ödediği 
sınav ücreti kendisine iade ediliyor. 
Bu uygulama 2017 yılında bitecekti 
ama biz TOBB olarak bir kanun teklifi 
hazırladık, sunduk ve kabul edildi. 
Bu uygulamanın süresi 2019’a kadar 
uzatıldı. Ancak çalışanlar birden fazla 
meslekte belge almak isterse devlet 
bunun sadece bir tanesinin ücretini 
iade ediyor. Bunun yanı sıra işveren 
çalışanına mesleki yeterlilik belgesi 
aldırırsa, 12 ay boyunca bu çalışanın 
SGK işveren primi devlet tarafından 
karşılanacak. İşveren, mesleki yeterlilik 
belgesine sahip birini işe alırsa 54 ay 
boyunca SGK işveren primi devlet 
tarafından karşılanacak” açıklamasında 
bulundu.

MEYBEM A.Ş.’nin işletmelere özel 
de sınavlar düzenlediğini kaydeden 
Saygın Baban, “İşletme 10 çalışanına 
mesleki yeterlilik sınavı düzenlememiz 
için oda aracılığı ile bize başvuru 
yapabilir. Sınavlarda tüm ekipmanlar 
ve malzemeler tarafımızca karşılanıyor. 
Çalışanların başarılı olması 
durumunda da sınav ücreti işletmeye 
iade ediliyor” şeklinde konuştu. 
Saygın Baban, çalışanların mesleki 
yeterlilik belgelerini yurt dışında da 
kullanabildiğinin altını çizdi.

MEYBEM’den inşaat sektörüne özel bilgilendirme
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Güç Birliği Platformu, trafik sorununu ele aldı
Fethiye-Seydikemer Meslek 

Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu’nun 3 Mayıs 2018 Perşembe 
günü saat 14.00’te Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Meğri salonunda 
yapılan Mayıs toplantısında ulaşım 
sorunu masaya yatırıldı. Fethiye 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Yaşar Bildirici’nin 
dönem başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya FTSO Başkanı Osman 
Çıralı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi Atabey Akgün, Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama 
Şube Müdürü Serdal Argan ile birlikte 
Murat Doğan, Salih Özcan Dağlı, 
Fethiye Belediyesi’nden Fikret Kaynak, 
Muğla Şehir Plancıları Odası’ndan 
Barış Çerçi, Birol Keski, Ercan 
Çınaroğlu, Mürüvet Başıhoş, İnşaat 
Mühendisleri Odası Fethiye Temsilcisi 
Levent Çimen, TÜRSAB BYK Başkanı 
Süleyman Kaya, Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Şaban Taşer, Fethiye Pazarcılar Odası 
Başkanı Adem Hıra, Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilcisi Gökhan Güngör, 
Fethiye Baro Temsilcisi Fatih Taşer, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Sermet Ünel, 
Fethiye Ziraat Odası temsilcisi katıldı.
Şehir Plancılar  
önerilerini sundu

Toplantıda Muğla Şehir Plancıları 
Odası’ndan Birol Keski tarafından 
Fethiye’de yaşanan trafik ve ulaşım 
sorunu ve çözüm önerileri üzerine 
sunum yapıldı. Fethiye’nin trafik 
sorununun ilçe belediyesi, büyükşehir 
belediyesi ve Karayollarının işbirliği 
ile çözülebileceğinin altını çizen Birol 

Keski, sunumunu trafikte soruna 
sebep olan uygulamaların fotoğraflarla 
destekledi. Atatürk Caddesi, Çalış 
bölgesi, AVM-küçük sanayi sitesi-
otogar bölgesinde trafik yoğunluğu 
yaşandığını belirten Birol Keski, 
özellikle Fethiye şehir merkezinde 
yaşanan otopark sorununun çözülmesi 
için park ücretlerinin arttırılması ve 
belli bir saatin üzerinde park eden 
araçlardan yüksek ücret alınması, 
ayrıca merkeze yakın noktalarda 
otopark yapılarak merkezdeki 
otopark yoğunluğunun hafifletilmesi 
önerisinde bulundu. 

Ulaşım ağının kademelendirilmesi 
gerektiğini ifade eden Birol Keski, 
“Fethiye’de 110 bin kayıtlı araç 
var. Turizm sezonunda Atatürk 
Caddesinden günlük geçen araç sayısı 
25 bin ancak kent merkezinde bin 
500 araç park yeri kapasitesi var. Salı 
pazarının giyim bölümünün kurulduğu 
alan planlarda yeşil alan ve park yeri 
olarak görünüyor ancak sadece park 
alanı olarak kullanılıyor. Buranın 
500 araç park kapasitesi var” dedi. 
Toplu taşıma sistemlerine ağırlık 
verilmesini öneren Keski, “Denizde 
bazı noktalara iskele yapılarak dolmuş 
tekne uygulamasına geçilebilir. 
Raylı sistemler kurularak toplu 
taşıma yöntemleri ile kara ulaşımı 
üzerindeki yük azaltılabilir” diye 
konuştu. Fethiye Yarım Adasına giden 
yolda yaşanan sorunlara da değinen 
Keski, yat çekek yerinin başka bir 
yere taşınması, koylara giden yolların 
genişletilmesi gerektiğini belirtti. 
Birol Keski, tüm çözüm yöntemlerinin 
birlikte uygulanması halinde sonuç 

alınabileceğini vurguladı.
Çözüm toplu taşıma 
araçlarını kullanmak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım 
Planlama Şube Müdürü Serdal Argan 
da Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülmekte olan çalışmaları 
katılımcılarla paylaştı. Muğla’da 
araç sayısının her yıl hızlı bir şekilde 
arttığına dikkat çeken Argan, Mustafa 
Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin yanındaki araziye katlı 
otopark yapılması hususunun imzadan 
çıktığını ifade etti. Argan, “Ulaşım Ana 
Planı hazırlanıyor. Hazırladıktan sonra 
kurumların, meslek kuruluşlarının 
görüşlerine sunacağız. Onlarla işbirliği 
içinde yapacağız. İmar planları ile 
entegre bir plan hazırlayacağız ve her 5 
yılda bir revize edeceğiz. Merkezlerde 
katlı otopark yapılmasının trafik 
sorununu çözmeyeceğini belirten 
Argan, çözümün toplu taşıma 
sistemlerini kullanmak olduğunu 
kaydetti. Gelişmiş ülkelerde otopark 
ücretlerinin yüksek tutularak merkeze 
araç girişinin sınırlandırıldığı bilgisini 
veren Serdal Argan, raylı sistem 
önerisiyle ilgili de şunları söyledi: 

“Raylı sistemler pahalı, maliyeti 
yüksek sistemler. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı bir yerde raylı 
toplu taşıma sistemi kurulabilmesi için 
bir saatte tek yöne 7.500 kişilik ulaşım 
kapasitesinin olması gerekliliğini göz 
önünde bulunduruyor. Bu nedenle 
Muğla’nın hiçbir yerinde raylı sistem 
kurulamıyor”
rekreasyon alanına  
200 araçlık park

Fethiye Belediyesi Trafik Ulaştırma 
Hizmetleri Müdürlüğü Sorumlusu 
Fikret Kaynak da yapımı devam eden 
rekreasyon alanına 200 park kapasiteli 
otopark yapılarak bölgede adliye ve 
hastaneden ötürü oluşan yoğunluğu 
hafifletmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Fikret Kaynak, bisiklet yollarının da 
Avrupa standartlarına çıkarılacağını 
belirtti.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, 
Yeni Cami’nin yanındaki duraktan 
hareket eden araçların güzergâhlarına 
Karagözler ve Çarşı caddelerini de 
eklenerek çarşıya özel araç girişlerinin 
azaltılabileceğini söyledi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Osman Çıralı, 4-10 Mayıs İş 

Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle 
yayımladığı mesajda, “Önce emniyet, 
sonra hareket” prensibinin mutlaka 
uygulanması gerektiğini söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Osman Çıralı 4-10 Mayıs 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 
sebebiyle bir mesaj yayımladı. İş 
yerlerinde alınacak tedbirlerin hem 
iş kazalarının önüne geçmek hem de 
hem iş verimliliğini arttırmak için 
önemli olduğunu vurgulayan Çıralı’nın 
konuyla ilgili açıklaması şöyle:  

“Sektörlerin tehlike durumlarına 
göre değişiklik gösterse de tüm 

sektörlerde iş güvenliğinin sağlanması 
için uyulması gereken kurallar 
bulunuyor. İşverenlerimiz bu kuralların 
yerine getirilmesinde Ortak Sağlık 
Güvenlik Merkezlerinden destek 
alabilir. Biz bu noktada başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm işverenlere bir kez 

daha bu konunun önemini hatırlatmak 
istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İl Müdürlüklerince yapılan 
denetimlerde bu hususlara özellikle 
dikkat ediliyor. Gerekli koruyucu 
donanımı sağlamayan ve güvenlik 
önlemlerini almayan işletmelere 
büyük miktarda idari para cezaları 
uygulanıyor. İşverenlerimizin hem 
cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de 
istenmeyen durumların önüne geçmek 
için İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini 
uygulaması önemli. Bölgemizin turizm 
bölgesi olması sebebiyle alınacak 
tedbirlerin yalnızca çalışanlarla sınırlı 
olmamalı,  misafirlerin de güvenlik ve 
sağlığını sağlamak gerekli.”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yasası gereğince düzenlenen ilk yardım 
eğitimi başarıyla tamamlandı. İki gün 
süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri tarafından sözlü ve uygulamalı 
sınavı başarıyla geçen katılımcılar İlk 
Yardım Sertifikası almaya hak kazandı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen İlk Yardım 
Eğitimi, 10-11Mayıs 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Cankurtaran Tıp 
Hizmetleri tarafından verilen İlk 
Yardım Eğitimine çok sayıda FTSO 
üyesi işletme sahibi ve çalışanı 21 kişi 
katıldı. 2 gün/16 saat süren Temel 
İlk Yardım Eğitiminde; İşyerlerinde, 
evde, çevremizde başta ailemiz, iş 
arkadaşlarımız 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 
bilgiler aktarıldı. 

Semineri başarı ile tamamlayan 
her katılımcının bilgi sahibi olması 
amaçlanan konular şunlar;

Hayati tehlike arz eden bir acil 
durum nasıl saptanır?

Nasıl ve ne zaman uygun bir şekilde 
acil tıbbi sistemi harekete geçirmeliyiz?

Acil durum neticesinde nasıl bir yol 
izlenir?

Normal kalp ve akciğer 

fonksiyonları nasıldır?
Temel Hayat Desteği nasıl sağlanır?
Nefes yolunun tıkanması 

durumunda ne yapmak gereklidir? 
(Boğulma)

Kalp krizi ve/veya felç durumu için 
risk faktörleri nelerdir? Nasıl bir yol 
izlenir?

İki gün süren teorik ve uygulamalı 
eğitimlerin sonunda 12 Mayıs 2018 
tarihinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri tarafından sözlü ve uygulamalı 
sınavı başarıyla geçen 21 katılımcı, İlk 
Yardım Sertifikası almaya hak kazandı. 

Yasada Sertifikalı personel 
çalıştırılması zorunluluğu var

Sağlık Bakanlığının 29 Temmuz 
2015 tarih ve 29429 sayılı İlk Yardım 
Yönetmeliği’ne göre tüm iş yerlerinde, 

ilk yardım eğitimi almış personel 
istihdam edilmesi gerekiyor. İlk 
yardım eğitimi almış personel sayısı 
iş yerlerinin tehlike sınıfına göre 
değişiyor. Az tehlikeli sınıfta bulunan 
iş yerlerinde 20 personele karşılık 
ilk yardım eğitimi almış bir personel 
bulundurulması zorunlu iken, tehlikeli 
iş yerlerinde 15 personele karşılık ilk 
yardım eğitimi almış 1 personel, çok 
tehlikeli iş yerlerinde ise 10 personele 
karşılık ilk yardım eğitimi almış 1 
personel bulundurulması gerekiyor.

Zorunluluğu yerine getirmeyen 
işletmelere, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak 
olan teftiş ve denetimlerinde, gerek 
işverene gerekse yöneticilere ağır cezai 
yaptırımlar uygulanıyor.

Çıralı, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekti  

 İlk yardım eğitimine katılanlar sertifikalarını aldı
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FTSO tarafından düzenlenen 
İş Yaşamında İnsan İlişkileri 

ve Motivasyon Eğitimi üyelerin 
ve çalışanlarının yoğun katılımı 
ile gerçekleşti. Eğitimi dikkatle 
dinleyen katılımcılar, eğitimden 
memnun ayrıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, üyelerinin ve üye 
çalışanlarının kişisel ve 
kurumsal gelişimine katkı 
sunmak için eğitimler 
düzenlemeye, ülke çapında 
alanında uzman pek çok ismin 
Fethiye’ye getirerek eğitim 
vermesini sağlamaya devam ediyor. 
Bu kapsamda Başkent Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Özcan Yağcı, 12 Mayıs tarihinde 
verdiği “İş Yaşamında İnsan İlişkileri 
ve Motivasyon” eğitimine oda üyesi 
işletme sahibi ve çalışanları katıldı.

Eğitimi 4 ana başlık 
altında veren Prof. Dr. 
Özcan Yağcı, “İletişim 
Biçimlerindeki Farklılıklar ve 
Beyin Haritalarımızın” iş ve 
sosyal yaşantımıza etkilerine 
konusunda bireysel farklılıklara 
vurgu yaparak bu durumun 
algılarımız ve davranışlarımız 
üzerinde, iş yerlerde 
motivasyon, ekip oluşturma 
durumlarına etkileri üzerinde 
durdu. Özcan Yağcı, işverenlerin 
çalışanlarına yönelik 
uygulayacakları motivasyon 

teknikleri, çalışanlar arası, çalışanlar 
yöneticiler arası iletişimde dikkat 
edilmesi gereken noktalara değindi.

Nursel Özdemir Özel Eğitim 
Rehabilitasyon Merkezi, Saygın 

Rehabilitasyon, Fethiye Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinde eğitim 
gören ve ilçemizde yaşanan engelli 
bireyler ve aileleri, 14 Mayıs Pazartesi 
günü, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın misafiri olarak Çalış’ta 
buluştu. Çalış Plajı’nın muhteşem gün 
batımında yemek yiyen özel konuklar, 
güzel havanın tadını çıkardı. Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili 
Mete Ay ve Başkan Yardımcısı Kemal 
Hıra da yemeğe iştirak ederek özel 
konuklar ve eğitimcilerle bir araya 
geldi. FTSO olarak özel konuklarını 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını 

ifade eden Başkan Vekili Mete Ay, 
“10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler 
Haftası olarak geçiriyoruz. Bu hafta 
engelli bireylerimize ve engelli birey 
kavramına dikkat çekmek için bir dizi 
etkinlik yapılıyor. Biz de bu haftanın 
anlam ve önemine istinaden bu yemeği 
düzenledik. Birkaç saat de olsa onlara 

güzel anlar yaşatabildiysek ne mutlu 
bize. Hayatımız bazen saniyeler içine 
sığabiliyor. Ani bir hareket, talihsiz bir 
kaza telafisi olmayan sonuçlara sebep 
olabiliyor. Unutmamak gerekir ki her 
birey bir engelli adayı ve dünyanın 
güzelliklerini tatmak engelli bireylerin 
de hakkı” diye konuştu.

FTSO tarafından, gümrük 
müşavirlerine, online dolaşım 

ve menşe belgesi verilmesi için 
kullanılacak olan yeni sistem, Menşe ve 
Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi 
(MEDOS) hakkında bilgi verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda, 17 Mayıs 2018 Perşembe 
günü Fethiye’de faaliyet gösteren 
gümrük müşavirliği firmalarının 
yetkililerine, ihracat belgelerinin 
online onay sürecine geçilmesine 
ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu’nun yapmış 

olduğu çalışmalar kapsamında ihracatın 
önündeki bürokratik engellerin 
azaltılması ve ihracatın hızlandırılması 
amacıyla, ihracat belgelerinin daha 
hızlı sunulması için geliştirilen 
MEDOS, ihracatçıların tavizli 
gümrük oranlarından faydalanmak 
için kullandığı belgelerin bundan 
sonra online olarak imzalanmasını 
sağlayacak. E-imza işlemi ile 
kullanılacak olan MEDOS, TOBB ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 
geliştirilen Menşe ve Dolaşım Belgeleri 
Otomasyon Sistemi (MEDOS) 
üzerinden yapılacak. 

Mevcut sistemde ihracat belgeleri 
FTSO ve TOBB’a bağlı tüm odalar 
tarafından ıslak imzalı olarak fiziki 
ortamda veriliyor. Yeni sistemde 
de, eskiden olduğu gibi, ihracat 
belgeleri yine FTSO tarafından 7/24 
elektronik imza ile imzalanacak. 
Menşe ve Dolaşım Belgelerinin 
satışının odalarca yapılmaya devam 
edecek. Belgelerin doldurulması ve 
onaylanması işlemlerinin online 
olarak MEDOS üzerinden yapılacak. 
Gümrük müşavirliklerinin belge satın 
aldıktan sonra odaya gelmesine gerek 
kalmayacak.

FTSO’da iş yaşamında motivasyon eğitimi

FTSO özel konuklarını ağırladı

Fethiye ihracata hazırlanıyor 
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, geleneksel Ramazan 

yardımlarıyla bu yıl 750 aileye 
ulaştı.

Geleneksel olarak her yıl 
Ramazan Ayında ramazan paketi 
yardımı yapan Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından bu yıl 50 
Bin TL bütçe ile 750 ramazan paketi 
hazırlatıldı. Paketler Ramazan 
Ayının ilk haftası Fethiye ve 
Seydikemer’deki mahalle ve köy 
muhtarlarına teslim edildi. FTSO 
Ramazan paketleri, muhtarlar 
aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 

teslim edildi. Mümkün olduğu 
kadar çok aileye ulaşmaya 
çalıştıklarını belirten FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, “Bu yılki Ramazan Yardımı 
için bütçemiz 50 Bin TL idi. 
Ramazan paketi hazırlanması 
için firmalardan teklifler aldık. 
En iyi ürünleri ve en çok sayıda 
paketi hazırlamayı taahhüt eden 
firmayı seçmeye çalıştık. 750 adet 
paket hazırlandı ve ramazanın 
ilk haftası oda personelimiz 
tarafından muhtarlıklar 
vasıtasıyla dağıtıldı” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, “Liderlikte 
Algı Yönetimi” seminerinde bir araya geldi.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1 Nisan 

seçimlerinin ardından belirlenen yönetim organları 
üyelerine yönelik 25 Mayıs Cuma günü “Liderlikte Algı 
Yönetimi” semineri düzenlendi. FTSO Hizmet Binası 
Likya salonunda düzenlenen eğitime meslek komitesi, 

meclis ve yönetim kurulu üyesi, ayrıca FTSO çalışanı 
toplam 40 kişi katıldı.

İzgören Akademi eğitmenlerinden Gökhan Okçu 
tarafından verilen seminerde insanların algılarını 
belirleyen etkenler ve bu etkenleri kullanarak istenilen 
algıyı oluşturma yolları ifade edildi. Okçu, konuya ilişkin 
gerçek hayattan örnekleri de katılımcılarla paylaştı.

FTSO Ramazan’da 750 aileye ulaştı

FTSO yöneticilerine liderlikte  
algı yönetimi semineri
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FTSO artık Seydikemer’de

Saadet Partisi’nden 
FTSO’ya ziyaret
Saadet Partisi İlçe Teşkilatı Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
ederek Oda yöneticileri ile bir araya geldi. 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Yiğit, 
parti programları hakkında bilgi verdi.

Saadet Partisi Fethiye İlçe Başkanı 
Ramazan Yiğit, Saadet Partisi Muğla 
Milletvekili Adayı Ömer Uludağ ve 
partililerle birlikte Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı’yı 
ziyaret etti. Ziyarete FTSO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, 
Meclis Üyesi Selamettin Yılmaz ve 
Mustafa Özkaya da katıldı.

Saadet Partisi Fethiye İlçe Başkanı 
Ramazan Yiğit, partisinin milletvekillerini 
FTSO yöneticilerine tanıtarak parti 
programları hakkında bilgi verdi. 
Fethiye’nin çok çeşitli ekonomik değerleri 
olduğunu belirten Ramazan Yiğit, “Su 
ürünlerimiz var ancak bir su ürünleri 
fakültemiz yok. Göcek yat turizmde 
bir numara ancak bir tekne yapım 
imalatı alanımız yok. Bu konuları yerel 
yönetimlerle birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisine taşımamız gerekiyor” 
dedi. Seçim barajının kalkması ile birlikte 
Saadet Partisi’nin Meclis’te yer alacağını 
ifade den Ramazan Yiğit, seçimden sonra 
ofis kurup, kendilerine gelen talepleri 
ve bölgesel konuları bu ofis aracılığı ile 
TBMM’nin gündemine taşıyacaklarını 
kaydetti.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, Saadet 
Partisine 24 Haziran seçimlerinde 
başarılar dileyerek “Biz kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. 
Siyaset üstü bir yapımız var. Üyelerimizin 
iş yaşamını geliştirmek için çabalıyoruz. 
Bu amaçla yaptığımız çalışmaların 
gerçekleşmesi için zaman zaman 
Ankara’da görüşmeler yapmamız 
gerekiyor. Bölgemizden seçilen vekillerin 
Meclis’te olması bizi memnun eder” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Seydikemer’de her hafta Cuma 
günü Esnaf ve Sanatkârlar Odası binasında bir personeli ile 

hizmet vermeye başladı. Seydikemer’de bulunan FTSO üyeleri 
Cuma günleri Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odasına giderek 
Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi alabiliyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Seydikemer’de faaliyet gösteren 
üyelerinin Fethiye’de bulunan Oda hizmet binasına kadar gelmeden 
temel hizmetlerden faydalanabilmesi için Seydikemer Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası ile işbirliği yaparak haftada bir gün hizmet 
vermeye başladı. Her hafta Cuma günü, FTSO’dan bir personel, 
Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası hizmet binasında, FTSO 
üyelerine hizmet veriyor. Üyeler, Oda Kayıt Belgesi ve Faaliyet 
Belgesini buradan alabiliyor. Belge hizmetinin yanı sıra KOSGEB 
destekleri ve diğer devlet hibe, fon ve teşvikleri hakkında da isteyen 
üyelere bilgi veriliyor.

FTSO üyelerine bu müjdeyi veren FTSO Başkanı Osman 
Çıralı, seçim sürecinde Seydikemer’e hizmet için söz verdiklerini 
ve bu sözü yerine getirdiklerini söyledi. Çıralı, “Seydikemer’i 
önemsiyoruz. Seçim sürecinde Seydikemer’de yerinden hizmet 
vereceğimizi söylemiştik. Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odamız 
da bize kapılarını açtı, yer tahsis etti. Harun Sağır Başkanımıza 
da bu önemli ve güzel işbirliği için ayrıca teşekkür ederim. 
Bizi her hafta Cuma günü misafir edecekler. Bir çalışanımız 
orada üyelerimize hem belge verecek hem de KOSGEB ve 
devlet destekleri ile ilgili bilgilendirme yapacak. Üyelerimizin 
bu imkânlardan faydalanmasını bekliyoruz. Verdiğimiz sözleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



41  

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Küçük Şeyler 

Anaokulu arasında Oda 
üyelerinin çocuklarına 
indirimli eğitim imkânı 
sağlayan protokol imzalandı.

Yaptığı çalışmalarla 
üyelerinin iş yaşamının yanı 
sıra hayatlarının her alanına 
dokunan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, Küçük 
Şeyler Anaokulu ile protokol 
imzaladı. Yapılan protokole göre FTSO üyelerinin 
çocukları 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Küçük 
Şeyler Ana Okulu’ndan indirimli hizmet alabilecek.

5 Haziran Salı günü yapılan protokol imza törenine 
Küçük Şeyler Anaokulu Sahibi Ayşen Ünal ve okul 
sekreteri Hicran Tuncay, FTSO Başkanı Osman Çıralı, 
Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi İbrahim Erdem katıldı. Protokol içeriğine ilişkin 
bilgi veren Küçük Şeyler Anaokulu sahibi Ayşen Ünal, 
36 haftadan oluşan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

Küçük Şeyler Ana Okulu’na 
çocuğunu kayıt ettiren FTSO 
üyelerine erken kayıt fiyatları 
üzerinden fiyatlandırma 
yapılacağını söyledi. Ayşen 
Ünal, FTSO üyelerine ayrıca 
eğitim-öğretim ücretini 
10 taksitte ödeme imkânı 
sunduklarını da kaydetti.

Protokolün tüm Oda 
üyelerine hayırlı olmasını 
temenni eden FTSO Başkanı 

Osman Çıralı, anaokulu eğitiminin önemine dikkat 
çekti. Anaokulunun çocukların geleceğe hazırlanmasında 
ve hayat boyu öğrenme isteğinin oluşturulmasında 
temel eğitim kademesi olduğunu söyledi.

Çocuklarını Küçük Şeyler Anaokuluna kayıt ettirmek 
isteyen FTSO üyelerinin, Oda üyesi olduklarını belirten 
Oda Kimlik Kartı ya da Faaliyet Belgesi ile başvurmaları 
yeterli olacak. Protokoller hakkında detaylı bilgi almak 
isteyen Oda üyeleri, Oda Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
biriminden bilgi alabilecek.

Küçük Şeyler Anaokulu’nda FTSO üyelerine indirim

Osman Çıralı’nın Dünya Çevre Günü mesajı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Osman Çıralı, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü mesajında geri 
dönüşümün önemine ve doğayı 
koruyarak kullanmanın turizmin 
sürdürülebilirliğindeki etkisine 
dikkat çekti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. Milli parkları ve 
çok fazla endemik bitkileri ile 
korunması gereken bir bölgede 
yaşadığımızı ifade eden Osman 
Çıralı, “Çok farklı türlerde bitki 
ve canlının yaşamasına imkân 
tanıyan bir iklimde yaşıyoruz. Bu 
sayede eşsiz güzellikte, dünya 
harikası doğaya, insanın ömrüne 
ömür katan şifalı bitkilere sahibiz. 
İlçemize gelen yabancılar bu 
güzellikleri görmek için geliyor 
ve ekonomimiz büyük oranda 
turizmden elde ettiğimiz gelirlerle 
ayakta duruyor. Bölgemizi turizmde 
bir dünya markası yapmamız, 
turizm ekonomisinin bölgemizde 
sürekliliğini sağlamamız ancak ve 
ancak bu güzellikleri koruyarak, 
bilinçli kullanmaktan, gelecek 

nesillere aktarmaktan geçiyor” 
dedi. Bölgemizde bulunan doğal 
güzelliklerin sadece bu bölgede 
yaşayan bizlere ait olmadığını 
söyleyen Çıralı, bu değerlerin bir 
dünya mirası olduğunu ve bilinçle 
yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Çıralı, atıkların kaybolması için 
doğaya atılmak yerine geri dönüşüm 
olarak değerlendirmek gerektiğini 
belirtti.

Dünyaca ünlü yamaç paraşütü 
merkezlerinden biri olan ve 
FTSO’nun iştiraki Fethiye Güç 

Birliği Şirketi tarafından işletilen 
Babadağ’da da pek çok endemik 
bitkinin bulunduğunu belirten 
Osman Çıralı, çalışmaları devam 
eden teleferik projesinin Babadağ’ın 
dokusunu korumak için geliştirilmiş 
bir proje olduğunu söyledi. 
Teleferik sistemlerinin doğa dostu 
toplu taşıma sistemleri olduğunu 
açıklayan Osman Çıralı, bu sayede 
Babadağ’a araç çıkışının azalacağını, 
Babadağ’ın florasının korunarak 
gelecek nesillere aktarılacağını 
belirtti.
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FTSO üyelerine %15 indirim

FTSO üyelerine %40 indirim

TEOL Dil Okulu ile 
Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası arasında 
üyelere yönelik indirim 
protokolü imzalandı.

 TEOL Dil Okulları 
ile Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası arasında 6 
Haziran 2018 Çarşamba 
günü FTSO üyelerine 
yönelik indirim protokolü 
imzalandı. Protokole 
göre FTSO üyeleri, 
birinci derece yakınları ve 
çalışanları TEOL Dil Okulu 
kurslarından %15 indirimli 
faydalanabilecek.

Protokol imza törenine 
FTSO Başkanı Osman Çıralı, 
Yardımcısı Kemal Hıra ve TEOL 
Dil Okulları Fethiye Şubesi 

Müdürü Cihan Yeşiltepe katıldı. 
Fethiye’nin turizm bölgesi olması 
sebebiyle dil eğitiminin önemli 
olduğunu belirten Osman Çıralı, 
böyle bir fırsatı Oda üyelerine 

sunduğu için TEOL 
Dil Okuluna teşekkür 
etti. Protokol süresinin 
bir yıl olduğunu ifade 
eden Çıralı, üyelere 
FTSO’nun yapmış 
olduğu protokollerden 
faydalanmaları çağrısını 
yaptı.

TEOL Dil Okulları 
Fethiye Şubesi Müdürü 
Cihan Yeşiltepe ise 
protokolün kapsamı 
hakkında bilgi verdi. 
Protokolden FTSO 
üyelerinin, 1’inci 
derece yakınlarının ve 

çalışanlarının faydalanabileceğini 
belirten Yeşiltepe, indirimin ayrıca 
yaz aylarında oluşturulan çocuk 
gruplarını da kapsadığını söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile İngiliz Kültür 
ve Dil Okulları arasında yapılan protokolle FTSO 

üyelerine %40 indirimli dil kursu imkânı sunuldu. 
İndirim, yaz kursları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve 
sınavlara yönelik dil kurslarında geçerli olacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile İngiliz Kültür 
ve Dil Okulu arasında 12 Haziran 2018 Salı günü 
protokol imzalandı. Protokol imza törenine FTSO 
Başkanı Osman Çıralı ve Başkan Yardımcısı Kemal 
Hıra, İngiliz Kültür ve dil Okulu Müdürü Ali Cesaret 
katıldı. Protokole göre, İngiliz Kültür ve Dil Okulları 
FTSO üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına 
ve çalışanlarına liste fiyatları üzerinden % 40 indirim 
uygulayacak. İndirim, yaz dönemi çocuk gruplarında 
2018 Eylül-2019 Haziran eğitim döneminde, YDS-
YÖKDİL-LYS 5-Hazırlık Atlama sınavları için geçerli 

olacak.
Protokolün kapsamı hakkında bilgi veren İngiliz 

Kültür ve Dil Okulu Müdürü Ali Cesaret, protokolün 
bir yıl boyunca geçerli olacağını söyledi. Protokolün 
yaz kurslarını da kapsadığını ifade den Cesaret, yaz 
döneminde ilkokul-ortaokul öğrencileri için haftada 
2 günlük, ilkokul-ortaokul-lise-üniversite öğrencileri 
için de haftada 4 gün olmak üzere iki farklı program 
olacağını söyledi.

Protokolün FTSO üyelerine hayırlı olması 
temennisinde bulunan FTSO Başkanı Osman Çıralı, 
en az bir dil bilmenin günümüzde gerekli olduğunu 
söyledi. Böyle bir fırsatı Oda üyelerine sunduğu için 
İngiliz Kültür ve Dil Okuluna teşekkür eden Osman 
Çıralı, üyelere Odanın yapmış olduğu protokollerden 
faydalanmaları çağrısında bulundu.
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Güç Birliği Platformu 'Yaşlı Dostu Kent' projesini görüştü

FTSO üyelerine indirimli marka hizmeti

Fethiye-Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği 

Platformu’nun Haziran ayı 
toplantısında Yaşlı Dostu 
Kent Fethiye Projesi hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 

Fethiye-Seydikemer 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu’nun Haziran ayı toplantısı, 
13 Haziran Çarşamba günü saat 
14.00’te Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Meğri Salonu’nda yapıldı. 
Fethiye Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Yaşar 
Bildirici’nin dönem başkanlığında 
yapılan toplantıya Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, 
Muğla Şehir Plancıları Odasından 
Birol Keski, TÜRSAB BYK Başkanı 
Süleyman Kaya, Fethiye Şoförler 
ve Otomobilciler Esnaf Odasından 
Ayhan Yiğit, Makine Mühendisleri 
Odası adına Ahmet Kasap, Deniz 
Ticaret Odasından Bülent Telli, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi 
Gökhan Güngör, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisleri Odası 
Fethiye Temsilcisi Sermet Ünel 
katıldı. 

