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MECLİS BAŞKANI Osman ÇIRALI

Saygıdeğer Üyelerimiz,
Makri Dergisi’nin Değerli Okuyucuları;

Ülkemiz ve dünya zor bir dönem geçiyor. Yıllardır Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin sorunu gibi görünen terör artık bir dünya so-
runu haline geldi. Dünya'nın en önemli jeopolitik merkezlerinden biri olan Anadolu toprakları üzerine kurulu ülkemiz, pek çok 
konuda olduğu gibi bu durumdan da en çok etkilenen ülke oldu. 

Yıllardır ülkemiz sınırlarından ve sınırımıza yakın coğrafyalarda meydana gelen savaşlar ve terör olaylarında etkilenen insanlar 
için, ülkemiz bir umut kapısı oldu. Yaşanan bu insan hareketliliğinin ülkemiz ekonomisine ciddi etkileri söz konusu. Bir taraftan eko-
nomide yaşanan güvensizlik yatırım olanaklarını azaltırken diğer taraftan artan nüfus giderleri ile baş etmek durumunda kalıyoruz.

Yaşanan gelişmeler Muğla genelinde en çok turizm; Fethiye özelinde ise en çok tarım sektörünü etkiledi. Yaşanan olumsuz du-
rum, Odamız ev sahipliğinde düzenlenen 27.Muğla Odaları/Borsası Müşterek Toplantısı’nda bölgemizin idari ve siyasi yetkilileri ile 
paylaşıldı, çözüm önerileri sunuldu. 

Hükümetimiz de ekonomideki ve turizmdeki kötü durumu düzeltmek için Turizm Eylem Planı’nı faaliyete soktu; ancak eylem 
planının içeriğine baktığımızda Muğla gibi küçük, butik işletmeler için yeterli olmadığını görüyoruz. Gerekli revizyonun yapılması 
yönündeki talebimizi 27.Muğla Odaları/Borsası Müşterek Toplantısı’nda milletvekillerimize ilettik. Turizm Eylem Planı’nın, sektö-
rün talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini temenni ediyoruz. Yeni düzenlemelerle bölgemizdeki turizm işletmelerinin 
bu desteklerden daha çok faydalanmasını diliyor.

Hükümetimiz tarafından, turizm sektörüne yapılan destek yerindedir ancak ülkemiz turizminin 2016 sezonunu en az zararla 
atlatması için uygulamaya alınmıştır. Daha önce sizlerle bu sayfadan da paylaştığım gibi ülke ve bölge turizminde yeni bir hizmet 
anlayışına ihtiyaç duymaktayız. Bölgemiz bu anlamda coğrafyası ile doğa sporları, koyları ile mavi tur,  ören yerleri ile kültür turiz-
mi için çok geniş imkânlar sunuyor. Turizmcilerimiz dünyada değişen ve gelişen turizm anlayışını yakından takip etmeli, yelkenle-
rini bu rüzgâra çevirmeli ve bu doğrultuda yatırım yapmalıdır. 

Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yaptığımız araştırma ve projelerle üyelerimizi bu doğrultuda destekliyoruz. Tüm ça-
bamız ve çalışmamız öncelikle üyelerimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katmaktır.

2016 yılının huzurun ve ekonomide güvenin tesis edildiği bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Meclis Başkanı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

2016 yılının ilk üç ayında ülkemiz ne yazık ki şimdiye kadar görmediğimiz intihar bombacılarının kanlı terör eylemleri ile sarsıldı. 12 Ocak 
İstanbul Sultanahmet, 17 Şubat Ankara'da askeri lojmanların önünde, 13 Mart Ankara'nın kalbi Kızılay'da, 19 Mart 2016'da ise İstanbul İstiklal 
Caddesi'nde yaşanan bu terör eylemleri hepimizi derinden üzdü. Ankara'da ve İstanbul'da masum ve sivil insanlara yönelen vahşi terör eylemini 
şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. 

Bugün ülkemizin en önemli sorunu terör ve Ortadoğu'da yaşanan savaşın yol açtığı mülteci akınıdır. Artık ekonomiyi, işi, aşı, üretmeyi ko-
nuşmak yerine güvenlik ve huzurun sağlaması öncelikli talebimiz haline geldi. Can güvenliğimiz yoksa düşünce, ifade, din ve vicdan özgürlüğü-
müz de yoktur.  Üretim, yatırım, yatırımcı, istihdam da yoktur.

Yüzyıl önce bölgedeki enerji kaynaklarını ele geçirmek için Ortadoğu haritasını din ve mezhep farklılıklarına göre masa başında çizen küresel 
güçler, bugün aynı amaca başka yöntemleri kullanarak ulaşmak istemektedir. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bize dayatılan Sevr Anlaşması'nı yırtıp, 
dünyadaki tüm mazlum halklara örnek olacak bir istiklal mücadelesini vermiş bir millet olarak daha da kenetlenerek barış ve kardeşliği Anadolu 
coğrafyasında yaşatacağız. 

Kıymetli Üyelerimiz, 
Terörün ilçemiz ekonomisine yansımalarına baktığımızda en çok etkilenen sektör, turizm sektörü olmuştur. Rezervasyonlar geçen yıla göre 

yüzde 40 daha azalmıştır. Rusya ile yaşadığımız siyasi krizin Fethiye özelindeki en ciddi etkisi tarım sektöründe olmuştur. Fethiye ekonomisinin 
bel kemiği olan tarımda bu kriz yine üreticimizi ve köylümüzü olumsuz etkilemiştir. İhracatta lojistik maliyetlerimizi artırmıştır.  

Ancak bu olumsuzluklar bizleri yıldırmamalı. Her kriz içinde fırsatları da barındırmaktadır. Turizmde Avrupa pazarında yaşadığımız daral-
mayı yeni pazar arayışlarımızla hızlandırarak aşabiliriz. Bu amaçla odamız ilk defa bu yıl Güney Kore pazarındaki turizm potansiyelini harekete 
geçirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Yaş sebze meyve alanında ise Rusya'ya alternatif olabilecek Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik iş ge-
zisi çalışmalarına şimdiden başladık. 

Ayrıca bu sezonu turizmde kayıp yıl olmaktan çıkarmak amacıyla konaklama sektöründe eğitim çalışmasına ağırlık verdik. Hizmet kalitemizi 
yükseltmek amacıyla “Otelcilikte Davranış Standartları Geliştirme Projesi”Cne başladık. Proje kapsamında eğitim alan otel yöneticilerimiz ve 
çalışanları bu projenin meyvelerini önümüzdeki sezon mutlaka alacaklardır.

Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak moralimizi ve motivasyonumuz yüksek tutarak 
Fethiye'nin en önemli projeleri olan Babadağ Teleferik Projesi başta olmak üzere, kruvaziyer liman, yat çekek yeri projelerinin önündeki 

bürokratik engellerin kaldırılması konusunda ciddi çaba harcıyoruz. Bu projeler için devletten hiçbir maddi katkı istemiyoruz. Bu üç proje de özel 
sektör eliyle yapılacaktır. Dileğimiz bunların önündeki bürokratik engellerin bir an önce kaldırılmasıdır.  

Ancak ilçemize ekonomik ve sosyal anlamda büyük etkileri olacak Fethiye Üniversitesi konusunda devletimizin maddi desteğini görmek isti-
yoruz. Bizler Fethiyeliler olarak Fethiye Üniversitesi'nin ilk adımı olan işletme fakültesinin yapımında bazı adımlar attık. Bu konuda rektörümüz 
Prof. Dr. Mansur Harmadar'a, dekanımız Prof. Dr. Erdoğan Gavcar'a, bir bloğun yapımını üstlenen belediye başkanımız Sayın Behçet Saatcı'ya 
teşekkür ederim. 

İşletme Fakültesi'nin B Blok inşaatını odamızın önderliğinde kurduğumuz dernek ile yarıya kadar getirdik. Bu bloğun tamamlanmasında biz 
Fethiyeli tüccarlar  ve esnaflar olarak daha fazla gayret etmeliyiz, uzun vadeli düşünmeliyiz. Bize yakışan başladığımız işi bitirmektir. Fethiye Üni-
versitesi'nin kurulmasıyla Fethiye tarım ve turizm sektörünün yanı sıra eşsiz bir eğitim ve kültür kenti olacaktır. 

Tüm bu çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli üyelerimize,  yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma, oda mecli-
sindeki sağduyulu ve aklıselim arkadaşlarıma ve odamızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim.    

Saygılarımla,

Akif ARICAN
Yönetim Kurulu Başkanı 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI Akif ARICAN



KALİTE POLİTİKAMIZ
Odamızın benimsediği kalite politikası:

Fethiye'de sürdürülebilir iş yaşamı ve girişimcilik ortamı oluşturmak,
Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı ilişkiler kurmak,

Sürekli gelişen Oda sistemlerini kurarak ve işleterek, yenilikçi Oda refleksini kazanmak,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal mevzuata uygun hizmet vererek 

   sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Vizyonumuz
Türkiye'de öncü ve lider oda olmak

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

Değerlerimiz
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz;

şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, iş ahlakı, 
üye odaklılık, kalite, güç birliği ve dayanışma

Fotoğraf - Orhan Okutan
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la ailelerden gençlere kadar çeşitli kesimlere 
hitap ettiğini söyledi. 

Son yıllarda Fethiye'de alternatif tu-
rizm imkanlarının geliştiğini belirten Akif 
Arıcan, "Turizm yapılanmaları deniz-kum-
güneşin yanında spor turizmi de gelişmeye 
başladı. Fethiye bölgesi bu konuda çok zen-
gin. Yürüyüşten yamaç paraşütüne, bisikle-
tten, motor sporlarına, yelkenden küreğe 
kadar geniş bir yelpazede alternatif turizm 
imkanlarımız var. Biz de gerek belediyeler, 
gerekse Odalar ve meslek kuruluşu temsil-
cileri olarak bu gelişmenin önünü açmaya 
çalışıyoruz" diye konuştu. 

“FTSO EMİTT'e Çıkartma yaptı”
Ülkemizin içinde bulunduğu durumu 

göz önünde bulundurulmasının yanında 
yabancı turiste bağımlılığın azaltılması için 
iç turizme ağırlık verilmesi düşüncesinde 
olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yöne-
timi, iç ve dış fuarlara destek vermeye de-
vam ediyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Günay Özütok, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Selamettin Yılmaz, Ömer 
Eriz, Uğur Çaçaron, Ramazan Angay, Ah-
met Gürsu Özdemir, Meclis Üyesi Fikret 
Koyuncu, Halit Saraç, Mehmet Sezgin, Ali 
Erdoğan, Fatih Tufan, Servet Yılmaz, Ömer 
Yıldırım, İsmail Bülent Abacıoğlu, Rama-
zan Tanju Küpelioğlu, Hüseyin Çetinkaya, 
FTSO çalışanları Emre Çürük, Halime Öz-
türk ve Bora Türkoğlu'ndan oluşan FTSO 
heyeti 28- 31 Ocak tarihlerinde İstanbul 
TÜYAP Fuar merkezinde gerçekleştirilen 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Se-
yahat Fuarına (EMİTT) katıldılar. FTSO 
heyeti Oda olarak ciddi destek verilen fuarı 
ziyaret ederek diğer merkezlerin yaptığı ta-
nıtım çalışmalarıyla kıyaslama imkanı bul-
dular. FTSO heyeti iç turizmin geliştirilme-
si, turizmcilerin iç turizmden daha fazla pay 
alabilmesi için yapılan tanıtım çalışmaları-
na ağırlık vermeye devam edilmesinde bir-
leştiler. 

Fuarda FTSO çalışanları Halime Öz-
türk Fethiye standında, Bora Türkoğlu'da 
GEKA standında hazırlanan materyalleri 
dağıtarak ziyaretçilere bölgemiz hakkında 
bilgi verdiler. 

“Ulusal Basından Büyük İlgi…” 

Fuar süresince Kanal F'nin canlı yayın 
yaptığı EMİTT Fuarı’nda, Fethiye ve Sey-
dikemer standı ulusal basın kuruluşları ile 
ajans muhabirlerinden de büyük ilgi gördü. 

Standa gelen basın kuruluşu temsilci-
leri, yerel yöneticiler ile sektör temsilcilerin-
den 2016 yılı ile ilgili düşüncelerini pay-
laşırken, bölgemizin turizm imkanları hak-
kında da bilgi aldılar. 

Fethiye standının ziyaretçileri arasında 
FOX TV sabah haberleri sunucusu İsmail 
Küçükkaya’da vardı. İsmail Küçükkaya, Fet-

hiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan ve sektör temsilcileriyle görüştü. 

“Kuyruklar Oluştu…”
20. EMİTT Fuarı’nda bulunan stantlar 

arasında yapılan tanıtım yarışında, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Güç Birliği Şirketi 
tarafından hazırlatılan 3 boyutlu yamaç pa-
raşütü simülasyonu en fazla ilgi çeken tanı-
tım öğesi oldu. Simülasyonu izlemek iste-
yen ziyaretçiler zaman zaman uzun kuy-
ruklar oluşturdular.

 “Ziyaretçi Akını…”
Kısa adı EMİTT olan Doğu Akdeniz 

Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı yo-
ğun ilgiye sahne oldu. T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent 
Karakuş, Türkiye Otelciler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık gibi 
bir çok ismin katıldığı fuarda bölgemizin 
tanıtımı için Fethiye ve Seydikemer'den 
kurum ve kuruluşlar tarafından hazırla-
nan stant yoğun ilgi gördü.