Toplantı açılışını gerçekleştiren 
Yaşar Bildirici, sözü, ilk gündem 
maddesi hakkında sunumlarını 
yapmak üzere Yaşlı Dostu Kent 

Fethiye projesini adına toplantıya 
katılan Sevinç Koca ve Ebru Aksoy’a 
bıraktı. Türkiye’nin dünyada en hızlı 
yaşlanan ülkelerden biri olduğunun 
altını çizen Ebru Aksoy, Fethiye’nin 
de özellikle son yıllarda hızla 
göç alan ilçelerden biri olduğunu 
vurgulayarak Dünya Sağlık Örgütü 
ortaya koyduğu “Yaşlı Dostu Kent” 
kavramı hakkında bilgiler verdi. 
Ebru Aksoy, Yaşlı Dostu Toplum 
kavramının yaşlıların aktif olarak 
kapasitelerini ve yeteneklerinin 
farkına varan, ihtiyaçlarına karşılık 
veren, fikirlerine ve tarzlarına 
saygı gösteren, hayatın her alanına 
katılmaya teşvik eden bir yapı 
olduğunu aktardı.  Sosyal ve 
fizikî alt yapıda hayatın akışını 
kolaylaştıracak düzenlemelere 
değinen Aksoy, Fethiye’nin tüm 

yaşayanlar için yaşam dostu ve örnek 
bir kent olabilmesi için mevcut 
düzenlemelerde iyileştirmeler 
gerektiğini ve bunun ancak tüm 
tarafların birlikte uyumlu çabaları ile 
başarılabileceğini vurguladı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından 
sırasıyla söz olan Platform üyeleri, 
projenin önemine vurgu yaparak; 
kısa vadede hemen olamasa bile 
uzun ölçekte bu tip çalışmaların 
hayata geçirilmesi, bunun için de 
paydaşların sorumluluk alması 
gerektiğine değindi. 

Güç Birliği Platformu üyeleri, 
bilgilendirmenin ardından diğer 
gündem maddelerini masaya yatıran 
ve Fethiye-Seydikemer Meslek 
Kuruluşları Güç Birliği Platformu 
Yönergesi hükümlerini gözden 
geçirdi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, markalaşmak ve 
büyümek isteyen işletmelere yönelik önemli bir 

protokole imza attı. Markasını tescil ettirmek isteyen 
FTSO üyesi işletmeler Yöntem Patent Firmasından 
indirimli hizmet alacak. İstanbul merkezli olan 
Yöntem Patent firması adına Fethiye’deki görüşmeleri 
Yöntem Patent’in Fethiye’deki iş ortağı Pozitif Patent 
Danışmanlık-Kağan Ateş firması gerçekleştirecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Yöntem 
Patent firması arasında, 19 Haziran Salı günü, FTSO 
üyelerine yönelik indirim protokolü imzalandı. 
Protokol kapsamında marka başvurusu için hizmet 
almak isteyen FTSO üyeleri, 900,00TL+KDV yerine 
750,00TL+KDV(başvuru ücreti dâhil) hizmet bedeli 
ödeyecek. İstanbul Merkezli olan Yöntem Patent 
firmasının FTSO üyeleri ile 
görüşmesini Fethiye’de bulunan 
Pozitif Patent Danışmanlık-Kağan 
Ateş firması yürütecek. FTSO 
üyelerine verilecek tüm hizmetlerde 

tüm yetki, görev ve sorumluluk Yöntem Patent’e 
ait olacak. Protokol imza törenine katılan Pozitif 
Danışmanlık Hizmetleri sahibi Kağan Ateş, 31 Aralık 
2018 tarihine kadar geçerli olan protokol kapsamında 
FTSO üyelerine verilecek hizmetin içeriği ile ilgili 
bilgi verdi. Yöntem Patent’in Fethiye’deki iş ortağı 
olarak hizmet verdiklerini belirten Kağan Ateş, Pozitif 
Danışmanlık olarak FTSO üyelerinin patent ve tescil 
başvurularında gerekli olan belge ve bilgilerini toplayıp 
Yöntem Patent’e ulaştırmakla yükümlü olduklarını 
kaydetti. Protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını 
dileyen FTSO Başkanı Osman Çıralı, ticarette marka 
oluşturmanın önemli ve zor bir süreç olduğunu, 
bu süreçte Oda üyelerine destek olabilmek için bu 
protokolü imzaladıklarını söyledi. Fethiye’nin ekonomik 

hayatında marka olmuş işletmelerin 
artmasını istediklerini söyleyen 
Çıralı, Fethiye’nin kent olarak turizm 
ve tarımda marka bir şehir olması 
için de çalışacaklarını ifade etti.
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Çin’in sosyal medya 
fenomenleri Fethiye’yi keşfetti
Yunus Emre Enstitüsü’nün 

Türkiye’yi Çin’de tanıtmak ve Çin-
Türkiye turizm ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla başlattığı “Misafirimiz Olun” 
projesi kapsamında Türkiye’ye gelen, 
Çinli iş adamı, medya mensubu 
ve sosyal medya fenomenlerinden 
oluşan heyet, 30 Haziran-3 Temmuz 
tarihlerinde Fethiye’yi ziyaret etti. 

Fethiye’nin turistik yerlerini 
gezen ve yamaç paraşütü yapan Çinli 
konuklar, Fethiye Belediyesi tarafından 
verilen yemekte kentin idari ve mülki 
amirleri, meslek kuruluşlarının 
yöneticileri ile bir araya geldi. 

Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner, Fethiye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mete Atay ile Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Osman Çıralı Çin devlet televizyonu 
CCTV’ye verdikleri röportajda 
Fethiye’nin turistik değerlerini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığının ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin mütevelli heyeti 
üyesi olduğu Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından Çin Halk Cumhuriyeti 
ile kültürel ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi amacıyla başlatılan 
çalışmalardan biri 26 Haziran-3 
Temmuz tarihlerinde yapıldı. Çin’in 
Facebook’u olarak Yidian-Zixun sosyal 
medya platformu temsilcisi Lu Fei, Çin 
Devlet televizyonu çalışanları, yazar ve 
sosyal medya fenomenlerinden oluşan 
bir heyet Yunus Emre Enstitüsü 
tarafından geliştirilen “Misafirimiz 
Olun” projesi kapsamında Türkiye’nin 

tarihi, kültürel ve doğal turistik 
değerlerini yakından tanıma fırsatı 
buldu. Türkiye gezisine 26 Haziran’da 
İstanbul’dan başlayan heyet Kuşadası 
ve Fethiye’yi gezdi.
FTSO ev sahipliği yaptı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Yunus Emre Enstitüsü arasında 
Fethiye’nin alternatif turizmle öne 
çıkan bir destinasyon olarak dünyada 
tanıtılması, ayrıca Fethiye’nin mevcut 
turizm pazarlarının yanı sıra Uzak 
Doğu ülkeleri başta olmak üzere yeni 
pazarlara açılması amacıyla 2017 
yılında yapılan protokolle birlikte 
Fethiye de Çinli konukların gezi 
rotasında yer aldı.
Yamaç paraşütü yaptılar, 
tarihi yerleri gezdiler

30 Haziran Cumartesi günü 
Fethiye’ye gelen Çinli grup, Fethiye 
Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
işbirliği ile Fethiye’de misafir edildi. 
Çinli misafirler Fethiye’de tekne turu 
yaptı, ardından Kaya Köy’ü gezip bol 
bol fotoğraf çekti. Kelebekler vadisini 
de gezen konuklar, Babadağ’da 
yamaç paraşütü yapmayı da ihmal 
etmedi. Sabahın erken saatlerinde 
Babadağ’a çıkan konuklar Babadağ’da 
ve uçuş sırasında bol bol fotoğraf 
çekti. Türkiye gezilerinin son gününü 
Fethiye’de geçiren konuklar Fethiye 
Belediyesi tarafından verilen yemekte, 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 
Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mete Atay, Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Mehmet Soydemir ve yardımcısı Veli 
Demir, İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, 
TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Başkanı 
Süleyman Kaya, Fethiye Otelciler 
Birliği Başkanı Bülent Uysal ve Yavuz 
Torunoğulları, THK Fethiye Şubesi 
Başkanı Mustafa Özkaya ile bir araya 
geldi.

Yemekte ekip lideri olan Yidian-
Zixun sosyal medya platformu 
temsilcisi Lu Fei tarafından 
katılımcılar hakkında Fethiye 
protokolüne bilgi verildi. Tanıtımın 
ardından Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner, Fethiye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mete Atay kendilerini ve 
diğer protokol üyelerini tanıttılar.
Fethiyeli yöneticiler Çin 
devlet televizyonuna 
açıklama yaptı

Yemeğin ardından Fethiye 
Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 
Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mete Atay ile Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, 
Çin devlet televizyonu CCTV’ye 
demeç vererek, Fethiye’nin turistik 
değerlerini anlattılar.
Çinli turist sayısı her yıl 
artıyor

Fethiye Kaymakamı Muzaffer 
Şahiner, Çin heyetini Fethiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını belirterek, “187 km 
deniz kıyımız var. Yamaç paraşütü var. 
Geçtiğimiz yıl 120 bin atlayış oldu. 
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2020 yılında Dünya Hava Oyunları bu 
bölgede yapılacak ve bölge cazip hale 
gelecek. Geçtiğimiz aylarda Çin’de 
yayın yapan bir televizyon kanalında 
yayımlanan yarışma programı 
Fethiye’de çekimler yaptı. Öncesinde 
de yine Çinli medya mensuplarından 
oluşan bir ekibi Fethiye’de 
ağırlamıştık. Bu çalışmaların etkisini 
gördük. Elimizde net sayılar olmasa da 
Çinli turist sayısında artış olduğunu 
gözlemliyoruz. Çinlileri Fethiye’ye 
bekliyoruz” dedi.
Fethiye alternatif turizmin 
çekim merkezi

Fethiye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mete Atay, TV kanalının 
‘Çinliler Neden Fethiye’ye gelmeli?’ 
sorusuna verdiği cevapta Fethiye’nin 
alternatif turizmle öne çıkan bir 
destinasyon olduğunu vurgulayarak 
şöyle devam etti: 

“Fethiye çok yönlü bir turizm 
merkezi. Deniziyle, hava oyunlarıyla, 
tarihiyle, doğal güzellikleri ile 
sadece Çinliler için değil tüm dünya 
için çekim merkezi. Son yıllarda, 
Avrupa’daki değişik krizlerden sonra 
Türkiye ve Fethiye değişik turist 
arayışlarına girdi. Bu anlamda Uzak 
Doğuda Çinlilerle çok yakın irtibat 
halindeyiz. Daha çok yakınlaşmak, 
kardeşçe ilişkilerimizi sürdürmek 
istiyoruz. Son zamanlarda Fethiye 
Çin’de çok önde olan bir şehir 
haline geldi. Fethiye’ye gelen Çinli 
bir turist aradığı her şeyi bulabilir. 
Başka bir şehre gitmesine gerek 
yok. Biz Çinlileri burada görmekten 
memnuniyet duyuyoruz. Çinli 
sayısında yüzde 300-400’lere varan 
artış var. Özellikle de 2018 yılının 
Çin’de turizm yılı olarak kutlanıyor 
olmasını fırsat olarak görüyorum. O 
anlamda biz Türk-Çin ilişkilerinin 
geliştirilmesi için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Çinlileri 
Türkiye’ye bekliyoruz.” 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Osman Çıralı da yamaç 
paraşütü ve Babadağ hakkında bilgi 
vererek; “Oda olarak turizme yönelik 
olarak idari ve mülki amirlerimiz 
ile birlikte çalışıyoruz. 2011 yılında 
başlattığımız bir Babadağ Teleferik 
Projemiz var. Birkaç yıl içerisinde 
bitecek ve Babadağ’a ulaşım daha 
kolay olacak. 2020 yılında da 
Türkiye’de yapılacak Dünya Hava 
Oyunların bir ayağı Fethiye’de olacak. 

Fethiye turizm açısından geniş alana 
sahip, çok sayıda koy var. Tarihi yerler 
bakımından zenginiz. Oda olarak 
Babadağ bizim için çok önemli. 
Sizleri de orada görmekten mutluluk 
duyacağız” şeklinde konuştu.
12 ay boyunca yamaç 
paraşütü yapılıyor

Babadağ’ın dünyada önemli bir 
hava sporları merkezi olduğunu 
belirten Osman Çıralı, şunları söyledi: 

“Babadağ, denizin üzerinde 
uçmaya imkân tanıyan dünyanın 
önemli hava sporları merkezlerinden 
bir tanesi. 1960 metre yükseklikte 
olan Babadağ’dan yamaç paraşütü ile 
uçtuğunuz zaman dünyanın en uzun 
plajlarından biri olan Patara Plajını, 
tarihi Kaya Köyü ve dünyanın ender 
lagunlarından birisi olan Ölüdeniz’i 
havadan seyrediyorsunuz. Dünyanın 
pek çok yerinde yamaç paraşütü 
yapabilirsiniz ama bu manzarayı 
sadece Babadağ’dan izleyebilirsiniz. 
Üstelik bunun için sadece yaz 
aylarında Fethiye’ye gelmenize 
gerek yok. 12 ay boyunca bu keyfi 
yaşayabilirsiniz.

Burada çok deneyimli pilotlar 
var. Babadağ’da her yıl yüzlerce 
yamaç paraşütü uçuşu yapılıyor. 
Pilotlar tecrübeli ve güvenilirdir. 
Teleferik tamamlandıktan sonra uçuş 
sayılarında artış bekliyoruz” 
Çinli heyette yer alan 
isimler 

lu Fei: Gazeteci. Yüksek yapay 
zeka teknolojisine dayanan haber 
ve bilgi hizmeti sunan bir mobil 
aplikasyon şirketi Yidian-Zixun’ın 
temsilciliğini yapıyor. Toplam kullanıcı 
sayısı 560 milyon olan şirket, günlük 
59 milyon aktif kullanıcısı ile Çin’in 
en büyük ikinci mobil bilgi platformu 
konumunda.

Nı leichu: SOHU’nun yazarı, 
Weibo’da 490 milyon hayranı var. 
Belgesel, manzara, yiyecek ve hava 
fotoğrafçılığında uzman.

Zhang Nan: Yidian-Zixun 
Medya’da çalışıyor. Yidian-Zixun, 
okuyucu yorumları ve anketlerine göre 
2018 yılının ilk çeyreğinde en başarılı 
medya grubu seçildi.

Gejia: İnternet medyasının 
gelişim tarihi konusunda araştırmaları 
var. Araştırmacı ve gözlemci. Haber 
yayıncılığı ile internet araştırması ve 
kamuoyu analizleri yapıyor. İnternet 

Sorunları adında bir kitabı var.
Wang Guanxiong: İnternet 

yatırımları ve teknoloji endüstrisinde 
profesyonel deneyimleri var. Alibaba 
yazılım pazarının eski müdürü. 
Wanda elektrik şirketinde üst düzey 
yönetici. 2015 yılında Şangay İnternet 
Profesyonel Komitesi tarafından 
uzman grubunun bir üyesi olarak 
atandı. Pekin Üniversitesi ve Şangay 
Jiaotong Üniversitesi’nde uzun yıllar 
ders veriyor. Çin mobil ve l’oreal gibi 
ünlü firmalarda eğitimler verdi.

lan Xi: İnceleme ve çeşitli web 
sitelerine sahip, www.zhulu.com’un 
kurucusu ve We Weibo adlı sosyal medya 
platformunda 816 bin hayranı var.

lu Thomas luo T: San 
Francisco’da CBNweekly’nin 
baş muhabiri olarak Tsinghua 
Üniversitesi’nden mezun oldu. (Çin İş 
Haberleri) Ping PingWest’in kurucusu 
ve baş editörüdür.

Yang Miao: 10 yıl gazetecilik 
yaptı. 2014 yılından bu yana yeni 
medya gazetecilerinin ‘Shanzhai 
Basın Toplantısı’nı yürütüyor ve 
bu süre boyunca medya iletişimi 
organizasyonunun ilk başkanı seçildi. 
4 Temmuz 2015’te, medya eğitimi 
üzerine odaklanan ve gazetecilere 
ve uygulayıcılara iş öğrenme ve 
çevrimdışı iletişim hizmetleriyle 
profesyonel, interaktif ve hızlı 
yinelemeli iletişim konseptleri sunan 
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Shi Yilong: Çevrimiçi 
yıldız ve fotoğrafçı

Miao lu: Eski CCTV programı 
editörü, kısa video çekimi, hava drone, 
kaykay, video post-düzenlemede çok 
iyi. Shi Yilong & Miao LuOnline’nın 
Weibo’da 440 bin takipçisi var.

Hu Yuan: Uluslararası Finansal 
Raporu Direktörü olan Hu Yuan, 
CCTV Channel 2’de kapsamlı bir 
finans programı yapıyor. Bu program, 
Çin’deki en yetkili ve profesyonel 
finansal raporları temsil eden 
‘küresel vizyon, küresel pazar, küresel 
kaynaklar ve küresel bilgelik’ üzerinde 
duruyor.

li Wei: Gazeteci. People.cn, 
Kişiler’in günlük resmi web sitesi. 
Çin Komünist Partisi›nin bu sayfadaki 
yazarı.

li Yiqing: Orta Doğu 
muhabiri. Çin’deki en etkili haber 
merkezlerinden biri olan PAPER’da 
çalışıyor.”
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Fethiye’de faaliyet gösteren emlakçılar 4 Temmuz 
Çarşamba günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında 

yapılan toplantıda ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında 
Yönetmelik’i ele aldı. Yönetmelik hakkında FTSO ve 
Fethiye Emlakçılar Derneği üyeleri ve çalışanlarına bilgi 
veren Fethiye Emlakçılar Derneği Başkanı Serdar Oğuz, 
eksik veya sorunlu bölümlerin yeniden düzenlenmesi 
için ilgili kurumlar nezdinde çalışılacağını ifade etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 13 Nolu Emlak, 
Eğitim, Sağlık ve Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi ile 
Fethiye Emlakçılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 
toplantıda 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’; ayrıntılı bir 
şekilde ele alındı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu’nda 
4 Temmuz 2018 Çarşamba günü yapılan toplantının 
açılışında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke, 
mesleklere yönelik bilgilendirme toplantılarının 
önemini vurguladı ve Fethiye Emlakçılar Derneği 
Başkanı Serdar Oğuz’a toplantının düzenlenmesine 
verdikleri destek için teşekkür etti. Daha sonra Fethiye 
Emlakçılar Derneği Başkanı Serdar Oğuz, 5 Haziran 
2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe 
giren ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ 
hakkında emlak sektöründe faaliyet gösteren işletme 
sahipleri ve çalışanlara sunumla bilgi aktardı. 
Yönetmeliğin olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle 
irdelendiği toplantıda; işletmelere yetki belgesi 
verilmesi, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu, 
yetkilendirme sözleşmesi, aracılık sözleşmeleri, hizmet 
bedeli ve ruhsatlandırmayı da içeren hükümler hukuki 
yönleri ve işleyişleri açısından incelendi. 

Söz konusu yönetmeliğin ‘Borçlar Kanunu’ 
ve ‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunu’na dayandırılarak düzenlendiğini belirten 
Oğuz, yönetmeliğin bazı hükümlerinin kanuna 
aykırı olduğunu düşündüklerini; eksik veya sorunlu 
bölümlerin yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlar 
nezdinde çalışılacağını ifade etti.

Gayrimenkul ticareti ile uğraşanların;
Taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları 

düzenleme amacıyla çıkartılan ‘Taşınmaz Ticareti 
Hakkında Yönetmelik’te şu hususlar yer alıyor.

İşletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü 
tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek ve her bir 
işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve geçerlilik süresi 
beş yıl olan Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak 
çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı 
(Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal 
yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden 
birine sahip olması gerekir.

İşletmelerin bağımsız bölüm niteliğinde ve net 
alanının en az otuz metrekare olması, zorunlu 
dosyalama işlemlerinin fiziksel olarak yapılması 
durumunda arşiv bölümü bulunması, hizmetin düzenli, 
sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak 
miktar malzeme ile teknik donanıma sahip olması 
gerekir. Birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın 
faaliyet göstermesi halinde, bu otuz metrekare olarak 
belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve 
sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

Yetkilendirme sözleşmesi: Taşınmaz ticaretine 
yönelik hizmetler, iş sahibi ile işletme arasında yazılı 
şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak 
verilir.

Alım satıma aracılık sözleşmesi: İşletmenin verdiği 
alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı, satıcı 
ve işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi 
düzenlenir.

Hizmet bedeli: Alım satım işlemlerinde hizmet 
bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer 
alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 
dördünden fazla olamaz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi gayrimenkul 
ticareti ile uğraşan işletmelerin ve Fethiye Emlakçılar 
Derneği üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı 
soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

‘Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik’ masaya yatırıldı
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Hıra, sigorta sektör meclisi Muğla delegesi seçildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
Muğla Yatırım Destek Ofisi 

yetkilileri, 4 Temmuz Çarşamba 
günü Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu üyeleri 
ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, 
GEKA yetkilileri FTSO Yönetim 
Kuruluna, GEKA’nın kurumsal 
yapısı ve 2018 açık destek 
programları ile ilgili bilgi verdi.

FTSO ile Güney Ege Kalkınma 
Ajansı arasından 2014 yılında 
yapılan protokol kapsamında 
FTSO üyeleri başta olmak 
üzere, Fethiye ve Seydikemer 
bölgesindeki işletmelere ve 
potansiyel yatırımcılara devlet 
destek ve teşvikleri hakkında 
bilgilendirmeler yapan Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA) Muğla 
Yatırım Destek Ofisi yetkilileri 
FTSO Yönetim Kurulu Üyelerine 4 
Temmuz Çarşamba günü ziyarette 
bulundu. Uzman Hüseyin Çiftçi 
ve Koordinatör Mehmet Yasin 
Kartal’la bir araya gelen FTSO 
Yönetim Kurulu üyelerine ajans 

destekleri hakkında bilgi verildi.
Yaptıkları sunumla Kalkınma 

Ajanslarının kurumsal yapısı ve 
destek mekanizmaları hakkında 
açıklamalarda bulunan Mehmet 
Yasin Kartal, 2018 yılı Proje Teklif 
Çağırısı başvurularının sona 
erdiğini, Fizibilite Desteği ve 
Teknik Destek dışında açık destek 
çağrısının bulunmadığını aktardı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
ve Oda üyelerinin kurumsallaşma 
amacıyla GEKA teknik destek 
başvurularına müracaat 
edilebileceğini ifade eden Yatırım 
Destek Ofisi yetkilileri, Odamızın 
girişimde bulunmayı planladığı 

araştırma desteği için de fizibilite 
desteğinin örtüştüğünü söyledi.

Ajansın, turizm bölgelerinin 
tanıtım faaliyetleri kapsamında 
yurtiçi ve yurtdışı fuar 
katılımlarında bulunduğunu, söz 
konusu fuarlara kamu kurum ve 
kuruluşlarının davet edildiğini 
belirten Hüseyin Çiftçi, tanıtım 
materyali konusunda da direkt 
olarak Odalara bir destek 
olmadığının, GEKA’nın faaliyet 
alanı içerisinde kalan tüm turizm 
bölgelerini derleyen tanıtım 
dokümanları hazırlanmasını ve 
basımını Ajansın üstlendiğinin 
altını çizdi.

Sigorta Acenteleri 
Sektör Meclisi, Muğla 

İl Delegeliği seçimleri 5 
Temmuz 2018 Perşembe 
günü Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda yapıldı. 
FTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kemal 
Hıra, Meclis üyesi Fadıl 
Ardıç ve Mehmet Döver ile 
FTSO üyesi Ahmet Erten, 
Özden Başkaya, Yıldırım 
Beyazıt, Önder Saral, Fatih 
Aksak, Ramazan Patat, 
Tamer Elmas, Özgül Arslan 
Mavili, Ali Karahan, Nezihi 
Kestelli, Kemal Öngel, Yaşar 
Çetkin Sigorta Acenteleri 
Sektör Meclisi Muğla İl Delegeliği seçimlerinde oy 
kullanmak üzere katıldı. FTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kemal Hıra, 33 oy olarak Sigorta Acenteleri 

Sektör Meclisi Muğla İl 
Delegeliğine seçildi. 

Kesinleşen seçim 
sonuçlarına göre Sigorta 
Acenteleri Sektör Meclisi 
Muğla İl Delegeleri şöyle:

1- Kemal HIRA 33 OY
2- Güney Ege Sigorta 

Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 
(Taner BOYACI ) 33 OY

3- Fulya-Duru Sigorta 
Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 
(Fulya ŞEYKEN) 32 OY

4- Mehmet Hakan 
SERMENLİ 32 OY

5- Muğla Yerel Sigorta 
Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 
(Yetkin Murat YERLİ) 30 

OY
6- Fimar Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. (Ali 

FİDAN) 29 OY 

GEKA, destek 
programlarıyla ilgili 
FTSO yönetimine 
bilgi verdi
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FTSO, Turizm Konseyi'ne ev sahipliği yapacak 
İlçemizin turizm paydaşlarından oluşan ve ilçemizin 

gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanıtılması 
için çalışan Fethiye Turizm Konseyi, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının ev sahipliğinde ilk kez toplandı. 

Toplantıda, Konseyin 15 günde bir Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın ev sahipliği toplanmasına, 
ayrıca Konseyin sekreteryasının da FTSO tarafından 
yürütülmesine karar verildi.

Fethiye Turizm Konseyi toplantısı, 5 Temmuz 
Çarşamba günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Fethiye Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Mete Atay, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, FTSO 
Başkan Yardımcısı aynı zamanda Çalış-Der Başkanı 
Mete Ay, FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Dim ve Emre Başaran, FTSO Meclis Üyesi ve Güç 
Birliği Şirketi Müdürü Selamettin Yılmaz, TÜRSAB 
Batı Akdeniz BYK Başkanı Süleyman Kaya, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkan Yardımcısı 
ve Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur 
Ugan ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Eskici, 
Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı 
Mümtaz Kökten ve Musa Ünsal, Fethiye Turizm 
Danışma Bürosu Müdürü Güler Uymaz, Fethiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, 
Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal katıldı.
Çıralı: “Turizm Konseyine ev sahipliği 
yapacağız”

urizm Konseyi’nin FTSO ev sahipliğinde yapılan 
ilk toplantısına katılan paydaşlara hoş geldiniz diyen 
FTSO Başkanı Osman Çıralı, “Toplantılarımızı daha 

önce TÜRSAB ev sahipliğinde yapıyorduk. Fethiye 
turizmi ile ilgili sorunlar, katılım sağlanacak fuarlar, 
yapacağımız bütün çalışmalar için toplantılarımızı 
FTSO ev sahipliğinde yapacağız. İnşallah Fethiye için, 
turizm için güzel şeyler üreteceğimize inanıyorum. 
Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.
Atay: “Başarılı işler yapacağımıza 
inanıyorum”

Turizm Konseyinin yaklaşık olarak 4-5 yıldan 
beri sistemli olarak toplandığını belirten Fethiye 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay da “Turizm 
stratejimizi ve fuar stratejimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız işler gerçekten 
başarılı işlerdi. Bu konseydeki arkadaşlar Fethiye’yi 
tanıtmak konusunda çok büyük başarılara imza attı. 
Bundan sonra Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğini üstlenmiş olmasıyla daha anlamlı ve daha 
büyük işlere imza atacağız. Emeği geçen herkese 
ve Oda başkanımız Osman Bey’e çok teşekkür 
ediyorum. Umuyoruz ki güzel bir sezon geçireceğiz 
ve Fethiye olarak sefasını hep birlikte süreceğiz” 
diye konuştu.

Toplantıda açış konuşmalarının ardından 
katılımcıların önerileri ile gündem maddeleri 
belirlendi. İlk olarak Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar 
ele alındı ve değerlendirildi. Sonrasında yaklaşan yurt 
dışı turizm fuarları ele alındı ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile görüşülerek belirlenen fuarlarda stant 
telep edilmesine karar verildi. Toplantıda Konsey üyesi 
kurumların mevcut fuar materyalleri ele alındı ve 
ihtiyaç duyulan materyaller tespit edildi.
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AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın 1 Nisan 2018 tarihinde 
yapılan yönetim organları seçimlerinin 
ardından belirlenen yeni yönetime 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Babadağ projesinin son 
durumunun ele alındığı ziyarette, 
Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi 
ve kruvaziyer liman çalışması da 
görüşüldü.

Sarıhan, Körfezin temizlenmesi 
konusunda devam çalışmaları 
aktardı. Fethiye Körfezinin temizliği 
için araştırma ve fizibilite çalışması 
ihalesi yapıldığını ifade etti. Bugüne 
kadar 4 noktada sondaj, 15 bölgeden 
numune alındığını belirten ve şu 
anki çalışmanın fizibilite çalışması 
olduğunu kaydeden Sarıhan, Ocak 
ayında tamamlanacak raporda 
belirlenen yönteme göre Körfez 
temizliğinin yapılacağını söyledi. 
Sarıhan, körfez temizlik çalışması için 
bir ihalenin daha yapılacağını kaydetti.
Sarıhan: “Seçim ziyareti 
değil, teşekkür ziyareti”

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı 
Kadir Sarıhan, ilçe yönetimi ve 
partililerle birlikte Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. AK 
Parti heyetini FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, 
Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Süreyya 
Gürol, Meclis Üyesi ve Fethiye Güç 
Birliği Şirketi Müdürü Selamettin 
Yılmaz, FTSO 3 Nolu Meslek 
Komitesi Başkanı Habib Demir ve 
komite üyesi Ömer Yıldırım karşıladı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

seçimlerinin ardından 24 Haziran 
seçim sürecinin başlaması nedeniyle 
ziyaretlerini bu tarihte yaptıklarını 
kaydeden Sarıhan, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı ve 
ekibine başarılar diledi. Kadir Sarıhan, 
“48 ayda 6 seçim, 2 kongre geçirdik. 
6 aydır sokaklardayız. Seçim sonrası 
ilk ziyaretimizi size gerçekleştiriyoruz. 
Biz seçimden seçime değil her zaman 
sokakta olan partiyiz. Bu ziyaretimizi 
de seçim için değil, teşekkür için 
gerçekleştiriyoruz. Biz hep birlikteyiz, 
beraberiz” diye konuştu. 

Ziyaretleri için AK Parti İlçe 
Başkanı Kadir Sarıhan ve partililere 
teşekkür eden FTSO Başkanı Osman 
Çıralı, “Kurum olarak tüm partilere 
eşit mesafedeyiz. Bizim önceliğimiz 
Fethiye, turizm, tarım, ticaret ve 
eğitim. Bu alanlarda yapacağımız 
çalışmalarda gerekli işbirliğine 
hazırız” dedi.
Çıralı: “2020’de dünya 
Babadağ’a gelecek”

Ziyarette Babadağ Teleferik 
Projesi’nin son durumu ele alındı. 
Proje ile ilgili bilgi veren ve 
Babadağ’ın 1700 ile 1800 metrede 
bulunan pistleri arasına telesiyej 
yapıldığını anlatan Çıralı, “Yüklenici 
firma 30 Milyon TL ödeyerek 1200 
ile 1700 metre arasındaki teleferik 
hattının imalat siparişini vermiş, 
imalat bitmek üzere. 2020 Dünya 
Hava Oyunları Türkiye’de olacak. Bir 
ayağı da Babadağ’da yapılacak. Dünya, 
buraya gelecek” şeklinde konuştu.

Teleferiğin, bulunduğu şehirlerin 
çehresini değiştirdiğini ifade eden 
Kadir Sarıhan, katma değerinin de 

yüksek olduğunu vurguladı. 
Ziyarette, Ölüdeniz ve Fethiye 

Yarım Adası başta olmak üzere turizm 
bölgelerinde yaşanan sorunlar üzerine 
de bilgi paylaşıldı.
4 bölgede sondaj yapıldı

Kadir Sarıhan, Fethiye Körfezinin 
temizlenmesi çalışmalarındaki 
son durumu ve kruvaziyer liman 
için yapılacak alt yapı çalışmaları 
konusunda Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası yöneticilerini bilgilendirdi. 
Fethiye Körfezinin temizlenmesi 
için 12 Nisan 2018 tarihinde 
yapılan ihalenin bir araştırma, 
fizibilite çalışması ihalesi olduğunu 
kaydeden Sarıhan, “Araştırma 
kapsamında 4 bölgede sondaj yapıldı 
ve 15 noktadan numune alındı. 
Araştırma raporu Ocak ayında 
bitecek. Bu raporla birlikte Fethiye 
Körfezinin dibindeki çamurun 
nasıl temizlenmesi gerektiği 
konusunda bir yöntem belirlenecek. 
Sonrasında Körfez’in bu rapora göre 
temizlenmesi için ikinci bir ihale 
yapılacak ve temizlenecek. Körfez 
temizlendikten sonra kruvaziyer 
liman yapılması için çalışmalar 
başlayacak.” dedi. Paylaştığı bilgiler 
için Sarıhan’a teşekkür eden Çıralı, 
konunun kendileri tarafından da 
takip edildiğini söyledi.

Antik Tiyatronun restorasyonu 
konusunda da bilgi veren AK Parti İlçe 
Başkanı Kadir Sarıhan, “Tiyatronun 
restorasyonunu üstlenen firma 
usulsüz işlem yapmış. Mahkeme 
süreci devam ediyor. Mahkeme 
bitmeden de ikinci bir ihale 
yapılamıyor” sözlerini kaydetti.

Sarıhan: 'Körfez temizliği ihalesi 
2019 Ocak ayında yapılacak'
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Yeniden yapılandırma ve imar barışı 
bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi
Vergi ve SGK Borçlarının 

Yeniden Yapılandırılması İle 
İmar Barışı hakkında merak edilen 
konular FTSO’nun bilgilendirme 
toplantısında cevaplandı.

FTSO Başkan Vekili Kemal Hıra: 
“Üyelerimiz başta olmak üzere, 
devlete borcu olan mükelleflerin 
yasal süreci takip ederek bu 
fırsattan yararlanmasını temenni 
ediyoruz”

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası (FTSO) tarafından 
düzenlenen “Vergi ve Sosyal 
Güvenlik Borçlarının Yeniden 
Yapılandırılması ile İmar Barışı” 
hakkında bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. 9 Temmuz Pazartesi 
günü DSİ Konferans Salonunda 
yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 
toplantıda, Vergi Dairesi, Sosyal 
Güvenlik Müdürlüğü ve Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, 
yaptıkları sunumlarla yeniden 
yapılandırma ve imar barışı 
süreci hakkında detaylı bilgi 
verdi ve katılımcıların sorularını 
cevapladılar. Bilgilendirme 
toplantısının açış konuşmasını 
yapan FTSO Başkan Vekili Kemal 
Hıra,  toplumun tamamını 
ilgilendiren önemli bir düzenleme 
olan “Vergi ve Sosyal Güvenlik 
Borçlarının Yapılandırılması ve 
İmar Barışı” ile ilgili soruların 
cevap bulması amacıyla düzenlenen 
toplantıya gösterilen ilgi dolayısıyla 
teşekkür etti. Kemal Hıra, “Son 
yıllarda dış kaynaklı sebeplerle 
ekonomide bazı sıkıntılar yaşadık. 
Bu dönemde çok sayıda üyemiz, 
esnaf ve vatandaşımız devlete 
olan borcunu ödeyemedi. Vergi 
ve sosyal güvenlik borçlarının 
yapılandırılmasına imkân 
veren yasal düzenleme ile 
borçlar faizsiz bir şekilde, 
taksitlendirerek ödenebilecek. 
Bu fırsattan yararlanmak 
için, üyelerimiz başta olmak 
üzere, devlete borcu olan 
mükelleflerin yasal süreci 
takip ederek gerekli işlemleri 
tamamlamasını ve fırsattan 

yararlanmasını temenni ediyoruz” 
dedi. 
İmar barışı konut 
sektörünü rahatlatacak

Fethiye’de konut sektörünün 
çok hareketli olduğuna dikkat 
çeken Hıra, “Konut ihtiyacı 
her geçen gün artıyor ve konut 
sektörümüz bu talebi karşılamakta 
zorlanıyor. Yasal kısıtlamalar 
sebebiyle, bölgemizde konut 
yapımında ihtiyaca bağlı olarak bazı 
mevzuat dışı uygulamalar gelişti. 
Fiili olarak bu yapılarda ikamet 
ediliyor, ancak devletin bir yaptırım 
uygulaması endişesi de var. İmar 
barışının, imar mevzuatına veya 
ruhsata aykırı yapılara verilecek, 
yapı kayıt belgelerinin, bu konuda 
yaşanan sorunlara köklü çözüm 
sağlayacağına inanıyoruz. Bu 
yeni düzenleme, konuyla ilgili, 
Fethiyemizde yaşanan sıkıntılara 
çözüm noktasında kolaylıklar 
sağlanacağı gibi ülkemiz genelinde 
de geleceğin şehirlerinin 
oluşturulmasına katkı sunacaktır” 
diye konuştu.
Çıkarılan en kapsamlı 
yeniden yapılandırma 

Bilgilendirme toplantısında 
konuşan Muğla Vergi Dairesi 
Başkan Yardımcısı Davut Karagöz, 
18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7143 Sayılı Vergi ve 
Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Kanunu’nun 
vergi borçlarının yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili bugüne 
kadar çıkarılan en kapsamlı 
düzenleme olduğuna işaret 

etti. Tüm alacakları kapsayan 
düzenlemenin vergi mükellefleri 
kadar mükellef olmayanları 
da ilgilendirdiğini kaydeden 
Davut Karagöz, borç yükünün 
azaltılması, stok affı ile yurtdışı 
ve yurtiçi tasarrufların ekonomiye 
kazandırılması amacını taşıyan 
söz konusu düzenlemenin, 
kesinleşmiş borçların yanı 
sıra kesinleşmemiş borçları da 
kapsadığını söyledi. Yeniden 
yapılandırma düzenlemesinin 
iyi anlatılması gerektiğine vurgu 
yapan Karagöz, “Ne kadar kişiye 
ulaşabilirsek düzenleme o kadar 
başarılı olacaktır. Konuyla ilgili 
kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla bu toplantıyı düzenleyen 
Fethiye Ticaret Sanayi Odası’na 
teşekkür ediyorum ve borcu olan 
herkesi yeniden yapılandırmaya 
davet ediyorum” dedi. 
İcra ve haciz başlatılacak 

Sosyal Güvenlik İl Müdürü 
Ahmet Ekecan da SGK’ya borcu 
olanları düzenleme kapsamında 
yeniden yapılandırmadan 
yararlanmaya çağırarak, “Daha 
önce icra veya haciz uygulamamız 
yoktu ancak 2018 yılıyla birlikte 
haciz ve icra uygulamasına geçtik. 
Yapılandırma süreci bittikten 
sonra mevzuat gereği icra ve haciz 
işlemleri başlatılacak. Dolayısıyla 
mümkün olduğunca borcu 
olan herkesi yapılandırmadan 
yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.
Peşin ödeme daha avantajlı

Fethiye Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısı Murat İbrikçi, 7143 
Sayılı Vergi ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması Kanunu 
kapsamında Maliye 
Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, 
İl Özel İdareleri, 
Belediyeler, Yatırım 
İzleme Koordinasyon 
Başkanlıkları, TOBB, TESK, 
TÜRMOB ile Türkiye 
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Barolar Birliği’ne olan borçların 
yapılandırılabileceğini belirtti. Gelir 
vergisi, kurumlar vergisi, katma 
değer vergisi, özel tüketim vergisi, 
motorlu taşıtlar vergisi, emlak 
vergisi, çevre temizlik vergisi, vergi 
cezaları, sosyal güvenlik primleri, 
idari para cezaları, gümrük 
vergisi ile faizler ve gecikme 
zamlarında yapılandırmaya 
imkân veren düzenlemenin 
vergi borçlarıyla ilgili bölümü 
hakkında detaylı bilgi veren Murat 
İbrikçi, peşin ödemenin daha 
avantajlı olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi: “Mükelleflerin 
kamuya olan borçlarının 
yeniden yapılandırmasın imkân 
veren kanundan yararlanmak 
isteyenlerin, 31 Temmuz 
2018 tarihine kadar ilgili vergi 
dairesine başvuruda bulunmaları 
gerekiyor. Kanun, 31 Mart 2018 
tarihinden önceki vergilendirme 
dönemlerini kapsıyor. Beyannameli 
mükellefiyetlerde bu tarihten önce 
verilmesi gereken beyannameleri, 
motorlu taşıtlar vergisi ve yıllık 
harçlar gibi alacaklar ile 31 Mart 
2018 tarihinden önceki tespitlere 
dayanılarak kesilen usulsüzlük 
cezaları, trafik para cezaları, 
karayollarından usulsüz geçişler 
nedeniyle kesilen para cezaları, 

askerlik, seçim, nüfus para cezaları, 
RTÜK idari para cezaları kapsam 
içine giriyor. Ancak, 31 Mart 
2018 tarihinden sonra ödenecek 
gelir vergisi taksitleri,2018 yılına 
ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin 
2’nci taksiti, 2018 yılına ilişkin 
emlak vergisi ile işyeri ve diğer 
şekillerde kullanılan binalara ait 
çevre temizlik vergisi kapsamda 
değil. Yapılandırma çerçevesinde, 
vergi ve idari para cezaları 
asıllarının tamamı ile gecikme faizi 
ve gecikme zammı yerine Yurtiçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 
tutarı tahsil edilecek. Yani, gecikme 
faizi, gecikme zammı, vergi aslına 
bağlı vergi cezası ve bu vergi 
cezasının gecikme zammı silinecek. 
Düzenleme uyarınca vergi borçları 
6, 9, 12, 18 taksit halinde kredi 
kartıyla da ödenebilecek.”
SGK borçlarında ciddi 
indirim 

Bilgilendirme toplantısının 
ikinci bölümünde Sosyal Güvenlik 
Muğla İl Müdürlüğü’nden 
Sosyal Güvenlik Denetmeni 
Emre Haseki de Sosyal 
Güvenlik Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması düzenlemesine 
ilişkin başvuru süresi, şekli 
konusunda bilgi verdi. Prim 

borçlarının yapılandırılmasında da 
en avantajlı sistemin peşin ödeme 
olduğunu ifade eden Haseki, bir 
örnek vererek, yapılandırmandan 
önce 130 bin TL olan borcun, 
yapılandırma kapsamında 65 bin 
TL olarak ödeneceğini bildirdi.
İmar Barışı sorularla 
aydınlatıldı

Bilgilendirme toplantısını 
son bölümünde Muğla Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Fethiye 
Çevre Şube Müdürlüğü’nden 
Mimar Nurullah İslamoğlu, İmar 
Barışı hakkında bilgilendirme yaptı. 
İmar barışıyla ilgili '3194 Sayılı 
İmar Kanunu'na eklenen geçici 
madde ile ruhsatsız veya ruhsata 
aykırı yapıların, imar mevzuatına 
uygun hale getirildiğini kaydeden 
İslamoğlu, katılımcılardan gelen 
soruları da cevaplandırdı. Fethiye 
özelinde önemli bir konu olan 
orman alanları, tarihi alanlar 
ve arkeolojik sit alanlarının da 
düzenleme kapsamında olduğunu 
ve bu yapılara da yapı kayıt belgesi 
verileceğini bildiren İslamoğlu, 
özellikle oteller ile turistik ve 
özel yapılara sonradan eklenen 
havuzlarla ilgili Ankara’ya özel 
yazı yazıldığı ancak henüz cevap 
gelmediğini söyledi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda emlakçılara 

yönelik olarak internet 
reklamcılığı semineri 
düzenlendi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Fethiye Emlakçılar 
Derneği üyesi emlakçılar, 10 
Temmuz Salı günü Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasında 
bir araya geldi. FTSO Likya 
Salonunda yapılan seminerde 
45 dakika boyunca dijital 
pazarlama alanında uzman 
konuşmacı, Iceberg Digital 
firmasının sahibi Mark 
Burgess tarafından, internet 
reklamlarının firmaların satışlarına 
etkisi anlatıldı. Mark Burgess’a 
çeviri konusunda Fethiye’nin 
Fahri İngiliz Konsolosu Mustafa 
Şıkman eşlik etti. Seminerin açılış 
konuşmasını yapan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Osman 

Çıralı, diğer sektörlere olduğu 
gibi emlak sektörüne de yönelik 
odamız çalışmalarının devam 
edeceğini kaydederek, seminerin 
düzenlenmesinde konusunda destek 
veren Fethiye Emlakçılar Derneği 
Başkanı Serdar Oğuz’a teşekkür etti.

Burgess, konuşmasında yeni 

iletişim araçlarının kişilerin, 
müşterilerin ikna olmasındaki 
etkisine değindi. Müşterilere, 
aktif alıcı olarak piyasaya 
temas etmeden önce ulaşılması 
gerektiğini vurgulayan Mark 
Burgess, Google reklamlarının 
kişilerin alım tercihlerinde 
etkili olduğunu kaydetti. 
Geçmişte telefondan satış 
yapan 5 çalışanları olduğunu 
belirten Burgess, bu sayede her 
ay 4-5 müşteri kazandıklarını, 
bugün ise sadece internet 
reklamları ile ayda ortalama 15 
müşteri kazandıklarını, fiyatta 
anlaşma konusunda ise daha 

az sorunla karşılaştıklarını söyledi.
Seminerin sonunda FTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, Fethiye Emlakçılar Derneği 
Başkanı Serdar Oğuz ile birlikte 
Mark Burgess’a teşekkür plaketi 
verdi.

Emlakçılara özel internet reklamcılığı semineri

Nefes kredisinden 234 işletme faydalandı
KOBİ Nefes Kredisinden 234 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üyesi faydalandı. 234 FTSO üyesi 
toplam 23 milyon 590 bin TL kredi 
kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından geliştirilen ve iş 
dünyasına düşük faizli kredi imkânı 
sunan KOBİ Nefes Kredisi’nden 
234 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Üyesi faydalandı. Nisan ayında 
başlayan kredi, 1 Temmuz 2018 
tarihinde sona erdi. Nefes Kredisi 
kapsamında, toplam 234 FTSO üyesi 
23 milyon 590 bin TL kredi kullandı.

KOBİ Nefes Kredisini 
değerlendiren FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, en 
başta mümkün olduğunca çok 
Oda üyesinin bu kredi imkânından 
yararlanmasını sağlamak için 
çalıştıklarını söyledi. Osman 
Çıralı, “Yönetime geldiğimizde 
ilk icraatımız KOBİ Nefes Kredisi 
oldu. Odamız bütçesinden toplam 1 
milyon 150 bin TL’yi, Seydikemer de 
dâhil olmak üzere, Ziraat Bankası, 
Halk Bankası, Vakıf Bank ve Deniz 
Bank şubelerine, üyelerimizin 
kullanacağı kredi için teminat olarak 

yatırdık. 630 bin TL de Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
yatırıldı. Toplamda üyelerimize 23 
milyon 590 bin TL kredi imkânı 
sunduk. TOBB’un belirlediği kredi 
üst limiti 200 bin TL iken biz Oda 
yönetimi olarak üst limiti 100 
bin TL olarak belirledik. Buradaki 
amacımız daha çok üyemizin 
bu krediden faydalanmasını 
sağlamaktı. Geçen yıl 113 üyemiz bu 
krediden faydalanırken bu yıl 234 
üyemiz yararlandı. Bu bakımdan 

uyguladığımız üst sınırın amacına 
ulaştığını görüyoruz” diye konuştu. 

Oda kaynaklarının üyeye en 
yüksek düzeyde fayda sağlaması 
amacıyla kullanıldığını kaydeden 
Başkan Çıralı, FTSO üyelerinin 
kullanması için açılan kredi 
limitinin tamamının kullanıldığını 
ifade etti. Çıralı, Oda üyelerinin 
ihtiyaç duyduğu hizmetleri normal 
şartlardan daha avantajlı alabilmeleri 
için ellerinden gelen çabayı sarf 
ettiklerini dile getirdi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yöneticileri ile Babadağ Teleferik 

Projesi’nin ihalesini kazanan Kırtur 
Ltd. Şti. yöneticileri ve şirketin 
teknik ekibi projenin son durumunu 
görüşmek için bir araya geldi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu ve Fethiye Güç 
Birliği Şirketi Müdürler Kurulu 
üyeleri 10 Temmuz Salı günü 
Babadağ Teleferik Projesinin son 
durumunu görüşmek üzere ihaleyi 
kazanan Kırtur Ltd. Şti yöneticileri 
ve teknik ekibi ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda geçen yıl 
yapılan ihale ve yer tesliminden 
bu güne kadar, 1 yıldır yapılan 
çalışmalar ve projenin son durumu 
ele alındı.

1 yıl önce yer tesliminin ardından 
yapılan tüm çalışmaları FTSO ve 
FGB yöneticileri ile paylaşan Kırtur 
Şirketi yetkilileri, 1700 metre pisti 
ile 1800 metre pistini birbirine 
bağlayan 1’inci telesiyej hattının 
bittiğini, 1800 metre pisti ile 1900 
metre pistini birbirine bağlayan 2’nci 
telesiyej hattının da Ağustos ayı 
içerisinde tamamlanacağını bilgisini 
verdiler.

Firma yetkililerinin ve teknik 
ekibin verdiği bilgileri değerlendiren 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve FGB Müdürler Kurulu Başkanı 

Osman Çıralı, eski yönetimin 
Oda seçimlerinde iddia ettiğinin 
aksine henüz ana teleferik hattı 
ile ilgili bir çalışmanın olmadığını 
söyledi. Şu ana kadar ancak telesiyej 
hatlarının yapıldığını kaydeden 
Başkan Çıralı, “Aşağıdan dağa 
çıkışı kolaylaştıracak, projenin 
bel kemiği olan teleferik hattı 
ile ilgili inşaata başlanmış değil. 
Teleferik kalkış istasyonu yerinde 
değişiklik olacak. Ön izinlerin 
alınması sürecindeyiz. İzinler alınıp 
imar planı onaylandıktan sonra 
inşaata hızlı bir şekilde başlanacak. 
Babadağ kira süresinin uzatılması 
için sözleşme gereği yatırımlar 
yapıldı. Süre uzatımı talebimizi 
Orman Müdürlüğüne ilettik. Süre 
uzatımının ardından kira süremiz 29 
yıla çıkacak” diye konuştu.
10’ar kişilik kabinler olacak

Dağa ulaşımı sağlayacak olan 
teleferik imalat ve montaj sürecine 
ilişkin de bilgi veren Osman Çıralı, 
şunları söyledi: 

“Proje Ölüdeniz’i gören Seyir 
Terasından başlayacak. Ulaşım 10 
kişilik kabinlerle sağlanacak. 1200 
pistinde bir ara istasyon olacak. 
Teleferik 1700 pistinde son bulacak. 
Teleferiğin tamamlanması ile birlikte 
1700 metre pistine 13 dakikada 
seyahat edilebilecek. 1800 ve 1900 

metre pistlerine çıkmak isteyenlerin 
ulaşımı telesiyejle sağlanacak. 
Projenin teleferik kısmına ait tüm 
ekipmanların üretimi için İsviçre 
BMF firmasına siparişler firma 
tarafından verildi. Kabinler 10’ar 
kişilik, panoramik görünüşlü, iç 
ve dış aydınlatmalı olacak. Üretim 
bu ay tamamlanıp Ağustos ve 
Eylül aylarında malzeme sevkiyatı 
yapılacak. Bu süre içerisinde inşaat 
alanında temel betonlar atılacak, 
kontrol binalarının yapımı da devam 
edecek.”  Babadağ’da çalışmaların 
titizlikle devam ettiğini kaydeden 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve FGB Müdürler Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, tüm çalışmaların 
yakından takip edildiğini ifade 
etti. Kırtur firmasının özveriyle 
çalıştığını belirterek Kenan Kıran’a 
teşekkür eden Çıralı, projenin en 
kısa sürede tamamlanarak turizme 
kazandırılması için ellerinden gelen 
gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Projeyi üstlenen şirket yetkilileri, 
proje kapsamındaki sosyal tesislerin 
yapımının da devam ettiğini, 1900 
metre pistindeki kır kahvesinin 
yapımına başlanıldığını, 1700 
metre pistinde bulunan restorantın 
da Ağustos ayının ilk günlerinde 
hizmet vermeye başlayacağını 
kaydetti. 

FTSO yönetimi teleferik projesini titizlikle takip ediyor
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TOBB Muğla Sigorta Acenteleri 
İl Delegeleri ilk toplantılarını 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
yaptı. Toplantıya Fethiyeli 
sigortacılar adına Kemal Hıra katıldı.

TOBB Muğla Sigorta Acenteleri 
İl Delegeliği seçimlerinin sonucunda 
seçilen delegelerden Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kemal Hıra 
(Fethiye), Taner Boyacı (Menteşe), 
Mehmet Hakan Sermenli (Menteşe), 
Yetkin Murat Yerli (Menteşe), Fulya 
Şeyken (Bodrum) ile Ali Fidan 
(Marmaris) 13 Temmuz Cuma 
günü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı H. Koray Özcan’ı 
makamında ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından Sigorta Sektör 
Temsilcileri ilk toplantısını MUTSO 
Hizmet binasında gerçekleştirdi. 
Toplantıya katılan MUTSO Meclis 
Başkanı H. Koray Özcan “Tüm 

Muğla’yı kapsayan bir sektör meclisi 
oluştu. Sektörün sorunlarını tespit 
edip çözüm önerilerini oluşturmak 
istiyoruz. Diğer ilçe Odalarımızla da 
ortak çalışmalarımızı bu bağlamda 
sürdürmek arzusundayız. Odamız 

tüm üyelerine olduğu gibi il 
delegelerimize de her türlü desteği 
vermeye hazırdır” ifadelerinde 
bulunarak TOBB Sigorta Sektör 
Meclisinde Muğla’yı temsil edecek 
delegelere başarılar diledi.

Sigortacılık sektör delegeleri ilk toplantısını yaptı

29 girişimci adayı sertifika almaya hak kazandı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 13 
Temmuz Cuma günü sona erdi. 

Eğitime katılmaya hak kazanan 29 kişi, eğitimi 
başarıyla tamamlayarak sertifika almaya ve KOSGEB 
Girişimci desteği almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir girişimcilik ortamının tesis edilmesi 
amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 
KOSGEB Muğla İl Müdürlüğü işbirliğinde açılan 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 10 Temmuz 
Salı günü başlayıp 13 Temmuz Cuma günü sona erdi. 
Eğitim için yapılan başvurular arasından, sınavda 
başarılı olarak eğitim almaya hak kazanan 29 kişi 10-13 

Temmuz süresince eğitim alarak KOSGEB Girişimcilik 
Sertifikası almaya hak kazandı. KOSGEB uzmanı Fatih 
Topaloğlu tarafından verilen eğitime katılan 29 kişi 
KOSGEB girişimci desteğinden yararlanabilecek.
KOSGEB hizmeti devam edecek

Girişimci adaylarını tebrik eden FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, adaylara kuracakları 
işlerde başarılar diledi. Fethiye’nin her geçen gün 
büyüdüğünü ve yeni iş imkanlarına açık olduğunu ifade 
eden Çıralı, yeni işletmeleri ekonomiye kazandırmak, 
işletmelerin devlet hibe ve teşviklerinden faydalanması 
için FTSO tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini 
ifade etti. 
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Oda-üye buluşmaları başladı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 

4 Nolu Elektrik Elektronik ve 
Dayanıklı Tüketim Malları Meslek 
Grubunda yer alan üyeleri Oda 
Yönetimi ile bir araya geldi. 

Toplantıda Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı ile Genel 
Sekreter Vekili ve Hukuk Müşaviri 
Av.Ezgi Kullukçu tarafından Oda 
işleyiş sistemine ilişkin bilgi verildi, 
üyelerin soruları cevaplandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 4 Nolu Elektrik 
Elektronik ve Dayanıklı Tüketim 
Malları Meslek Grubunda yer alan 
üyeler 17 Temmuz Salı günü FTSO 
yöneticileri ile bir araya geldi. FTSO 
Hizmet Binası Likya Salonunda 
yapılan toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı oda ve odanın 
bağlı ortaklığı Fethiye Güç Birliği 
Ltd. Şti.nin faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Genel Sekreter Vekili ve 
Hukuk Müşaviri Av.Ezgi Kullukçu 
da Odaca verilen hizmetler, odanın 
görev ve yetkileri hakkında bilgi 
vererek üyelerin sorularını cevapladı. 
Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi ve 
4 Nolu Meslek Komite üyesi Halil 
İbrahim Öztürk, 4 Nolu Meslek 
Komitesinden Meclis Üyesi Erol 
Aksoy ve Ali Çelik, 4 nolu Meslek 
Komitesi üyesi Önder Şahin de 
katıldı.

Oda-Üye buluşmasının açış 
konuşmasını yapan FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 
paylaşımcı ve hesap verebilen 
yönetim vurgusu yaptı. Göreve 
geldikleri günden itibaren yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Çıralı, “İlk olarak KOBİ Nefes Kredi 
ile ilgili çalışma yaptık. Odamızın 
parasının bir kısmını bankalara 
teminat olarak vererek üyelerimizin 
düşük faizli kredi kullanmasını 
sağladık” dedi.
Babadağ’da FGB süre 
uzatımını aldı

Çıralı, üyelerin en çok merak 
ettiği konu olan Babadağ Teleferik 
Projesi ile ilgili de detaylı bilgi 
verdi. Başkan Çıralı, “Daha önceki 
yönetimin söylediği gibi hiçbir 
şey bitmiş değil. Daha teleferiğin 
kurulumuna başlanmadı. İki 
telesiyej hattından birinin yapımı 
tamamlandı. Diğeri de bitmek üzere. 

Pistler yenilendi. 1900 metrede 3 
tane pistimiz oldu. Yatırımcı bugüne 
kadar 9 milyon 700 bin liralık 
yatırım yaptı. Orman Müdürlüğüne 
süre uzatımı için başvurmuştuk. 
Başvurumuz onaylandı. 2040 
yılına kadar Babadağ’ın işletim 
hakkını almış olduk. Teleferiğin 
ana kalkış istasyonunda yer 
değişikliği yapıldı. Teleferik, 
Ölüdeniz’i gören Seyir Tepesinden 
başlayacak” diye konuştu. Çıralı, 
Dünya Hava Oyunlarının 2020 
yılında Babadağ’da yapılacağını 
ifade ederek, bu organizasyonun 
Fethiye’nin tanıtımında çok etkili 
olacağını vurguladı.

Çıralı, yönetime geldikleri 
kısa süre içerisinde üzerinde 
çalıştıkları konulardan birinin de 
Uzak Doğu’ya yönelik tanıtımlar 
olduğunu kaydetti. Çıralı, geçtiğimiz 
haftalarda Çinin sosyal medya 
fenomenlerinden oluşan bir ekibin 
Fethiye’de misafir edildiğini belirtti.
38 meclis üyesinden  
bir farkım yok

Paylaşımcı olmak yönünde 
verdikleri sözün her zaman 
arkasında olacaklarını ifade eden 
Osman Çıralı, “Biz paylaşımcı, 
şeffaf, hesap verebilen bir yönetim 
olmak için söz verdik. Seçilen 38 
meclis üyesinden benim bir fakım 
yok. Her zaman her yerde istediğiniz 
soruyu sorabilirsiniz. Odamızın 
üzerinde çalışmasını istediği bir 
konu varsa komite üyeleriniz 
aracılığı ile Yönetim Kuruluna 
iletebilirsiniz” dedi.
Kruvaziyer ve Körfezin 
temizlenmesi ile ilgili 
çalışma devam ediyor

Üyeler Çıralı’ya kruvaziyer 
liman projesinin son durumunu 

da sordu. Odanın bir icra makamı 
değil; rica makamı olduğunu 
vurgulayan Çıralı, “Biz Oda olarak 
bir fizibilite raporu hazırlamıştık. 
Bunu da ilgili makamlara sunduk. 
Geçtiğimiz günlerde AK Parti 
İlçe Başkanımız ziyaretimize 
geldi. Körfezin temizlenmesi ile 
ilgili proje çalışmalarının devam 
ettiğini, temizliğin yapılmasının 
ardından kruvaziyer liman için 
ihaleye çıkılacağını belirtti” diye 
konuştu.
Trafikte sorun aynı,  
çözüm aynı

Üyeler Osman Çıralı ile Fethiye 
merkez trafiğinde yaşanan otopark 
sorununu da iletti. Çıralı, konunun 
geçtiğimiz ay Fethiye-Seydikemer 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformunda Büyükşehir ve ilçe 
belediyesinden yetkililerin katılımı 
ile ele alındığını ifade etti. “Sorun 
aynı, çözüm aynı” diyen Çıralı, 
esnafın ve çalışanlarının araçlarının 
tüm gün çarşı merkezde park 
halinde bıraktığı için müşterilerin 
ve diğer kişilerin araç park yeri 
bulmakta zorlandığını belirtti. 
Çıralı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından müze müdürlüğünün 
arkasına otopark yapılacağı bilgisini 
de katılımcılarla paylaştı.

Çıralı’nın konuşmasının ardından 
Oda Genel Sekreter Vekili ve Odanın 
Hukuk Müşaviri Av. Ezgi Kullukçu, 
Odanın yasal yapısı, hizmetleri 
ile görev ve yetkileri hakkında 4 
Nolu Meslek Grubu üyelerine bilgi 
verdi. Kullukçu üyelerin tüketici 
şikayetlerine ilişkin sorularını da 
cevapladı ve katılımcıların kendi 
sektörlerinde yaşadığı sorunları 
alarak, bunlara yönelik çalışmalar 
yapılacağını kaydetti.



56  

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde düzenli 

toplantılar yapmaya başlayan Fethiye 
Turizm Konseyi, ikinci toplantısını 
gerçekleştirdi. YDA Dalaman 
Havalimanı başta olmak üzere yeni 
konsey üyeleri de toplantıya katılım 
gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Afyonkarahisar’da 
yapılacak Dünya Motokros 
Şampiyonası’nda yapılacak tanıtım 
etkinlikleri ve 2019 yılında Çin’de 
katılım sağlanabilecek fuarlar ele 
alındı.

Fuarlar Konseyinden Turizm 
Konseyine dönüşerek düzenli 
toplantılar yapma kararı alan 
Fethiyeli turizm paydaşları ikinci 
toplantılarını Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının ev sahipliğinde 
gerçekleştirdi. Toplantıya Fethiye 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete 
Atay, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Çalış-Der Başkanı 
ve FTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mete Ay, FTSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ramazan Dim, 
Fethiye Otelciler Birliği Başkanı 
Bülent Uysal ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Barkın Bağcı, Ölüdeniz 
Turizm Geliştirme Kooperatifi 
adına Musa Ünsal, Fethiye Turizm 
Danışma Bürosu Sorumlusu Güler 
Uymaz, TÜRSAB Batı Akdeniz BYK 
Başkanı Süleyman Kaya, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi 
Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet 
Eskici, Fethiye Güç Birliği Limited 
Şirketi Müdürü Selamettin Yılmaz 
ayrıca konseyin önceki toplantısında 
konseye davet edilmesine karar 
verilen YDA Dalaman Havalimanı 
İş Geliştirme Direktörü A.Orçun 
Songur, SKAL Fethiye Derneği 

Başkanı Uğur Serindağ, Fethiye 
Orman Sporları Kulübü Derneği 
Başkanı Sadık Özdemir, Fethiye 
Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Şemsi Toprak ve Vakıf Müdürü Dilek 
Dinçer, Fethiye Şoförler Esnaf Odası 
Başkanı Şaban Taşer katıldı.

Toplantı açılışını yapan Fethiye 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete 
Atay, “YDA Dalaman Havalimanının 
da konseye katılması ile birlikte 
daha güzel çalışmalar yapacağımızı 
düşünüyorum” dedi. Mete Atay, 
Fethiye Belediyesi ve FETOB 
tarafından hazırlanan Fethiye 
tanıtım broşürü ile ilgili bilgi vererek 
içeriğin büyük oranda hazırlandığını, 
fotoğrafların seçilmesi konusunda 
çalışıldığını kaydetti. Atay, broşürün 
basımının Fethiye Belediyesi 
tarafından gerçekleştirileceğini ifade 
etti.
Gelen turistin konaklama 
seçenekleri bilinmiyor

Çalış-Der Başkanı ve FTSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mete Ay, gelen turist sayılarının 
ölçülmesi ve bunların konaklama 
tercihlerinin tespit edilebilmesinin 
turizmin geleceğini planlamak 
açısından önemli olduğunu kaydetti. 
Mete Ay, “İngiltere’de olduğu gibi 
uçakta yolculara 5 soruluk bir form 
dağıtılarak konaklama türleri ve 
geldikleri ülkeler tespit edilebilir. 
YDA Dalaman Havalimanı bu 
konuda girişimde bulunursa biz 
de STKlar olarak gereken desteği 
veririz” diye konuştu.

YDA Dalaman Havalimanı İş 
Geliştirme Direktörü A. Orçun 
Songur, mevcut sistemde gelen 
yolcuların geldikleri ülkelerin tespit 
edilebildiği, ancak konaklama 
seçenekleri ile ilgili bir bilgi 

alınamadığını ifade etti.
Turizm Danışma Ofisi Sorumlusu 

Güler Uymaz da yaklaşan yurt dışı 
fuarları ve katılım prosedürlerine 
ilişkin bilgi verdi. 2019 yılında 
Çin’de katılım sağlanması planlanan 
fuarın tespiti için YDA Dalaman 
Havalimanı tarafından Çin’in 
Türkiye’ye en çok turist gelen 
bölgesinin tespit edilmesine, bu 
doğrultuda katılım sağlanacak Çin 
turizm fuarının tespit edilmesine 
karar verildi.