28-31 Ocak 2016 tarihlerinde gerçek-
leştirilen fuara 11 salonda 4 bin 500 firma 
ve aralarında Almanya, Arjantin, Azerbay-
can, Brezilya, Beyaz Rusya, Fransa, İngilte-
re, İtalya, İran, Moğolistan, Letonya, Lüb-
nan, Özbekistan, Tayland, Tunus, Vietnam 
ve Yunanistan'ın bulunduğu 71 ülke katıldı.

“Turkuaz Kıyılar Renk Kattı”
Fuarın açılışında bölgenin daha iyi ta-

nıtılmasına katkı sağlanması amacıyla 2016 
yılında yurt içi ve yurt dışı fuarlarda birlikte 

hareket etme kararı alan Bodrum, Fethiye 
ve Marmaris belediyelerinin oluşturduğu 
Turizm Konseyi tarafından kokteyl gerçek-
leştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon, Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı ve Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar ev sahipliği yaptığı Turkuaz Kıyılar 
kokteyli renkli geçti. Kokteyle Muğla Valisi 
Amir Çiçek, CHP Muğla Milletvekilleri 
Akın Üstündağ ve Nurettin Demir, DEİK-
/DTİK Yönetim Kurulu Üyesi Avrupa Böl-
ge Komitesi Başkanı (Hollanda) Turgut To-
runoğulları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Karakuş, Fethiye Kaymakamı Ek-
rem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon, Marmaris Belediye Başkanı M. 
Ali Acar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan, FETOB Başkanı 
Yavuz Torunoğulları, FTSO yönetim kuru-
lu ile meclis üyeleri ve üç ilçeden çok sayıda 
turizmci katıldı.

“Muğla'da Turizm Çalıştayı Yapacağız"
Turizm Bakanı Mahir Ünal Fethiye 

standını ziyaret ederek turizmcilerle kısa 
sohbet etti.

Muğla'nın turizm için önemli bir bölge 
olduğunu belirten Mahir Ünal "Antalya'da 
yaptığımız turizm çalıştayının bir benzerini 
Muğla'da yapacağız. Muğla'da kültürel var-
lıkların korunması ve kültür ekonomisine 
dönüştürülmesinin yanında bunların tu-
rizmle buluşturulması konusunda belediye 
başkanlarımızla teşkilatlarımızla bir araya 
geleceğiz. Muğla'nın turizmini geliştirmek 
için ortak çözüm arayışları içerisinde ola-
cağız" diye konuştu.

"Antalya ile Muğla'yı Bir Tutuyoruz"
Fuara Katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık ile birlikte Fethiye standını da ziyaret 
etti. Çavuşoğlu, Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Akif Arıcan ve FETOB Başkanı Yavuz 
Torunoğulları başta olmak üzere stantta bu-
lunan meslek kuruluşu temsilcileri ve tu-
rizmcilerle görüştü. Ziyarette Çavuşoğlu'-
nun FTSO Başkanı Akif Arıcan ve FETOB 
Başkanı Yavuz Torunoğulları'yla samimi 
diyaloğu dikkat çekti.
"Alternatif Turizm Hareketleri Gelişiyor”

FTSO Başkanı Akif Arıcan fuarda Fet-
hiye standını ziyaret eden bazı basın men-
suplarının sorularını cevapladı. Fethiye'nin 
doğal ve turistik zenginliklerinden bahse-
den Arıcan, Fethiye'nin güvenli konumuy-

Odadan
HABERLER

Fotoğraf - Orhan Okutan

Fotoğraf - Kenan Olgun

Odadan
HABERLER

 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 
yerini alan Fethiye ve Seydikemer standı, turizmcilerden 
siyasetçilere kadar çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

20. EMİTT Fuarı'nda yer alan stantlar arasında yapılan tanıtım 
yarışında, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Güç Birliği Şirketi 
tarafından hazırlatılan 3 boyutlu yamaç paraşütü simülasyonu, en 
fazla ilgi çeken tanıtım öğesi oldu. 

Fuara Başta FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan olmak 
üzere çok sayıda yönetim kurulu ve meclis üyesinin katıldı.

 EMİTT'e FTSO Damgası
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Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birli-
ği Platformu Dönem Başkanı İnşaat Mü-
hendisleri Odası Fethiye Temsilcisi Lev-
ent Çimen "Sayın valimizin Fethiye'de bu 
toplantıya katılması gerek platformumuz 
adına gerek tüm Fethiye adına gerçekten 
önemli bir olaydır" dedi.

FTSO Genel sekreteri Füsun Şahin, 
Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu'nun işleyişi ve amacının yanın-
da kruvaziyer iskele, Kaya köyünün imarı, 
otopark yönetmeliği, Fethiye 1/1000 Öl-
çekli Uygulama İmar Planı konularında 
yaşanan sorunlar hakkında sunum yaptı.

“Kruvaziyer İskele ve Çekek 
Yeri Hayata Geçmeli”

Muğla Valisi Amir Çiçek konuşma-
sında, FTSO Başkanı Akif Arıcan, yöne-
tim kurulu ve çalışanlarına teşekkür ede-
rek "FTSO burada ortak akılla hareket 
eden bir yapı kurulmasına öncülük etmiş. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odamıza, bura-
daki ekibe teşekkür ediyorum. Fethiye ile 
ilgili ortak aklın çıkarmış olduğu ayağı 
yere basan projeler var. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanımızın, yönetim ku-
rulunun, işadamlarımızın ve Fethiyelile-
rin gayretlerinin yanında olmamız gere-

kiyor diye düşünüyoruz. Valilik olarak ya-
nınızdayız" dedi.

Fethiye Limanı’nın günümüz şartla-
rında yeterli olmadığını belirten Vali Amir 
Çiçek, turistlerin denizyolunu da tercih 
ettiklerine dikkat çekerek: "Siyasi maskeyi 
bir kenara bırakacağız. 'Ben yaptım' 'sen 
yaptın' değil, 'biz yaptık' deyip vatandaşın 
teşekkürünü alacağız. Önce Ulaştırma ve 
Denizcilik Bakanlığı'nın yatırım planına 
aldırmalıyız. Bu arada da imar planını yap-
tırmalıyız. Başta bürokratlar olmak üzere 
herkes kruvaziyer iskelenin yapılacağına 
inandı. Milletvekillerimizde, belediyeleri-
mizde, bürokratlarımızda, sivil toplumda 
bunu yapacak" diye konuştu.

Kruz projesiyle ilgili bakanlık yetki-
lilerinin bölgede alan çalışması yaptıkları-
nı hatırlatan FTSO Başkanı Akif Arıcan da, 
platform olarak kruvaziyer limanı ve yat 
çekek projelerinin hayata geçmesi için her 
türlü desteği vereceklerini ve gerekirse ya-
tırımcı bulacaklarını da söyledi. Arıcan: 
"Bütün mesele projenin bir sahibinin ol-
ması. Milletvekilimiz Hasan Özyer'de ya-
tırımcı bulunması halinde işin takibinin 
daha kolay yapılacağını söyledi. Gerekirse 
yatırımcı bulalım" dedi.

FTSO öncülüğünde oluşturulan Meslek Kuruluşları Güçbirliği Platformu toplantısına katılan 
Muğla Valisi Amir Çiçek, yatırımlarda bürokratik engellerin zaman kaybına imkan 
vermeyeceklerini belirterek "İlde herhangi bir bürokratik engel yaşanmayacak. Sorunlar, mevzuat 
ve kanun çerçevesinde mutlaka çözülecek" diye konuştu.

Toplantıya il müdürleri ile gelen Muğla Valisi Amir Çiçek, Güçbirliği Platformu'nca dile 
getirilen 'Kruvaziyer iskele, Kaya köyünün imarı' gibi sorunların çözümü için ilgili il müdürlerine 
talimat vererek, sorunların aşılması için gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
Kaya köyünün imar planının olmaması 
nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını belir-
terek "Kaya köyünün tamamını kapsaya-
cak ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap vere-
cek halkın katılımı ile bir plan çalışması 
yürütülmelidir" dedi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan Kaya köy-
ünde imar planının olmaması nedeniyle 
Kayalıların, Kaya köyünde yaşayamadığını 
belirterek "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Kaya köyü için şuanda imar planı çalışma-
sı yapıyor. İmar planının ihalesi 2016 yılı-
nın ortasında yapılacak. 2017 yılının ba-
şında imara açılacağını biliyoruz. İmar 
planının, bütün halkın ihtiyacını karşılaya-
cak nitelikte olması gerekiyor. Kaya'da do-
kuyu bozmadan, yüzde 10'u geçmeyen bir 
yapılaşma istiyoruz" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek ise Kaya kö-
yünün imarının mutlaka çıkarılması ge-
rektiğini belirterek Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı temsilcinin görüşlerini aldı.

Amir Çiçek konuşmasında "Kaya kö-
yü turizme yönelik bir köy. Levissi bölge-
sindeki binaları restore ederek butik evler 
haline getirebilmeliyiz. Kaya köyünde imar 
planı yapılırken bütün bunlar dikkate alı-
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Toplantıya Fethiye Belediye Başka-
nı Behçet Saatcı, İMO Fethiye Temsil-
cisi ve Güçbirliği Dönem Başkanı Le-
vent Çimen, FTSO Başkanı Akif Arı-
can, Fethiye SMMMO Başkanı Yaşar 
Bildirici, Esnaf Odası Başkanı Mehmet 
Soydemir, Şoförler Odası Başkanı Hay-
ri Topçu, Pazarcılar Odası Başkanı 
Adem Hıra, Ziraat Odası Başkanı Ke-
nan Karayiğit, Makine Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş, 
Harita Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Biro Güner, Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilciliğinden Gökhan 
Gürol, Çiğdem Özel, TÜRSAB adına 
Abdullah Koyuncu, Ertuğrul Gürkan, 
FTSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali 
Çelik, FTSO Yönetim Kurulu başkan 
Yardımcısı Günay Özütok, FTSO Ge-
nel Sekreteri Füsun Şahin, Fethiye Be-
lediyesi İmar Müdürü Gözde Özkaya 
katıldı. 

Platformun Dönem Başkanı Levent 

Çimen, gündeme ilişkin ilk konuşmasında 
platform tarafından Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Osman Gürün ile görüşülen 
konuları madde madde açıkladı. Çimen, 
Fethiye'nin karakteristik özelliklerine bakıl-
madan Muğla'dan alınan kararların sıkıntı 
yarattığını dile getirdi. 

Muğla genelinde, otogar binaları için 
büyükşehir belediyesi tarafından tip proje 
hazırlandığını öğrendiklerini belirten Le-
vent Çimen, bölgesel mimarinin göz önün-
de bulundurulması gerektiğini ifade etti. 

Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği’de 
tip projeye itiraz ederek bölgenin mimari 
özelliklerini taşıması gerektiğine dikkat 
çektiler. 

Kongre merkezi konusunda söz alan 
Belediye Başkanı Behçet Saatcı mevcut 
Otogarın kongre merkezi için uygun olma-
dığını düşündüğünü belirterek "Daha uy-
gun ve gelişmeye açık bir alan bulunmalı. 
Keşke Orman İşletme ya da DSİ şehir dışına 
taşınsa da kongre merkezi buralara yapıla-
bilse" diye konuştu. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan’da kongre 
merkezinin yeri konusunda Başkan Saatcı'-
ya katıldığını belirterek "Ancak uzun süredir 
TÜRSAB tarafından yapılacak kongre mer-
kezi için yer arıyoruz; ama bulamadık. Bu 
nedenle otogarın üzerinde durduk" dedi. 

Belediye Başkanı Behçet Saatcı Fethiye 
Lisesi’ni otopark yapmak için Milli Eğitim’-
den istediklerini ancak olumsuz cevap al-

dıklarını belirterek "Caddelerde yapılan 
otopark işletmesi nisan ayında Büyükşe-
hir'e geçecek. Parasız yapacaklarını duyu-
yoruz. Fethiye'yi içinden çıkılmaz duruma 
sokar. Şehir merkezine araç getirilmemesi 
için paralı uygulama başlatıldı. Önceki ay-
larda bir kaç gün ücretsiz oldu trafiğin içi-
nden çıkılmadı. İlçe belediyelerinin ellerin-
deki yetkileri aldılar. Burada şube müdürü 
konumuna geldik, seyrediyoruz. Bürokrasi 
çalışmıyor. Belediye çalışanları Yörük çadı-
rı için bile yargılandığı için kimse risk almı-
yor. Haklılarda. Risk olmayınca da başarı 
olmuyor" dedi. 

Kaya köyünün imarı konusunda güzel 
gelişmelerin olduğunu belirten Levent Çi-
men, Kaya köyünün doğasına uygun bir 
imar planı beklediklerini dile getirdi. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan Kaya kö-
yünde imar planı olmaması nedeniyle ya-
şanan sorunlardan örnekler verdi. Arıcan 
birçok kişinin arazisini satmak zorunda 
kaldığını belirterek "Dışarıdan gelen kişiler 
her türlü riski alarak, aldıkları araziye is-
tedikleri gibi ev yapabiliyor. Kaya'nın do-
kusuna uygun olmayan yapılaşmalar Ka-
ya'yı bozuyor. İmar planı çıksa da yasal hale 
gelemeyecek çok sayıda yapı var. Kaya'nın 
imar planının 2016 yılı ortasında ihale edi-
lip, 2017 yılının başında hayata geçecek " 
diye konuştu. 

Güç Birliği Çözüme Odaklandı
Vali Çiçek: Sorunlar Çözülecek

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu’nun ocak ayı 
toplantısı yoğun geçti. 7 Ocak 
tarihinde yapılan toplantıda 
Kaya’nın imarından kongre 
merkezi yerine otogar 
binasından Göcek Tüneli’ne 
kadar birçok sorun görüşüldü.
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1200 pisti teleferik hattının dışında kaldı. 
Şimdi imar planı içine alınması için çalışı-
yoruz. Bu arada da ihale şartnamesi hazır-
lanıyor" dedi

FTSO'nun bu projeyle ilgili önemli 
çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Vali Çi-
çek, bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Te-
leferik Projesi tamamlandığı an ulaşım ko-
laylaşacak. Yamaç paraşütünde atlama sa-
yıları artacak. Teleferik Projesi’nde yaşa-
nan sıkıntıların Ankara'ya taşınmadan hal-
ledilmesi gerekir. Küçük işler, büyük işlere 

engel olur. Teknik sorunları çözmek için çö-
züm yolları bulalım. Hangi alanda yetkiler 
mi bir biriyle çakışıyor, bir engel mi var 
bunları biz çözelim. Ankara bunu çöze-
mez" dedi.

“Göcek Tüneli 
Gündeme Geldi”

Göcek Tüneli'nin ücretli olmasından 
rahatsız olduklarını belirten Mimarlar 
Odası Fethiye Temsilcisi Gökhan Gün-
gör, "Dalaman, Ortaca, Köyceğiz'den gü-
nü birlik Fethiye'ye gelişler arttı. Ama üc-
retlerin artması vatandaşlar arasında sı-
kıntı yaratıyor. En azından üstten geçen 
yolu daha kullanılabilir hale getirilmesi 
konusunda bir çalışma yapılmalı" dedi.

Vali Çiçek ise Göcek Tüneli'nin mev-
cut hukuki durumuna dikkat çekerek "Üc-
retler çok pahalı. Sorun olunca Karayolları 
Genel Müdürlüğü'nden ilgili birime nede-
nini sorduk. Sözleşmeye göre yılbaşında 
ücretlerde bir artışın olduğunu söylediler. 
Yılda bir defa gelip geçen için problem de-
ğil; ama bu bölge insanı için problem. Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü bu konuda va-
tandaşa yönelik, turizme yönelik ne yapa-
bileceklerse hukuki yönden çalışmaları so-
nuçlandıracaklar" dedi.

Teknopark İçin Düğmeye Basıldı

Başkan Yardımcısı Mete Atay ve DTO Fet-
hiye Şubesi’nden Bülent Telli katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-
törü Mansur Harmandar konuşmasında 
Teknopark AŞ.'yi bir an önce kurmak iste-
diklerini belirterek nisan ayına kadar şir-
ketin kuruluşunun yapılması halinde 2016 

Muğla Teknopark AŞ'nin 
2016 devlet desteğinden 
faydalanabilmesi için kuruluş 
çalışmalarına hız verildi. 

Muğla Teknopark AŞ'nin Kuruluşuna 
Yönelik Danışma Toplantısı 4 Şubat per-
şembe Günü Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Har-
mandar, Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Gürün, il ve ilçe belediye baş-
kanları, ticaret ve deniz ticaret odası baş-
kanlarının katıldığı toplantıya ilçemizden 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kuru-
lu Üyesi Adnan Bakırcı, Fethiye Belediye 

yılı devlet desteğinden faydalanabilecekle-
rini dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün ve Muğla Valisi Amir Çi-
çek'in konuşmalarının ardından öğretim 
görevlisi Filiz Öner Teknopark ile ilgili su-
num yaptı. 

Platformdan Başsağlığı Ziyareti

ler ve Otomobilciler Odası’na başsağlığı 
dileğinde bulundu. Ziyarette, platform 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu üyeleri, Fethiye Şoförler ve Oto-
mobilciler Odası Başkanlığı görevini yü-
rüttüğü sırada geçirdiği rahatsızlık nede-
niyle hayatını kaybeden Hayri Topçu için, 
Oda yönetimine ve çalışanlarına başsağlığı 
dileğinde bulundu. 

Platform adına konuşan dönem başka-
nı İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye Tem-
silcisi Levent Çimen, Hayri Topçu'nun hem 
şoförler camiasında hem de Fethiye halkı 
arasında sevilen sima olduğu ifade etti. Çi-
men, Topçu'nun platform çalışmalarına 
katkı sunduğunu belirterek Fethiye Şoför-

nacaktır. Biz istiyoruz ki orası alt yapısıyla, 
imarıyla arkasında da denize açılan bir tu-
rizm olsun" dedi.

“Teleferik Ankara'ya 
Taşınmadan Halledilmeli”

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Teleferik 
Projesi’nin hayata geçirilmesi için büyük 
çaba sarf ettiklerini belirterek "Bürokrasi-
den kaynaklanan gecikmemiz oldu. Ge-
çen yıl faaliyete geçirdiğimiz 1200 pisti sa-
yesinde kış aylarında da uçuşlar yapılıyor. 
Uzakdoğu'lu tatilciler ciddi rağbet ediyor. 

Turizmin sorunları tartışıldı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, toplan-
tıda önemli turizm merkezlerinden biri 
olan Fethiye’de körfezin dolmasına dikkat 
çekti.

“Tarım İle Turizm Entegre Edilmeli”
Fethiye’nin tarım bölgesi olma özelli-

ğine de dikkat çeken Arıcan, turizmcilerin 
tarımsal ürünlerini, tarımla uğraşan yerli 
halktan alması sağlanarak turizm-tarım 
entegrasyonunun gerçekleştirilmesi öne-
risinde bulundu.

“Turist Sayısı Azaldı; Uçuşlar Arttı”
Fethiye’de turizmin gelişmesi ve kali-

tesinin artması için Oda olarak yaptıkları 
çalışmaları değinen Arıcan, 2015 yılında 
turist sayısındaki düşüşe rağmen Baba-
dağ’dan yapılan uçuşların arttığını kaydet-
ti. Arıcan, Babadağ Teleferik Projesi’nin, 
Fethiye turizminin ivme kazandıracağını 
ifade etti.

Muğla bölgesinin 2015 turizm sezo-
nunun değerlendirildiği “Turizm Değer-
lendirme Toplantısı” Muğla Valisi Amir 
Çiçek’in başkanlığında yapıldı.

Toplantıya katılan Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, turiz-
me ivme katacak projelerin bir an önce 
hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekti

Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığın-
da belediye yetkilileri, ticaret, esnaf ve de-
niz ticaret odaları başkanları, kamu ku-
rum ve kuruluş müdürlerinin katıldığı 
‘Turizm Değerlendirme Toplantısı’ Muğla 
Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğin-
de yapıldı. Toplantıya Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Akif Arıcan, 6 No’lu Konaklama Hiz-
metleri Meslek Komitesi Başkanı İlkay 
Tugay ve 9 No’lu Oto Kiralama ve Seyahat 
Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Er-
tuğrul Gürkan katıldı.

“Kruvaziyer Liman Kaliteyi Artırır”
Arıcan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-

sı olarak Fethiye Kruvaziyer Liman Pro-
jesi’nin Ulaştırma, Haberleşme ve Deniz-
cilik Bakanlığı’nın gündemine alınmasını 
sağladıklarını kaydetti.

Vali Amir Çiçek; “Fırsatçılığa, Ranta 
İzin Vermeyeceğiz”

Turizmin 12 ay sürdürülebileceğini 
söyleyen Vali Çiçek, sözlerine; “Turizm se-
zonu demiyorum. Turizmi 4-5 ayla sınırla-
mıyorum. Her ay turizm aktivitelerinin ya-
pılabileceği potansiyele sahibiz. Muğla’da 
turizmi 12 aya yayacak olan biziz. Muğla’-
nın güzel bir 2016 yılı geçireceğine inanı-
yorum. Fırsatçılığa ve ranta yer vermeye-
ceğiz. Bu ikisi turizmi baltalar. Turizmin 
sürdürülebilir ve kaliteli olması gerekir. 
Geleceğimize güzel şeyler bırakalım. Tu-
rizm fotoğrafı Muğla’da güzel olsun.” üyelerinin Hayri Toplu ile olan anıları da 

dile getirildi.
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TOBB'dan Önemli Duyuru

10 kişiden az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetleri yükümlülüğü 
01/07/2016 tarihinde başlayacak. 10 kişi-
den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yeri sahibi ve iş veren vekillerine 
yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ana-
dolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı arasında imzalanan proto-
kolle uzak eğitim yönetimi ile verilebilecek.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu'na göre 10 kişiden az çalışanı bulu-
nan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri yü-
kümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. 

Aynı kanunun 6. Maddesi’nde "Belir-
lenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip 
olmayan ancak 10 kişiden az çalışanı bu-
lunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri 
sahipleri veya işveren vekili tarafından Ba-
kanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamla-
mak şartıyla işe giriş ve periyodik muaye-
neler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerini yürütebilirler" denmekte-
dir.

İşveren veya işveren vekillerine yöne-
lik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim 
programları ile eğitim sonunda yapılacak 
sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulan-
masına ilişkin esasları belirlemek amacıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 
tarihinde bir işbirliği protokolü imzalan-
mış olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından duyurulmuştur.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesin-
ce yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim 
programına ilişkin başvurular 28 Aralık 
2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http:-
//esertifika.anadolu.edu.tr adresinden ya-
pılacak olup kayıt ve başvuru koşul-larına 
ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi:
10'dan az çalışanı bulunan ve az tehli-

keli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren 
veya işveren vekilleridir.

10'dan az çalışanı bulunan ve az tehli-
keli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren 
veya işveren vekili adayları. (Şuan işveren 
konumunda olmayıp bu programa katıla-
rak sertifika alabilecek ve gelecekte bu kap-
samdaki işyerlerinde işe giriş ve periyodik 

muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini yürütebileceklerdir.

Bu alana merak duyan 18 yaşından bü-
yük herkes bu eğitim programına katılabil-
mektedir.

Kayıt Bedeli 250 TL'dir. 
İletişim Bilgileri
Web: http:// esertifika.anadolu.edu.tr
e-posta: esertifika@anadolu.edu.tr

10 kişiden fazla işçi 
çalıştıran işyerleri için iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
yükümlülüğü 1 Temmuz’da 
başlıyor

FTSO Basın Mensuplarıyla Buluştu

pan FTSO Başkanı Akif Arıcan: "FTSO 
olarak basın camiasına çok önem veriyo-
ruz. Fethiyemizdeki basın camiası çok 
hareketli ve dinamik yapıda. 80 ilin ilçe-

FTSO Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı kahvaltıya, tüm yerel ve ulusal 
basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniy-
le düzenlenen kahvaltı 14 Ocak perşembe 
günü Ala'bi Restoran’da gerçekleştirildi.

FTSO Başkanı Arıcan ve FTSO Yö-
neticileri salon girişinde tüm basın men-
suplarına gül verdi. 

Kahvaltı sonunda bir konuşma ya-

leri içinde en çok basın çalışan sayısının 
Fethiye'de olması da ayrı bir güzellik" di-
ye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü”  nedeniyle 
düzenlenen kahvaltı, yoğun 
ilgi gördü. 

Rusya'ya Vize 
Zorunluluğu Geldi

Yerel yemeklerimizi
marka yapmalıyız

Fethiye Şef Mavi Aşçılar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ars-
lan ve Nebi Durgun, Fatih Taşkın, 
Garip Semerci, Ahmet Kocabaş ve 
Selahattin Selman'dan oluşan heyet, 
FTSO Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret 
ederek önlük giydirdiler. Dernek Baş-
kanı Onur Arslan, dernek çalışmaları 
ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında, 
"Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ge-
rek yarışmamızda gerekse diğer za-
manlarda desteğini esirgemiyor, her 
zaman yanımızda oluyor, çok teşek-

TOBB tarafından yapılan yazılı açık-
lamada Rusya Federasyonu İstanbul Baş-
konsolosluğu'nun ilgili yazısına istina-
den, Rusya Federasyonu'nun, 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren, umuma mah-
sus pasaportu olan vatandaşlarımıza vize 
uygulamaya başlayacağı bildirildi. 1 
Ocak 2016 tarihi itibariyle Rusya Fede-
rasyonu'na seyahat edecek umuma mah-
sus pasaport hamili vatandaşlarımızın 
anılan ülkenin diplomatik veya konso-

kür ediyoruz" dedi.
FTSO Başkanı Akif Arıcan da, 

Fethiye çevresinde yaklaşık 120 çeşit 
ottan yemek yapılmasına karşı bun-
lardan hiç birinin tanınan bir yemek 
haline getirilememesinin üzüntü ve-
rici olduğunu belirterek "Aşçılar Der-
neği çok güzel çalışmalara imza atı-
yor. Hepinizi çalışmalarınızdan dola-
yı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dö-
nemde Fethiye yemeklerini marka ha-
line getirebilirsek bu hepimiz için cid-
di bir kazanım olur" dedi.

losluk temsilciliklerinden vize almaları 
gerekiyor. Bununla birlikte, Rusya Fede-
rasyonu'nda geçici ikamet izni veya dai-
mi ikamet izni bulunan Türk vatandaş-
ları, gemi adamı cüzdanı sahibi olan 
Türk vatandaşları ve resmi pasaport ha-
mili (diplomatik, hususi, hizmet pasa-
portları) olan Türk vatandaşlarının vize-
den muaf olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, İstanbul'dan vize 
başvurusunda bulunacakların, Ergene-
kon Mah. Cumhuriyet Cad. Engin Apt. 
No. 175/3 Şişli adresindeki vize merke-
zine başvurmaları tavsiye edilmektedir.