YDA Dalaman Havalimanı İş 
Geliştirme Direktörü A. Orçun 
Songur, klasik tanıtım yöntemlerinin 
yanı sıra yeni yöntemlerin de iyi 
kullanılması gerektiğini belirterek 
YDA Dalaman Havalimanı olarak 
bölgenin dijital tanıtımı için 
çalıştıklarını ve “One Dalaman” 
adıyla bir proje geliştirdiklerini 
kaydetti. Songur, “Beraber karar 
verebileceğimiz bir ortamda destek 
olmak isteriz. Bizim de bütün 
derdimiz bölgeyi tanıtmak. Bölge 
kazandığı zaman biz de kanıyoruz” 
sözlerini kaydetti.
Fethiye Afyonkarahisar’dan 
dünyaya tanıtılacak

Fethiye Orman Sporları 
Kulübü Derneği Başkanı Sadık 
Özdemir, 30 Ağustos-2 Eylül 
2018 tarihinde Afyonkarahisar’da 
Dünya Motokros Şampiyonasının 
yapılacağını, bu şampiyonaya 30’dan 
fazla ülkeden gelen katılımcılara 
tanıtım yapılabileceğini, 30 
binden fazla kişinin şampiyona 
için Afyonkarahisar’a gelmesinin 
beklendiğini kaydetti. Toplantıda 
Dünya Motokros Şampiyonası 
yarışları sırasında yapılacak Fethiye 
tanıtımı ile ilgili bir hazırlık ekibi 
oluşturularak çalışmalara başlandı.

Turizm Konseyi yeni üyeleri ile toplandı
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
ikinci el araç satışı yapan 

üyelerini, 13 Ağustos 2018 tarihi 
itibarıyla yürürlüğe girecek “İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik” hakkında 
bilgilendirdi. 

 “İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik” ile ilgili 19 Temmuz 
2018 Perşembe günü, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantısının açış konuşmasını 
yapan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kemal Hıra, FTSO’nun  
üyelerin ticaretinin önünü açmak 
için her zaman çalışacaklarını ve 
yasal düzenlemelerle ilgili bu ve 
benzeri bilgilendirme toplantıların 
her zaman düzenleneceğini 
söyledi. Kemal Hıra, “Yönetmeliğin 
uygulaması konusunda pratikte 
yaşanan sorunlara dair sizlerin de 
görüş ve önerileri varsa bunları yazılı 
olarak Odamıza iletebilirsiniz. Biz de 
bu başvurularınızın ilgili mercilere 
iletilmesi için gerekeni yaparız” 
dedi. 

Geniş bir katılımın olduğu 
toplantıda daha sonra Genel 
Sekreter Vekili ve Hukuk Müşaviri 
Av. Ezgi Kullukçu, yaptığı sunumla 
13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 
uygulamaya girecek ‘İkinci El Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik’ hakkında detaylı bilgi 
verdi ve üyelerden gelen soruları 
cevaplandırdı. 

13 Şubat 218 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren yönetmelikle ilgili ikinci 
el motorlu kara taşıtları ticareti 
yapanlara önemli uyarıların yapıldığı 
toplantıda, gerçek ve tüzel kişi 
tacirler ile esnaf ve sanatkarların, 

ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti 
yapabilmesi için işletmeleri adına 
Yetki Belgesi almaları gerektiğine 
dikkat çekildi. Toplantıda İkinci El 
Kara Taşıtlarının Ticareti ile ilgilenen 
firma sahiplerinin alması gereken 
‘Yetki Belgesi’ ve bu belgeyi almak 
için gerekli şartlar ile işletmelerde 
aranan kriterler, mesleki yeterlilik 
belgesi, garanti koşulları, ekspertiz 
zorunluluğu, taşıt teslim ve 
tanıtım belgeleri ile noterlerin 
yükümlülükleri konuları hakkında 
bilgi verildi. 

Av. Ezgi Kullukçu, ikinci el 
motorlu kara taşıtı ticaretiyle 13 
Ağustos 2018 tarihinden önce 
iştigal eden gerçek veya tüzel kişi 
tacirler ile esnaf ve sanatkârların 
faaliyetlerine  devam edebilmesi 
için durumlarını söz konusu 
Yönetmelikte öngörülen şartlara 
uygun hale getirerek, 13 Ağustos 
2019 tarihine kadar ‘Yetki Belgesi’ 
alması gerektiğine vurgu yaptı. 
Yetki Belgesi Almak İçin 
Ne Gerekiyor?

Yetki Belgesi alınabilmesi 
için; işletmenin içinde ikamet 
amaçlı kullanılan bağımsız bölüm 
bulunmayan yapılarda bulunması, 
açık ve kapalı alan toplamının 
en az dört taşıtın kapladığı alan 
büyüklüğünde olması; teşhir 
alanının net yüksekliğinin en az 
üç metre olması, LPG’li, CNG’li 
veya LNG’li ikinci el motorlu kara 
taşıtlarının teşhirine yönelik açık 
alana sahip olması gibi kriterler yer 
alıyor.

Bununla birlikte; esnaf ve 
sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi 
odasına kayıtlı olunması; gelir 
veya kurumlar vergisi mükellefi 
olunması, gerçek kişi tacirler ile 
esnaf ve sanatkârların kendilerinin, 

ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi 
tacirlerin temsile yetkili kişilerinden 
en az birinin, şubelerde ise şube 
müdürünün;

On sekiz yaşını doldurmuş 
olması,

En az lise mezunu olması (13 
Ağustos 2018 tarihi öncesinde söz 
konusu işle iştigal edenler için bu 
şart aranmayacak)

Mesleki yeterlilik belgesine sahip 
olması,

İflas etmemiş veya iflas etmiş 
olsa bile itibarını yeniden kazanmış 
olması, konkordato ilan etmemiş 
olması, yönetmelikte belirlenen 
suçlardan hüküm giymemiş olması 
gerekiyor.
Yetki Belgesi 5 yıl 
geçerli olacak

Yönetmeliğe göre; her bir işletme 
için ayrı ayrı düzenlenecek Yetki 
Belgesi, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı 
Ticareti Bilgi sistemi üzerinden 
işletmelerin bulunduğu yerdeki 
ticaret il müdürlüğü tarafından 
verilecek. Yetki belgesinin geçerlilik 
süresi beş yıl olacak. 

Yetki Belgesi alınabilmesi için ön 
koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesi 
ise Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından sınav ve belgelendirme 
yapmak üzere yetkilendirilen TOBB 
kuruluşu MEYBEM’den (Mesleki 
Yeterlilik ve Belgelendirme A.Ş.) 
alınabilecek.  Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası da MEYBEM A.Ş. 
aracılığı ile İkinci El Kara Taşıtlarının 
Ticareti ile uğraşan gerçek kişi 
tacirlerin, ticaret şirketleri ile 
diğer tüzel kişi tacirlerin temsile 
yetkili kişilerinden en az birinin, 
şubelerde ise şube müdürünün yanı 
sıra pazarlama ve satış personeli 
olarak çalıştırılan kişileri sınav ve 
belgelendirme hizmetine aracılık 

edecek. Başvuruların 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda alınmaya 
başlandığı ‘Motorlu Kara 
Taşıtları Alım Satım 
Danışmanı’ ile ‘Motorlu 
Kara Taşıtları Alım Satım 
Sorumlusu’ sınavlarının 
kesin tarihleri www.
ftso.org.tr adresinden 
duyurulacak.

FTSO ikinci el araç satışı yönetmeliği hakkında bilgilendirdi



58  

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetimi, 

Fethiye’de bulunan basın 
kuruluşlarını ziyaret 
ederek 24 Temmuz Basın 
Bayramını Kutladı.

Basın mensuplarının 
zor şartlar altında 
kamuoyunun bilgilenmesi 
için gece gündüz 
çalıştığını kaydeden FTSO 
Başkanı Osman Çıralı, 
Odanın çalışmalarının 
üyeye ve kamuoyuna 
duyurulması noktasında 
verdikleri destek için de 
basın kuruluşlarına ve 
mensuplarına ayrıca teşekkür etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Mete Ay ve Kemal Hıra, 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Tufan ve Meclis Üyesi Selamettin 
Yılmaz, 24 Temmuz Basın bayramı 
sebebiyle Fethiye’de bulunan Batı 
Akdeniz Medya, Ege Gazetesi, 
FRT, Kanal Likya, Dost Gazetesi 
ile Fethiye ve Beşkaza Gazetelerini 
ziyaret etti. Basın mensupları ile bir 
araya gelen ve sohbet etme fırsatı 
bulan FTSO yönetimi, 24 Temmuz 
Basın Bayramını kutladı.
Çıralı, basın mensuplarına 
teşekkür etti

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Fethiye’deki basın 
mensuplarının 24 Temmuz Salı 
günü Muğla Büyükşehir Belediyesi 

tarafından verilecek kahvaltıya 
gideceklerini, bu nedenle de 
kutlama ziyaretleri bir gün önce 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Çıralı, 
“24 Temmuz Basın Bayramını 
kutlamak amacıyla ilçemizde 
görev yapan basın kuruluşlarını 
ziyaret ediyoruz. Basın mensupları, 
kamuoyunun ülkemizdeki ve 
dünyadaki gelişmelerden haberdar 
olması için önemli bir görev 
üstleniyor. Basın mensuplarımız, 
bu görevi yerine getirebilmek için 
mesai kavramı olmaksızın çalışıyor. 
Doğal afetlerde canını riske de 
atıyor. Görevlerini yaptıkları için 
şiddete de maruz kalabiliyor. 
Bu yüzden basın mensuplarının 
can güvenliğinin olması, bilgi 
edinmelerinin kısıtlanmaması ve 
yazdıkları doğru bilgilerden ötürü 
maddi ve manevi yaptırıma maruz 
kalmaması gerekiyor. Bu anlamlı 

günün vesilesiyle ilçemizde görev 
yapan tüm basın mensuplarının 24 
Temmuz basın bayramını kutluyor, 
Odamızın hizmetlerinin üyelerimize 
duyurulması noktasında 
haberlerimize yer vererek bizlere 
destek oldukları için kendilerine 
teşekkür ediyoruz” dedi.
Teleferik projesinde 
hedef 2020

Osman Çıralı, ziyaretlerde basın 
mensuplarının oda çalışmalarına 
ilişkin sorularını da cevapladı. 
Babadağ Teleferik Projesi 2020 
yılında bitirmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Çıralı, “Bürokraside bir 
takılma yaşamaz isek projemizi 
2020 yılında bitireceğiz. Daha önce 
proje 2018 bitecek denildi ancak 
göreve geldiğimizde gördük ki böyle 
bir durum söz konusu değil. En kısa 
zamanda bitirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz” diye konuştu.

FTSO yönetimi basın mensuplarının bayramını kutladı
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Meclis Başkanı Mustafa 
Büyükteke başkanlığındaki 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
heyeti İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Yapalıal’ı ziyaret etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mustafa 
Büyükteke, Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Tufan, 11 Nolu 
Meslek Komitesi Başkanı 
Mehmet Köse, Başkan Yardımcısı 
Ayfer Kıvrak ile İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Yapalıal’ı 
makamında ziyaret etti. 

Büyükteke başkanlığındaki 
heyetin ziyaretinde, 11 Nolu 
Kuyum Tekstil ve Ayakkabı 

Toptan ve Perakende Ticareti 
Meslek Komitesi Üyeleri otopark 
ve trafik konularındaki görüş ve 
dileklerini Fethiye İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Yapalıal’a 
ilettiler. Mehmet Yapalıal, trafik 
konusunda toplum bilincinin 
büyük önem arz ettiğini ancak 
bu bilincin oluşmasından sonra 
insanların trafikle ilgili sorunların 
giderilebileceğini aktardı. Özellikle 
turizm sezonunda artan trafiğe 
bağlı olarak otopark sorununun 
daha fazla hissedildiğini 
vurgulayan Yapalıal, bu sorunun 
çözülebilmesi amacıyla çarşı içinde 
bulunan okul bahçelerinin otopark 

olarak kullanıldığını ve otoparklara 
gerekli yönlendirmelerin 
yapıldığını kaydetti. Yapalıal, 
trafikle ilgili sorunlara kalıcı olarak 
çözüm üretilmesi amacıyla ilçedeki 
ve ildeki tüm kurumların bir araya 
gelip çalışma yapmasının önemine 
değindi. 

FTSO heyeti, ayrıca Fethiye’deki 
yaya geçitlerinin önemine 
dikkat çekerek, sürücülerde 
yaya geçitlerinin bilinirliğinin 
arttırılması, yayaya karşı daha 
sorumlu davranmaları konusunda 
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılacak 
çalışmalara destek verebileceklerini 
dile getirdiler. 

Büyükteke, Emniyet Müdürü Yapalıal'ı ziyaret etti
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FTSO ev sahipliğinde 2020 yılında 
yapılacak olan 5’inci Dünya 

Hava Oyunları’nın hazırlıkları 
kapsamında Dünya Hava Sporları 
Federasyonu’ndan (FAI) 23 kişilik 
bir heyet, incelemelerde bulunmak 
için Fethiye’ye geldi. FAI heyeti 
Babadağ’da yaptığı inceleme 
sonrasında Babadağ’ın doğasına 
hayran kaldı.

2020 yılı Eylül ayında Türkiye’de 
yapılacak 5’inci Dünya Hava Oyunları 
kapsamında Dünya Hava Sporları 
Federasyonu (World Airsport 
Federation) FAI’nin görevlendirdiği 
temsilciler Türkiye’ye geldi. 
Aralarında Rusya, Almanya, Fransa, 
Kanada, Güney Kore, İsviçre gibi 
çeşitli ülkelere mensup 23 kişiden 
oluşan resmi heyet, 20 Haziran- 2 
Temmuz 2018 tarihleri arasında 
Ankara, Eskişehir, Selçuk, Denizli, 
Pamukkale, Fethiye ve Antalya’da 
incelemelerde bulundu.

FAI heyeti Türkiye gezisi 
kapsamında Fethiye’de de 
incelemelerde bulundu. Yetkililer, 
Babadağ’a çıktı, ardından Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde FTSO hizmet binasında 
toplandı. Toplantıya katılan FTSO 
Başkanı Osman Çıralı, Babadağ’ın 
Fethiye turizmi için önemli bir değer 
olduğunu belirterek, 2020 Dünya 
Hava Oyunlarına ev sahipliği yapacak 

olmaktan memnuniyet duyduklarını, 
gereken desteği vereceklerini söyledi.
100’den fazla 
ülkeden katılım

2020 Dünya Hava Oyunları 
Türkiye’nin en az altı ayrı bölgesinde, 
100 den fazla ülkeden 4000’den 
fazla sporcunun katılımıyla, paraşüt, 
planör, balon, yamaç paraşüt, yelken 
kanat, model uçak, genel havacılık, 
deneysel havacılık gibi temel hava 
sporları branşlarında ve bu branşlara 
ait elliden fazla disiplinde yapılacak 
yarışmalarla gerçekleştirilecek. 
Dünyanın en prestijli 
hava yarışması 

Dünyada olimpiyatlardan sonra 
en çok sporcunun katıldığı, en 
prestijli yarışmaların yapıldığı bir 
organizasyon olan Dünya Hava 
Oyunları, resmi yarışmaların yanında, 
deneysel çalışmaların sergileneceği, 
çeşitli hava gösterilerinin yapılacağı, 
2018, 2019 ve 2020 yılında olmak 

üzere üç yıl boyunca Dünya Hava 
Sporlarının kalbinin Türkiye’de 
atacağı bir organizasyon olacak.
Hazırlıklar devam ediyor

Türkiye’ye tanıtımın yanı sıra 
sosyal, ekonomik ve kültürel 
anlamda büyük kazanım sağlayacak 
organizasyonun hazırlıkları teknik 
inceleme, saha incelemeleri ile 
devam ediyor. Bu kapsamda 20 
Haziran’da başlayan program 
THK Genel Merkezi’nde yapılan 
ön toplantıyla start aldı. Heyet, 
Eskişehir, Kuşadası, Selçuk-Efes, 
Pamukkale, Fethiye ve Antalya 
bölgesindeki saha incelemesinde 
bulundu. Heyetin Fethiye’deki 
inceleme gezisine Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. 
Heyet tarafından söz konusu il ve 
ilçelerde resmi ve teknik görevlilerle 
görüşme, mülki amirler ve belediye 
başkanları ziyareti ve karşılıklı 
görüşmeler de yapıldı.

En prestijli hava yarışması Babadağ’da
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MAŞA İLE KOCA AYI – 
ÇOCUK OYUNU
10 Ağustos Cuma 
Uzun bir kış uykusundan uyanan 
Koca Ayı, bahar mevsiminin 
tadını çıkaracakken; tüm kış onun 
uyanmasını iple çeken yaramaz 
dostu minik Maşa’yla karşılaşınca 
çeşitli maceralar yaşamaya 
başlarlar. Bu eğlenceli olaylarda; 
kurt kardeşler ve sevimli dişi ayı 
da onlara eşlik ederler. Fethiye 
Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki 
çocuk oyunu saat 21.00’de
başlayacak.

RESİM SERGİSİ 
13–19 Ağustos  
Fethiye Belediyesi Kültür 
Merkezi, 13-19 Ağustos 
tarihleri arasında Ruhan 
Mantar’ın bireysel resim 
sergisine ev sahipliği yapacak. 

TÜRKÜ ŞÖLENİ
18 Ağustos Cumartesi

Seydikemer Belediyesi 
tarafından Seki Yağlı Pehlivan 

Güreşleri öncesinde Seki Güreş 
Sahası’nda  ‘Türkü Şöleni’ 

düzenlenecek. Şölende, Türk 
Halk Müziği sanatçıları sahne 

alacak.

MÜZİK KÖYÜ 
KONSERLERİ
30 Temmuz-12 Ağustos 
Müzik Köyü ağacının kökleri 
toprakla, dalları gökyüzüyle daha 
sıkı sarılırken, müzik ağacını 
büyütme gayretiyle hazırlanan 
Müzil Köyü Konserleri bu yıl tarihi 
bir mekanda yapılıyor. Kayaköy’de 
ezgiler havayla ve toprakla 
buluşuyor.

SEYDİKEMER SÜPER 
ENDURO YARIŞI 
11-12 Ağustos 
Seydikemer Belediyesi bölge tanıtımına 
motor sporları ile katkı sağlıyor. Motor 
yarışı, ‘Spor Turizmin Geleceğidir’ sloganı 
ile Seydikemer Seki Yaylası’nda ilk kez 
düzenlenecek. Seydikemer Belediyesi’nin 
desteğiyle Fethiye Orman Spor’un  
organizatörlüğünde gerçekleştirilecek 
etkinlikte sürpriz hediyelerle yarışmacılar 
ödüllendirilecek. Seki Güreş Sahası 
karşısında 11 Ağustos Cumartesi günü 
sıralama turları, 12 Ağustos Pazar günü 
ise yarışma gerçekleştirilecek. Adrenalin 
ve heyecan dolu bu etkinliği kaçırmayın.

27. GELENEKSEL SEYDİKEMER 
YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ 
19 Ağustos Pazar
Seydikemer Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel 
27’inci Yayla Seki Yağlı Güreşleri, Seki Güreş 
Sahası’nda yapılacak. Her yıl yaklaşık 20 bin kişinin 
izlediği güreşler bu yıl da çevre il ve ilçelerden gelen 
güreş meraklılarını Seki’de buluşturacak. 

ŞEN MAKAS – TİYATRO OYUNU
25 Ağustos Cumartesi
Amerikan tiyatro tarihinin en uzun oynanan oyunu olarak Guiness 
Rekorlar Kitabı’na geçen interaktif komedi “Şen Makas” oyunu 
Fethiye’de. Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar, Cem Güler, Özgür 
Yetkinoğlu’nun rol aldığı her gece değişen oyun! Dünyada Charlie 
Chaplin Komedi Ödülü alan, Türk Tiyatrosu’nda eşi benzeri olmayan 
tek tiyatro oyunu için şimdiden yerinizi ayırtın! 25 Ağustos Cumartesi 
akşamı saat 21.00’de Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde. 
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BENYAMİN SÖNMEZ KLASİK 
MÜZİK FESTİVALİ
17-23 Eylül 
Uluslararası müzik otoriteleri tarafından 
viyolonselin dahi çocuğu olarak gösterilen ancak 
uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle 28 
yaşında hayata veda eden Benyamin Sönmez’in 
anısı Fethiye’de yaşatılmaya devam ediyor. 
Fethiye Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen 
ve bu yıl 7’ncisi yapılacak Uluslararası 
Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali 17-
23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
3’üncü Uluslararası Benyamin Sönmez Çello 
Yarışması ve Ödül Töreni ile başlayacak ve 7 
gün sürecek festival, Beşkaza Meydanı’ndaki 
konserlerle devam edecek. 

NEŞET ERTAŞ’I ANMA KONSERİ 
25 Eylül Salı
Bozkırın Tezenesi büyük üstat Neşet Ertaş ölüm yıldönümünde 
Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki anma programında 
türküleriyle anılacak. 

“MİMİKLER NE SÖYLER” SEMİNERİ 
28 Eylül Cuma
Turizm sezonu nedeniyle yaz aylarında ara verilen Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın (FTSO) eğitimleri, “Mimikler Ne Söyler” Semineri 
ile start alacak.  İzgören Akademi’den Veysel Berikan İş yaşamında 
yüz ifadelerini doğru anlama ve karşısındakine doğru mesajı vermek 
için yüz ifadelerini doğru kullanma yöntemlerini anlatacak. FTSO’daki 
seminer Oda üyelerine ve üyelerinin çalışanlarına ücretsiz.

İNSAN TANIMA 
SANATI SEMİNERİ
11 Ekim Perşembe
İzgören Akademi’den Ece 
Üvey, FTSO’da yapılacak, 
üyelerine ve üyelerinin 
çalışanlarına ücretsiz olan 
seminerde farklı kişilik 
türleri ile iyi iletişim kurulma 
yöntemlerini anlatacak. 

İNSAN 
KAYNAKLARINDA YENİ 
TRENDLER SEMİNERİ
24 Ekim Çarşamba 
İzgören Akademi’den Gaye Önsel 
Güncel, FTSO’da insan kaynakları 
uygulamaları hakkında bilgi 
seviyesini artırma semineri verecek. 
Seminer, Oda üyelerine ve üyelerinin 
çalışanlarına ücretsiz olacak.

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI 
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95’inci yılı 
tüm yurtta olduğu gibi Fethiye’de de etkinlikler 
ile kutlanacak. Kutlamalar Beşkaza Meydanı’nda 
Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile 
başlayacak. Kutlamalar kapsamında Beşkaza 
Meydanı’ndaki Cumhuriyet Konseri’nde Soner 
Olgun sahne alacak.  
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6. ULUSLARARASI ARICILIK 
VE ÇAM BALI KONGRESİ 
15 – 19 Ekim 
6’ncı Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı 
Kongresi, 15-19 Ekim 2018
tarihlerinde Ölüdeniz’de Liberty Hotels 
Lykia'da düzenlenecek. Kongre sürecinde 
sektörün uluslararası düzeyde tüm 
paydaşlarının buluşması, arıcıların teorik 
bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile 
ilgili konularda da deneyimlerini arttırmaları 
hedefleniyor. 

TURİZM SEKTÖRÜNDE MİSAFİR 
MEMNUNİYETİ SEMİNERİ
Ekim 
FTSO’nun eğitimleri kapsamında Lonca Eğitim’den Nebi Acar 
tarafından Göcek, Çalış, Hisarönü’nde verilecek seminerlerde 
işletmelerin misafir memnuniyetinin artırılmasına yönelik davranış 
ve yöntemleri hakkında bilgi verilecek. Oda üyelerine ve üyelerinin 
çalışanlarına ücretsiz olacak seminerlerin tarihi daha sonra netleşecek.  

ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ 
16 – 21 Ekim 
Bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivali ile Ölüdeniz semaları yine bir gökyüzü şenliğine ev 
sahipliği yapacak. Geçen yıl 45 ülkeden toplam 610 sporcunun katıldığı 
Festivalde Türk Hava Kurumu pilotları “microlight” ve “paramotor” 
gösterisi, uçaktan atlama ve «wingsuit uçuşu» ile akrobasi gösterileri, 
izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmıştı. Festival kapsamında 
uçuş yapanların sayısı 10 bini aşmıştı. 

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018
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Odamız, kalite politikasında 
da belirttiği üzere; 
kurulduğu günden 
bu yana üyelerinin 

gelişimini ve memnuniyetini 
arttırmak, sürdürülebilir iş yaşamı 
ve girişimcilik ortamı oluşturmak 
için çalışmakta, bu amaçlara 
hizmet edebilmek için faaliyet 
göstermektedir. Peki, hemen hemen 
her Odanın vaadi olan bu sözler, 
pratikte nasıl işlemektedir? 

Hatta ve hatta, ekonomi 
ile doğrudan ve dolaylı olarak 
ilişkili olan tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının misyonu olan bu 
sözler, reel sektörde nasıl hayat 
bulmaktadır?

Yaşadığımız dünyada, ülkede ve 
bölgede işletmelerin kuruluşundaki 
temel amaç bellidir; kârı maksimize 
etmek. Pazara sunduğu ürün ve 
hizmet karşılığında elde ettiğini 
her zaman artırma amacında 
olan işletmeler, dönem sonunda 
eline geçene bakarak bir sonraki 
hamlesinin planını yaparlar. Kimi, 
gerçekten de ayağını yorganına göre 

uzatmış, tam hesapladığı şekilde – 
hatta daha fazlasını elde ederek-  yola 
devam eder. Kimi de, ekonomik 
durgunluk ve krizin de etkisiyle, 
amiyane tabirle, kepengi indirmemek 
için cebelleşir. İşler iyi ya da kötü 
gitsin, fark etmez; iki tip işletmenin 
de kafasında hep aynı soru vardır: 
“Devlet bizi desteklemiyor mu?”

Makri Dergimizin bu sayısında, en 
çok sorulan soruların başında gelen 
ve neredeyse dillere pelesenk olan bu 
soruya cevap verecek, aynı zamanda 
Odamız faaliyetleri kapsamında 
başta üyelerimiz olmak üzere, diğer 
işletmeler için sunulan destekleri ele 
alacağız.

Evet, devlet bizi, daha 
doğrusu işletmeleri destekliyor. 
Desteğin türü ve içeriği sektöre 
göre farklılık gösteriyor. Ama 
nihayetinde, her ne yaparsak 
yapalım, yararlanabileceğimiz bir yol 
bulunuyor. 
kOsGeB Destekleri

KOSGEB Temsilciliği olarak 
faaliyet gösteren Odamız, işletmeler 

için sıklıkla KOSGEB destekleri için 
danışmanlık hizmeti veriyor. En 
başta uyarmakta fayda var: KOSGEB, 
sanıldığı gibi sadece krediden ibaret 
bir kurum değil. İşletmelere yönelik 
olarak birçok farklı destek türü 
mevcut. Bunları, var olan işletmeler 
ve yeni açılacak olan işletmeler 
başlığı altında kümelendirebiliriz. 
Yeni işletme kurmak isteyenler için 
kurgulanmış Girişimcilik Destek 
Programı, herkesin malumu. 

KOSGEB tarafınca desteklenen 
sektörler dahilinde iş kurmak isteyen 
girişimciler, katıldıkları eğitim 
sonrasında açtıkları işletmeyle 
alakalı hazırladıkları iş planının 
ardından hibe ve kredi almaya hak 
kazanabiliyorlar. Programın hibe üst 
limiti 50 bin TL. Bu meblağ kendi 
içerisinde üçe ayrılıyor. Toplam 
30 bin TL İşletme Giderleri (kira 
ve personel), 18 bin TL Makine-
Teçhizat, 2 bin TL de İşletme Kuruluş 
Desteği için bölünüyor. Kişi, yaptığı 
harcamanın (KDV hariç net tutarın) 
erkek ise % 60’nı, kadın ise % 80’ini 

BOrA TÜrKOğlU
FTSO AR-GE ve Uluslararası  

İlişkiler Birimi

Devlet destekleri
 

                  TABLO 1 - GENEL DESTEK PROGRAMI  
                        DESTEK ÜST LİMİTLERİ VE ORANLARI TABLOSU 

                 
       

 
 

TAB.01.00.01/06 
Rev. Tarihi: 30/05/2016 

 

 GENEL DESTEK PROGRAMI 
DESTEKLERİ 

DESTEK 
ÜST LİMİTİ 

(TL) 

DESTEK ORANI (%) 

1. 
Bölge1 

2., 3., 4. 
Bölgeler2-3 

5. ve 6. 
Bölgeler4 

1 Yurt İçi Fuar Desteği  45.0005 

% 50 % 60 % 70 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*6 

3 Tanıtım Desteği 25.0007-8-9 

4 Eşleştirme Desteği 30.00010 

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği  50.00011 

6 Danışmanlık Desteği 22.50012 

7 Eğitim Desteği 20.00013 

8 Enerji Verimliliği Desteği 75.00014-15 

9 Tasarım Desteği 22.50016 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**17 

11 Belgelendirme Desteği 30.000**18 

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.00019 

13 Bağımsız Denetim Desteği  15.00020 

14 Gönüllü Uzmanlık Desteği21 15.00022 

15 Lojistik Desteği23 40.00024 
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından 
düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın 
%100 (yüz) oranında desteklenir. 25 
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.26

 
 
                                                           
1 16/03/2016 tarih ve 2016/06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 20/05/2016 tarih ve 6759 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. 
Değişiklik öncesi: 1. ve 2. Bölgeler 
2 17/07/2012 tarihli ve 2012/12 No’lu İcra Komitesi Kararları ve 03/08/2012 tarih ve 11145 sayılı OLUR ile değişiklik kabul 
edilmiştir. Değişiklik öncesi: 3. ve 4. Bölgeler 
3 16/03/2016 tarih ve 2016/06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 20/05/2016 tarih ve 6759 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. 
Değişiklik öncesi: 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler 
4 16/03/2016 tarih ve 2016/06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 20/05/2016 tarih ve 6759 sayılı OLUR ile eklenen sütun kabul edilmiştir. 
5 16/03/2016 tarih ve 2016/06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 20/05/2016 tarih ve 6759 sayılı OLUR ile değişiklik kabul edilmiştir. 
Değişiklik öncesi: 30.000 

Dosya konusu



65  

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018

ayrılan üst limitler 
dahilinde hibe olarak 
geri alabiliyor. Sabit 
yatırım desteği, 
yani faizsiz kredi 
desteğinin üst limiti 
de 100 bin TL. 

Bu destek 
programının en 
önemli hususlarından 
biri, destekten 
yararlanmak isteyen 
kişinin üzerinde, 
farklı herhangi 
bir işletmede 
%50’den fazla 
hisse ortaklığının 
bulunmamasının 
gerekmesi. Bunun 
yanında, kişiye, 
açacağı işin başında 
durma ve işletmeye 
en az % 30 ortak 
olma mecburiyetleri 
de yüklenmiş 
durumda. Ve evet, 
işletme açmanız 
için size önden para 
vermiyorlar. Yani, 
önce harcattırıyor, 
sonra destekliyor. 

Var olan işletmeler için ise, en 
çok bilinen desteklerin başında 
Genel Destekler Programı geliyor. Yıl 
boyunca başvurulara elverişli olan, 
toplamda 15 farlı destek türünden 
oluşan Genel Destek Programı 
içerisinde bölgemizde yoğunlukta 
olarak Nitelikli Eleman Desteği ve 
Yurtiçi Fuar Desteği kullanılıyor. 
Nitelikli Elaman desteği demek, 
işletmenin istihdam edeceği en az 
iki yıllık yüksek okul mezunlarının 
net maaşının % 50’sini KOSGEB’in 
desteklemesi demek. Başvurusu 
onaylanan işletmeler iki yıllık 
mezunlar için ayda 1500, dört yıllık 
mezunlar için aylık 2000, yüksek 
lisans mezunları için de aylık 2500 
TL’ye kadar KOSGEB’den hibe 
alabiliyor. Desteğin üst limiti 50 
bin TL, azami destek süresi ise tüm 
Genel Destek Programları’nda olduğu 
gibi üç yılla sınırlı. 