Merkezin telefon numaraları ile ça-
lışma saatleri www.vhs-turkey.com adlı 
web adresinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili güncel gelişmelere 
Dışişleri Bakanlığı web sitesinin 
(www.mfa.gov.tr)"Duyurular" bölü-
münde yer verilmektedir. 

Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB)'dan 
yapılan yazılı açıklamada 
Türk vatandaşlarının 1 Ocak 
2016 tarihi itibariyle Rusya 
Federasyonu’na yapacakları 
gezilerde vize almaları 
gerektiği belirtildi. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret eden Fethiye Şef 
Mavi Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetimi, destekleri 
için teşekkür ederek önlük giydirdiler.
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Algı Yönetimi 
Ticari 

Hayatta da 
Kullanılacak

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2016 yılı 
eğitimleri İzgören Akademi eğitmeni Gökhan 
Okçu tarafından verilen "Algı Yönetimi" eğitimi 
ile başladı.

17 Ocak Pazar Günü Fethiye DSİ Salonu'-
nda düzenlenen Algı Yönetimi Eğitimi'ne emlak, 
eğitim, inşaat, turizm, muhasebecilik sektörle-
rinden 33 kişi katıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın üye işletme sahibi ve işletme çalışan-
larının kişisel gelişimine katkı sağlanması ama-
cıyla düzenlenen eğitim beğeniyle karşılandı. 

Irak Varka Bank ile Ticari 
Alış-Veriş Yapılmaması

TOBB'dan yapılan açıklamada, Dış-
işleri Bakanlığı'nın 07.01.2016 tarihli ve 
43143608-250-2016/10393821 sayılı ya-
zısı ilgisinde Irak'ın Ankara Büyükelçi-
liğinden alınan bir yazıya atfen, lrak'ta 

ticari banka olarak faaliyet gösteren Irak 
Varka Bank hakkında mevut mahkeme 
kararı ve haciz nedeniyle, anılan banka 
ile ticari alış-veriş yapılmaması gerektiği 
bildirildi. 

Odadan
HABERLER
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Otelcilerde Hedef 
Kalitenin Artırılması
Konaklama sektöründe hizmet kalitesini arttırılması amacıyla 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Lonca Enstitü işbirliği ile hayata 
geçirilen Konaklama Sektöründe Davranış Standartları Geliştirme 
Projesi başladı.

6 No’lu Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi’nin önerisiyle 
düzenlenen Konaklama Sektöründe Davranış Standartları 
Geliştirme Projesi’nin tanıtım toplantısına çok sayıda otelci katıldı.

lanan personel ile işi fazla bilmeyen, mes-
leki donanımının yanına iletişimi koyama-
yanların başarılı olma şansı yok. Sadece işi-
ni yapmak yetmiyor" dedi.

PROJE BAŞLADI
Projeye 10 Otel Katıldı

Konaklama sektöründe hizmet kalite-
sini artırmak amacıyla Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Lonca Enstitü işbirliği ile 
hayata geçirilen Otelcilikte Davranış Stan-
dartları Geliştirme Projesi 25 Şubat tari-
hinde başladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından, Fethiye bölgesinde turizmin kalite-
sini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Tu-
rizmde Davranış Standartları Geliştirme 
Projesi" uygulanmaya başladı.  Bilgilendir-
me seminerinin ardından projeye dâhil ol-
mak isteyen otel yöneticileri ile eğitimciler 
bir araya geldi. Görüşmeler her otelin yöne-
ticileri ile ayrı ayrı yapıldı. Görüşmelerde 
proje boyunca yöneticilere ve personele ve-
rilecek eğitimlerin içeriğini belirlemek ama-
cıyla kapsam ve içerik çalışması yapıldı.

Projenin ilk bölümünde her otelden 
en fazla 2 kişinin katılacağı yönetici eğitim-
leri düzenlenecek. İkinci aşamada ise her 
otelden en fazla 3 personelin katıldığı çalı-
şan eğitimleri düzenlenecek.

Proje Kapsamındaki Eğitimler;
Departman Müdürleri ve Orta Kade-

me Yöneticiler;
1) Otelcilikte Vizyoner Liderlik ve Yö-

netim_2 Gün/12 Saat
2) Otelcilikte Yöneticinin Etkin İletişi-

mi_1 Gün/6 Saat
3) Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri_1 

Gün/6 Saat
Otel Çalışanları;
4) Davranış Standartları Geliştirme 

Projesi Oryantasyon Eğitimi_1 Gün/6 Saat
5) Otelcilikte 5 Yıldızlı İletişim_1 

Gün/6 Saat

açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin ve 
bölgemizin en önemli sorunları arasında 
bulunan nitelikli eleman sorununun en aza 
indirilmesi amacıyla yürütülen çalışmala-
rın devam ettiğini belirterek "Kalitemizin 
yükselmesi, seviyemizin yükselmesi, iş gü-
cünün daha nitelikli hale gelmesi için her 
işletmemiz eğitime önem vermeli. Gelece-
ğimizi planlamamız gerekiyor. İçinden geç-
tiğimiz bu zor dönemde turizmin gelişmesi 
hizmet kalitemizi artırmamızla ile müm-
kün olacaktır. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, üyelerimize, çalışanlarımıza 
hatta kendimize yönelik eğitimler düzenli-
yoruz. Yaptığımız anketler sonucunda üye-
lerimizden gelen talepler doğrultusunda 
eğitim takvimimizi planlıyoruz. Keşke da-
ha çok talep olsa daha çok eğitim düzenle-
sek. FTSO olarak gönlümüzden geçen kali-
tenin artması, Fethiye'nin markalaşması, 

otellerimizin daha iyi şartlarda hizmet sun-
masıdır" diye konuştu.

"Krizi fırsata çevirebiliriz"
Lonca Enstitü eğitmenlerinden Nebi 

Acar konuşmasında önümüzdeki sezonun 
iç açıcı olmayacağını belirterek bu dönem-
lerde konaklama işletmelerinin günü kur-
tarmak için hizmet kalitesinden ödün vere-
ceklerini söyledi. 

Kriz dönemlerinde tatil için bir işlet-
meyi tercih eden kişilerin ise hizmet kalite-
sindeki düşüş nedeniyle o işletmeye bir da-
ha gelmek istemeyeceğine dikkat çeken 
Acar, "Bu dönemde yapacağımız yaklaşım 
ya o müşteriyi işletmemize bağlayacak ya 
da ömür boyu kaybedecek. Burada işlet-
memizde çalışan personele büyük görev 
düşüyor. İşini iyi yapan, misafirlerini içten 
ve samimi karşılayan, vücut dilini iyi kul-

Üye işletme ve işletme çalışanlarının 
gelişmesi yönünde düzenlediği eğitimleriy-
le dikkat çeken Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca, Konaklama Sektöründe Davra-
nış Standartları Geliştirme Projesi’nin tanı-
tım semineri 5 Şubat Cuma günü saat 
14.00'te FTSO Likya Salonu’nda yapıldı. 

Konaklama tesislerinde çalışan perso-
nelin hizmet standardının yükseltilmesi he-
deflenen seminere FTSO Başkanı Akif Arı-
can, Başkan Yardımcısı ve Konaklama Hiz-
metleri Meslek Komitesi Üyesi Günay Özü-
tok, Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yıl-
maz, Konaklama Hizmetleri Meslek Komi-
tesi Başkanı İlkay Tugay ve çok sayıda otelci 
katıldı. Seminerde Lonca Enstitü eğitmeni 
Nebi Acar tarafından projenin amacı ve iş-
leyişi hakkında detaylı bilgi verildi.

"Hedef kalitenin yükseltilmesi"
FTSO Başkanı Akif Arıcan, seminerin 

Güç Birliği’nden
Vali Çiçek’e Teşekkür

Bölgemizdeki sorunların çözülme-
si amacıyla 15 meslek kuruluşu tarafın-
dan oluşturulan Fethiye Meslek Kuru-
luşları Güç Birliği Platformu, ikinci yı-
lına girdi. Platform; iki yıldır belirlenen 
sorunlar arasında öncelikli olanların çö-
zümü için çalışma yürütüyor.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu Şubat ayı olağan top-
lantısı 4 Şubat Perşembe Günü Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipli-
ğinde yapıldı. Platformun dönem baş-
kanı İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Levent Çimen Başkanlığı’nda 
yapılan toplantıya Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkan Vekili Günay Özü-
tok, Fethiye SMMM Odası Başkanı Ya-
şar Bildirici, Fethiye Ziraat Odası Baş-
kanı Kenan Karayiğit, Fethiye Pazarcı-
lar Odası Başkanı Adem Hıra, Muğla 
Barosu Fethiye Temsilcisi Ali Bergama-

lı, Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Veli Önver, Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilcisi Gökhan S. Güngör ve 
Çiğdem Özel, Makine Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş ve 
TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Adına Ab-
dullah Koyuncu katıldı.

Toplantı öncesi Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Odasını giden Platform 
Üyeleri Oda Başkanı Hayri Topçu’nun 
vefatı için taziye ziyaretinde bulundu-
lar. Toplantıda gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçmeden, Muğla Valisi 
Amir Çiçek’in katılımı ile yapılan top-
lantının değerlendirmesi yapıldı. Değer-
lendirmenin ardından Vali Amir Çiçek’e 
Fethiye’ye gelerek platform üyeleri ile 
görüşmesi ve kendisine iletilen konulara 
karşı yapıcı yaklaşımından ötürü teşek-
kür edildi.
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“Kayıt Dışı Önlenmeli"

FTSO Üyelerine 
İndirimli Dil Kursu

Fethiye Avrupa
Televizyonunda

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Almanya başta ol-
mak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesinde bulunan 
Türklere yönelik yayın yapan Kanal Avrupa Televiz-
yonu tarafından hazırlanan Hedef 2023 programına 
konuk oldu. Almanya'da yaşayan Türklerin sahibi 
olduğu Kanal Avrupa televizyonu, yayınlarını Al-
manya merkezli olarak sürdürüyor.

Moderatör Sevda Akovalı'nın sunduğu prog-
ramda Avrupa basını tarafından Türkiye'nin güven-
siz bir ülke olduğu yolundaki yayınlara karşı, özel-
likle tatil bölgelerinde hayatın normal şekilde devam 
ettiği, yerli ve yabancıların başta Fethiye olmak üzere 
tüm bölgede rahat bir yaşam sürdüğü anlatılıyor.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, programda yaptığı 
konuşmada bölgemizde yaşanan huzura dikkat çek-
ti. Arıcan, Fethiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin 
yanında yatırım fırsatları hakkında da bilgiler vere-
rek, özellikle Türk asıllı Avrupalı yatırımcıları böl-
gemize davet etti. Arıcan Oda olarak yatırımcılara 
gerekli desteği verdiklerini belirterek, devam eden 
projelerin tamamlanmasının ardından bölgemizin 
marka değerinin artacağını ifade etti.

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Ha-
san Erdoğan ve Vergi Dairesi çalışanları 
Nurer Günal, Ferit Tunay, Rüveyda Çe-
lik, M. Gözde Özcanoğlu Vergi Haftası 
kutlamaları kapsamında Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile bir 
araya geldi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ziya-
rette, üye işletmelerin kayıt dışı iş yapan-
lar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile 
getirerek "Kayıt dışının önlenmesini isti-
yoruz" diye konuştu.

Çalışmalarını üye odaklı hiz-
met anlayışı ile  yürüten Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası hizmetlerine 
bir yenisini daha ekledi. Amerikan 
Kültür Derneği Dil Okulları ile yapı-
lan protokol ile FTSO üyelerinin 
birinci derece yakınları ile çalışan-
ları dil kurslarından yıl boyunca % 
25 indirimli olarak yararlanacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Amerikan Kültür Derneği Dil 
Okulu arasında hazırlanan indirim 
protokolü 12 Şubat 2016 Cuma Gü-
nü FTSO Meğri Salonu’nda imza-
landı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan konuşmasında 
"Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üye-
lerinin, üyelerinin 1. Derece yakın-
larının ve çalışanlarının dil eğiti-
minden indirimli faydalanmaları 
için protokol imzalıyoruz. Umuyo-
ruz ki üyelerimiz indirimden fayda-
lanarak ihtiyaçları olan alanlarda ya-
bancı dil kursuna katılıp kendilerini 
geliştireceklerdir. Bu protokolün 
üyelerimize, ticari faaliyetlerini ge-
liştirmesi anlamında faydalı olma-
sını diliyorum" dedi.

16 Şubat Salı günü yapılan açılışa 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis Baş-
kanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Üye-
leri Selamettin Yılmaz, Ramazan Angay, 
Ahmet Gürsu Özdemir, Ömer Eriz, Fethi-
ye Fen Lisesi Müdürü Mustafa Erdoğan ve 
öğretmenler katıldı.

Fethiye Fen Lisesi Müdürü Mustafa 
Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine 
teşekkür ederek "Geleceğin bilim insanla-
rının yetişmesine katkı sunan Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası’na, bu imkânı okulu-
muza sağladığı için teşekkür ederiz. La-
boratuara Nobel Kimya Ödülü alan Türk 
Bilim İnsanı Aziz Sancar'ın adını verdik. 
Siz değerli iş adamları sayesinde bilim 
dünyasında söz sahibi olacak bilim insan-
ları yetiştireceğiz" dedi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ise eğiti-
min önemine değindiği konuşmasında 
"Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
bütçemizin el verdiği sürece eğitime destek 
olmaya gayret ediyoruz. Özellikle gelece-
ğimiz olan genç nesile yeni imkânlar yarat-
mak ve var olan imkânlarını iyileştirmek 
üzere elimizden geldiğince destek veriyo-
ruz. Özelikle gençlerimizin gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve alt yapı eksiklerini ta-
mamlamak hepimizin görevi. Umuyoruz 
ki Oda Yönetimi olarak hep beraber aldı-
ğımız bu karar, çocuklarımız için hayırlı 
olur. Okul yönetimimize, öğretmenlerimi-
ze, Okul Aile Birliğimize ve öğrencileri-
mize başarılar diliyoruz" dedi.

Konuşmaların sonunda, okul aile bir-
liği başkanı Selamettin Yılmaz FTSO baş-
kanı Akif Arıcan’a desteklerinden dolayı 
plaket verdi.

Aziz Sancar Biyoloji Laboratuarı Açıldı
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasının katkısıyla hazırlanan ve 
Nobel ödüllü bilim insanı 
Prof.Aziz Sancar ismi verilen 
Fethiye Belediyesi Fen Lisesi 
Biyoloji Laboratuarı hizmete açıldı

Fethiye Gazeteciler Derneği Başka-
nı Seda Köktener, Sekreter Sıdıka Köle-
men ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer 
Özdemir, Orhan Okutan ve Murat Yal-
çın, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 

Arıcan'ı ziyaret etti.
FTSO Başkanı Akif Arıcan ziyaret-

ten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, Fethiye basını ile işbirliğine devam 
edeceklerini dile getirdi. 

İşbirliği Devam Edecek
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Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta-
şınması Hakkında Yönetmelik'te muhtelif 
değişiklikler yapıldı. 

Bu kapsamda ekte detayları sunulan 
tanım, zorunluluk ve cezai hükümler ek-
lenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1. 
maddesi 1.fıkrası gereğince, tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılan ve yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik sici-
line tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / 
ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt 
sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar ta-
şıtlarına uygunluk değerlendirmesi yap-
tırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi al-
malarının zorunlu olduğu,

Yönetmeliğin 2. maddesine göre de 
tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşıma-
sında kullanılan ve bu yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tes-
cilli ve "Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uy-
gunluk Belgesi" bulunmayan ve Taşıt Du-
rum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahip-
lerinin;

1- 2005-2014 model taşıtlar için 
31/12/2016 tarihine kadar,

2- 1996 – 2004 model taşıtlar için 
31/12/2017 tarihine kadar,

3- 1995 model ve öncesi taşıtlar için 
31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esas-
lara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yet-
kilendirdiği kurum/kuruluştan "Taşıt Uy-
gunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi" 
almak zorunda olduğu, Taşıt Durum Bel-
gesi almayan taşıtlara söz konusu yönet-
meliğin 28. maddesi 4 üncü fıkrası (e) 
bendi gereğince para cezası uygulanacağı" 
belirtilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 

bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınma-
yan araçların ve yukarıda belirtilen model 
yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Ta-
şıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Bel-
gesi alınmayan taşıtların da tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılamayacağı ve 
dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği du-
yurulmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 
05.01.2016 Tarih ve 93 sayılı yazısı ile;

Ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 
sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli 
Malların Karayoluyla Uluslararası Taşın-
masına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" 
çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 
tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de ya-
yınlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayo-
luyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"e 
uygun olarak, tehlikeli malların taşınması 
gerektiği,

31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Res-
mi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Mad-
delerin Karayoluyla Taşınması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da-
ir Yönetmelik ile 24/10/2013 tarih ve 
28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşın-
ması Hakkında Yönetmelik'te muhtelif de-
ğişiklikler yapıldığı,

Bu kapsamda ekte detayları sunulan 
tanım, zorunluluk ve cezai hükümler ek-
lenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1. 
maddesi 1. fıkrası gereğince, tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılan ve yönetme-
liğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline 
tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR 
Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt 
sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar ta-
şıtlarına uygunluk değerlendirmesi yap-

tırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi al-
malarının zorunlu olduğu,

Yönetmeliğin 2. maddesine göre de 
tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşıma-
sında kullanılan ve bu yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescil-
li ve "Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uy-
gunluk Belgesi" bulunmayan ve Taşıt Du-
rum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahip-
lerinin;

1- 2005-2014 model taşıtlar için 
31/12/2016 tarihine kadar,

2- 1996 – 2004 model taşıtlar için 
31/12/2017 tarihine kadar,

3- 1995 model ve öncesi taşıtlar için 
31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esas-
lara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın 
yetkilendirdiği kurum/kuruluştan "Taşıt 
Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Bel-
gesi" almak zorunda olduğu, Taşıt Durum 
Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yö-
netmeliğin 28. maddesi 4. fıkrası (e) bendi 
gereğince para cezası uygulanacağı" belir-
tilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 
bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınma-
yan araçların ve yukarıda belirtilen model 
yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Ta-
şıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Bel-
gesi alınmayan taşıtların da tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılamayacağı ve 
dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği 
duyurulmuştur.

Konuyu bilgilerinize sunarız.
EK: Tehlikeli Maddelerin Karayoluy-

la Taşınması Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik (1 
sayfa)

Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkındaki 

Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Şehit ve Gazilerden 
Arıcan'a Teşekkür Ziyareti

Fethiye Sosyoekonomik 
Raporu Yayımlandı

FTSO’dan Mesleki
Eğitime Destek Sürüyor

FTSO'nun katkılarıyla 14.Uluslararası İs-
tanbul Gastronomi Festivali’ne katılan Fet-
hiye Turizm Meslek Lisesi öğrencileri Kübra 
Altay ve İlhan Avcu altın ve gümüş madalya 
aldı.

Fethiye Turizm Meslek Lisesi öğrencileri 
geçtiğimiz yıl ilk kez FTSO tarafından yürü-
tülen Meslek Lisesi İş'inin Güvencesi Projesi 
kapsamında bu festivale katılmış ve yine ba-
şarılı sonuçlarla dönmüşlerdi. Öğrenciler bu 
yıl Şef Mavi Profesyonel Aşçılar Derneği’nin 
organizasyonu, Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın da desteği ile 14.Uluslararası İstanbul 
Gastronomi Festivali’ne katıldılar. Öğrencile-
rin başarısı FTSO yönetiminde sevinçle kar-
şılandı.

Fethiye Muharip Gaziler 
ve Şehit Aileleri Derneği 
yönetimi, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan'ı ziyaret ederek 
derneğe katkılarından dolayı 
plaket verdiler.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit 
Aileleri Derneği yönetimi, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ile görüştü. Ziyarete, Fethiye 
Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Süleyman Şahin ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri katıldı. Süleyman 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından hazırlanan 2014 yılı veri-
lerinin yer aldığı Fethiye Sosyo-eko-

nomik raporu yayım-
landı. 

FTSO tarafından 
bu sene dokuzuncusu 
yayımlanan Fethiye 
Sosyoekonomik Rapo-
ru’nda Fetiye'nin eko-
nomik ve sosyal verileri 
ile istatistiki bilgileri 
yer alıyor.

Özellikle yatırım-
cılar için baş ucu kitabı 
konumunda olan Fet-
hiye Sosyo-ekonomik 
Raporu, bölgemiz hak-
kında devlet politika-
larının oluşturulma-
sında da önemli rol oy-
nuyor.

Raporda 2012 yılı-
nda Fethiye'den ayrılan 

Seydikemer'in bilgileri ayrı bir şekilde 
ele alınıyor.

Şahin, Akif Arıcan'a, dernek çalışmalarına 
katkılarından dolayı plaket verdi.

Görüşmede son dönemde yaşanan top-
lumsal olaylar da gündeme geldi. FTSO Yö-

netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ziyaret-
lerinden ötürü dernek yöneticilerine teşek-
kür etti.
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 UMEM Beceri'10 Projesi’nde İlk Kurs Açıldı

 UMEM Beceri'10 Projesi kapsamın-
da 13 pilot ilçeden biri olan ilçemizde 
2016 yılının ilk meslek edindirme kursu 
açıldı. FTSO öncülüğünde oluşturulan 
Fethiye UMEM Beceri'10 Projesi Kurs Yö-
netimince yürütülen çalışmalar sonucun-
da Bilgisayar Destekli Harita Çizim kursu 
23 Şubat Salı günü Mustafa Kemal Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı. 
Kursiyerler, bilgisayar başında alacakları 
450 saatlik teorik eğitimin yanı sıra 504 
saat de pratik eğitim alacak. Kursiyerlere, 
teorik eğitim boyunca günlük 25 TL, pra-
tik eğitim süresince de günlük 50 TL öde-
me yapılacak.

"Nitelikli işgücü için çalışıyoruz"
Kursun açılışında konuşan Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, iş dünyasının yetiş-
miş insan gücüne duyduğu ihtiyaca vurgu 
yaptı. Geçmiş yıllarda da, kurum olarak, 
bu yönde çalışmalarda bulunduklarını 
ifade eden Akif Arıcan, "Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, İŞKUR, Odamız ve lisemi-
zin işbirliğinde bu kursların açılması, ih-

tiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiş-
mesi, sertifikalı hale gelmesi, kalitenin 
yükselmesine çok önem veriyoruz. Halkı-
mızdan belli bir okulu bitirmiş ama işe 
yerleşememiş olanlar gelip bu eğitimleri 
alarak yetişmiş iş gücü olabilirler".

"Sırada diğer kurslar var" 
"Bilgisayar Destekli Harita Çizim Kur-

su dışında; kat hizmetleri, mobilya, kay-
nakçılık, elektrik tesisat ve bilgisayar des-
tekli 3 boyutlu inşaat çizim kurslarınında 
nisan ayı içinde açılması planlanıyor. Bu 
kurslarında hayata geçmesi ilçemizdeki 
yetişmiş iş gücü ihtiyacının karşılanması 
anlamına geliyor." diye konuştu.

"Öğrenciler Piyasa İhtiyacına Göre 
Yetiştiriliyor"

Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Baki Burucu’da 
mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. 

Burucu, Mustafa Kemal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişen kişile-
rin iş piyasasının beklentilerini karşılaya-
bilecek nitelikte yetiştiğini ifade etti. Okul 
olarak belediye ve Odaların desteğini bek-

İş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ile işsizliğin önlenmesi amacıyla 
yürütülen UMEM Beceri’10 Projesi kapsamında, 2016 yılında düzenlenen kursların ilki olan 
Bilgisayar Destekli Harita Çizim kursu Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde başladı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan işletmelerin nitelikli eleman sorununu çözmek için çalıştıklarını 
belirterek “ Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası UMEM Beceri’10 Projesi’ni 2011- 2013 yılları arasında 
yürütmüş ve o dönemde Muğla ilinde en fazla kurs açan kurum olmuştu” dedi.

lediklerini belirterek Burucu, "Kursiyerle-
re önce meslek edindireceğiz, daha sonra 
da arkadaşlarımız piyasada iş sahibi ola-
cak. FTSO, İŞKUR ve Harita Kadastro Bö-
lüm öğretmenlerine teşekkür ediyorum. 
Onların çabası olmasa kursu açmamız zor 
olurdu" diye konuştu.

“Kurs Yönetimi Toplantıları Yoğun 
Geçiyor”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sa-
hipliğinde yapılan UMEM Beceri'10 kurs 
yönetimi Milli Eğitim, İŞKUR ve FTSO 
temsilcilerinden oluşuyor. 

Ocak ve Şubat aylarında yapılan kurs 
yönetimi toplantılarında işletmelerden ta-
lep toplanması kararı sonrasında işveren-
lerden alınan iş gücü talepleri değerlendi-
rildi. 

Taleplerin değerlendirilmesinin ar-
dından mobilyacılık, kaynakçılık, elek-
trik tesisatçılığı ve kat hizmetleri meslek-
lerinde toplanan kursiyer taleplerinin kar-
şılanamadığı için bu mesleklerde 2016 Şu-
bat ayı içerisinde kursların açılmasına ka-
rar verildi. 

İnşaatçılar MUTSO’da Toplandı

ile Çevre ve Şehir Plancısı Ercan Çınaroğlu 
katıldı

Açılış konuşmalarının ardından söz, 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ayşe 
Ünal’a bırakıldı. Başkan Ayşe Ünal ve eki-
bi yaklaşık 3 saat süren toplantı boyunca, 

Muğlalı inşaatçılar 1/25000’lik Nazım 
İmar Planı’nı görüştü.

30 Mart Çarşamba günü gerçekleşti-
rilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat 
Taahhüt sektörü 6. Meslek Komitesi grup 
toplantısına katılan Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ayşe Ünal, 
Nazım İmar Planı hakkında bilgi verdi.