KOSGEB’e aşina işletmelerin 
diğer uğrak adresleri olan Yurt 
İçi Fuar Desteği için de prosedür 
aynı şekilde işliyor. Yurt içinde 

katılacakları fuarlar için KOSGEB’den 
onay alan işletmeler, stant bedelinin 
yarısını, yine üst limitler dahilinde 
KOSGEB’den temin ediyor. Tanıtım 
desteği, lojistik desteği, yurtdışı 
iş gezisi desteği, test-analiz ve 
kalibrasyon desteği de Genel Destek 
Programı’nın diğer çok kullanılan 
destekleri olarak göze çarpıyor. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, 
proje kapsamında uygun bulunan 
giderler ve üst limitleri proje teklif 
çağrısı ile belirlenmiş durumdadır. 
Bunun dışındaki kriterler şu 
şekildedir:

n Proje, faaliyetlere uygun olarak 
en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

n Geri Ödemeli Destekler için, 
destek ödeme aşamasında destek 
tutarı kadar teminat mektubu veya 
KGF kefalet mektubu ibraz edilmek 
zorundadır. Geri ödemeler, proje 
bitişinden 6 ay sonra başlamak üzere 
üçer aylık dönemde sekiz eşit taksitte 
yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

n Tanıtım Giderlerinin 
ödenebilmesi için ödeme aşamasında 
Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı 

aranır.
n Fuar giderlerine, alan kirası, 

fuar kataloğu, stand, nakliye ve 
depolama giderleri de dahildir.

n Yukarıda sayılan giderler, 
Kurulun (Proje başvurusunu 
değerlendiren kurul) uygun bulması 
halinde KDV hariç olarak desteklenir.

n Gayrimenkul alım, bina inşaat, 
tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, 
proje ile ilişkilendirilmemiş personel 
giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, 
resim ve harçlar, sosyal güvenlik 
primleri desteklenmez

Geçmiş yıllar göz önünde 
bulundurularak söyleyebiliriz ki, 
işletmelerin, KOBİGEL’i ajandalarının 
bir yerine not etmeleri gerek. Zira, 
KOSGEB yılda bir kez de olsa, bu 
türde bir desteğe çıkmaya kararlı 
gözüküyor. Ayrıca KOSGEB, yine 
yakın dönemde, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren işletmeler için, 
yerli makine-teçhizat alımlarını 
kolaylaştırmak adına 300 bin TL üst 
limitli faizsiz kredi desteği açıkladı. 
İşletmeler, 4 Haziran- 1 

Kaynak: kosgeb.gov.tr
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Ağustos arasında başvuruya açık 
olan bu destek çağrısında, proje 
hazırlamaksızın, almak istedikleri 
makine-teçhizatları KOSGEB onayına 
sunarak, aldıkları onayla protokole 
taraf bankalarda faizsiz kredi 
kullanabilecek.

KOSGEB destekleri anlatılanlarla 
sınırlı değil. AR-GE ve İnovasyon 
Destek Programı, Tematik Destek 
Programı gibi birçok destek türü, 
belirli dönemlerde işletmelere 
sunuluyor. KOSGEB'in resmi sitesi 
www.kosgeb.gov.tr adresi ziyaret 
edilerek, desteklerle alakalı tüm 
detaylara erişilebilinir.
Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA)

İşletmelere ve kamu 
kuruluşlarına destek sağlayan tek 
kurum KOSGEB değil elbette. TR 
32 bölgesi kapsamında yer alan 
Odamız, Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA) ile yaptığı protokol 
gereğince, bölgemizde yatırım 
yapmak isteyen kişilere yönelik 
olarak GEKA Muğla Yatırım 
Destek Ofisi uzmanları vasıtasıyla 
danışmanlık hizmeti veriyor. Belirli 
sektörlere yönelik olarak yapılacak 
yatırımlarda birçok destek ve vergi 
muafiyeti sağlayan 'Yatırım Teşvik 
Belgesi' alma konusunda kişileri ve 
işletmeleri yönlendiren GEKA (ve 
diğer kalkınma ajansları) uzmanları, 
Ekonomi Bakanlığı çerçevesinde 
sunulan destekleri ademi 
merkeziyetçi yapıyla tüm bölgelere 
indirgemiş oluyor. GEKA da, tıpkı 
KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları 
gibi dönem dönem işletmelere, 
dönem dönem de kurumlara proje 
teklif çağrısına çıkıyor. 

Geçmiş yıllarda bölgemiz için 
hayli önem arz eden alternatif 
turizmle ilgili olarak işletmelere fon 
sağlayan GEKA, son zamanlarda 
ise yüzünü daha çok kurumlara 
çevirmiş durumda. Kamu kurumları 
için turizm (2 milyon TL üst limit), 
kooperatifler için de tarım (500 bin 
TL üst limit) sektörüne yönelik teklif 
çağrıları sunan GEKA'nın en yüksek 
üst limitli desteği 2018 yılı Proje 
Teklif Çağrısı idi (Eski adıyla Mali 
Destek). Bunun yanında, araştırma 
ve fizibilite çalışmalarını kapsayan 
2018 Fizibilite Desteği (200 bin 

TL üst limit) ve kurumsallaşmayı 
amaç eden kurumlar için açılmış 
olan 2018 Yılı Teknik Destek (30 
bin TL) programı da GEKA'nın 
diğer destekleri arasında yer alıyor. 
Özetlemek gerekirse, GEKA'nın 
altın madalyası Proje Teklif Çağrıları, 
Gümüş madalyayı Fizibilite Desteği 
alırken, bronz madalya da Teknik 
Destek çağrılarına kalıyor. Fizibilite 
ve Teknik Destek için kurumların 
başvuruları Aralık ayının başına 
kadar devam ediyor. 

Gelelim GEKA'nın en 
büyük nimetlerinden birine... 
Bahsettiğimiz üzere Türkiye sınırları 
içerisinde sayısız kurum, sayısız 
destek çağrısına çıkıyor. Bunların 
takibi, kriterleri ve detayları, 
hak verirsiniz ki zaman ve emek 
istiyor. Hatta, sadece bu alan için 
büyük bir uzmanlık gerekiyor. 
GEKA da, işletmelerin ve kişilerin 
desteklerden yararlanmasını 
kolaylaştırma amacına istinaden, 
kurumlarca açılan destek çağrılarını 
tek bir çatı altında toplayan portal 
geliştirerek www.yatirimadestek.
com adresini hizmete sundu. Söz 
konusu portal, tüm desteklerin 
mevzuatlarını içermesinin yanında, 
hazırladığı özet bilgi formları 
sayesinde mevzuatta kaybolmak 
istemeyen kişilere fener tutuyor. 
İşletmeler ve kişiler için bir nevi 
kılavuzluk sağlıyor.
UrGE Desteği

Ekonomi Bakanlığı'ndan 
bahsetmeden olmaz. İhracat 
gerçekleştirenlerin destekler 
anlamında en uğrak yeri olan 
Bakanlık, aynı zamanda hizmet 
sektörü ve imalat sektörü için de 
birçok alanda işletmelerin yardımına 
koşuyor. Özellikle Yurtdışı Fuar 
Desteği, Yurtdışı Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği, Yurtdışı 
Birim-Marka ve Tanıtım Desteği 
mevcut pazarı dışında alternatif 
pazar yaratmak isteyenlerin en 
sık kullandığı destekler arasında 
yer alıyor. Kümelenme modelinin 
yaygınlaşması amacıyla oluşturulan 
Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi 
(URGE) desteği de, Bakanlık 
bünyesinde en çok başvuru alan 
desteklerin başında geliyor. Bakanlık 
tarafından yürütülmekte olan 

ihracata yönelik devlet yardımları, 
yurtdışına açılma sürecinde firmalara 
her safhada destek sağlanmasını 
amaçlayan bütünsel bir bakış 
açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-
üretim-istihdam-ihracat değer 
zincirinin tüm halkalarına yönelik 
politikalar oluşturularak, Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım, markalaşma 
ve hedef pazara giriş konularında 
gelişme kaydedilmektedir. Destek 
sistematiğinde ihracata hazırlık, 
pazarlama ve markalaşma olmak 
üzere üç olgunluk seviyesi 
bulunmaktadır. 2010/8 sayılı 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ de, 
bu destekler kalemlerinden sadece bir 
tanesidir. Tebliğin amacı, Türkiye’de 
sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan 
veya yazılım sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya 
yönelik eğitim ve danışmanlık 
giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının 
Müsteşarlıkça uygun görülen proje 
bazlı giderlerini Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) 
karşılamaktır.

Bu destek türünden, Sınai ve 
/ veya ticari faaliyette bulunan 
(meali, şahıs işletmeleri Bakanlık 
desteklerinden yararlanamıyor 
demek) veya yazılım sektöründe 
faaliyet gösteren kollektif, komandit, 
anonim, limited ve kooperatif 
şirketler, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 
İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya 
Sanayi Odaları, Organize Sanayi 
Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 
Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
(SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren 
Sendikaları ile imalatçıların kurduğu 
dernek, birlik ve kooperatifleri 
yararlanabilmektedir.

Sona geldiğimizde aslında başa 
dönüyoruz; Devlet bizi desteklemiyor 
mu? Evet, devlet destek sağlıyor. 
İsminden bahsetmediğimiz, farklı 
yazı konularına içerik oluşturabilecek 
daha birçok destek türü mevcut. 
İşletmelerin yapması gereken; 
araştırmak, danışmak ve eylemde 
bulunmak... 
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Konut 
sigortalarının 
amacı, konutları 
ve içindeki 

eşyaları beklenmedik 
hasarlara karşı korumaktır. 
Ana risk grubunu yangın, 
sel, su baskını, deprem 
gibi felaketler oluşturuyor. 
Ancak birçok sigorta şirketi 
bunların yanı sıra farklı 
teminat ve hizmetleri 
paket olarak sigortalılara 
sunuyor. Konut paket 
sigortaları sadece binayı 
ve içindeki eşyaları yangın, 
sel, su baskını gibi klasik 
risklere karşı güvence 
altına almakla kalmıyor, 
hırsızlık, üçüncü şahıs 
mali sorumlulukları, apartmanların 
ortak kullanım alanlarına gelebilecek 
hasarlar ve aile fertlerinin ev dışında 
başlarına gelebilecek kazalar, 
elektronik cihazlar, makineler, camlar 
da güvence altına alınıyor. Daha da 
ötesi çilingir, ambulans gönderimi gibi 
birçok yardım hizmeti de bu paket 
ürünlerde yer alıyor.

Burada önemli olan 
bizlere sunulan poliçede 
yukarıda belirttiğim 
teminatların varlığını 
bilip bilmediğimiz. Genel 
olarak okuma alışkanlığı 
olmaması, poliçe eklerinde 
yazan klozların küçük 
harf puntoları ile yazılmış 
olması bu bilgilere 
doğrudan ulaşmamıza 
engel teşkil ediyor.

Özellikle banka 
kredisi ile alınan konutlar 
için banka tarafından 
düzenlenmesi zorunluluğu 
getirilen konut 
sigortalarında, krediyi alan 
kişiler genellikle poliçeyi 
bir kredi evrakı gibi görüp 
içeriğine bakmıyorlar. 
Aslında poliçe süresi 
içinde konutlarında oluşan 
izolasyon problemli boya 
hasarları, yıldırım veya 
voltaj dalgalanmaları 

nedeniyle TV, buzdolabı 
vb. elektronik cihazlarda 
oluşan arızalar teminat 
kapsamında olduğu halde 
bilinmediğinden tazmin 
talebi ile sigorta şirketine 
müracaat edilmiyor.

Düşünüldüğünde 
insanın başına gelebilecek 
en kötü felaketlerden biri 
de evde yangın çıkması. 
Öyle zamanlar oluyor ki, 
canımızı kurtardığımıza 
şükrediyoruz. Tabii 
binada ve eşyalarımızda 
önemli hasar oluşuyor. 
Yine kredi ile satın alınan 
konut poliçelerinde 
bankalar öncelikle 
binayı garanti altına 

almak istediklerinden sadece bina 
teminatı veriyorlar. Doğal olarak da 
bir yangın hasarı oluştuğunda sadece 
bina hasarları karşılanıyor. Yıllarca 
emek sarf edip alınan ve kullanılmaz 
duruma gelen eşyalar için ödeme 
yapılmıyor. Hâlbuki poliçe kesilirken 
çok az bir prim farkı ile eşyalarımızı da 
kapsayan bir paket sigorta yaptırabilir, 

kötü günümüzde sigorta şirketimizi 
yanımızda görebiliriz. 

Üçüncü şahıslara karşı mali 
sorumluluk teminatı kapsamında, 
evimizde patlayan bir boru veya 
suların kesik olduğu bir sırada açık 
unutulan musluktan akan sular 
nedeniyle alt kat komşu dairede 
veya iş yerinde oluşan hasarlar 
da karşılanıyor.  Çocuğunuz 
komşunun camını kırdığında ya da 
değerli bir eşyasına zarar verdiğinde 
ortaya çıkan hasarı karşılıyor. 
Dolayısıyla ilave bir poliçe almaya 
gerek olmadan kişisel olarak 
herhangi bir üçüncü şahsa verilecek 
zararlar da konut poliçesinin 
kapsamına giriyor.

Konut poliçeleri ile verilen asistan 
hizmetlerinden faydalanma oranı da 
az. 200-300 TL limitli cam kırılması, 
çilingir ve küçük elektrik su tamirleri 
çoğu poliçe ile sigortalılara ücretsiz 
sunuluyor. Bunlardan faydalanmak 
için sadece poliçede telefon numarası 
verilen asistan firmayı aramanız yeterli 
oluyor. 

Poliçe güvencesi ile hasarsız, huzur 
dolu günler geçirmeniz dileğiyle.

HÜSEYİN 
NaZLIeL

Sigorta Eksperi

Konut sigorta poliçeleri
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Dünyanın en çok kullanılan 
yönetim sistemi standardı 
olan ve 14 Eylül 2015 
tarihinde bir revizyon 

geçiren ISO 9001 standardının, 2008 
versiyonundan yeni versiyona geçiş 
süreci, 14 Eylül 2018 tarihi itibari ile 
sona erecek. Yani 2008 versiyonunun 
hükmü tamamen dolacak. 

Geçmiş dönemlere baktığımızda 
1987 yılında yayımlanan standart 
yaklaşık 5 yıllık periyotlarda gözden 
geçirme sürecinden geçmiştir. 
Özellikle 2000 ve 2015 revizyonları 
köklü değişikliklere konu olmuştur. 
2000 revizyonunda sistem kavramı ve 
süreç yaklaşımı ISO 9001 standardı 
vasıtası ile hayatımızda daha çok yer 
almaya başlamıştır. 2015 versiyonunda 
ise standardın ana iskeleti korunmuş 
olmakla beraber bazı önemli ilaveler 
de olmuştur. Diğer pek çok standartta 
gördüğümüz risk yaklaşımı, uzun 
vadeli stratejiler ile hareket edilmesi 
beklentisi, ilgili tarafların daha 
çok sisteme dahil edilmesi gibi 
hususlar majör yenilikler olarak göze 
çarpmaktadır. 

Yeni versiyon teknoloji, iş çeşitliliği 
gibi hususlarda büyük değişimleri 
hedeflerken, hizmet  sektörünün ön 
plana alınması, kalite yönetimini 
diğer yönetim sistemleri ile uyumlu 
hale girmek; kuruluşların çeşitli 
ISO serilerine adapte olmasını 
kolaylaştırmak; standardın anlaşılır 
olmasını sağlamak ve uygulanmasını 
kolaylaştırmak gibi hususları hedef alır. 
Uzun yıllar boyunca uygulanabilecek 
sağlam bir yönetim sistemi de 
amaçlanmaktadır. 

Standarda yapılan ilaveler dışında 
başta dokümantasyon zorunlulukları 
olmak üzere birtakım talepler de 
esnetilmiş durumdadır. Kalite el 
kitabı, prosedürler vb. bazı doküman 
talepleri gereklilik olmaktan çıkarılmış, 
önemli olan üretilen çıktılardır, mesajı 
çok daha net bir şekilde verilmeye 
başlanmıştır.  Standart, kuruluşları 
“yazdığını yap, yaptığını yaz” bakış 
açısının çok ötesine yönlendirmekte, 
resmi bir stratejik plan çalışması talep 
etmese de stratejik planlamaya giden 
bir süreci kurumlardan beklemektedir. 
Öncelikle etkin bir iç ve dış çevre 

analizi yapılması ihtiyacı vardır. İlgili 
tarafların ihtiyaçları çok daha geniş bir 
perspektifte kalite yönetim sürecine 
dahil edilmelidir. Bir taraftan stratejik 
planlamanın temel kaynaklarından 
birini oluşturan SWOT (güçlü ve zayıf 
yönler, fırsatlar ve tehditlerin ortaya 
konması) çalışması örneğinden yola 
çıkılarak tehditlerin belirlenmesi 
ihtiyacı varken, diğer yandan belirlenen 
hedeflere ve süreçlerin çıktılarına 
ulaşmaya etki edecek risklerin tespiti 
de önem arz etmektedir. Her ne 
kadar daha önce kuruluşun açık bir 
sistem bakış tarzı ile hareket ettiği 
ve kalite yönetim sisteminin de bu 
çerçevede çevresi ile etkileşimi olan 
bir yapı olduğu kabulü varsa da, 2015 
revizyonu ile bu tespit standarda 
daha açık bir şekilde yansıtılmış 
durumdadır. 

Standart, risk kavramından 
bahsetmişken riskin doğal bir parçası 
olan fırsatların da ortaya konmasını 
istemektedir.  Bu noktada risk 
kavramına bakarsak tehlike, tehdit, 
kayıp vb. olumsuz hususların yanında 
eylem veya olayların gerçekleşmesi 

sonucu ortaya çıkacak olan fırsatlar 
da risk tanımına dahil olmaya 
başlamıştır. Amaç ve hedeflerin 
gerçekleşmesine olumsuz etki yapacak 
eylem, olay ve durumlar bir tehdit 
iken olumlu etki yapacak olanlar 
fırsattır. Dolayısıyla gerek süreçlerin 
istenen performansta çalışması 
gerekse kurum hedeflerine ulaşmak 
için olabilecek muhtemel riskler kalite 
yönetim sistemi çerçevesinden ele 
alınmalıdır. Bir fırsattan faydalanmak 
için risk alınabilir veya alınan bir riskin 
sonucunda tehdit ve fırsat bir arada 
olabilir.  Örneğin, yeni bir yatırım 
kararı tehdit içermesine karşın bir 
fırsattan faydalanmak için alınmıştır. 
Bu da bir amaç doğrultusunda 
yapılmaktadır.

Bu temel değişiklikler yanında 
insan kaynağına fiziksel etkilerin 
dışında sosyal ve psikolojik 
etmenlerin de ele alınması, kurumsal 
bilgi vasıtası ile kurumsallaşmanın 
bir organizasyon kazanımı haline 
getirilmesi, tedarikçilerin ilgili 
taraflar içindeki öneminin bir tık 
daha artırılması gibi ilave beklentiler 
de devreye girmiştir. Standarda 
ilave edilen bu hususlardan bazıları 
daha önceki versiyonlarda kast 
edilmekteyken artık açıkça gereklilik 
olarak tanımlanmış durumdadır.  

Diğer yandan, günden güne çeşitli 
yönetim sistemi standartları gündeme 
gelmekte ve/veya uygulanmaya 
başlamaktadır. ISO bünyesinde yer 
alan standartlar bir süredir Yüksek 
Seviye Yapı (High Level Structure) 
modeli çerçevesinde ortak bir 
yapıya kavuşturulmaya başlanmıştır 
ve ISO 9001 de bundan nasibini 
almış durumdadır.  Bütün yönetim 
sistemlerine temel oluşturacak 
genel çerçeve belirlenmiştir.  Bu 
vesile ile birçok yönetim sistemi 
standardı ortak terminoloji ve kurguya 
kavuşmuş durumdadır. Standartların 
tamamı Planla – Uygula - Kontrol 
Et - Önlem Al döngüsü çerçevesinde 
ana maddelere ayrılmıştır ve bu 
ana maddelerin başlıkları tüm ilgili 
yönetim sistemi standartları için 
aynıdır. 

Yüksek seviye yapıya göre yönetim 
sistemleri standartlarının ana 

İlKEr GÜr
Türk Loydu Baş Denetçisi 

ISO 9001 standardında 2015 versiyonu
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maddeleri:
Madde 1 – Kapsam
Madde 2 – Atıf yapılan 

standartlar ve/veya 
dokümanlar

Madde 3 – Terimler ve 
tarifler

Madde 4 – Kuruluşun 
içeriği

Madde 5 – Liderlik
Madde 6 – Planlama
Madde 7 – Destek
Madde 8 – Operasyon
Madde 9 – Performans 

değerlendirme
Madde 10 – İyileştirme
Diğer kuruluşlardan 

farklı olarak, odalar 
ve borsalar özelinde 
konuya yaklaşırsak,  
yeni versiyonun Oda/
Borsa Akreditasyon 
Standardı ile çok yakın 
bir etkileşim içinde 
olduğunu görürüz. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından hazırlanmış ve 
oda/borsaların etkin iş 
çıktıları üretmesine vesile 
olan,  Türk Loydu’nun da 
paydaş olarak yer aldığı 
akreditasyon standardı, 
ISO 9001 standardının 
talep etmiş olduğu pek çok 
yeni gerekliliği bünyesinde 
zaten bulundurmaktaydı.  
Hali hazırda iç ve dış 
çevre analizini yapma, 
ilgili tarafları süreçlerine 
etkin bir şekilde dahil 
etme, uzun vadeli stratejik 
amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere bir sistem kurma 
alışkanlığına sahip 
akredite oda/borsalar 
ISO 9001:2015’e geçiş 
sürecini çok daha kolay 
ve etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. 
Belki de ISO 9001 
standardının 2015 
versiyonunun en önemli 
getirisi, TOBB Oda ve 
Borsa Akreditasyon 
Sistemi ile kalite yönetim 
sisteminin entegre bir 
şekilde kurgulanması 
ve yürütülmesinin artık 
kaçınılmaz bir zorunluluk 
haline gelmiş olmasıdır.
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Yazının başlığı biraz garip 
gelebilir. Ama, eğer yazı 
sonuna kadar okunabilirse 
ne demek istediğimiz galiba 

anlaşılabilir. Özellikle Fethiye gibi 
turizmin cennet köşelerinden biri 
olarak marka olan beldemiz açısından 
daha da anlamlı olabilir. Gerçekten 
de Fethiye, homojen yapısıyla 
dünya markası tesisleriyle bir başka 
destinasyon!

Aslında yazımızda rakamlara ve 
bilinenlere boğulup “tereciye tere 
satma” yerine, konuyu daha farklı 
açıdan ele alıp “gerçeklerle yüzleşme” 
yolunu seçtik. Bunu yaparken de 
bürokraside bakanlık müsteşarlığı 
yapmış olmanın, sektöre verilen maliye 
ve hazine teşviklerinde en üst düzeyde 
görev almanın, bürokrasi sonrası on 
yılı aşkın zamandan beri otelleri olan 
şirket grupları içinde bulunmanın 
cesaretine sığındık. Açıkçası sadece bir 
hoca olarak işin teorik ya da kulaktan 
dolma tarafına değil, pratikten 
yaşayarak gelmenin deneyimine 
güvendik. 

Turizm sektörü, niteliği itibariyle 
ağırlıklı olarak dış dünyayla ilintili, 
insana yönelik, tatil ve keyif tarafı öne 
çıkan bir sektör. Tabii Fethiye, Bodrum, 
Marmaris, Antalya gibi yerler için 
de açıkçası ekmek kapısı bir sektör. 
Dolayısıyla pek çok bölgemiz için 
turizm âdeta bir “kader”.
Turizmde neden 
“met ve cezir” yaşanıyor?

Sektörün doğası, dış konjonktür, 
iç faktörler gibi çok sayıda ve belirsiz 
nedenlere bağlı olarak turizm sektörü 
hep iniş ve çıkışlar gösteriyor. Örneğin, 
Rusya’da ekonomik kriz yaşanıyor, 
Türk turizmi etkileniyor; uçak 
düşürülüyor, Türk turizmi de âdeta 
tepetakla gidiyor; bir terör veya eylem 
olduğunda turist gelmiyor; spor veya 
yarışma oluyor, turizm yön değiştiriyor. 
Dolayısıyla bu gelgitler hep yaşanıyor.

Önemli olan bu doğal gelgitlerin 
olumsuzluklarını en aza indirebilmek 
ve gerektiğinde krizleri de 
yönetebilmek.

Rahmetli Turgut Özal’ın ateşlediği 
ve bugünkü seviyesine ulaşmasına 
neden olduğu turizm hamlemiz zaman 

zaman iniş ve çıkış yaşıyor. Örneğin, 
2014 ve 2015 yıllarında turizmde 
rekorlar kırılırken; 2016 yılında uçak 
düşürme ile başlayan felaket, 2017 
yılında da kendini hissettirmeye devam 
ediyor. 

Şimdi de 2018 yılında rekorlar 
bekleniyor! Bunun da bayraktarlığını, 
ne yazık ki, hiç de organize ve uyumlu 
olmayan, sektör temsilcileri yapıyor. 

Aslında bu rekor ile ne anlaşıldığı 
bilinmiyor. Para kazanılamıyorsa, 
sektörde yeni adımlar atılamıyorsa, 
segment ya da faz değişimi hem 
firma bazında (mikro) ve hem de 
ülke bazında (makro) yaşanılmıyorsa 
nerede bunun rekoru? Deyim yerinde 
ise, çok güzel atasözümüz ile âdeta 
“başak var, tane yok”.

Nereden bakarsak bakalım, nasıl 
bakarsak bakalım, dünyada turizmin 
de artık vazgeçilmez olduğunu 
biliyoruz. İnsanların eğlence, sağlık, 
eğitim, kültür, din gibi saiklerle hep 
turizm olgusu ile iç içe bulunduğunu 
anlıyoruz. Dolayısıyla turizm bir 
“olgu” ve artık bir “ihtiyaç”, bütün 

zorluklarına ve sıkıntısına rağmen.
Turizmde yüzleşmemiz gereken 

sorunlar var.
Elbette turizm sektörünün yatırım, 

işletme, pazarlama, finansman, 
çevre, yerel yönetim ile ilgili onlarca, 
belki yüzlerce sorunu var. Aslında 
2-3 sayfalık bir yazıda turizmin tüm 
sorunlarını sıralayacağımız sanılmasın; 
ancak bazı temel sorunlarının da 
olduğu bilinsin istiyoruz. 

Turizmin bakanlıklar, belediyeler ve 
kamu kuruluşlarıyla çevre, güvenlik, 
sağlık, vergi, ecri misil, irtifak 
bedeli, ikinci konut, devre mülk gibi 
konularda çok ciddi sorunları var.

İdare ile veya yargı yerlerinde 
devam eden ya da sonuçlanan imar, 
tahsis, plan, proje, belge sorunları dağ 
gibi ortada. Sorunsuz turizm tesisi yok 
gibi.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 
sektörün bugüne kadar yolunu açan 
en büyük destek unsuru olmuş; ama 
şimdilerde diğer mevzuat nedeniyle 
yetersiz hale gelmiş durumda.

Sektörün çok ciddi öz kaynak 
sorunu olduğu bir gerçek. Büyük ve 
marka otellerin arkasında holding 
ve gruplar olmasa bunların hayatını 
sürdürmesi çok zor ve hatta imkânsız 
gibi.

Sektörde yatırımcı olarak yabancı 
sermaye yok gibi. Yani turizm 
sektöründe doğrudan yabancı sermaye 
sorunu var. Mevcutların finansman 
sorunları da buna eklenince ortaya 
çıkan sonuç olumsuz oluyor.

Bugün BİST olarak İstanbul 
Borsasında turizm sektöründen sadece 
3-4 firmanın yer alması çok dikkat 
çekici. Oysa sektör, ülkenin başat ve 
vazgeçilmez ekonomik alanlarından 
biri olarak biliniyor. 

Eğitimli ve kalifiye personel sorunu 
ortada. Ayrıca personel hareketliliğinin 
yarattığı başka sıkıntılar var.

Ne yazık ki, kayıt dışılığın en çok 
var olduğu sektörlerden biri.

Biz Türklerin icat ettiği “all 
inclusive” (her şey dahil) iş yapma 
modeli artık sektörün aleyhine işliyor 
ve sektör bu gidişattan zarar görüyor. 

Turizm tesisleri ya aşırı aymaz 
ve dürüst olmayan profesyonel 

PrOF. Dr. NEVZAT 
SAYGılıOğlU

Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı
nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr

Turizmde “Met ve Cezir”…
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yöneticilere terk edilmiş ya da yetkin 
olmayan, bilgisiz aile bireylerinin 
oyuncağı olmuş durumda.

Daha nice hukuki, idari, finansal, 
yönetimsel sorunlar…
Sorunlara rağmen 
çözümler de var.

Aslında bazı sektörlerde bazı 
sorunlar vardır ki kalıcıdır; sektör, 
sürekli olarak sıkıntı içerisine 
düşmüştür ve bu sıkıntıdan 
çıkma olanağı yoktur. Örneğin, 
günümüzde turistler artık seyahat 
acentelerine gidip otel rezervasyonları 
yaptırmıyorlar. Aynı şekilde eskiden 
olduğu gibi erken rezervasyon 
(early booking) yaptırmıyorlar; 
bunun yerine “last minute” (son 
dakika) satışlarını takip edip hemen 
valizlerini hazırlıyorlar. Yine insanlar, 
uçak biletleri için de acentelerin 
yolunu tutmuyorlar; cep telefonu 
veya bilgisayarı üzerinden gerekli 

rezervasyon ve oda alımlarını 
yaptırıyorlar.

Dolayısıyla bu tür işlerin 
niteliğine bakıp suni teneffüslerle 
vakit kaybetmemek, bunun yerine 
sektördeki yeni trendlere göre 
hareket etmek lazım. En önemli 
çözüm, sektörün bir yapboz (puzzle) 
gibi olduğunu bilerek tüm alt 
unsurlarıyla ortak hareket etmektir. 
Unutulmamalıdır ki, uçak olmazsa 
otelin bir önemi olmaz; tur operatörü 
olmazsa “köyde yumurta satılmaz” 
mantığıyla iş olmaz; her kademede iyi 
eğitim kurumları olmazsa kalıcı turizm 
olmaz; rehber olmazsa bilinmeyenler 
keşfedilmez. Dolayısıyla sektörün tüm 
oyuncularının bu mantığı benimsemesi 
işin olmazsa olmazıdır.

Özellikle önemini ve anlamını 
yitirmiş olan “all inclusive” (her şey 
dahil) satış modellerinin gözden 
geçirilerek, kaliteli ve üst segment 

tesislerde uygulanmaması lazım. Bu 
anlayış, Fethiye için de geçerlidir. 
Artık Fethiye’deki turistik tesislerin de 
kaliteyi ve markayı öne çıkarıp “her şey 
dahil” sisteminden kurtulması şart.

Yukarıda sıralanan sorunların 
hemen hepsinin çözümünün olduğunu 
bilmeliyiz. Söz konusu idari, hukuki, 
finansal sorunların aşılması mümkün.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz…
Esasen şimdi sektör için çok iyi bir 

fırsat doğduğunu görüyoruz. Deyim 
yerinde ise “tam zamanı”!

Bu fırsatların başında da 
uzun yıllardan beri ilk kez turizm 
sektöründen gelen birinin Kültür ve 
Turizm Bakanı olması geliyor. Uçak 
işinde, otelcilikte, tur operatörlüğünde 
markalar yaratan bir isim olarak 
Mehmet Ersoy’un bir iş adamı 
yönüyle sektörün başına bakan olarak 
getirilmesi büyük önem taşıyor. 
Unutmayalım, fırsatın kazası yoktur.
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2017 yılında sadece Fethiye’nin 
değil Muğla’nın da istihdam 
şampiyonu olan Liberty Hotels 
Likya, aynı zamanda en çok 

kadın istihdamı sağlayan iş yeri oldu. 
Uyguladığı özgün insan kaynakları 

politikası ile öne çıkan Liberty Hotels 
Lykia ve Sentido Lykia Resorts & 
Spa’nın bu başarısının mimarı Genel 
Müdür Mehmet Biçer bu sayımızın 
konuğu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
verilerine göre, Fethiye’de 2017 
yılında, “en çok istihdam sağlayan” ve 
“en çok kadın işçi istihdamı sağlayan” 
iş yerleri sıralamasında şampiyon 
olan üyemiz, uyguladığı kendine 
özgü istihdam politikası ile turizm 
sektöründe öne çıkıyor. Çılgın ve 
sıra dışı genel müdür olarak tanınan 
Liberty Hotels Lykia ve Sentido Lykia 
Resorts Genel Müdürü Mehmet Biçer 
ile hem bu başarıyı getiren istihdam 
politikasını hem de turizm sektörünü 
konuştuk. Liberty otellerinde “mutlu 
çalışan, verimli çalışır” anlayışıyla 
bir istihdam politikası izlediklerini 
vurgulayan Mehmet Biçer, çalışanların 
kişisel çıkar sağlamamak kaydıyla her 
türlü hata yapma ve canı istemediğinde 
işe gelmeme hakkına sahip olduğunu 
söyledi.

Sadece Fethiye’de değil, Muğla’da 
da en çok istihdam sağlayan iş 
yerini temsilen Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen Milli 
İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne 
katılan ve “Muğla’yı ve güzel 
Fethiyemizi başkent Ankara’da temsil 
etmek benim için gurur verici.” diyen 
Liberty Hotels Lykia ve Sentido Lykia 
Resorts Genel Müdürü Mehmet Biçer, 
sorularımızı içtenlikle yanıtladı. 

n 2017’de en çok istihdam 
sağlayan iş yeri oldunuz. Bu 
başarıya giden süreç nasıl başladı? 