Toplantı Muğla’nın yanında tüm ilçe 
ticaret odaları ile inşaatçılardan da ilgi gör-
dü. Toplantıya Fethiye’den Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası 3 No’lu İnşaat Taahhhüt 
Meslek Komitesi Başkanı Özgür Gürol, 
komite üyeleri Durali Keskin, Mehmet 
Sezgin, N.Metin Sevinç ve Ömer Yıldırım 

1/25.000’lik Nazım İmar Planı’nın kabul 
edilen son durumu ve detayları hakkında 
bilgi verdiler. Ayşe Ünal, toplantının so-
nunda katılımcıların sorularını alarak, 
konuya ilişkin tüm merak edilen hususları 
cevaplandırdı.

Lejyoner Hastalığı Yönetmeliği
Kapsamında Bulunan İşletmelerin Dikkatine !!!

Sağlık Bakanlığı, halk arasında zatür-
ree olarak bilinen akciğer hastalığı olan lej-
yoner hastalığına karşı önlemlerini arttır-
dı. Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı ol-
mak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla 
mücadele etmek için alınması gereken ted-
birler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemek için yayınlanan yö-
netmelikle aşağıdaki nitelikteki merkez ve 
işyerleri kapsama alındı.

• Tüm yataklı sağlık kurum ve kuru-
luşları

•Turizm ve rekreasyon alanları: Otel-
ler, moteller, tatil köyleri, misafirhaneler gi-
bi turistik konaklama birimleri, kaplıcalar, 
rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, ba-
kımevleri, konaklamalı gemiler (yolcu ge-
mileri), büyük alışveriş merkezleri, suyun 
bulunduğu veya kullanıldığı halkın ortak 
kullanımına açık rekreasyonel alanlar

• Diğer alanlar: Suyun kullanıldığı en-
düstriyel havalandırma sistemlerinin ve/-
veya soğutma makinelerinin kullanıldığı 
iş merkezleri ve işyerleri

Konaklama birimlerinde, su yönetim 
planı hazırlanması ve rutin koruyucu ön-
lemlerin alınması ile su sistemlerinin te-
mizlenmesi ve dekontaminasyon işlemle-
rini yürütmek için Halk Sağlığı Müdürlü-
ğü’nce legionella konusunda yapılacak en 

az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu 
bir personel bulundurulması ve bu perso-
nelin, ilgili konaklama biriminde lejyoner 
hastalığından korunma amaçlı alınacak ön-
lemler ve koruyucu uygulamaların tümün-
den sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, konaklama tesislerinin 

görevlendireceği sorumlu personelin, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenecek “legionella Sorumlu Perso-
nel” eğitimine katılması gerekli olup, bu 
çerçevede www.muglahsm.gov.tr web si-
tesinde bulunan başvuru modülünden ka-
yıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Antep Baklavası İmal 
Etmek İzne Tabi Oldu

Antep Baklavası’nın kendine özgü 
özelliklerinin korunması sağlanması 
amacıyla hareket eden Gaziantep Sana-
yi Odası tarafından Türk Patent Ensti-
tüsü ve Avrupa Birliği-Tarım ve Gıda 
Komisyonu nezdinde tescillenmesi sağ-
landı. Buna göre Gaziantep’in dışında 
bu adla baklava imal edip satan işletme-
ler Gaziantep Sanayi Odası tarafından 
denetlenecek.

Türk Patent Enstitüsü’nün 555 Sa-
yılı Coğrafi İşaretlerinin Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin 3. ve 17. Maddesi’nde belirtilen 
“Mahreç İşareti” özellikleri gereği, “An-
tep Baklavası” ya da “Gaziantep Bakla-
vası” olarak tescil ettirilmiş ürünün, 
Gaziantep ili dışında başka bir yerde 

imalatının yapılmaması gerekmektedir. 
Gaziantep’te imal edilen “Antep Bakla-
vası” ürününün diğer illerde satılma-
sında sakınca bulunmamaktadır.

Bu kapsamda; esnaf ve sanatkarla-
rımızın imal ettikleri ürünlerde “Antep 
Baklavası” ya da “Gaziantep Baklava-
sı”nın tescilli ismini kullanmamaları, 
söz konusu isimlerle imalat yapan üye-
ler var ise bilgilendirme ve denetim işle-
mi için iletişim bilgilerini Gaziantep Sa-
nayi Odası’na bildirmelerinin sağlan-
ması gerekmektedir.

İletişim Bilgisi: Gaziantep Sanayi 
Odası Telefon: (342) 221 09 00 

(PBX) E-Mail: gso gso.org.tr
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Muğla Odaları, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda ekonomik 
krizin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları belirleyip, çözüm için önerilerini sundular.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ülkemizde en önemli 
sorunların başında terörün geldiğini belirterek “Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların 
farkındayız ve bu oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu sorunun çözümü birlik ve beraberlikten 
geçmektedir” dedi.

başka bir yöntemle ulaşmak istemektedir. 
Türk milleti olarak ülkemiz üzerinde oyna-
nan kirli oyunların farkındayız ve bu oyun-
lara müsaade etmeyeceğiz. Bu sorunun çö-
zümü birlik ve beraberlikten geçmektedir. 
Teröre en etkili silah bir arada durmak, sağ-
duyulu çözümler üretmek ve kararlı ol-
maktır. Biz Muğla Odaları ve Borsası ola-
rak, yaptığımız müşterek toplantılarla da-
ğılmaz bir birlikteliğin sağlam temellerini 
atmış bulunuyoruz. Zorluklar karşısında 
daha da kenetleniyoruz. Dileğim Muğla'-
nın bu birlikteliği tüm Türkiye'ye örnek 
olsun. Terörün Muğla ekonomisine yansı-
malarına baktığımızda, terörden en çok et-
kilenen sektör, turizm sektörü olmuştur. 
Rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 40 
daha azalmıştır. Rusya ile yaşadığımız siya-
si krizin Fethiye özelindeki en ciddi etkisi 
tarım sektöründe olmuştur. Fethiye ekono-
misinin bel kemiği olan tarımda bu kriz 
yine üreticimizi ve köylümüzü olumsuz et-
kilemiştir. İhracatta lojistik maliyetlerimizi 
artırmıştır". 

"Projelerin önündeki bürokratik en-
geller kaldırılsın"

"Fethiye'nin en önemli projeleri olan 
Babadağ teleferik projesi, kurvaziyer liman 
ve yat çekek yeri projesinde devletten hiçbir 
maddi katkı istemiyoruz. Bu üç proje özel 

sektör eliyle yürütülecek projelerdir. Dile-
ğimiz bunların önündeki bürokratik engel-
lerin bir an önce kaldırılmasıdır". 

"Başladığımız işi bitirmeliyiz"
“İlçemize ekonomik ve sosyal anlam-

da büyük etkileri olacak Fethiye Üniversite-
si konusunda devletimizin maddi desteğini 
görmek istediğimizi belirtmek isterim. Biz-
ler Fethiyeliler olarak Fethiye Üniversitesi'-
nin ilk adımı olan İşletme Fakültesi’nin ya-
pımında bazı adımlar attık. Bu konuda rek-
törümüz Prof. Dr. Mansur Harmadar'a, de-
kanımız Prof. Dr. Erdoğan Gavcar'a, bir 
bloğun yapımını üstlenen Belediye Başka-
nımız Sayın Behçet Saatcı'ya hepinizin hu-
zurunda teşekkür etmek isterim. İşletme 
Fakültesi'nin B Blok inşaatını odamızın ön-
derliğinde kurduğumuz dernek ile yarıya 
kadar getirdik. Bu bloğun tamamlanma-
sında biz Fethiyeli tüccarlar ve esnaflar ola-
rak daha fazla gayret etmeliyiz, uzun vadeli 
düşünmeliyiz. Bize yakışan başladığımız işi 
bitirmektir"dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Odala-
rının temsilcilerince hazırlanan sorun ve 
çözüm önerileri sunuldu:

Bülent Karakuş; "Siyaseti bırakıp 
birlik içinde çalışmalıyız"

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, ko-
nuşmasında yaşanan terör olayları nede-

niyle sıkıntılı günler yaşandığını belirterek 
tüm kesimlerin sorunları aşmak için siya-
seti bırakıp birlik içinde çalışması gerek-
tiğine dikkat çekti. Karakuş, bölge veya ülke 
ile özdeşleşmiş ürünlerin tanımlanması, 
ürüne katma değer sağlanması ve yasal ola-
rak korunması konusunda çalışma başlatıl-
dığını belirterek, bu çalışmanın yerel ürün-
lerin tanıtımına ve pazarlamasına katkı sağ-
lanacağı bu sayede de yerel üreticilerin des-
tekleneceğine dikkat çekti. Coğrafi işaret al-
manın üretim metodu ve kalitesini artırdı-
ğını da dile getiren Karakuş, bu sayede ürün 
taklitçiliği ile mücadele edildiğini ifade etti.

MUTSO'nun Muğla saraylısı, Muğla 
bademi, Muğla köftesi, Muğla tarhanası ve 
Muğla beyazı olarak adlandırılan mermer 
için başvuruda bulunacağını belirterek 
MUTSO ev sahipliğinde YÜCİTA işbirliği 
ile 14/17 Nisan 2016 tarihinde uluslararası 
coğrafi işaret sempozyumu yapılacağını 
kaydetti.

Hasan Gökmen; "Tarıma da teşvik 
verilmeli"

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan 
Gökmen tarımsal konularda dile getirdiği 
sorunların başında daralan pazar olanakla-
rının genişletilmesi için yeni pazar arayışla-
rı oluşturdu. Turizmde yaşanan daralma-
nın tarımı da etkileyeceğini belirten Gök-
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Muğla Odalarının 27. Ortak Toplantısı 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sa-
hipliğinde yapıldı. 19 Mart Cumartesi Gü-
nü Saat 13.30'da başlayan toplantı milletve-
killeri ile dairelerin il ve ilçe müdürleri ile 
işadamlarından yoğun ilgi gördü. Fethiye 
Tiaret ve Sanayi Odası tarafından kitapçık 
haline getirilen sorun ve çözüm önerileri 
başta milletvekilleri olmak üzere tüm da-
vetlilerce beğeniyle karşılandı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AKP Muğla 
Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla 
Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üs-
tündağ, MHP Muğla Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Ça-
lık, Seydikemer Kaymakamı Muammer 
Köken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, MİTSO Başkanı Reşit 
Özer, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan 
Gökmen, Bodrum DTO Başkan Yardımcı-
sı Arif Yılmaz, BODTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Deniz Eyinç, DTO Fethiye Şube Baş-

kanı Şaban Arıkan, DTO Marmaris Şube 
Başkanı Danışmanı Ercan Güneştutar, 
Muğla Büyükşehir Belediye Temsilcisi Hü-
seyin Ünsal, CHP Fethiye İlçe Başkanı Öz-
gür Kullukçu il ve ilçe daire müdürleri ile 
Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Muğla'dan 
çok sayıda işadamı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan toplantıda ilk ko-
nuşmayı yapan FTSO Meclis Başkanı Os-
man Çıralı sözlerine İstanbul'da ve An-
kara'da meydana gelen terör olaylarını kı-
nayarak başladı. konuşmasında Babadağ 
Teleferik Projesi’ne değinen Çıralı, bu pro-
jeyi Fethiye'ye kazandırmak istediklerini 
vurguladı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan terör olay-
larını kınayarak başladığı konuşmasında 
sözlerini şöyle sürdürdü, "13 Mart 2016 ta-
rihinde Ankara ve dün İstanbul'da masum 
ve sivil insanlara yönelen vahşi terör ey-
lemini şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan 
rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şi-

falar diliyorum" dedi.
"En büyük sorun terördür"
İçinde yaşadığımız süreçte en büyük 

sorunun terör olduğunu belirten Arıcan, 
"Bugün Muğla'nın nabzı Fethiye'de atıyor. 
Gündemimiz sizlerin de bildiği gibi bölge-
mizin ortak sorunlarından oluşuyor. Maa-
lesef bugün Türkiye'nin ve Muğla'nın en 
büyük sorunu terör ve Ortadoğu'da yaşa-
nan savaşın yol açtığı sorunlardır. Ülkemiz 
35 yıldır terörle mücadele ediyor. Geçmişte 
dağlarda askerimizi hedef alan terör bugün 
şehirlerdeki sivil, masum vatandaşlarımızı 
hedef alıyor. Güvenliğin ve huzurun sağ-
lanması öncelikli talebimizdir. Can güven-
liğimiz yoksa düşünce ve ifade özgürlüğü-
müzde yoktur. Can güvenliğimiz yoksa din 
ve vicdan özgürlüğümüzde yoktur. Esnaf, 
işçi, köylü, memur yoktur. Böyle bir ortam-
da yatırımcıda yoktur istihdamda yoktur."

"Oyuna gelmeyeceğiz"
"Yüz yıl önce bizi sömürgeleştirmek is-

teyen küresel sermaye bugün aynı amaca 

İş Dünyası Çözüm Bekliyor
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Deniz Eyinç; "Sınav takvimi turizm 
sezonuna göre düzenlenmeli"

BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Eyinç, yaşanan terör olaylarının başta tu-
rizmi ciddi sıkıntı içine soktuğunu belir-
terek "Bu durumda kimseye gel burada ta-
til yap diyemeyiz" diye konuştu.

Eyinç, yabancılara mülk satışı konu-
sunda 3 yıldır düşüş yaşandığını belirterek 
"Bu konuda doğru bir yol alamadığımızın 
göstergesidir” diye konuştu. Eyinç çözüm 
önerilerini şöyle sıraladı; Eğitim ve sınav 
takvimi turizm sezonuna göre planlanma-
lı, Belediye belgeli tesislerde, bakanlık belg-
eli tesislere verilen teşviklerden yararlan-
malı. Kamu çalışanlarına faizsiz turizm 
kredisi verilmeli.

Akif Arıcan;"Turizm eylem planı 
revize edilmeli"

FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşma-
sında turizm eylem planının revize edil-
mesi gerektiğini belirterek terör olayları ve 
buna bağlı olarak zedelenen güvenlik algı-
sının artırılması için tanıtım çalışmalarına 
ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Turizm kadar büyük ve orta ölçekli 
üreticilere hibe desteği ve teminatlı tarım 
kredisi verilmesi konusundaki teşviklerin 
artırılması gerektiğini dile getiren Arıcan, 
İhracatta tır başına artan 5-6 bin dolarlık 
maliyetinin düşürülmesi, ihracatta kargo 
uçaklarının kullanılması ve bu uçaklara tu-
rizmde uygulanan sefer başına maddi des-
tek sağlanması gerektiğini söyledi.

Reşit Özer; "Kaliteli Zeytinyağına 
Daha Fazla Prim Verilmeli"

MİTSO Başkanı Reşit Özer, zeytin ve 
zeytinyağının desteklenmesi gerektiğini be-
lirterek zeytinyağında uygulanan prim des-
teğinin değiştirilmesini, kaliteli zeytinyağı-
na daha fazla prim ödenmesi gerektiğini 
dile getirdi. Özer zeytinyağı fabrikalarının 
kısa süreli çalıştığını belirterek, "Zeytinyağı 
fabrikalarında çalışan gıda mühendisi veya 
ziraat mühendisi bulundurma zorunluluğu 
esnetilsin" dedi.

Kültür balıkçılığının desteklenmesini 
tarla balıkçılarının ÖTV'siz mazottan fay-
dalanmasınıda isteyen Özer, Aydın- Çine- 
Milas demiryolununda bir an önce faaliye-
te geçmesi ve Milas'a doğalgazın bir an ön-
ce getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arif Yılmaz; "Mavi Tur ülkemizin 
markasıdır"

Bodrum DTO Başkan Yardımcısı Arif 
Yılmaz AB zirvesinde alınan kararla Suri-
yeli mültecilerin Türkiye'ye gönderileceği-
ni belirterek deniz kapılarında mülteciler 
ile tatilcilerin aynı ortamda bulunmaları-
nın yanlışlığına dikkat çekti. Turizm adına 
kıyıların talan edildiğini örnek fotoğraflar-
la anlatan Yılmaz, bunun önüne geçilmesi-
ni istedi. Yılmaz, kıyılar olmazsa bu bölge-
ye kimsenin gelmeyeceğini söyledi.

Fethiye, Bodrum ve Marmaris'in kıyı-
larının Cevat Şakir Kabaağaç'ın katkısıyla 
dünyaya tanıtma fırsatı yakalandığını, Ma-
vi yolculuğun tanıtım ve pazarlaması ko-
nusunda bir çalışma içinde olduklarını be-
lirterek dünyanın en büyük turist gezdiren 
filosunun Türkiye'de olduğuna dikkat çekti.
Şaban Arıkan; "Kamburlarımızı alın"

DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arı-
kan turizm teşvik paketinin açıklandığını 
ancak denizciler için her hangi bir made-
nin bulundığını belirterek "Kamburlarımı-
zı alsınlar başka bir şey istemiyoruz. Ayrıca 
otellerde konaklayanlardan yüzde 8 KDV 
alınmasına karşı yatta kalanlardan yüzde 
18 KDV alınıyor. Aynı seviyeye çekilmesi 
gerekiyor. 3-5 Milyon dolarlı tekneler imal 
ediyoruz bunu ticari olarak kullanıyoruz 
ama ÖTV ödüyoruz. Ayrıca yat çekek yeri-
miz yok, bunun için destek istiyoruz" diye 
konuştu.

Ercan Güneştutar; "Su ücretleri çok 
yüksek"

DTO Marmaris Şube Başkanı Danış-
manı Ercan Güneştutar bu sene deniz tu-
rizminde düşüş beklendiğini belirterek de-
niz turizmi araç ve tesis işletmelerine, SGK 
prim ve kamu vergi borcu yapılandırmala-
rının sağlanması, gelir ve kurumlar vergi-
sinde muafiyet ve indirimlerin yapılması 
gerektiğini söyledi. Güneştutar, atık kabul 
tesisi lisansı bulunan deniz turizmi tesisi ve 
araçlarına teşvik uygulanması gerektiğini 
belirterek yat limanlarının çevreye duyarlı 
tesisler kapsamına alınarak enerji desteği 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan marinalarda kullanılan su-
yun tonunun 9 lirayı geçtiği belirtilerek bu-
nun makul bir seviyeye çekilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Hüseyin Ünsal; "Master plan 
hazırlıkları sürüyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcisi  
Hüseyin Ünsal, toplantıyı organize eden 
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FTSO yönetimi ve çalışanlarına teşekkür 
etti. Turizm master planı çalışmasının 
sürdüğünü belirterek mavi yolculuk ko-
nusunda büyükşehir belediyesinin üzeri-
ne düşeni yapmaya hazır olduğunu söy-
ledi. Öte yandan Muğla'nın ödediği ver-
ginin her geçen yıl artış göstermesine 
karşı, aldığı kamu yatırımlarının da her 
geçen yıl düştüğüne dikkat çekti.

Mehmet Erdoğan; "Ciddi 
güvenlik sorunu var"

MHP Muğla Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en ciddi 
krizinin yaşandığını söyledi. Türk bay-
rağının bu vatan üzerinde yaşayanların 
ortak şemsiyesi olduğunu belirten Meh-
met Erdoğan, "Bir çok zaman, farklı ül-
kelerden insanlar sığındı bu şemsiyenin 
altına. Şimdi de Suriyeliler sığınıyor. Bu 
ülkede yaşayan herkes bu şemsiyeyi ka-
bul edecek" dedi.

Turizm eylem planının beklentiyi 
karşılamadığını belirten Erdoğan "Muğ-
la'daki 2 havaalanına Avrupa ülkelerin-
den direk uçuşlar konmalı. Destek uçak 
başına değil de yolcu başına ödenmeli. 
Tarımsal kredilerin ertelenmesi lazım" 
diye konuştu.

Ömer Süha Aldan; "Irak, Suriye 
bölünürse Türkiye'de bölünür"

CHP Muğla Milletvekili Ömer Sü-
ha Aldan Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük krizinin yaşandığını belirterek "Bir 
çok sorun birlikte ortaya çıktı ve hepsi-
nin birbiri ile bağlantısı var. Çerçevenin 
bütününe bakalım yoksa kesin çözüm 
üretemeyiz. Şimdi Suriye'de PYD'nin 

bağımsızlığı konuşuluyor. Irak, Suriye bölü-
nürse Türkiye'de bölünür. Teröre karşı ortak 
bir duruş sergilemeliyiz. İkti-dar muhalefet 
olarak bir araya gelmek gerekiyor. 
Yapamazsak çok daha büyük sorun-lara 
gebeyiz" diye konuştu.

Akın Üstündağ; "Bodrum'a Toplu 
konut yapılması garabettir"

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstün-
dağ ekonomik kriz yaşandığını bir çok sek-
törün devletten vergi indirimi ve teşvik iste-
diğini belirterek "Devlette kriz dönemlerin-
de vatandaştan almaya çalışır. İndirim yapı-
lacağına inanmıyorum. Turizm eylem planı 
da yetersiz ve orta ölçekli işletmelere faydası 
olmaz" diye konuştu.

Akın Üstündağ, "Bodrum'a toplu konut 
yapılması garabettir. Bodrum'da zaten yapı-
laşmadan şikayet ediliyor, daha büyük küt-
lesel yapılara ihtiyaç var mı da TOKİ toplu 
konut yapacak" dedi.

Nihat Öztürk; "THY elini taşın 
altına koymalı"

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, 
turizm teşvik paketiyle önce turistin getiril-
mesinin hedeflendiğini belirterek "İkinci pa-
kette tabana inilecek. Ülkemizde turizmde 
kriz yok, ekonomik kriz yok. Terör krizi var. 
Güneydoğu'daki son olaylarda 300 şehit ver-
dik. Belkide artacak ama o şehitlerin saye-
sinde o bölgeler bizim oldu" dedi.

Muğla'nın önünün açılması konusunda 
her şeye varız" diyen Nihat Öztürk, "Turizm 
Bakanı 19 Nisan’da Muğla'da olacak. Dala-
man ve Güllük havaalanlarından Avrupa'-
nın bazı şehirlerine direk uçuş konulması 
için girişimde bulunacağız. THY elini taşın 

altına koymalı" dedi.
Karaot'a yapılacak yat çekek yeri için 

Fethiye'deki iç karışıklığa işaret eden Öz-
türk, "Karaot siyasi değil, bürokratik bir so-
run. Fethiye'nin iç sorunu bittiyse Ankara 
bu işi yapmak için hazır" diye konuştu.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye TO-
Kİ'nin toplu konut yapacağını belirten Öz-
türk, "Gariban vatandaşın ev sahibi olabil-
mesi için buralara toplu konut yapılacak" 
dedi.

Amir Çiçek; "Koruyarak 
kullanmanın yolunu açmalıyız"

Muğla Valisi Amir Çiçek konuşmasın-
da FTSO başta olmak üzere tüm Muğla 
Odaları’na teşekkür ederek başladığı konuş-
masında dile getirilen sorun ve çözüm öne-
rilerinin dosya arasında kalmamasını istedi.

Konuşmalarda bozulan kıyıların dile 
getirildiğini belirterek "Kıyıların bozulması-
nı önlemeliyiz. Ancak kıyılara hiç dokun-
mayın derseniz olmaz. Ekonomiye katmalı-
yız ancak bozmadan, koruyarak kullanmalı-
yız. Memurlara söylüyorum o yasak, bu ya-
sak. Bu şekilde çalışmak kolay. Biz koruya-
rak kullanmanın yolunu açmalıyız" diye ko-
nuştu. Konuşmasında Muğla'da yatırım yap-
mak zor anlayışını değiştirilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Vali Çiçek, güvenlik güçlerinin 
ayakta ve göreve hazır olduğunu belirterek 
"Vatandaşlar güvenlik güçlerinin yanında 
olursa, güvenlik güçleri daha güçlü olur. 
Özellikle sosyal medyada çıkan asılsız payla-
şımlara inanmayalım" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından davetliler Şat 
Restoran’a geçerek yemek yediler.
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Girişimci Adaylarından 
FTSO'ya Teşekkür

bir kolu olarak bunu destekliyoruz. FTSO 
olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi.

FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu 
tarafından Oda mevzuatı, işleyişi ve hiz-

meti hakkında bilgi verdi. Tacir-esnaf ay-
rımını açıklayan Kullukçu, Oda hizmetle-
rini de anlattı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından bölgedeki girişimcilik potansiyelini 
harekete geçirmek ve bölge ekonomisinin 
canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 
her yıl düzenlenen KOSGEB Girişimcilik 
Eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 30 gi-
rişimci adayının tamamı sertifika almaya 
hak kazandı. Eğitim, Nurhan Keleş tarafın-
dan verildi. 

Girişimci adayları ile eğitimin son gü-
nünde bir araya gelen FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, tüm girişimci adaylarını tek tek 
kutlayarak başarılar diledi. 

Girişimci adayları, eğitim süresince su-
nulan hizmet ve Oda personelinin iyi yak-
laşımından duydukları mutluluğu dile geti-
rerek, FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın nez-
dinde tüm FTSO personeline teşekkür ede-
rek hediye verdiler. Kursiyerlerden bazıları, 
Akif Arıcan'ın FTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı olmasının ardından Oda çalışmaların-
da ve hizmetlerinde ivme olduğunu belirtti.

Girişimcilere, ticaret hayatlarında ba-
şarılar dileyen Akif Arıcan, "Bizde hayata 
bir zamanlar böyle başladık. Sizlerin özel-
liklede bayanların bu konuda başarılı ol-
malarını, çok iyi projeler üreterek iş haya-
tına atılmalarını canı gönülden destekliyor 
ve istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği bayanlara özel bir önem veriyor. Biz 
de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Bir-
liği Platformunca Karaot'a yapılması plan-
lanan Yat Çekek ve İmal Yeri Projesi hak-
kında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen 
toplantı 18 Mart Cuma Günü saat 15.30'da 
FTSO'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Dönem Başkanı Levent Çimen "Yat 
Çekek Yeri Yaptırma Kooperatifi konuyla 
ilgili sunum yapacak. Daha önceki toplan-
tılarda Mimarlar Odası Fethiye Temsilcili-
ği yat çekek yerinin Karaot'a yapılması ko-
nusunda çekinceleri olduğunu dile getir-
mişti. Bizde proje neler yer alıyor, çevreye 
zarar verecek mi, bunları detaylı şekilde 
öğrenelim, ondan sonra herkes düşüncesi-
ni söylesin istedik. Şu andaki yerin de uy-
gun olmadığı her fırsatta dile getiriliyor. 
Platform toplantılarımızda yat çekek yeri-
nin Fethiye için ihtiyaç olduğunda hemfi-
kir olduk" dedi.