Ölüdeniz’de toplam 400 dönümlük 
araziye kurulu olan tesisi, 2013 yılında, 
ilk devraldığımız sezon başlamak 

üzereydi ve onun için eski sistemle 
devam etmek zorundaydık. Vakit 
kaybetmeden her işletmede var olan 
atıl kapasiteyi harekete geçirdik. 
Öncelikle atıl odalardan başladık, 
onları harekete geçirdik. Sonrasında 
otelin konseptini değiştirdik. Full 
board (tam pansiyon) sistemden 
ultra her şey dahil sisteme geçtik ve 
böylece doluluk oranımız arttı. Bunun 
doğal sonucu olarak da istihdam 
artışı sağladık, 700 çalışandan 1.000 
çalışana ulaştık. Atıl kapasitemizi aktif 
hale getirince daha fazla istihdam 
ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıktı. 
İstihdamın yanı sıra yan sektörlerimiz 
de harekete geçti; domatesçisi de 
daha fazla domates sattı, butikçi de, 
inşaat işi de daha çok iş yaptı. Yani 
ciddi anlamda bir ticari hareketlenme 
oldu. Sırf konsept değişiminin ticari 
harekete yansıması yüzde 50 oranında 
oldu. Ciro artışına bağlı olarak devlet 
de dahil olmak üzere paydaşlarımıza 
kazanç sağlamış olduk. Sonraki yıllarda 
da, krizler önümüzü kesene kadar 
yüzde 10-15’lik bir artışla bunu devam 
ettirdik. Ve bu yıl krizin sona ermesiyle 
yeniden rekor düzeyimize döndük.

Şu anda toplam 914 odamız var. 
Sentido Lykia 269 odalı bir tesis ve 16 
yaş üzeri misafirlere hizmet veriyor. 
Liberty Lykia tatil köyünün ise 645 
odası var. Sentido Lykia daha sessiz 
bir tesis, ama oteldeki müşterilerimiz 
tüm araziyi kullanabiliyor. Tesisimiz 
3 bin ziyaretçiye aynı anda hizmet 
verebiliyor.

n Nasıl bir istihdam politikası 
uyguluyorsunuz?

Liberty Lykia otellerinde tamamen 
güvene dayanan, aslında turizm 
sektöründe uygulanması zor, farklı 
bir insan kaynakları politikası 
uyguluyoruz. Çalışma arkadaşlarımız 
üzerinde olumlu etkileri olan 
bu istihdam politikamızla hem 
verimliliğimizi hem de müşteri 
memnuniyetini artırdık. 

Hizmet sektörüyüz, insanla iş 
yapmak durumundayız ve konsept 
gereği pahalı sattığımız sürece, 
misafirlerimiz de daha özel hizmet 
istiyor. Teknoloji ile bu iş hiçbir 
zaman olmuyor. Ben her zaman şuna 
inanırım, teknolojiye yatırım yapmayan 
sanayicinin, hizmet sektöründe çalışıp 
insan kaynaklarına yatırım yapmayan 
işletmenin başarıya ulaşması 
imkânsızdır. Sürdürülebilir olmaz.

Turizm, sezonluk çalışılması 
nedeniyle personel konusunda 
sıkıntı yaşayan sektörlerin başında 
geliyor. Turizm gibi sirkülasyonun 
çok olduğu bir sektörde hizmet 
kalitemizi sürdürülebilir kılmak için 
farklı bir insan kaynakları politikası 
uygulamak zorundayız. Sürdürülebilir 
istihdamı oluşturmak ise çok zor. 
Sezonluk işletmeyiz ve 12 ay boyunca 
tüm elemanlarımızı kadromuzda 
tutma şansımız yok. Sadece bir 
kısmını tutuyoruz. Arkadaşlarımızın 
pozisyonlarına göre 12, 10, 8 aylık 
kadro taahhütlerimiz var. 
Arkadaşını getirene altın

Bütün arkadaşlarımız yasal 
haklarında yer aldığı gibi 8 saat çalışır. 
8 saatten 1 dakika geçenlerin hemen 
mesaisini yazarız. Çalışanlarımız 
yemeklerini açık büfe şeklinde, deniz 
manzaralı personel restoranında yer. 
Personelin pide fırını bile odunludur. 

İşe alımlarda referansa çok önem 
veriyoruz. Onun için arkadaşını bize 
kazandıran personelimizi altınla 
ödüllendiririz. ‘Elin iyisinden bizim 
kötümüz iyidir’ mantığıyla terfileri 
kendi içimizden yaparız. Terfileri % 
90 kendi içimizden yaparız. Bizim 
için önemli olan şirket kültürümüzü 
öğretmek. Çünkü suiistimale çok açık 
bir kültürümüz var. Çalışanlarımızı 
gelebilecek iftiralara karşı koruyabilmek 
için de önemli. Örneğin kat 
hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımıza 
iyi bilmemiz ve güvenmemiz lazım ki, 
art niyetli hırsızlık iddiaları karşısında 

FEThİYE vE MuğLA’NIN İSTİhDAM ŞAMpİYONu

Liberty Hotels Lykia ve 
Sentido Lykia Resorts & Spa
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Mehmet 
Biçer: 

“Rahmetli 
Şarık 

Tara’nın çok 
sevdiğim 

bir söz var; 
“Kapitalist 
gibi kazan, 
sosyalist 

gibi paylaş.” 
Turizm 

sektörü daha 
paylaşmayı 
bilmiyor.
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onu sonuna kadar savunabilelim. Bizim 
işletme kültürümüzü benimseyen, 
uyum sağlayan kişilerle, yani aynı 
kişilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. 
Bunun için sadece sözleşmeler yeterli 
olmuyor bazen. Sözleşmelere yasal 
gereksinimlerin zorunluluğu kadar 
itibar ediyoruz. Karşılıklı birbirimize 
güven ve inanma her şeyin ötesinde 
bizim için. 
canı istemeyen işe 
gelmiyor 

Motivasyon için kendi içimizde 
farklı uygulamalarımız var. Örneğin, 
her çocuğu olan arkadaşımızın, 
çocuğunun ismini odalarımıza 
veriyoruz. Her çalışanımıza aileleri, 
çocukları veya sevdikleriyle beraber 
tesislerimizde bir tatil hediye ediyoruz. 
Turizmde çalışanların yüzde 95’i 5 
yıldızlı otelde tatil yapamıyor. Bu 
nedenle de müşterilerle empati 
kuramıyorlar. Müşteri gibi gelip 
kalıyor. Hatta bu şekilde eksiklerini 
ya da hatalarını görüp düzetenler bile 
oluyor. Canı istemeyen işe gelmiyor. 
O günü de hak ediş izninden veya 
maaşından kesmiyoruz.  Ödül olarak 
veriyoruz. ‘Liberty izni’ uygulamasında 
1 sezonu dolduran çalışanlarımız işe 
gelmek istemediği zaman, bağlı olduğu 
yöneticiyi arayıp işe gelmeyeceğini 
bildiriyor. O gün morali bozuk olabilir, 
ailesiyle sorun yaşamış olabilir. Başka iş 
yerlerinde çalışanlar bu durumda rapor 
alır. Biz, böyle bir samimiyetsizliğe 
gerek yok, dedik ve Liberty İzni 
uygulamamızı başlattık. Böylece 
raporlu izin sayısı yüzde 70 oranında 
azaldı. Yine takımı maç kazanan 
isterse takımının o gün forması ile 
çalışıyor. Sonucu ne olursa olsun, kim 
olursa olsun, personele hakaret eden 
müşteriyi otelden atıyoruz ki, bununla 
ilgili sıkıntılar yaşadığımız dönemler 
de oldu. En son 2 yıl önce hakaret 
boyutuna geçen bir adamı, muhtemelen 
otelcilik tarihinde ilktir, mahkemeye 
verdim; süreç devam ediyor.
Personelin hata yapma 
hakkı var 

Buradaki politikamız şu: İnisiyatif 
veriyoruz ve bir çalışan olarak her 
türlü hata yapma hakkına sahipsin, 
diyoruz. Tek aradığımız kriter yapılan 
hatanın kişisel bir çıkar sağlamaması. 
Personelimiz ne hata yaparsa yapsın 
ceza, uyarı, bağırma, çağırma yok. 
En son yaşadığımız bir olay; kat 
hizmetlerinde çalışan, misafirlerin 

odasını temizleyen bir arkadaşımız 
o gün misafirimizin kızının doğum 
günü olduğunu düşünmüş ve o gün 
hoşluk olması amacıyla espri yapmış; 
kızın gardıroptan tişörtünü almış, 
yastığa giydirmiş ve yatağına koymuş. 
Aslında yandaki oda ile karıştırmış.  
İngiliz misafirler de tazminat almak 
için her durumu değerlendirebiliyor. 
15-20 kişilik bir grupla gelmişler, 
kız başlamış, 'en sevdiğim tişörtümü 
ben böyle görmek istemem.' Ağladı. 
Kıyamet kopardılar 15-20 kişi. 
Günlerce bu konuyla uğraştık. 
Muhtemelen İngiliz konuklar tazminat 
için de durumu abarttı. Süreç devam 
ediyor; belki de o aileye 50-60 bin lira 
tazminat ödeyeceğiz. Çünkü İngiliz 
yasalarına göre ‘misafirlerin tatilim 
mahvoldu, moralim bozuldu, çocuğun 
psikolojisi bozuldu’ gerekçeleriyle tatil 
parasını geri isteme hakları var. Buna 
rağmen o arkadaşımıza hiçbir şekilde, 
sen bunu neden yaptın, demedik. 
Çünkü iyi niyetliydi. Daha iyi hizmet 
vermek için uğraştı. İşte kriterimiz bu. 
Turizm sektöründe sevgi 
eksikliği var

Sektörümüzde sevgi eksikliği, 
aidiyet eksikliği var. İnsanlar sizin 
desteğini hissederse işini de daha iyi 
yapmak için çaba sarf eder ve verimli 
olur. Anahtar kelimeler sevgi ve 
aidiyet. Her ilişkide olduğu gibi. Erkek-
kadın ilişkisinde de bu böyledir. 

Turizmde istihdam sıkıntısının 
başlıca nedeni çalışma koşullarının 
elverişsizliği ve düşük ücretler ve 

kalifiye eleman. Sektör olarak bir 
öz eleştiri yapacak olursak, aslında 
turizm sektöründe eleman bulamama 
sorununda yöneticilerin, personele 
yaklaşımı da çok etkili. Düşük 
ücret, uzun çalışma saatleriyle 
çalışan personel bir de yöneticilerin 
anlayışsızlığıyla karşılaşınca sorun 
daha da büyüyor. Yaşı açısından 
sektörde çalışanlar Y Kuşağı; 
dolayısıyla yöneticilerle çalışanlar 
arasında kuşak çatışması yaşanıyor. 
Klasik istihdam politikaları ile 
sorunların çözülmediğini sektörün 
içinde olanlar yaşayarak görüyor. 
Liberty olarak biz bu sorunları 
personele verdiğimiz hakları artırarak 
aştık. Çalışanlarımızı iş yerlerinde 
mutlu hissettirmek ve verimli kılmak 
amacıyla kendimize özgü istihdam 
politikaları belirledik ve bunu ‘Personel 
El Kitabı’ ile yazılı hale getirdik. Farklı 
bir anlayışla hazırlanan ve personel 
haklarının belirlendiği bu çalışmayla 
hem verimliliği hem de hizmet 
kalitemizi ve müşteri memnuniyetini 
artırdık. 

n Özü ne anlayış farklılığının? 
Otellerde insanları cezbeden 
hizmetlerden çalışanlarımızın 
da yararlanmasını sağlıyoruz. 
Çalışanlarımıza ön yargısız ve adil 
davranıyoruz. Çalışanlarımızı tanıyoruz, 
yeteneklerini gözlemliyor ve fikirlerine 
değer veriyoruz. ‘Mutlu çalışan, verimli 
çalışır. Bu verim de bizi ayrıcalıklı 
kılar.’ ilkesiyle hareket ediyoruz. 
Çalışanlarımızın bu haklar karşısında 
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aidiyet duygusu pekişiyor ve iş yerlerini 
sahipleniyor ve güler yüzlü çalışıyorlar. 
Kalite ve verimliliği artırıyoruz.
Turizm kadın sektörüdür 

Turizm aslında kadın sektörüdür. 
Oteller de büyük bir ev. O nedenle, 
turizmin, kadınların idare etmesi 
gereken bir sektör olduğuna 
inanıyorum. Gerek dekorasyonu 
gerekse yemeğin sunumuyla, 
temizliğiyle, nezaketiyle her yönüyle 
kadın sektörü. Kadın istihdamımızın 
büyük bölümü kat hizmetlerinde. 
Mutfakta da çok ciddi, diğer tesislere 
göre, kadın istihdam oranımız var. 
Evinde iyi yemek yaparken işe alınıp 
çırak olarak kahvaltıdan başlayıp 3 
yılda usta pozisyonuna gelen birçok 
kadın arkadaşımız var. Yani bir nevi, 
görünmeyen bir çıraklık eğitim 
merkezi gibiyiz. İş öğretip para vererek 
yapıyoruz bunu. 

n Turizmde istihdam sorunu 
sizce nasıl çözülür?

Kalifiye eleman konusunda 
sektörün geleceği çok karanlık. Çok 
ciddi eleman eksikliği var. Çanakkale 
Boğazı’ndan Alanya’ya kadar otellere 
sorulduğunda, yüzde 98’inde doluluk 
sorunu olmadığı cevabı alınır. En 
kötü olan yüzde 90 doludur. İşler iyi. 
Ama ‘personel sorunu var mı?’ diye 
sorulduğunda, ‘personel sorunum 
yok’ diyen otel yüzde 5’i geçmez. 
Özellikle Antalya’da çok ciddi oranda 
yabancı personel olmaya başladı. 
Türk cumhuriyetleri başta olmak 
üzere birçok ülkeden çalışan getirildi. 

Özellikle temizlik elamanlarına vasıfsız 
eleman olarak bakılıyor ve dışarıdan 
çalışan getiriliyor. Animasyonda bir 
Rus akını var ve olmak zorunda. 
Adamlarda doğuştan bir yetenek 
var. Ama vasıfsız eleman konusunda 
ciddi hatalar var. Kabul etmek gerekir 
ki, sektörün ücret politikası kötü. 
Zaten adama sezonluk iş verirken 
diğer sektörlerle aynı ücret politikası 
uygulanması doğru değil. 

n Sizde ücret politikası nasıl? 
Ben kendimi şanslı hissediyorum. 

Hayatımın hiçbir döneminde, daha 
önce çalıştığım işletmelerde de, kriz 
yılları da dahil, hiçbir personelimin 
karşısına enflasyon oranının altında 
bir zamla çıkmadım. Sıfır zammı zaten 
hayatım boyunca kabul etmedim. Bu 
yıl da sezona güzel başladık. Rekor 
bir zam, yüzde 20 zam yaptık. İşin 
ilginç yanı, biz bütün kadromuzu 
tamamladıktan sonra zam oranını 
açıkladık. Bize inanan insanları 
ödüllendirdik, diyebiliriz. Sektörden 
de epey tepki aldık; ama büyük 
olacaksan öncü olacaksın, büyük işlere 
karar vereceksin. Mutluyuz çok zam 
vermekten. Daha çok zam vermek 
istiyoruz. Personelimiz bile inanamadı. 
‘Şaka mı yapıyorsunuz?’ diyenler oldu. 
İstihdamımızın yüzde 75-80’i kemik 
kadro, ki bu turizmde çok yüksek bir 
orandır. Sezonluk işletme bazında 
kıyaslanırsa belki de rekor kırıyoruz. 
Rahmetli Şarık Tara’nın çok sevdiğim 
bir söz vardır: “Kapitalist gibi kazan, 
sosyalist gibi paylaş.” Yatırımcı idareci, 
bencil. Turizm sektörü daha paylaşmayı 
bilmiyor. Maaş politikalarının acilen 
düzeltilmesi lazım. Üniversitelerdeki 
turizm bölümleri çok gereksiz fazla 
ve vasıfsızlaşmaya başladı. Resmi 
rakamlara göre üniversitelerin turizm 
bölümünden mezun olanların sadece 
yüzde 12’si sektörde çalışıyor. O zaman 
yüzde 88’i neden üniversitelerde zaman 
kaybediyor? Üniversitelerden mezun 
arkadaşların yabancı dilleri inanılmaz 
kötü. Bu durum gittikçe de kötüleşiyor. 
Turizm demek iletişim ve yabancı dil 
demektir. Çalışanlarımızın insiyatif 
kullanmalarını seviyor ve mümkün 
olduğunca özgür bırakıyoruz. Çünkü 
bir otelin kârlılığının, misafir ve çalışan 
memnuniyetinin en büyük gereksinimi 
özgürlüktür. İnsanlar zorlama ve 
kontrol altında işini severek yapmaz, 
iş yerini ve amirini benimsemez. Haklı 
olarak da benimsemeyecektir. 

Liberty personel  
El Kitabı 

“Değerli Yol Arkadaşım” diye 
başlayan kitapçıkta ilk olarak 
Özyer Ailesi olarak çalışanlara 
kendileriyle çalışmayı tercih ettikleri 
için teşekkür ediliyor. Gerek dil 
gerekse içerik olarak bilinen personel 
kitapçıklarından çok farklı olan 
kitapçık, daha çok Özyer Ailesi’nin 
çalışanlarına yazılmış içten bir 
mektubu gibi. 
“Hepimiz 
insanız ve hata 
yapabiliriz. 
Ancak hatanız 
ne olursa olsun 
otel misafirleri 
de dahil 
olmak üzere 
hiç kimsenin, 
sizi rencide 
etmesine ya 
da size hakaret etmesine müsaade 
etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz.” 
vurgusu yapılan kitapçıkta, “İş 
başında dahi olsa, özel hayatınız 
ve aileniz her durumda ve her 
zaman birinci sıradadır.” deniliyor. 
Ünlü düşünürlerden alıntılar, 
birikim yapma tüyoları gibi 
eğitici paylaşımlarla son derece 
eğlenceli, samimi, insana dokunan 
bir dille kaleme alınan kitapçıkta, 
“Sevgi, bilgi, mutluluk ve neşenin 
paylaştıkça arttığına inanırız.” ve 
“Hiç hata yapmayanlar, hiçbir şey 
yapmayanlardır, ilkesine inanırız.“ 
söylemleri dikkat çekiyor.  

Liberty Lykia’da “Sevgi, bilgi, 
mutluluk ve neşenin paylaştıkça 

arttığına inanırız” mottosu 
hakim… Personel mutlu ve 

güler yüzlü 
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püf Noktaları
Tahılları ve kuru baklagilleri en geç 

1 yıl için de tüketmemiz gerekiyor. 1 yıl 
sonra artık özelliğini kaybediyor yani 
besin değerini yitiriyor. Taze toplanan 
buğdaylar da nem oranı yüksek 
olduğu için istenen lezzeti vermiyor. 
Dolayısıyla toplandıktan sonra 5-6 
aylık iken kullanılması en ideali. Ne çok 
nemli ne de çok kurumuş olacak. 

Yemeğin pişeceği ateş hızı, 
yemeğin türüne göre ayarlanır. 
Genellikle bakliyat, tahıl giren 
yemekler nohut, bulgur, kuru fasulye 

gibi yemeklerin kısık ateşte pişmesi 
daha lezzetli olmasını sağlar. 

Köy tavuğu pişirmenin püf 
noktası; özellikle köy tavuğunun 
pişmemesinden geç pişmesinden 
şikayet edilir. Tavuk kaç yaşında ise o 
kadar kez kaynatılarak suyu dökülmeli. 
Mesela tavuk 3 yaşında ise 3 kere 
kaynatıp suyu dökülür. 

Tavuk eti, pişirilmeden önce sütte 
1 saat bekletilirse daha lezzetli olur. 
Izgara tavuk için; yoğurt, biber salçası,  
kırmızı toz biber karabiber kimyon 
kekik, zencefilden sos lezzetli olmasına 
sağlar.

Tingil Çorbası, Nerdekli Omlet  
ve Döndürme Tatlısı

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur 
Arslan,  Fethiye’ye özgü lezzetler olan Tingil Çorbası, 
Nerdekli Omlet ve Döndürme Tatlısı için ocak başına 

geçti. Bir taraftan yemek yaparken bir taraftan da aşçılığa nasıl 
başladığını konuştuk. 
Ailedeki tek aşçı benim 

Hemşire anne, sağlık memuru babanın oğlu olan 
Onur Arslan, ailede başka aşçı olmadığı için ilk yıllarda 
yadırgandığını hatta dedesinin kendisine çok kızdığını ve 
“bırak kadın işini” dediğini esprili bir şekilde anlattı..  Aşçılık 
mesleğine 1996 yılında Fethiye’de bir butik otelde bulaşıkçı 
olarak başlayan Onur Arslan şeflerini izleyerek aşçılığı 
öğrenmiş. Ama aşçılığa giden yol o kadar kolay olmamış; 3 yıl 
bulaşıkçılık yaptıktan sonra mesleğe atılan ve yurtdışında da 
eğitim alan Onur Arslan Antalya, İstanbul, İzmir’de ve yurtdışı 
5 hatta 7 yıldızlı işletmelerde üst düzey görev 
almış. 2009 Aralık ayında Fethiye’ye geri 
dönen Onur Arslan, gelir gelmez kentin önde 
gelen şefleri ile birlikte 2010 yılı Şubat ayında, 
bölge mutfağını geliştirmek ve Fethiye’nin 
şeflerine bir araya getirmek amacıyla Şef 
Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği’ni 
kurmuşlar. O günden bu yana dernek 
başkanlığını sürdüren Onur Şef, otellere ve 
restoranlara danışmanlık hizmetinin yanı 
sıra özel okullarda eğitmenlik, halk eğitim 
ve üniversite ve lise düzeyi okullarda usta 
öğreticilik ve yemek yazarlığı yapıyor. Çok 
sayıda uluslararası yemek yarışmasında ödül 

kazanan Onur Şef, artık jüri olarak bu yarışmalarda yer alıyor. 
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi 
olan Onur Şef Dünya Şefler Birliği üyesi. 
Eve iş götürmem 

Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Onur Şef, “Eve 
iş götürmüyorum. Eşim çok güzel yapar. Hatta benden gizli 
tarifler araştırır, bana sürpriz yapar” dedi.  

Fethiye’de genelde ot yemekleri yapıldığını vurgulayan 
Onur Şef süt, salça, bulgur ve nerdeğin çokça kullanıldığını 
hatırlattı. 
Besin Değeri yüksek 

Tingil Çorbası ve Döndürme Tatlısı’nın özellikle 
Seydikemer’in köylerinde yapıldığını belirten Onur Şef, besin 
değeri yüksek Tingil Çorbası’nın püf noktasının köy tereyağı, 
turunç ekşisi ve et suyu (kemik suyu) olduğuna dikkat çekti.
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Tingil Çorbası

Nerdekli Omlet 

Döndürme Tatlısı

Malzemeler 
1 adet orta boy soğan 

2 adet yeşilbiber 
1 su bardağı bulgur 

3 yemek kaşığı zeytinyağ
3 su bardağı et suyu 

1 tutam tuz
1 tutam pul biber 

Yarım bardak turunç suyu (turunç ekşisi)
Süsleme için bir tutam dereotu 

Yapılışı 
Soğan ve biber ince ince doğranır  ve sıvıyağda 

kavrulur. Üzerine bulgur ve et suyu katılarak 
kaynatılır. Biraz tuz ve isteğe göre kırmızı pul 

biber ekilir. Turunç suyu ekşisi konularak en son 
dereotu ile süsleyerek servis yapılır.

Malzemeler 
3 adet yumurta 
6-7 dal maydanoz
6-7 dal dereotu 
Yarım yemek kaşığı tereyağ 
100 gr kaşar peyniri 
1 yemek kaşığı nerdek
1 tutam tuz 
Yapılışı 
Yumurtaları bir kaseye kırıp içine ince kıyılmış 
dereotu, maydanoz, kaşar peyniri, tuz ve nerdek 
ekleyip karıştırıyoruz. Bir tavada tereyağ kızdırarak 
karışımı tavaya ilave ediyoruz. İki tarafını çevirerek 
pişirilir üzerine nerdek gezdirilerek servis yapılır.

Malzemeler 
3 çorba kaşığı nişasta 

3 adet yumurta 
500 ml sıvı yağ

9-10 yemek kaşığı pekmez 
Yapılışı 

3 çorba kaşığı nişastaya 3 yumurta kırılır ve krema kıvamına 
gelinceye kadar çırpılır. Tavada kızdırılmış sıvı yağa dökülür 
ve kabarana kadar pişirilir. Kızardıktan sonra tabağa alınıp 

üzerine pekmez gezdirilir ve isteğe göre de şeker serpilerek 
servis yapılır.
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ʻEski Fethiye’yi 
özlüyorum’

n Nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz? 

1934 yılında 
Ovacık’ta doğmuşum, 
1 yaşında Fethiye’ye 
gelmişiz. Babam 
postanede muhabere 
memuru (telgraf çeken 
memur) Nuri Oğuz idi. 
Annem ev hanımıydı. 
3 kardeşiz. Bir kız, bir 
erkek kardeşim var. 
Büyük bir ailede güzel 
bir çocukluk geçirdim. 6 yaşında okula 
başladım. Boylu poslu idim; ama 
yaşım küçük olduğu için beni okulu 
almamışlardı. Posta müdürü bir kağıt 
yazdı ve öyle aldılar beni okula. 

Öğrencilik yıllarımız çok güzeldi. 
Okulumuzda hem disiplin hem de 
büyük saygı vardı. Bizim zamanımızda 
öğretmenlerimiz okula tayyör ile 
gelirdi. Dershaneye (sınıf) girdiğinde 
doktorlar gibi beyaz önlükler 
giyerlerdi. Biz kızlar bere takardık, 
erkekler kasket takardı. Okulumuz 
şimdiki pazar yerinin (Salı Pazarı) 
olduğu yerdeydi. 1’inci Okul diye 
geçerdi adı. Hacı Nikola Luvizidi 
yaptırmış okulu. Rum okuluydu 
okulumuz; ama çok güzel bir okuldu. 
O zamanlar 2’nci Okul denen diğer 
ilkokul da şimdiki Ziraat Bankası’nın 
olduğu yerdeydi. O okul iki katlı idi ve 
piyanosu vardı. Bizim okulumuzun adı 

sonradan Atatürk olarak değişti; 2’inci 
okulun adı İnönü oldu.  

Başarılı bir öğrenciydim. 
Derslerimi günü güne çalıştığım için 
hemen her gün öğretmen bana, “Hadi 
Oğuz” derdi, tahtaya kalkardım; dersi 
ben anlatırdım. Dersimi akşamdan 
okurdum ve konu ne ise sınıfa 
ben anlatırdım. Hatta son 2 sene 
öğretmenimiz Ali Vehbi Bey, haftada 
2-3 gün işleri nedeniyle, Kaya’ya 
(Kaya köyü) giderdi, orada tütün 
falan yaptırırdı. Sınıfın en küçüğü 
olmama rağmen o günlerde sınıfı ben 
idare ederdim. Sınıf başkanıydım. 
Konuşanları yaz, derdi öğretmenimiz, 
ben de yazardım. Arkadaşlarım da 
bana sürekli “Nebile, ne olur beni sil.” 
derlerdi.  
Ortaokula göndermediler 
diye aylarca ağladım

İlkokulu bitirdim, sonra ben 
okumak istedim.  Lise yoktu o zaman 

Fethiye’de; ama 
ortaokul vardı. Posta 
müdürü biraz geri 
kafalı olduğu için 
babama benimle 
ilgili, “Ortaokulu 
okutacaksın, sonra 
nereye göndereceksin 
kız çocuğunu? Kızı 
ortaokula gönderip 
de ne yapacaksın?” 
demiş. Bunun 
üzerine babam 

da beni ortaokula göndermeme 
kararı aldı. Günlerce ağladım 
ortaokula göndermiyor babam 
beni diye; hastalar oldum. Bir ara 
annem babama, “Nebile’yi yazdır, 
yarı dönemde dersleri zayıf olursa 
göndermeyiz.” dedi. Fakat babam, 
“İyi de ben müdürün yüzüne 
nasıl bakacağım?” diyerek beni 
göndermedi. Düşünün o zaman ki 
saygıyı. 

12 yaşında bir çocuğum ve o 
kadar okumak istiyordum ki, aylarca 
ağladım. Yolda giderken arkadaşlarıma 
rastladığımda bile başlıyordum 
ağlamaya. Ne oldu, diyenlere bile 
cevap veremez, yürür giderdim. 
Fethiye’nin ünlü 
terzilerinden biri oldum

Daha sonra beni bir terzinin 
yanına verdiler. O kadar çok 
ağlıyordum ki, bana terziliği öğreten 

İŞTE, BEŞKAZALI KÖŞESİNİN YAZARI: NEBİLE ÇAÇARON

1960 yılında kurulan Emek 
Matbaası… Fotoğraf Ahmet 

Çaçaron’un sünnet töreninde çekilmiş
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Çaçaronlar’ın Emek 
Matbaası’nın üst katındaki evi. 

Balkonundan kaleyi gören ev, 
yıllarca matbaa sesiyle inlemiş
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Kadriye (Tufan) Hanım bile sorardı, 
ne oldu, diye; ona da ağlamaktan 
söyleyemezdim. Kadriye Hanım 
bir gün kocası İsmali Bey’e “Böyle 
olmaz bu. Nuri Efendi’ye (babam) 
söyle, parası yabana gitmesin (ziyan 
olmasın). Bu çocuğun hevesi yok, 
terzilik yapmayacak. Ağlayarak 
geliyor.” demiş. Yıl 1947, 10 lira 
hocaya veriliyor, 5 lira da masrafı var; 
15 lira. O zamana göre çok para.

Bir akşam yemekten sonra babam, 
“Nebile, buraya gel!” dedi. Gittim. 
“Nebile, sen terziye neden ağlayarak 
gidiyorsun?” diye sordu. Ben yine 
ağlamaya başladım, cevap veremedim 
bile. Bunun üzerine babam, “İster 
öğren, ister öğrenme. Ben vazifemi 
yapıyorum.” dedi. O konuşmadan 
sonra ben kendimi dikişe verdim, 
öylelikle terzi oldum. Kader öyle imiş, 
terzi oldum. O zaman da terzilik çok 
önemli bir meslekti. 1947 yılında 
terziliğe kendimi verdim ve dışarıya 
da dikiş dikmeye başladım. 

Kadriye Hanım dışardan gelmişti 
ve aslında enstitü hocası idi; ama o 
zamanlar Fethiye’de enstitü olmadığı 
için, evinde terzilik gösteriyordu. Biz 
metotlu olarak öğrendik terziliği. O 
zaman zaman şimdiki gibi hazır giyim, 
tekstil-triko hiç olmadığı için terzilik 
çok önemliydi ve herkes kendi dikerdi 
kıyafetlerini. Kadriye Hanım, enstitü 
hocası olduğu için beni de çok iyi 
yetiştirdi. Ben manto, tayyör, gelinlik 
dikerdim. 

O dönemde Fethiye’de sayılı 

terzilerdik; Fanto (Fatma Tarhan), 
ben, Mesure ve Havva Hanım. Mesure 
Hanım ve Havva Hanım Rodos’tan 
gelmişti. Paris’ten dergiler gelirdi 
Türkiye’ye, patronlu dergiler, modeller 
vardı. Onlara göre modeller belirler, 
manto, tayyör, gelinlik dikerdik. 

Hatta benim gelinliğimi Fanto 
dikti. Mantomu ise Terzi Salih dikti.  
Ben de eltim Melekper Çaçaron’un, 
görümcem Güngör Oğuz’un 
gelinliğini diktim. Çocuklarımızın 
kıyafetlerini bile kendimiz dikerdik. 
Erkek terzileri başkaydı. Onlarda da 
ünlü isimler Terzi Ali, Terzi Osman 
vardı.

n Okuyabilseydiniz idealiniz ne 
idi? Ne olmak isterdiniz? 

O zaman öğretmenlik çok önemli 
idi; öğretmen olmak isterdim. 
Ortaokuldan sonra öğretmen okulları 
vardı. Öğretmen olmak isteyenler 

oraya giderdi. Fethiye’nin en çok 
okuyanı Üzümlü’den çıkardı. Hatta 
bir gün, çocuktum, oynuyorum evin 
önünde; 7-8 yaşlarındayım bir köylü 
adam bir eşeğe kızını bindirmiş 
kucağında bavul geçiyor. Babam 
daireden geldi o sırada. “Aa koskoca 
adam yürüyor, kızı eşeğe binmiş!” 
dedim. Babam da bana, ‘Kızım o eşek 
değil katır. O kız da, Antalya’dan 
gemi geldi bugün, o Aksu’da okuyan 
kızlardan biri.” dedi. Sonradan 
öğrendim, Üzümlülüler imiş. Üzümlü 
o zaman nahiye, kızı-oğlu okuyan 
cins, derlerdi. En çok okuyan Üzümlü 
ve İncirköy’den çıkardı. 

n Eşiniz Sadi Bey ile nasıl 
tanıştınız?

Eşimin ailesi İstanköy’den göç 
etmiş. Bizim zamanımızda tanışma 
yoktu. Tanışanlar vardı tabii; ama 
bizim tanışma olmadı. 1951 yılında 
evlendiğimizde ben 17, eşim 19 
yaşında idi. Evlendikten 1,5 yıl 
sonra, yani 53 yılında, eşim askere 
gitti. Asker yolu gözledim yani 
(gülüşmeler).

Eşimin ailesinin sünnetçi, 
dişçi ve berber dükkânları vardı. 
Kayınpederim Fethiye’nin ünlü kırık-
çıkıksı idi; Sünnetçi Ahmet Usta 
derlerdi. Kayınpederim İstanköy’de 
Rum Hastanesi’nde çalıştığı için kırık 
çıkık, diş, sünneti orada öğrenmiş. 
3 çocuğumuz oldu. Büyük kızım 
Hatice, oğlum Ahmet, küçük kızım 
Rukiye. Rukiye annemin ismi, Ahmet 
de kayınpederimin ismi. Çocuklarım 
olunca tabii, terziliğe devam etmedim. 
Çocuklarımı büyüttüm. 

Büyük kızım liseyi bitirdi evlendi, 
evlendikten sonra üniversiteyi bitirdi. 
Oğlum liseyi bitirdi. Babası, “Bir 
oğlum var, benim işimi yürütsün.” 
dedi ve üniversiteye göndermedi. 
Ahmet matbaada çalışmaya başladı. 
Küçük kızım Rukiye okudu, beden 
eğitimi öğretmeni oldu. Erzurum’da 
bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 
Gaziantep’e gelin gitti. 2-3 yıl sonra 
eşiyle birlikte Fethiye’ye yerleştiler. 
İki torunum var büyük torunum 
Pınar, Trakya Üniversitesi’nde yüksek 
mimar, şimdi doçent oldu. Küçük 
torunum Duygu eczacı, İstanbul 
Kadıköy’de oturuyor. Torunlarımın 
çocukları da var. 
Fethiye’ye küçük İzmir 
derlerdi

Fethiye o yıllarda küçük bir 

Sadi Çaçaron’un vefatından bir 
hafta önce çekilen fotoğraf 

Nebile Hanım'ın diktiği gelinlik

Mayıs - Haziran - Temmuz 2018
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yerdi; herkes herkesi bilirdi. Şehir 
Köprübaşı’na kadardı. Şimdi o kadar 
büyüdü ki, kimseyi bilmiyoruz. Sonra 
Fethiye’nin konuşması giyimi o 
kadar medeniydi ki, dışardan atanan 
memurlar bile şaşırırdı. Hatta ‘küçük 
İzmir’ derlerdi dışardan gelenler 
Fethiye’ye. Her şey bambaşka idi.

Fethiye’ye Ankara’dan atanan bir 
albayın hanımı gemiden indiklerinde, 
“Burada sucuk, pastırma gibi şeyler 
bulunur mu?” diye sormuş. Demişler 
ki, istediğin kadar bulunur, ne ararsan 
bulunur. 

Bir anımı anlatayım bu arada. 
Bir gün matbaada oturuyorum. 
Albay İlhan Özdilek yanında biri ile 
matbaaya geldi. Bu kişi amcamın 
oğlu ile arkadaş imiş. Oturdular. Ben 
de, Fethiye’ye ilk gelişiniz mi, diye 
sordum. “Hayır, 1956’da Fethiye’ye 
görevli geldik. Gelmeden önce 
haritada baktım uçta köşede, dipte bir 
yer. Acaba nasıl bir yer, dedim.” dedi 
ve devam etti: “Geldik askeriyenin 
yeri, o zamanki ismiyle Debboy’a, 
çadırları kurduk. Ertesi günü şehre 
indik. Bir de ne göreyim, memurlar 
takım elbise kravat, hanımlar tayyör 
başı şapkalı. Dolayısıyla biz hakir 
kaldık. Ama bundan 8 sene evvel 
geldiğimde bir baktım ki, yere kadar 
mantolar, kafalar başka türlü.  Çok 
üzüldüm.” dedi. Ben de aynı şeyleri 

düşünüyorum ve üzülüyorum.
Eski Fethiye çok farklıydı,  
o halini çok özlüyorum

Fethiye, Rum şehri olduğu için 
o kadar güzel dizayn edilmiş ki; ana 
caddeden ara yollar denize kadar 
düzgün düzgün giderdi. Denize 
kadar giden su kanalları vardı ara 
sokaklarda, paspatur denen. Küçük 
küçük köprüler vardı karşıya geçmek 
için. O kanallardan giden sular 
evlerden geçerdi,  tulumbalarla çekilir 
kullanılırdı. Elektrik vardı evlerde; 
ama su yoktu. Mahalle çeşmeleri 
vardı. Bahçelerinde kuyu olanlar 
oradan temin ederlerdi. Eskiden 
evlerde soba yanmazdı, ahşap evlerde 
hep mangal yanardı. Bizim evimiz de 
eski itfaiyenin (şimdiki zabıta binası) 
yanındaydı. Evimiz bahçeliydi, evin 
arkasında bahçemiz vardı, kuyumuz 
vardı.  

Fethiye’de o günlerde insan 
ilişkileri, komşuluk ilişkileri de 
bambaşka idi. Akşamları şimdiki 
gibi radyolar, televizyonlar yoktu. 
Hatta o zamanlar radyo sadece 
kahvehanelerde vardı, evlerde yoktu. 

Aşağı yukarı 8-9 yaşlarındaydım, 
6-7 radyo gelmiş Fethiye’ye. Onlardan 
birini babam almış.  Küçücük bir 
radyo. Arkadaşları demişler ki 
babama, “Nuri Efendi, akşama 
sizdeyiz.” O zaman postanede 10 

kişi yoktu çalışan, 7-8 kişi aileleriyle 
birlikte bize geldiler küçücük bir radyo 
için. Çocuktuk; tabii radyoda en çok 
sevdiğimiz şey müzik dinlemekti. 

Evimiz 1957’de harekette 
(deprem) yıkıldı. Annem, daha sonra 
yapılan ‘beton evlerde (deprem evleri) 
oturmam’ deyince babam tekrar aynı 
evin yerine ev yaptı. Hareket (deprem) 
olduğunda ben evliydim. 

n Depremde neler hissettiniz? 
Hareket olduğunda ramazandı. 

İftardan sonra erkekler camide 
teravideydi. Oturuyorduk; bir 
sarsıntı oldu. İlk defa böyle bir şey 
yaşıyordum. Bayağı bir sallandık.  
Meğer o öncü sarsıntı imiş. Sonra 

Nebile-Sadi 
Çaçaron 
çiftinin 

çocukları; 
Ahmet, 

Rukiye, Hatice 

Emek 
Matbaası 

çalışanları
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kaymakam anons ettirdi. Önceleri 
tellallar vardı. Tellal bağırdı, kimse 
evlerde kalmasın, diye. 

Nisan ayı olduğu için tabii, hava 
güzel; evlere girmedik, bahçelerde 
yattık o gece. Deprem anında ben 
bahçede oturuyordum. Sahurda 
yemeğimizi yedik, kısa bir süre sonra 
sallanmaya başladık. Sabah saat 7’de 
öyle bir sallandık ki, Fethiye yerle bir 
oldu. Deprem olmaya başladığında 
yanı başımda yerin bir parmak 
açıldığını gördüm. Bizim evimiz 
yıkıldı. 

Depremde o dönemin kaymakamı 
Nezih Okuş’un öngörülü davranışı 
sayesinde çok az can kaybı oldu. O 
kadar büyük bir depremde, köylerle 
birlikte sadece 19 kişi hayatını 
kaybetti. Hatta o günlerde Rodos’tan 
gelenler, buna inanmayıp mezarları 
dolaşmışlar. 

Depremde yıkılmayan evler ana 
caddedeki Rumların yaptığı badadi 
cumbalı evlerdi. Hareketten sonra 
biz de 3 katlı o ahşap badadi Rum 
evlerinden birini aldık. Matbaayı da 
zaten o evin altında açtık. 

Hareket Fethiye’nin sosyal 
yaşamını çok etkiledi. Çoğu aile 
Fethiye’den gitti. Bazıları döndü; ama 
sonrasında çok göç aldı ve eski günler 
özlenir oldu. 

n Matbaa ve Beşkaza 
Gazetesi’nin hikayesini paylaşır 
mısınız? 

Eşim Sadi, yaptığı işin yanında 
artık bir ek iş yapmak istiyordu. 
Hareketten sonra 1960 yılında 
matbaayı kurduk.

Fethiye’nin ilk gazetesi Beşkaza 
gazetesini çıkardık. O güne kadar 
Fethiye’de Rumlar bir gazete çıkarmış. 
Ama o dönemde gazete yoktu. Matbaa 
ise 1957 yılından evvel Muğlalı bir 
iş adamının matbaası vardı; ama o 
gazete çıkarmıyordu. Hareketten 
sonra o Marmaris’e yerleşiyor ve onun 
matbaasını Hüseyin Özdemir alıyor, o 
da gazete çıkarıyor. 

1960 yılında biz matbaa kuruyoruz 
ve Fethiye’nin ilk gazetesi Beşkaza 
gazetesini çıkarıyoruz. Bazı arkadaşları 
rahmetli eşime soruyorlar, Beşkaza ne 
demek, diye. Rahmetli de, ”Eskiden 
Fethiye 5 kadı ile idare olurmuş. 
Onun için ben o ismi verdim.” diyor. 
O dönem makineler İzmir’den alındı. 
Harfler tek tek elle dizilirdi 

Emek Matbaası’nda 2’si usta 

toplam 15 kişi çalışırdı.  Matbaalar 
şimdiki gibi otomatik değildi tabii. 
Her şey elle harf harf baskı için 
hazırlanırdı. Harfler tek tek dizilirdi, 
kumpaslar kurulur, tashihlerden 
(düzeltmelerden) sonra baskı 
yapılırdı. İcabında gece geç saatlere 
kadar çalışılırdı. 

Daha sonra lisenin ayda bir 

yayımlanan Cıvıltı gazetesini 
çıkarmaya başladık. Orman İdaresi’nin 
Avukatı Mesut Savranlı’nın Beşkaza 
mecmuası, o da ayda bir çıkardı. 
Ayda bir Kaş Belediyesi’nin Kaş’ın 
Sesi gazetesi bizde basılırdı. Yine biz 
Kazım Yılmaz’ın ‘Her yönüyle Fethiye’ 
adında bir kitabını bastık. 

Tabii o zamanlar küçük bir yerdi 
Fethiye, şimdiki kadar büyük değildi.  
Yakın çevrede matbaa olmadığı için 
o dönemde hem matbaamız hem 
de Beşkaza gazetesi çok ilgi gördü.  
Fethiye’den İzmir’e göç edenler 
bile takip ederdi gazeteyi. İzmir’e 
Eskişehir’e daha birçok şehre gazete 
gönderilirdi. Yine Fethiye’den 
Antalya’ya, İzmir’e kadarki bölgenin 
de matbaa işlerini biz yapardık. 
Doğum kağıdı, ölüm kağıdı, 
ikametgâhlar gibi kamu işlerini de 
yapıyorduk, ilanlar vb. köy bütçeleri… 
Her şeyi biz basıyorduk. Kaş, 
Köyceğiz, Muğla, her yere Fethiye’den 
gazete basılıp gidiyordu. Hatta çevre 
il ve ilçelerin otobüslerin biletlerini 
de biz basardık. Bir de kırtasiyemiz 
vardı; o da Fethiye’nin ilk kırtasiyesi 
idi. O da uzunluğu 22 metre olan 
binamızdaydı. Önde kırtasiye, arkada 
matbaa vardı. 

Nebile Hanım İstanköy’e 
(Kos Adası) ve Rodos’a 

yaptığı bu seyahatten sonra 
köşe yazmaya başlamış

Nebile Çaçaron ve Sadi Çaçaron

Nebile Çaçaron ve oğlu 
Ahmet Çaçaron 
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13 Mayıs 1990 tarihinde eşim 
Sadi Bey’i kalp krizinden kaybettikten 
sonra, çocuklar bana, anne sen işveren 
ol, dediler. Oğlum Ahmet sigortalı 
olarak çalışmaya devam etti. Ben de 
işveren oldum; ama yetki oğlumun 
elindeydi. 

Gazetemiz 12 sayfa çıkardı. Çok 
titiz hazırlanıyordu Beşkaza gazetesi 
ve Gazeteciler Cemiyeti’nden her yıl 
5-6 ödül alırdı. Gazeteye ara ara ben 
de yazı yazıyordum; ama hiç ismimi 
kullanmadım. Beşkazalı rumuzu ile 
yazıyordum. Gazeteyi geçen yılbaşında 
devrettik. Beşkaza gazetesi benim 
çocuğum gibiydi çok üzüldüm. 

n Köşe yazmaya nasıl karar 
verdiniz?

Eşimi kaybettikten sonra 
akrabalarımızla İstanköy’e (Kos Adası) 
ve Rodos’a gittik. Kayınpederimin 
geldiği, yaşadığı yerleri gezdik. 
İstanköy çok güzel bir yer; bence 
Rodos’tan daha güzel. Orada bizden 
1 ay evvel camiye bomba atılmış, 
minare yıkılmış. Rumlar demişler ki, 
sizin anarşistler geldi camiye bomba 
attı. Orada yaşayanlar yıkılan camileri 
artık yaptırmıyorlar. Hatta bir camiyi 
müze yapmışlar. Oraları gezerken 
ilham aldım, o geziyi kaleme aldım; 
öylece başladı. Hatta müftü telefon 
açıp sormuş, bu yazıyı kim yazdı, diye. 
Benim yazdığımı öğrenince, nereden 
icap etti, demiş. 

Rodos’ta Kanduran Camisi var. 
Meyilli bir yer orası. Katletmişler 
insanları. Kanlar akıyormuş. Ya kan 
dur, diye kılıcını vurmuş ve kılıcını 
vurduğu yerde kan durmuş ve oraya 
cami yapmışlar. 

Aralıklarla, geçen yıl sonuna kadar 

(2017) yazdım. Genellikle gezi yazıları 
yazardım. En son yazım Atatürk’ün 
hayatı ile ilgiliydi. Biz Cumhuriyet 
çocuğuyuz. O sevgiyle büyüdük.

n Eski günlerden en çok 
özledikleriniz neler? 

En çok özlediğim şey, eski 
Fethiye’nin sosyal yaşamı. Herkes çok 
şık giyinirdi, saygı vardı. Pazar günleri, 
kordonda pazar gezmeleri olurdu. 
Fethiye, o zamanlar Köprübaşı’na 
kadardı. Şimdiki Muğla Makası’nın 
orada Cevizli Bahçe denen bir mesire 
alanı vardı. Yolun iki tarafında 
okaliptüs ağaçları vardı; Marmaris 
yolu gibiydi. Çok güzeldi. Orada 
yürüyüşler yapılırdı; ama asker gibi 
düzenli, gidilir gelinirdi. İsmi Arnavut 
Mahallesi’dir oranın. Akşamları da 

herkes evinde yemek yerdi, çay içmeye 
kordona çıkılırdı. Yazlık sinemaya 
gidilirdi. Çat kapı gece gezmeleri, 
sabah kahveleri olurdu. O kadar şık 
giyinilirdi ki, hanımlar üzerinde tüy 
olan şapka takarlardı. Öyle gördük, 
öyle büyüdük. Evlendikten sonra 
senelerce ben de şapka ile gezdim. 
Beyimi kaybettikten sonra başımı 
örttüm. Mesela ben babamın bir gün 
kravatsız daireye gittiğini bilmem. 
Cumhuriyet Baloları düzenlenirdi, çok 
coşkulu olurdu. Hiç çocuk olmazdı. 
Kadınlar bu balolar için özel tuvaletler 
diktirirlerdi. Marşlar söylenirdi. Bu 
balolar Askeriye Şubesi’nin önünde 
olurdu çocukluğumda. 

Koylara kadınlar matinesi olurdu, 
salı ve cuma günleri şimdiki Letoonia 
Otel’in olduğu koya motorla giderdik. 
O zaman çok bakirdi koylar; şimdiki 
gibi oteller filan yoktu. Çok güzeldi.  
1 Temmuz Kabotaj bayramları çok 
güzel geçerdi. Motorlar yarışırdı 
Ada’nın (Şövalye Adası) etrafında. 
Bir ada kültürü vardı. Biz de 57 
senedir Ada’dayız. Yazın dört ay adada 
otururuz. Mayıs ayında geliyoruz, 
ekimde dönüyoruz.

Eskiden düğünler dört gün 
sürerdi;  perşembe günü çeyiz asılır, 
cuma günü hamama gidilir, cumartesi 
kına gecesi, pazar günü de gelin alma 
ve balo olurdu. Herkes herkesi tanırdı. 
Lakaplar vardı. Eski Fethiyelilerin 
hepsiyle halen görüşüyoruz.

Öyle bir saygı vardı ki, öğrenciyken 
yolda öbür okulun öğretmelerini 

Küçük İzmir denen Fethiye’de 
Cumhuriyet Baloları coşkulu 

geçerdi…

Nebile Çaçaron, yaz aylarını 
geçirdiği Şövalye Adası’ndaki evinin 

balkonundan Fethiye’yi seyrediyor.
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gördüğümüzde bile durur selam 
verirdik. 23 Nisan’da krapon 
kâğıtlarından elbiseler giyerdik, 
okulda kâğıtlı şeker dağıtılırdı, bu 
biz çocuklar için özeldi, çok mutlu 
olurduk. Okuldan gelince çantamızı 
bırakıp sokağa çıkardık, çiçek 
toplardık, sekmek oynardık, 5 taş 
oynardık, ip atlardık. Şimdiki çocuklar 
ne sekmek biliyor ne ip biliyorlar. 
Doya doya yaşadık. Ben çocukluğumu 
ve genç kızlığımı hatırladıkça hâlâ 
mutluluk duyarım. Kısacası eskiden 
insanlar daha mutluydu. Şimdi ise 
belki baktığınızda her şey çok; ama 
bence insanlarda mutluluk yok. 

Bu yıl 94’üncü kuruluş 
yıldönümünü kutlayan Fethiye 
Kadınlar Birliği’nin ilk kurucu 
üyelerindenim. Eski Fethiyeli 
Baha Bey’in hanımı Atiye Şıkman 
başkanımızdı. Ankara’dan gelin 
gelmiş, çok faal bir hanımdı. Birliğin 
amacı ihtiyacı olan ailelere yardım 
etmekti. Gelir için sık sık kermesler, 
balolar, eğlenceler düzenlerdik. 
Kermeslerde herkes evinde yiyecek 
hazırlar getirir, kermeste satılırdı. 
Elde edilen gelirle de öğrencilere 
burs veriliyordu, hastaneye battaniye 
alırdık. Çok öğrenciye burs verdik, 
güzel hizmetlerimiz oldu. 

n Peki, esnaflık nasıldı? 
Esnaflık... Belirli bakkallar vardı. 

Pazar yeri o kadar güzeldi ki... Çoğu 
Rodos’tan gelmeydi. Önlerinde beyaz 
önlük olurdu, başlarına hemşireler 
gibi beyaz kep giyerlerdi manavlar. 
Pazarımız çok lükstü; muzdan 
şeftaliye kadar her türlü meyve sebze 
bulunurdu. Pazara genellikle erkekler 
giderdi. Rodoslular Fethiye’ye gelirdi. 
Fiske (kurutulmuş balık yumurtası), 

tahta bidonlarda dilim dilim lakerda, 
kuru balık bile bulunurdu. Fethiye’de 
yok yoktu eskiden.  

O zamanki meşhur bakkallar, 
yani bugünün süpermarketi 
diyebileceğimiz, Bakkal Şevket, Enver 
Manavgat (İhsan Manavgat’ın abisi), 
Ali Kahraman, Bakkal Mustafa, Niyazi 
Kaymakçı (Sami Kaymakçı’nın babası) 
idi. Bakkal Mustafa Giritli, diğerleri 
Rodoslu idi. Çok bakkal vardı; ama 
bunlar lüks, yani her aradığımızı 
bulabildiğimiz büyük bakkallardı. Bir 
de mahalle bakkalları vardı; Bezmi, 
Salih Hoca, Ali Ulvi. Fethiye’nin 
en büyük tüccarı Hilmi Döverli idi. 
Salih Seki Beyler, Hüseyin Beyler, 
Ahmet Beyler, Fethi Beyler, bunlar 
Fethiye’nin eski kalburüstü kişileriydi. 
Üç gün Fethiye Festivali olurdu. Bir de 
Aşıklar Tepesi diye karşıda tepe vardı, 
üç gün orada ateş yakılırdı. Arabaların 
üzerinde ilçelerin meşhur ürünleri, 
Kaya (Kaya köyü) halısı, Seki kilimi, 
Dont (Esenköy) testisi geçiş yapardı. 

Her köyün kendine özgü ürünü 
sergilenirdi. 

Şu anda Paspatur’un olduğu 
yerlere Hamam Mahallesi denirdi. 
Eskiden oradan burnumuzu tıkayarak 
geçerdik; çünkü orada hep tütün 
depoları, palamut depoları, her türlü 
hububat depoları vardı. Gemiler 
gelirdi, o ürünler oradan yüklenirdi. 
Şimdi Fethiye’nin en lüks yeri oldu.

Çalış’ta şu anda Şat’ın olduğu 
yerde maden yükleme iskelesi vardı; 
gemiler yanaşırdı, Karagedik’ten 
getirilen krom madeni yüklenirdi. O 
zamanlar Çalış’ta hiç ev yoktu. Sadece 
şirketin çalışanlarının barakaları vardı. 
Barakaların arkasında raylar vardı ve 
vagonlarla maden ocağından getirilen 
krom Şat’ta gemilere yüklenirdi. Yeni 
Türk Maden vardı, Göcek’te Etibank, 
Dalaman Devlet Üretme Çiftliği, 
SEKA vardı; oralar hep özelleştirildi.

n Gençlere tavsiyeniz nedir?
Öncelikle okusunlar, tahsillerini 

tamamlasınlar. Gazeteci olan veya 
olmak isteyenlere ise tavsiyem, 
cesur olsunlar ve baskılar karşısında 
yılmasınlar. Çünkü gazetecilik 
artık eskisi gibi hür değil, baskı 
altında. Dikkatli olsunlar. Yine de 
yılmasınlar. Halk gerçekleri bilsin. 
Eskiden gazetecilik çok saygıdeğer bir 
meslekti. 

Gençlerimiz unutmasınlar ki, 
yoktan var olmuş bir ülke Türkiye. 
Ülkelerine sahip çıksınlar. Bugünleri 
eskiler yarattı. Değerlerimize, eskilere 
sahip çıkmak lazım. En başta da 
cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Ülke 
olarak almamız gereken çok yol var. 
Saygılı olsunlar, saygının olmadığı 
yerde sevgi olmaz.

Nebile Hanım 
eski fotoğraflara 
bakarken 
duygulandı ve 
“Fethiye’nin o 
günlerini çok 
özlüyorum” dedi.    
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Üyelerimizin iş ve özel yaşamlarında 
ihtiyaç duyacakları mal ve hizmetleri 
daha uygun fiyata, üyelerimize özel 
koşullarda alabilmeleri amacıyla 

Odamız üniversiteler, özel okullar, sağlık 

kuruluşları, bankalar ve şirketler gibi kuruluşlarla 
imzaladığı indirim protokolleri devam ediyor. 
Protokollerle ilgili daha detaylı bilgi almak 
isteyen üyelerimiz Odamız Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Birimi ile iletişime geçebilir.

İZMİr EKONOMİ 
ÜNİVErSİTESİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi 
tarafından üyelerimiz ve 1’inci derece 
yakınları İzmir Ekonomi Üniversitesi 
eğitim hizmetlerinden %15 indirimli 

yararlanabilecek. İndirim üyelerimizin 
ve 1. derece yakınlarının, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi ücretli 

bölümlerinden birini kazanması 
halinde geçerli olacak.

ArGESOFT A.Ş.
ARGESOFT AŞ tarafından, 

üyelerimizce yaptırılacak web sitesi ve 
yazılım çalışmaları için %50 indirim 

uygulanacak. Protokol süresi 30 Ekim 
2018 tarihinde sona erecek.

KÜÇÜK ŞEYlEr 
aNaOkuLu

Küçük Şeyler Anaokulu tarafından 
üyelerimizin çocuklarına, 36 haftalık 

anaokulu eğitimi için 13.500 TL yerine 
12.000 TL üzerinden fiyat uygulayacak. 
Küçük Şeyler Anaokulu’nun, 36 hafta 

eğitim için bir defaya mahsus 1.150 TL 
kırtasiye ücreti talep etme hakkı saklıdır. 

Protokol 5 Haziran 2018 - 5 Haziran 
2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

ktO kaRatay 
ÜNİVErSİTESİ
Üyelerimiz ve 1’inci derece 

yakınları KTO Karatay Üniversitesi 
eğitim hizmetlerinden %5 

indirimli ayrıca 8 taksit imkânı ile 
yararlanabilecek. İndirim üyelerimizin 

ve 1‘inci derece yakınlarının, 
KTO Karatay Üniversitesi ücretli 
bölümlerinden birini kazanması 

halinde geçerli olacak.

TEOl Dİl OKUllArı
TEOL Dil Okulu Fethiye Şubesi 

ile Odamız arasında yapılan protokole 
göre üyelerimiz, 1’inci derece 

yakınları ve çalışanları TEOL Dil 
Okulu kurslarından %15 indirimli 

faydalanabilecek. Protokol 6 Haziran 
2018 - 7 Haziran 2019 tarihleri 

arasında geçerli olacak.

YÖNTEM PATENT /POZİTİF 
PATENT DANıŞMANlıK - 

KAğAN ATEŞ
Odamız ile Yöntem Patent arasında 

yapılan protokol kapsamında marka 
başvurusu için hizmet almak isteyen 
üyelerimiz, 900vTLv+vKDV yerine 

750 TL + KDV (başvuru ücreti dâhil) 
hizmet bedeli ödeyecek. Protokol 19 

Haziran 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri 
arasında geçerli olacak.

Sİ-SEr İŞİTME 
cİHAZlArı SAN. VE 

Tİc.A.Ş.
Si-Ser İşitme Cihazları firması 

tarafından üyelerimize %30 indirim 
uygulanacak; montaj hizmeti ve 1 yıllık 

pil ücretsiz olarak verilecek. Odamız 
ile Si-Ser İşitme Cihazları arasında 
yapılan protokol 18 Ağustos 2022 

yılına kadar geçerli olacak.

İNGİlİZ KÜlTÜr VE Dİl 
OkuLLaRI

İngiliz Kültür ve Dil Okulu Fethiye 
Şubesi ile Odamız arasında yapılan 
protokole göre üyelerimiz, 1’inci 

derece yakınları ve çalışanları TEOL 
Dil Okulu kurslarından %40 indirimli 
faydalanabilecek. Protokol 12 Haziran 

2018 - 12 Haziran 2019 tarihleri 
arasında geçerli olacak.

İlK ADıM KrEŞ
İlk Adım Kreş tarafından 

üyelerimizin çocuklarına ve 
üyelerimizin çalışanlarının çocuklarına 

liste fiyatı üzerinden %15 indirim 
uygulanacak. Protokol 27 Haziran 
2018 - 27 Haziran 2019 tarihleri 

arasında geçerli olacak.
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Bisikletle 
İsviçre
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Rotamızın orta noktası 
Villeneuve Şehri
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Yakın bir zamanda, bisiklet, 
hayattaki birçok alanın 
içerisine direkt olarak etki 
etti. Sadece sportif anlamda 

değil, dekoratif olarak da neredeyse her 
yerde bisiklet konseptlerine rastlıyoruz 
sıklıkla. Gidilen herhangi bir mekânın 
duvarında veya bahçesinde bisiklet 
görüyoruz. Bir nevi, modernliğin ve 
minimalizmin simgesi gibi. Yeni nesil 
kahveciler bisikletsiz yapamıyor. Yeni 
nesil teknolojinin içerisinde basit bir 
makine olarak hep bisiklet var. Yeni 
nesil gezginler için de öyle. Gezmenin, 
keşfetmenin, tecrübe etmenin 
merkezinde bisiklet var artık. Çünkü 
bir yerin detayına ulaşmak istiyorsanız, 
araba yetersiz kalıyor. Motorlu taşıtlar 
yalnızca çizilen yollar çerçevesinde 
size olanak sunuyor. Fazlası için 
bisiklete ve yürümeye ihtiyacınız var. 
Yolunuz uzunsa yürümek de fayda 
etmiyor. Evet, yollar aşınmıyor belki; 
ama ayak tabanları bir süre sonra pes 
ediyor. Bir de bakıyorsunuz, elinizde 
bisikletten daha iyi bir alternatif 
kalmamış. Bu durumu tek taraflı 
bir yararlanma olarak düşünmeyin. 
Bisiklet, kommensalist ve mutualist 
beslenmenin ürünü. Aydan Çelik’in ‘Bi 
Tur Versene’ isimli kitabındaki bisiklet 
manifestosunda bahsettiği gibi, 
“Bisiklet eşitliktir: Bazen o sizi taşır, 
bazen siz onu. Bisiklet özgürlüktür: 
Ferman padişahın, dağlar (yollar) 
bizimdir.” Bu farkındalığı İspanyollar 

iyi bilir. Mayorka’nın bisiklet turizmi 
ile olan ilişkisini henüz iki teker 
sürmemiş olanlar bile anlatır. İspanya, 
Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika 
gibi, İsviçre de iki tekerden nasibini 
fazlasıyla alan ülkeler arasındadır. 
İnsanlar, politik tarafsızlığı ile nam 
salmış bu ülkeye gelmek ve gezmek 
için bisiklet turları organize eder. 
Yahut, organize edilmiş turlara dahil 
olur. 

Gelin, bu tur parkurlarında 
gördüklerimi ve yaşadıklarımı bir de 
ben anlatayım.

Orta Avrupa’nın en büyük ikinci 
tatlı su gölü olarak bilinen Leman 
Gölü, İsviçre’nin ve aslında Fransa’nın 
konum açısından önemli bölgelerinden 
biri. Zira gölün bir yakası İsviçre 
sınırındayken diğer yakası Fransa sınırı 
içerisinde kalmakta. Gölün çevresi 
toplam 190 kilometre. Cenevre, Lozan, 

Montrö, Evian ve Thonon 
gibi önemli şehirlerle 
çevrelenmiş durumda. 
Kara parçasının ve suyun 
birleştiği yerlere konulanmış 
şehirler, turistik açıdan 
ziyaretçilere olağanüstü 
görüntüler sunuyor.  

Cenevre’den başladığım, 

Leman Gölü’nü çevrelediğim ve 
Cenevre’de bitirdiğim iki günlük 
bisiklet turu, beni gördüğüm yerler 
hakkında her zaman olduğundan daha 
fazla düşündürdü. Leman Gölü olarak 
adlandırılan su birikintisinin etrafında 
bisikletle seyretmek, bugüne kadar 
kat ettiğim yolları kafamda sıralama 
yarışına soktu. Hal böyle olunca da, 
söz konusu seyri yazıya dökmek 
mecburi bir amme hizmetine büründü.

Tura Cenevre’den başlayıp gölü saat 
yönünde turlamak eğim konusunda 
aksi yönden daha kolay. Ayrıca, 
Villeneuve’de (gölün orta noktası 
sayılır) konaklayacak olmam sebebiyle 
de, ilk gün, kilometre olarak ikinci 
güne nazaran daha fazla mesafe gitmek 
istedim. Cenevre’den çıkıp Nyon’a 
doğru yol aldığınız anda solunuza 
yeşilliği ve bağları alıyorsunuz. Sağ 
tarafınız ise yer yer yeşillik, yer 
yer ev, evlerin bittiği yerde de göl. 
Zaman zaman, İşviçre’yi mesken 
bellemiş FIBA, UEFA gibi uluslararası 
organizasyonları görüyorsunuz. Nyon’a 
kadar neredeyse çift şerit bisiklet yolu 
mevcut. Bisiklet yolu, Nyon’dan sonra 
genelde araba yolu ile ortaklaşıyor. 
Ama manzarada bir farklılık yok. Sağlı 
sollu bağ evleri her yer. Morges’a kadar 
olan kısımda manzara oldukça benzer. 
Morges ise bir anda farklılaşıyor. 
İşviçreliler için tam bir sahil kasabası 
kıvamında. Tamamen yazlık dizayn 
edilmiş müstakil villalardan oluşuyor. 
Mevsimsel yaşanan bir bölge gibi. 
Hayat oldukça durağan ve rahat. 
Morges’dan hemen sonra en büyük 
yerleşim yerlerinden biri olan Lozan 
geliyor. Belki de gölün etrafındaki en 
büyük şehir.  Şehrin hemen girişinde 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi yer 
alıyor. İçine girip Lozan Olimpiyat 
Müzesi’ni (Olympic Museum 
Lausanne) gezemediğim için üzgünüm. 

Nyon’da üzüm bağları

Tarihe tanıklık eden taş 
evleriyle film platolarını 

andıran Yvoire Köyü
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İnönü'yü andıktan sonra Lozan'dan 
ayrılıp Montrö için yola çıktığımda, 
o zamana kadar arkamızdan gelen 
bisikletçiler, karşımızdan da gelmeye 
başlıyor. Ülkede gerçekten de herkes 
bisiklete biniyor. Zihnimde hâlâ 
Morges’un rahatlığı, Lozan’ın güzelliği 
varken, Montrö’ye varmanın ilk durağı 
olan Vevey’e ulaşıyorum. Vevey’i 
gördüğüm anda parkurun en güzel 
bölgesi ilan ediyor ve burada yaşanır 
ha, diyorum. Fakat tüm denklem 
Montrö’yü gördüğüm anda bozuluyor. 
Bisikletle olmanın avantajını kullanıp 
araba yolu yerine göl kenarından 
gittiğim için Montrö’nün bütün 
sahil güzelliğine şahit oluyorum. 
Benzetmede hata olmaza sığınarak 
söylemek gerekirse, tüm Montrö, 
İstanbul’un Bebek ve Arnavutköy’ü 
gibi. Sahil müthiş güzel, paralelindeki 
kara yolunun üst tarafına doğru şehir 
yokuş yukarı uzuyor. Kordon boyu 
devam ederken Freddie Mercury 
heykelinde dikiliyorum. Zat-ı 
muhterem daha önce burada yaşamış. 
Tur bitiminde internetten baktım, vakti 

zamanında Montrö’de kayıt stüdyosu 
satın almış. Hatta son albümü ‘Made 
in Heaven’ı burada kaydetmiş. Bölge 
ile alakalı barış ve sakinliğe vurgu 
yapmış. Montrö’nün ne kadar güzel 
bir yer olduğunu anlamak için Freddie 
Mercury’e inanmanız yeterli. Bu arada, 
Vevey’de de Charlie Chaplin heykeli 
varmış. Heykel, CC’nin orada 25 yıl 
geçirmesi adına yapılmış. Özetlemek 
gerekirse, Leman Gölü’nün favori 
büyükşehri Montrö.

80 km sonrası bir viyadük geçip 

Villeneuve’e vardım. Burası, Montrö’ye 
göre fiyat anlamında daha makul bir 
yer. Ayrıca gölü turlamak isteyen 
biri için orta nokta sayılır. Viyadüğü 
geçerken net bir şekilde anlaşılıyor 
ki, şaraba gönül vermiş insanlar, 
buldukları en ufak toprak parçasına 
üzüm bağı kurmuş. Yol ile tren rayları 
arasında kalan eğimli, küçücük alan 
bile bağlarla kaplı.

İkinci günkü Villeneuve-Cenevre 
parkuru için hazırdım. Rotanın daha 
fazla yeşillik ve Fransa içerdiğini 

Güzergah –Leman Gölü  
Bisiklet Rotası 
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Kendine has mimarisiyle 
dikkat çeken evler ve eşsiz göl 

manzarası bize eşlik etti.

biliyordum; ama esas amaç, gücüm 
kalırsa Yvoire'e uğramaktı. O nokta, 
fazladan 19 km daha demekti. 
Villenevue'den ayrıldıktan sonra 
ormanın içine daldım ve meşhur 
Rhone Nehri’ni geçtim. Leman’ın 
güney yakası daha küçük yerleşim 
yerlerinden oluşuyor. Çok da fazla 
bir yol gitmeden Saint-Gingolph’a 
gelerek İşviçre’den Fransa sınırına 
geçiş yapmış oldum. Bu yakanın 
iki büyük şehri Evian ile Thonon. 
Evian’da tabii ki de su içtim. Denilene 
göre Cenevre’deki vatandaşlar yiyecek 
alışverişi için Fransa tarafına gelirmiş. 
Avro Bölgesi’nin daha ucuz olması 
sebebiyle sebze, balık ve et ihtiyaçlarını 
bu yakadan temin ederlermiş. Bir de, 
güney yakasından kuzey tarafına, yani 
Lozan yönüne deniz (göl) otobüsü 
çalışıyor. Fethiyeliler bu otobüsü iyi 
bilir; zira Fethiye-Rodos arası çalışan 
ilk kızaklı tekne, Leman Gölü’nde 
çalışan eski tekne. Ve sonunda 
parkurun gizemli bölgesine giriş 
yapıyorum. Yvoire gerçekten de Game 
Of Thrones ve Harry Potter çekimleri 
için doğal bir set ortamı gibi. Büyülü 

ve oldukça gizemli bir havası var. Fakat 
şöyle bir durum söz konusu: Michelin 
yıldızlı restoranlar saat 14.00 ile 18.00 
arası müşteri almıyor ve dinlenmeye 
çekiliyor. Dolayısıyla küçük kafelere 
razı oluyorsunuz. Yvoire’den sonra 
duraklamadan Cenevre’ye devam 
ettim. Son 10 km neredeyse pedal 
çevirmeden yokuş aşağı iniliyor. 

Fransa’dan İsviçre’ye giriş yapılan 
yerin hinterlandı, şarap bağlarının 
sıklıkta olduğu bölge. Caves Ouvertes 
Geneve adlı etkinlik, her yıl bir kez 
gerçekleşen ve o bölgedeki şarap 
üreticilerinin halka tadım yaptırdığı 
gün anlamına geliyor. Sistem şöyle 
işliyor: Kendine bir tane kadeh 
alıyorsun. 10-15 Frank arası bir fiyat. 

O kadehle üreticilerin bağlarına 
gidip sınırsız ve ücretsiz şekilde 
tadım yapabiliyorsun. Beğendiğin 
şarap ve şampanyayı satın alıp eve 
götürüyorsun. Şarabın yanında aperitif 
ikramları da oluyor. Bu bağlar arasında 
otobüs çalışıyor; fakat bisiklet, birkaç 
bağ gezmek isteyen için en iyi ulaşım 
aracı. Dediğim gibi, etkinlik yılda 
sadece bir gün gerçekleştiriliyor.

Bisiklet olmasa iki gün içerisinde 
bu kadar yer gezemezdim, bu kadar 
doğaya karışamazdım, bu kadar anı 
biriktiremezdim. Tren veya araba veya 
motor beni kesmezdi. Her yerinde 
bisiklet yolu ve tabelası olan, uğruna 
tek günlük yarış düzenlenen Leman 
Gölü’nü gezmek için de bisikletten 
başkası ayıp olurdu. Bisiklet kiralamak 
size günlük 25 franga mal oluyor. 
Farklı bisiklet rotalar bulmak için 
de internette birçok kaynak var. 
İsviçre’deki bütün bisiklet rotalarını 
derleyen siteyi de paylaşarak bisikletin 
üstünden iniyorum. Ruble sesiniz 
eksik olmasın.

www.schweizmobil.ch
BORA TÜRKOĞLU

Leman Gölü çevresindeki  
en güzel şehir Mortrö
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TARİH FUAR ADI  YER DÜZENLEYİCİ
15 Eylül  İNTARF 2018 7. İnegöl Tarım Fuarı  Merpa Pazar Alanı Kompleksi Modef Fuarcılık 

4- 6 Eylül  TISSUE WORLD- İstanbul 2018 İstanbul Kongre Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık 

4- 8 Eylül  Sivas 5.Tarım ve Hayvancılık ve Gıda Fuarı Kongre ve Fuar Merkezi  Shov Fuarcılık 

5-7 Eylül DISCOP İSTANBUL Haliç Kongre Merkezi Globus Fuar Kongre Yönetimi 

5-8 Eylül  Food İstanbul 2018 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul Fuarcılık 

5-8 Eylül DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2018 Karaevli Fuar Alanı/Tekirdağ DLG Fuarcılık 

5-8 Eylül İTVF Prototip 18/19 İstanbul TV Forum ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi Globus Fuar Kongre Yönetimi 

5-9 Eylül Worldfood İstanbul 2018 26. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E Uluslararası Fuar ve Tanıtım 

6-9 Eylül Uşak 4. Ege Tarım Hayvancılık,  Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları,  Kemal Öz Çok Amaçlı Fuar Alanı  GL Platform Fuarcılık 

 Tarım Makineleri, Sera Teknolojileri Fuarı

6-9 Eylül 8. Afyonkarahisar Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri (AFTAR)  Kültürpark Belediye Fuar Alanı ART Fuar

6-9 Eylül Bubex, Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı  Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos/Bursa Network Fuarcılık

6-9 Eylül Citytech 12. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

6-9 Eylül Flora Garden 3. Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

6-9 Eylül SU-TEK 2. Su ve Su Teknolojileri Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alan/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

6-9 Eylül CM EXPO İş İnşaat Makineleri ve Ekipmanları Fuarı Antalya Boğaziçi İhtisas Fuarcılık 

6-9 Eylül 43. Uluslarararası Gamex / Robotex /Compex Bilgisayar Robot Teknolojileri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/İstanbul Rönesans Fuarcılık 

 ve Bilgisayar Oyunları Fuarı

6-9 Eylül Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi, Makine ve Ekipmanları Fuarı Sorgun TSO Fuar Alanı/Yozgat Kobi Fuarcılık 

7-16 Eylül 87. İzmir Enternasyonal Fuarı  Uluslararası İzmir Fuar Alanı –Kültürpark İZFAŞ İzmir Fuarcılık 

12-13 Eylül Hac ve Umre Turizm Hizmetleri Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/ İstanbul Grup Medya Fuarcılık

12-13 Eylül Ankatek 2018 Metal İşleme Makineleri, Kaynak Delme Teknolojileri Fuarı Ostim Stadyumu Alanı/Ankara 4M Fuar Organizasyon 

12-15 Eylül Metalexpo Eurasia - İstanbul Demir, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Sky Fuarcılık

12-15 Eylül Steel Expo, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Sky Fuarcılık 

13-15 Eylül Saha Expo İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 

13-16 Eylül ICS İstanbul Construction Show İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Pozitif Fuarcılık 

13-16 Eylül GIDA-TEK 8. Gıda ve Teknolojileri Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

13-16 Eylül ANKA-PAK 2. Ambalaj ve Paketleme Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

13-16 Eylül 29. Uluslararası Züchex,  Züccaciye Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/İstanbul Life Media Fuarcılık 

 Ev Gereçleri Fuarı

13-16 Eylül ENTECH İstanbul Fuar Merkezi -Yeşilköy CNR Uluslararası Fuarcılık 

13-16 Eylül WINDOOR WORLD Fuar İzmir Alanı – Gaziemir/İzmir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 

14-15 Eylül 12. Hac ve Umre Arap Turizm Hizmetleri Fuarı WOW Kongre Merkezi Yeşilköy/İstanbul Grup Medya Fuarcılık 

18-20 Eylül 3. Proses Otomasyonu Zirvesi ve Sergisi WOW Kongre Merkezi Yeşilköy/İstanbul ST Alternatif Fuarcılık 

19-21 Eylül 6. Kırşehir Tarım ve Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarı Kapalı Teşhir Salonları /Kırşehir Demos Fuarcılık 

19-22 Eylül İstanbullight 11. Uluslararası Aydınlatma, Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi İstanbul Fuar Merkezi –Yeşilköy/İstanbul UBM NTSR Fuar 

19-23 Eylül Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İkon Fuarcılık 

19-23 Eylül Trakya 13. Tarımtech 2018 Lüleburgaz Semt ve Fuar Alanı/Kırklareli Renkli Fuarcılık 

19-23 Eylül Tüyap Erzurum Tarım Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Tüyap Anadolu Fuarları 

19-23 Eylül Tüyap Erzurum Hayvancılık Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi Tüyap Anadolu Fuarları 

20-23 Eylül Farm Boss - Eskişehir 8. Uluslararası Tarım Fuarı  Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi Expolink Fuarcılık 

20-23 Eylül Agrotec 2018 22. Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

20-23 Eylül 2. Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt ve Yem Endüstrisi Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

20-23 Eylül 2. Tohum ve Fidancılık Fuarı AKM Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı/Ankara İnfo Uluslararası Fuar 

20-23 Eylül İstanbul Beauty and Wellness Show İstanbul Fuar Merkezi -Yeşilköy İstanbul Fuarcılık 

20-23 Eylül Sign İstanbul-2018 20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İFO İstanbul Fuar 

20-23 Eylül Konfeksiyon Makinesi 2018 26. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/İstanbul Tüyap İhtisas Fuarları 

 ve Makine Yan Sanayileri Fuarı

20-23 Eylül GURME 2018  11. Çukurova Gıda  ve Yöresel Lezzetler Fuarı  Tüyap Adana Uluslararası  Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık 

20-23 Eylül Elazığ İnşaat Mobilya,  Dekorasyon ve Teknolojileri Fuarı Fuar ve Sergi Alanı Start Fuarcılık 

20-23 Eylül MEBEX, Alt Yapı, Üst Yapı Malzemeleri, Belediye İhtiyaçları ve Şehircilik Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi/Gaziantep  Plexus Fuarcılık 

20-23 Eylül ÇEV-TECH, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi/Gaziantep  Plexus Fuarcılık 

20-23 Eylül Decoboss- Batı Karadeniz 2. Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı  Çaycuma Fuar Alanı/Zonguldak Expolife Fuarcılık 

25-30 Eylül Diyarbakır 6. Kitap Fuarı 2018 Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 

25-30 Eylül Konya 6.  Otoshow 2018 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi Tüyap Konya Fuarcılık 

25-30 Eylül Türkiye Ev ve Mutfak Gereçleri Üreticileri, İhracatçıları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy Pozitif Fuarcılık 

25-29 Eylül Hometex 2018 İstanbul Fuar Merkezi -Yeşilköy İstanbul Fuarcılık 

26-29 Eylül 5. Uluslararası Sleep Well Expo 2018 İstanbul Fuar Merkezi- Yeşilköy Voli Fuar 

26-30 Eylül Samsun 4. Tarım Fuarı 2018  Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 

27-29 Eylül 4. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları Kahramanmaraş Belediye Fuar Merkezi ECR Fuarcılık 

27-29 Eylül Promosyon Show İstanbul Fuarı Pulman Convention Center- Yenibosna/İstanbul Sky Fuarcılık 

27-29 Eylül İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/İstanbul Afanya Fuarcılık 

27-30 Eylül İzmir Emlak Gayrımenkul ve Yatırım Fuarı Fuar İzmir Alanı - Gaziemir  Elit Fuarcılık 

27-30 Eylül AIREX -İstanbul Airshow     12. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı Atatürk Havalimanı A 14 Apronu  MİNT Fuarcılık 

Fuar takvimi
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27-30 Eylül 9. Van Turizm ve Seyahat Fuarı Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi Ajansasya Fuarcılık 

27-30 Eylül Farmers’  Fairs -Batı Karadeniz 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Çaycuma Fuar Alanı/Zonguldak Expolink Fuarcılık 

27-30 Eylül İzmir Anne, Bebe, Çocuk Fuarı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Expotim Uluslararası Fuar  

27-30 Eylül Türk Diş Hekimleri Birliği Expodental 2018 ATO Kongre ve Sergi Sarayı/Ankara Türk Diş Hekimleri Birliği Fuar 

28 Eylül- 7 Ekim Manisa Kitap Fuarı  Manisa Belediyesi Fuar Merkezi SNS Fuarcılık  

29 Eylül -7 Ekim Avrasya Boat Show 2018    İstanbul Fuar Merkezi/ Yeşilköy Pozitif Fuarcılık  

2-7 Ekim Çukurova 12. Mobilya - Dekorasyon Fuarı  Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık  

2-7 Ekim MAKTEK AVRASYA 2018   Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/İstanbul Tüyap Tüm Fuarcılık 

2-8 Ekim Boat Show Eurasia Viaport Marina- Tuzla/İstanbul Via Fuarcılık 

3-6 Ekim  3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı İstanbul Kongre Merkezi MCI Fuarcılık 

3-6 Ekim Aymod 21. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi -Yeşilköy Pozitif Fuarcılık 

3-10 Ekim Interior Design Show Turkey Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 

3-7 Ekim  4.Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı Kültür ve Sanat Etkinlik

3-7 Ekim  Kastamonu Ahşap Fuarı     Kuzeykent  Kapalı Pazar Yeri Alanı Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri 

3-7 Ekim Antalya Mobilya Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antalya Tüyap Tüm Fuarcılık 

4-7 Ekim   Buildeast Yapı, İnşaat, Dekorasyon Fuarı    OFM Ortadoğu Fuar Merkezi/ Gaziantep      Akort  Fuarcılık 

4-7 Ekim  Gaziantep Gayrimenkul Fuarı    OFM Ortadoğu Fuar Merkezi / Gaziantep  Akort Fuarcılık 

4-7 Ekim  PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı Altınpark Anfa Expo Center Fuar

 4-7 Ekim 11.KIDS Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun Ve Oyun Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy Spielwarenmesse Middle  

   East Fuarcılık 

4-7 Ekim Elazığ Tarım,  Tarım Makineleri, Gıda Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Fuar ve Sergi Alanı Start Fuarcılık

5-7 Ekim Biga 8.Gıda Tarım, Hayvancılık  ve Teknolojileri Fuarı Biga Fuar Alanı-Çanakkale Renkli Fuarcılık 

6-14 Ekim Kitap Fuarı Özdilek AVM Yanı-Eskişehir Eylül Fuar Organizasyon

9-13 Ekim Bursa 16.Uluslararası Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık

9-13 Ekim Bursa 11.Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Hayvancılık Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi  Tüyap Bursa Fuarcılık 

10-12 Ekim Premiere Vision İstanbul    İstanbul Kongre  Merkezi International Fashion Fair İstanbul   

   Moda Fuarcılık

11-13 Ekim  Ankara Lojistik Zirvesi Ankara Lojistik Üssü – Kahramankazan/Ankara Türkel Fuarcılık

11-13 Ekim İstanbul Su Kongresi ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi İnfoloji Fuarcılık 

11-14 Ekim Biltek/ Bilim ve Teknoloji Fuarı Bilim ve Teknoloji Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Network Fuarcılık

  Merinos/Bursa 

11-14 Ekim 16.Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Medya Fors Fuarcılık

11-14 Ekim Isaf Security Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Marmara Tanıtım Fuarcılık 

11-14 Ekim Isaf Fire & Rescue Fuar İstanbul Fuar Merkezi Marmara Tanıtım Fuarcılık 

11-14 Ekim Isaf Safety & Health Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Marmara Tanıtım Fuarcılık 

11-14 Ekim Isaf  IT Security Fuarı İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy Marmara Tanıtım Fuarcılık 

11-14 Ekim Isaf Smart Home Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Marmara Tanıtım Fuarcılık 

11-14 Ekim  PROMOTÜRK Kurumsal İletişim ve Promosyon Ürünleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 

11-14 Ekim İstanbul Jewelry Show  İstanbul Fuar Merkezi UBM Rotaforte Uluslararası  

   Fuarcılık

11-14 Ekim  İntemak 2.Doğu Marmara İnşaat, Yapı Malzemeleri ve İş Makineleri Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi Kocaeli Tüyap Anadolu Fuarları

11-14 Ekim 1.Bölgesel Kalkınma Fuarı Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi-Van New İpekyolu Fuarcılık

11 Ekim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi-Ankara Ankara Akare Fuarcılık 

13-14 Ekim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Hilton Bosphorus Convention Center-İstanbul Akare Fuarcılık

13-14 Ekim I-TECH Ankara Teknoloji Kongre ve Fuarı Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi Ankara HHB Fuar Organizasyon 

13-17 Ekim 31. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı                                  Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık 

13-17 Ekim 21.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık 

 - Promatt özel bölümü

16 Ekim  Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Dedeman Bostancı Hotel Convention Center-İstanbul Akare Fuarcılık

16-18 Ekim  4.Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi  WOW Kongre Merkezi-Yeşilköy/İstanbul ST Alternatif Fuarcılık

16-18 Ekim 1.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi WOW Kongre Merkezi-Yeşilköy/İstanbul ST Alternatif Fuarcılık
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16-21 Ekim Samsun 3.Otoshow Fuarı Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık

17-19 Ekim SHOEXPO İzmir   “44.Ayakkabı ve Çanta Fuarı” Fuar İzmir Alanı  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 

17-19 Ekim Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir Alanı İZFAŞ İzmir Fuarcılık 

17-20 Ekim Interfresh Meyve, Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antexpo Fuarcılık

17-20 Ekim MAYFU Manisa 5.Ayakkabı Moda Fuarı Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Manisa Belediyesi SNS Fuarcılık 

  Fuar Merkezi

17-20 Ekim Emlak 2018  - Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı İstanbul Fuar Merkezi   1) İstanbul Fuarcılık  

   2) CNR Uluslararası 

18 Ekim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları   İzmir Hilton Oteli Akare Fuarcılık 

18-20 Ekim 9. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür  ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir  Avrasya Fuarcılık

18-21 Ekim Diyarbakır EV’leniyoruz               Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık

18-21 Ekim  Diyarbakır Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım 

18-21 Ekim  Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Batman Fuar ve Sergi Alanı 

   Start Fuarcılık 

18-21 Ekim  Batman İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı Start Fuarcılık

18-21 Ekim Eskişehir Yapı, Dekorasyon ve Gayrımenkul Fuarı Çamlıca Fuar Alanı  Expolink Fuarcılık

18-21 Ekim 10.Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi  Tüyap Konya Fuarcılık

18-21 Ekim 10.Gıda İşleme, İçecek Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi  Tüyap Konya Fuarcılık 

18-21 Ekim Konya Süt Endüstrisi Fuarı Konya Süt, Sütlü Mamüller ve Endüstri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi  Tüyap Konya Fuarcılık

20 Ekim  Eğitim, Yutrdışı Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Fuarı Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi Kampüsü-İstanbul ISF Fuarcılık

20-29 Ekim 9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı Konyaaltı Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi NAP Fuarcılık

22 Ekim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi-Ankara İstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım

24 Ekim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı  İzmir Hilton Oteli İstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım

24-27 Ekim Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı  Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 

24-27 Ekim Anamur Agrodays- 5.Anamur Tarım ve Gıda Fuarı Anamur Sehit Atanur Bal Fuar Merkezi/Mersin Pozitif Fuarcılık

24-27 Ekim İstanbul 10.Kauçuk Endüstrisi Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 

24-28 Ekim İstanbul Tasarım Haftası Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı  IDF Uluslararası Fuarcılık

24-28 Ekim  YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 

24-28 Ekim HOSTECH BY TUSID 2018 İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık

25-27 Ekim 8. Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı Döküm Ürünleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-İstanbul Hannover Messe Ankiros Fuarcılık

25-27 Ekim 14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-İstanbul Hannover Messe Ankiros Fuarcılık

25-27 Ekim 13.Uluslararası Demir Dışı Metaller Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi -İstanbul Hannover Messe Ankiros Fuarcılık

25-27 Ekim GESS Turkey 2018 WOW Kongre Merkezi-Yeşilköy/İstanbul İFO İstanbul Fuar Hizmetleri

25-27 Ekim İnterdye & Textile Printing Eurasia 2018 İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık 

25-27 Ekim Adhesive & Sealant Eurasia 2018 İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık T

25-27 Ekim 4. Uluslararası Eurasian Composites Show İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık

25-27 Ekim HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi Fuarı Pullman Airtport Hotel Convention Center-İstanbul Ekspoturk Fuarcılık

25-28 Ekim Sakarya Tarım Hayvancılık Makineleri Teknolojileri Fuarı Hendek Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı Sakarya GL Platform Fuarcılık 

25-28 Ekim Butur / Turizm Fuarı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Merinos/Bursa Network Fuarcılık

25-28 Ekim Göller Bölgesi-Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi/Isparta Detay Fuarcılık 

26 Ekim IEFT Yurtdışı Eğitim FuarıDedeman Otel – Bostancı / İstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım

26-28 Ekim        Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları                                                     Grand Cevahir Kongre Merkezi-İstanbul                    Vestiyer Akademi Eğitim  

                         ve Fuarcılık

27-28 Ekim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul Kongre Merkezi    İstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım

30 Ekim-4 Kasım Diyarbakır 4.Otoshow 2018 Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık

31 Ekim-3 Kasım EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı 2018 İstanbul Fuar Merkezi  İstanbul Fuarcılık

31 Ekim-3 Kasım Avrasya Ambalaj 2018 - İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık

31 Ekim-3 Kasım FOOD-TECH EURASIA 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi-İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık

31 Ekim-3 Kasım 5.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi Kocaeli Tüyap Anadolu Fuarları 
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EYLÜL-EKİM 2018

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/09/2018 10/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   
  Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 11/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere  
  Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi   
  Bildirimi ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine  
  İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel   
  Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin  
  (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve   
  Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla   
  İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı  
  ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve   
  Ödemesi
01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre  
  Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga   
  Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken  
  Damga Vergisinin Beyanı
16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait  
  Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim  
  Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre  
  Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga   
  Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken  
  Damga Vergisinin Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu 
  (Form Ba)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 
  (Form Bs)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu 
  (Form Ba)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 
  (Form Bs)
01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
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01/10/2018 09/10/2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait  
  Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2018 10/10/2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim  
  Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine   
  İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim  
  Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin  
  (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve   
  Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi  
  ve Ödemesi
01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve  
  Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve   
  Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili  
  Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 23/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   
  Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2018 23/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile  
  Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme  
  Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2018 23/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   
  Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2018 23/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi  
  ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken 
  Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2018 24/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2018 24/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2018 24/10/2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait  
  Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/10/2018 25/10/2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim  
  Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   
  Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi  
  ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken 
  Damga Vergisinin Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   
  Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.   
  Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme 
  Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
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Mübadelenin değişmeyen acıları 
ile yurtlarından koparılan, zor ve 
zahmetli yolculuklarla Ege’nin 

lacivert dalgalarını aşarak Antalya’ya 
ulaşmayı uman ancak vapur arızalanınca 
Fethiye’de, Fethiyelilerle kaderleri kesişen 
roman mübadillerin öykülerinin izini 
süren yazar; iç içe geçmiş yaşamların 
zenginliği ile farklı bir yakın dönem 
Fethiye öyküsü sunuyor “ İnce Sazdan 
Buselik Makamında “ ile.

Okudukça; Bu zenginliğin izlerini sizde 

keşfedeceksiniz.
Langaza Ovası’ndan Fethiye’ye uzanan 

bu yolculukta Nimoş’un, Mehmet Ali’nin, 
Ayten’in ve Hamam Sokağı’nda hayatlarını 
sürdüren diğer insanların, bacaları 
tüten diğer evlerin tüm dertlerine ve 
mutluluklarına ortak olacaksınız. 

Hamam Sakağı’nda ikindi vakti 
başlayan hayatlar, curcunalar, düğünler 
sizleri zaman zaman gülümsetecek zaman 
zaman da hüzün yüreğinizin derinliklerine 
tatlı bir buse konduracak.   

Yasemin kokulu iklimlerden 
süzülüp çeşitli çiçeklere bulanan, 
hiçbir zaman hiçbirimizin sahip 

olamadığı rüzgârın özgürlüğünü, 
havayı içime çekiyorum. Altın renkli 
kumsallar, kutsal Xanthos Nehri’nin 
tatlı suyunun deniz ile sarıldığı, denizin 
içine doğru uzanan kumlar... 

Tatlı suyun karışmasıyla deniz 
suyunun aldığı  ‘baygın mavi’, ufukta 
parıldayan güneşin aydınlattığı mor 
dağlar, deniz menevişlenmiş geceden 
kalan yorgun dalgalar usulca Patara’nın 
sahillerini okşuyor. Yelkenlerini fora 
etmiş, pupa yelken yol alan koca koca 
guletler, tekneler, Apollonides’in 
tekneleri. Bir… Sonra iki…  Ve üçüncü 
tekneyi yaptırdı Apollonides. 

Birol Ganioğlu Bey ile kahvemizi 
içerken telefonla tekne konusunu 
konuşuyordu,  turizm arz-talep,  
ihtiyaca cevap veremeyen tekne sayısı, 
derken gülerek söze karıştım. Birol Bey 
kardeşim tekne var.  Sevecen ve şaşkın 
bir bakışla,  “Nerede var?”  diye sordu. 
Apollonides üçüncü teknesini yaptırdı,  
ondan isteriz, dediğimde yazmış olduğu 
güzel kitaplarını iyi okuduğumu anladı. 
Tatlı bir gülümseme kapladı yüzünü ve 
beraberce çıngıraklı kahkahalar attık.

Bu yöre,  bu insanlar bu kadar mı 
güzel anlatılır bu kitaplarda?  Alın 
kitapları elinize,  başlayın karıştırmaya. 
Sözlerini okumayın,  için,  yutun, 
diyebilirim. Hani vardır ya, bu havadar 

mekânda,  bu kutsanmış topraklarda,  
denizi yalayan rüzgârı teninizde 
hissettiğinizde,  kendinizi lodosa 
bırakmış martılar gibi,  özgür Olympos 
tanrıları gibi bahtiyar hissedersiniz.

Koşarken uzun sarı ipek saçları 
topuklarını döven ana tanrıça Leto… 
Adına,  Likya’da en büyük yeminler, 
yaratıcılığın,  üretkenliğin ve bereketin 
özü olan ana tanrıça Leto’ya edilirdi. 
Çocukları Apollon ve Artemis,  doğanın 
ve yaşamın düzenini denetleyip 
geliştiriyorlar ve sonlandırıyorlardı. 
Tanrıların vatanıydı Anadolu.

Kutsal kaynağı ‘bal’  isimli suyu 
barındıran Letoon’da,   Melite 
kaynağında yıkarlardı çocuklarını 
analar,  Likya uygarlığının en önemli 
kutsal alanı… Kutsal havuza girilir, 
arınılır, kutsal çeşmeden su içilir.  
Güzel kokulu günlük ağaçlarının 
altına uzanılır. Ağırlığınızdan arınıp 
neredeyse bedeninizden koptuğunuzu 
hissedersiniz.

Kızlarına Ase, 
erkek çocuklarına 
Mela adı verilirdi 
Likya’da. Akla kara, ışıkla karanlık 
arasında süregelen bu savaşı insanlık ve 
sanat kazanmaktadır. Apollon tanrının 
ışık saçan aydınlık parlak varlığını dile 
getirir. Antik çağ bilgeleri boşuna ışığın 
ülkesi dememişler buraya.

Kadını kutsallaştıran, annelik 
duygusunun itici gücüyle Syessa 
Ana’nın içindeki nehir sürekli akmaya 
devam ederdi. Gözlerinde mutlu bir 
yaşamın ışıltıları parlıyor,  sevinç ve 
hüznün iç içe geçtiği duygular... Syesa 
Ana’nın hayatı bu kıyılarda geçmiş,  
güneşin ona anlattığı bin farklı öyküyle 
teni yanıp kararmıştı. Bu sahillerin 
belleğine işlemiş kokularıyla birlikte 
sürüklenmiş,  anı yelpazelerin esintileri 
arasında Syessa Ana. Sevgisiyle 
yüreğini büyütmüş. Bu kutsanmış 
topraklar dünya durdukça ayrıcalıklı 
insanlara mekân olmaya devam 
edecektir.

Sevgili Birol Ganioğlu Bey’in yazmış 
olduğu Syessa Ana, Apollonides ve 
Nikolas kitaplarınla ufuklarımızı açtı, 
bu kutsal topraklardaki 2000 sene 
önceki yaşamı anlattı bizlere… Sonsuz 
teşekkürler ve yenilerini okumak 
dileğiyle. 

Sadık Öğretir
KALKAN-Temmuz 2018

İnce Sazdan Buselik 
Makamında

Telmessos Bilicisi Dizisi
Syessa Ana, Apollonides, Nikolas
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CEP KLİNİK
İLETİŞİM MERKEZİ

TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ

Merkez              Tel        : Taşyaka Mah. Fethiye Park İş Merkezi No: 7-8 : 0252 612 91 33 
Likya Şube                           Tel : Kesikkapı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. : 0252 612 93 33
Çarşı Şube              Tel : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Denizbank Yanı : 0252 614 60 61

LİKYA ŞUBESİ

OTOGAR MERKEZ

cepklinik_fethiye
cepklinik_likya @CepKlinikCarsi  @cepklinikfethiye1 @turkcellcepklnk
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Doğru İş 
ve Doğru Elemanı 

en kısa sürede bulun.

fethiyekariyer.com, 
FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın Üyelerine 
ücretsiz sunduğu bir hizmettir.

İŞ aradığınızda,
ELEMAN aradığınızda
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