Fethiye Tekne, Yat İmalatçıları ve Çe-
kekçileri İşletme Kooperatifi Başkanı Bü-
lent Taşan Yat Çekek ve İmal Yeri Projesi 
hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Konuşmasına mevcut 
yat çekek yerinin olumsuzluğuyla başlayan 
Bülent Taşan, Karaot'a yapılması planla-
nan proje konusunda şu bilgileri verdi; 
"Devlet kurumları Göcek'ten Fethiye'ye 
kadar 13 bölgede araştırma yaptılar. Karaot 
belirlendi ve 5 üniversiteden araştırma is-
tendi. Bu araştırma sonuçlarından sonra 
aralarında Tabiat Varlıklarını Koruma Ku-

rulu Başkanı olan rahmetli Oktay Ekinci'-
nin de bulunduğu 13 kurumun görüşüyle 
Yat Çekek ve İmal Yerinin Karaot'a yapıl-
ması kararı çıktı" dedi.

Taşan "Proje yapıldığında hiçbir şekil-
de çevre kirliliği yaşanmayacak. Proje 73 
dönüm alanda, Akgöl'den uzakta yer alı-

yor. Proje için 14 senedir çalışıyoruz ama 
nedensiz bir şekilde bekliyor " dedi. 

Baro Temsilcisi Bora Sarıca ve Mimar-
lar Odası Fethiye Temsilciliği proje konu-
sundaki çekincelerini dile getirdiler. Mi-
marlar Odası Fethiye Temsilciliği üyeleri 
proje hakkında detaylı bilgiye sahip olma-
dıklarını dile getirerek söylenenlerin yapılıp 
yapılmayacağı konusunda endişeli oldukla-
rını söylediler. Kooperatif Başkanı Bülent 
Taşan inceleyebilmeleri için projeyi Mimar-
lar Odası’na ulaştıracaklarını söyledi. 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Karaot'a yapılması 
planlanan Yat Çekek ve İmal Yeri Projesi hakkında bilgi almak için 
olağanüstü toplandı. Toplantı, mimarlar ve inşaat mühendisleri odası 
Fethiye Temsilciliği ile denizcilerden yoğun ilgi gördü.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen KOSGEB Girişimcilik Eğitimi sona erdi. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, yeni girişimcileri tek tek kutlayarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. 
Girişimci adayları, eğitim süresince sunulan hizmet ve gösterilen sıcak ilgi nedeniyle FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Oda çalışanlarına teşekkür ettiler. 

Fethiye SMMMO'dan Arıcan'a Ziyaret

Fethiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMMO) Odası Yönetimi, 
Muhasebe Haftası sebebiyle Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

1-7 Mart haftasının Muhasebe Haftası olması nedeniyle Fethiye Serbest Mu-
hasebeci ve Mali Müşavirler (SMMMO) Odası Başkanı Yaşar Bildirici, Oda Sekrete-
ri Uzay Öğretmen, Oda Saymanı Tevfik Turan, Etik Kurulu Başkanı Işın Kaya Koç-
yiğit, Etik Kurulu Üyesi Dilay Denizli'den oluşan heyet Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret etti. Yaşar Bildirici, ziyaret sırasında, serbest 
muhasebeci ve mali müşavirlerin müvekkillerinin çoğunluğunun esnaf odası ve ti-
caret odası olduğunu, bu nedenle de iki odanın kendileri için önemli olduğunu ifa-
de etti.

Akif Arıcan, ziyaretlerinden ötürü Fethiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşa-
virler Odası Yönetimine teşekkür etti. Arıcan, Oda yönetimini, Fethiye'deki kuru-
lumunu çok kısa sürede tamamlamasından ötürü tebrik etti. Arıcan, muhasebeci-
lerin tüccarlar için önemini "Eşlerimizin bilmediklerini muhasebecilerimiz bili-
yor" sözleri ile ifade etti.

Karaot Projesi Anlatıldı

Başsavcı San'dan Arıcan'a Ziyaret

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ve-
li San, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
ziyaret etti.

2015 yılında Fethiye Cumhuriyet 
Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı 
Veli San, 2 Mart Çarşamba Günü Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ede-
rek Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can ile görüştü. San tarafından Arıcan'a 
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yapılan nezaket ziyaretinde Fethiye'nin 
sosyo-ekonomik durumu ve doğası ko-
nuşuldu. Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın çalışmalarını takip ettiğini kayde-
den Başsavcı Veli San, başarılı çalışma-
larından ötürü Akif Arıcan'ı tebrik etti. 
Fethiye'ye kısa sürede alıştığını belirten 
Veli San, Fethiye'de bulunmaktan mem-
nuniyet duyduğunu ifade etti.
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2016 tarihinde Şat Restoran'da düzenlenen 
yemeğe İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi ve Platform Dönem Başkanı Le-
vent Çimen ve İnşaat Mühendisleri Oda-
sı’ndan Gürcan Özkan, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Günay Özütok, Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşer, 
Fethiye Pazarcılar Odası Başkanı Adem 
Hıra ve Bayram Çed TÜRSAB BYK Başka-
nı Sülayman Kaya ve Abdullah Koyuncu, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gök-
han Güngör, Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Eskici, 

Elektrik Mühendisleri Odası adına Sermet 
Ünel,  katıldı. 

Platformun iki yılını değerlendirildiği 
yemekte yeni dönem için öneriler de ele 
alındı. Yemekte konuşma yapan platform 
üyeleri Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu’nun siyasetten uzak yap-
tığı çalışmalarla taktir topladığını belirte-
rek devlet kurumlarından da kabul gördü-
ğünde birleştiler. 

Dönem başkanı ve İMO Fethiye Tem-
silcisi Levent Çimen, platformun sekreter-
yasını yürüten FTSO çalışanlarına da ay-
rıca teşekkür etti. 

İkinci yaşını kutlayan Fethiye 
Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu, kurulduğu günden beri 
siyasetten uzak Fethiye'nin 
gelişmesinin önündeki sorunların 
çözümü için çaba sarf ediyor. 
Platform bir çok sorunu ilgili 
kurumlara ileterek çözümü için 
mesafe alınmasını sağladı. 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu'nun ikinci yılı, platform üyesi 
meslek kuruluşlarının yöneticilerinin ka-
tıldığı akşam yemeği ile kutlandı. 3 Mart 

Sampiyon Satranççıdan FTSO’ya Teşekkür

Fethiye Menteşe İlköğretim Okulu'-
nda 4. sınıfta eğitim gören Mihriban He-

kimoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 
tarafından Antalya'da düzenlenen, 7'den 
77'ye toplamda 2 bin 236 sporcunun ka-
tıldığı satranç turnuvasında Fethiye'den 
dereceye giren iki öğrenciden biri oldu. 
Turnuvada 11 yaş kızlar kategorisinde 
Türkiye üçüncüsü olarak kupa alan Mih-
riban Hekimoğlu, aldığı derece ile son üç 

yılın Türkiye şampiyonu ve dünya üçün-
cüsünü geride bıraktı. Milli Takıma gir-
meye hak kazanan Mihriban'ın hedefinde 
16-26 Haziran 2016 tarihinde Yunanis-
tan'da düzenlenecek olan Avrupa satranç 
Şampiyonasında derece almak var. 

Başarılı satranççı Mihriban Hekim-
oğlu, anne ve babası Salih-Selma Hekim-
oğlu, hocası ve antrenörü Ünat Sayın ve 
okul müdürü Mahmut Sarıhan ile birlikte 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan'ı ziyaret etti. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve Genel Sekreteri Füsun Şahin ile 
görüşen şampiyon ve beraberindekiler  
verdikleri destekten ötürü teşekkür etti-
ler. Akif Arıcan, Mihriban Hekimoğlu'na 
satranç takımı hediye etti. 

Güç Birliği 2. Yaşında 

Katıldığı turnuvadan kupayla 
dönen Fethiyeli satranç şampiyonu 
Mihriban Hekimoğlu, ailesi ve 
öğretmenleriyle birlikte FTSO 
Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret etti.

18 Mart Perşembe günü, FTSO’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Si-
gorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Baş-
kanı Hüseyin Kasap, Başkan Yardımcısı 
Süleyman Özer tarafından, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası (FTSO) Meclis Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen toplantıda Sigorta 
Acenteleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler 
hakkında bilgi verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, sigortacılığın ülkemizde özellikle son 
yıllarda yaşanan birçok kaza ve felaketler 
nedeniyle önemi daha iyi anlaşılan bir sek-
tör haline geldiğini belirterek “İlçemizde 

acente adı altında faaliyet gösteren ve her 
biri KOBİ olmaları nedeniyle şahsımın ve 
odamızın çok önem verdiği acentelerin 
sektörel sıkıntılarını aşmak üzere çeşitli 
toplantılar yaptık. Ülkemiz ekonomisinde 
gerek reel sektörde gerekse de sigortacılık 
gibi finans sektöründe yaşanan tüm zor-
lukların üstesinden yine kendi iç dinamik-
lerimizle çıkabiliriz. Bu toplantının düzen-
lenmesi konusunda çok gayret eden, emeği 
geçen Sigorta Acentesi il delegesi arkada-
şım Halit Saraç’a hepinizin huzurunda özel 
olarak teşekkür eder, katılımlarınızdan do-

layı şükranlarımı sunarım” dedi.
SAİK Başkan Yardımcı Süleyman Özer 

konuşmasında sigorta acenteleri yönetme-
liğindeki son değişikliklere değinerek ‘Ön-
ceki yıllarda işleyişler nasıldı, değişikliklerle 
gelen işleyiş nasıl?’ sorularını karşılaştırma-
lı olarak yanıtladı.

SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, İcra Ko-
mitesi’nin görevlerine değindi. Başkan Ka-
sap, göreve geldikleri günden bugüne ger-
çekleştirdikleri çalışma ve getirdikleri yeni-
liklere ilişkin olarak da sektör temsilcileri-
ne bilgi verdi.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra 
Komitesi (SAİK), Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyesi sigorta 
acentesi yetkilileri ile bir araya 
geldi. Toplantıda yönetmelikteki 
değişiklikler ve sektörün sorunları 
görüşüldü.

Sigorta Acentelerine 
Yeni Düzenlemeler Anlatıldı

Erdoğan “FTSO Çalışmalarıyla Göz Dolduruyor”

MHP’li Mehmet Erdoğan beraberin-
de MHP Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay 
ve ilçe yönetimi ile birlikte 14 Mart tari-
hinde FTSO’nı ziyaret etti. MHP’li heyeti 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan 
Angay ve Ömer Eriz karşıladı. Yatırımcı 
huzur ortamı istiyor.

Yaşanan terör olaylarının derin üzün-

tüsünü yaşadıklarını ifade eden Arıcan; 
“Yaşanan terör olaylarından büyük üzüntü 
duyuyoruz. İş camiası olarak gelecekten 
umut duyan huzurlu bir ortam özlemi 
içindeyiz” dedi.

     “Ortak akıl masaya getirilmeli”
Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini 

belirten Mehmet Erdoğan “Burada hepi-
mize büyük sorumluluk düşüyor. Bugün 
bölgemizde turizm ve tarımda yaşadığımız 
sorun terörle çok yakından ilgili. Bu işleri 
çözemezsek; sorunların bitmesi değil bü-
yümesi söz konusu olur” dedi.

Mehmet Erdoğan, görüşme sırasında 
Akif Arıcan’ı oda çalışmalarından ötürü 
tebrik etti. Erdoğan, Sorunlar ve Çözüm 
Öneri, sosyo-ekonomik rapor gibi FTSO 
tarafından hazırlanan kaynaklardan fayda-
landıklarını kaydetti.

MHP Muğla Milletvekili Meh-
met Erdoğan, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
ile görüştü. Ziyarette FTSO yöneti-
mini tebrik eden Mehmet Erdoğan, 
FTSO tarafından hazırlanan kay-
nakların kendileri için önemli ve-
riler içerdiğini belirtti.
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Her Gününüz 8 Mart Olsun
Kadının toplumdaki gerçek yerini al-

ması düşüncesinde olan Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası, bu senede 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde, farklı etkinliklere imza 
attı. FTSO Yöneticileri; 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü etkinlikleri kapsamında 4 
Mart Perşembe Günü Eşen Cezaevi’nde 
yatan kadın mahkumları, 8 Mart tarihinde 
ise yaptıkları işle, erkek işi algısını yıkan 
kadınları ziyaret ederek destek oldular.

Kadın Mahkûmları Ziyaret
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 

Girişimciler Kurulu üyeleri Yasemin Çınar, 
Münüre Uysal ve Çiğdem Fidan, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsa-
mında Seydikemer/Eşen T Tipi Kapalı ve 
Açık cezaevinde bulunan kadın mahkûm-
ları ziyaret etti. Ziyarette kadın mahkûm-
larla bir araya gelen girişimci kadınlar, 
mahkûmların sorunlarını dinledi, taleple-
rini aldı. Kadın girişimciler, anneleri ile 
birlikte cezaevinde kalan iki çocukla da 
yakından ilgilendi. Kadın mahkûmlar, ka-
dın girişimcilerle sohbetin ardından mü-
zik eşliğinde eğlendi.

Erkek işi algısını yıkan kadınlara 
ziyaret

FTSO’nun Kadınlar Günü kutlamaları 
ilk olarak Oda binası içerisinde başladı. 
Akif Arıcan, Oda’nın kadın çalışanlarını 
tek tek ziyaret ederek karanfil hediye etti.

Daha sonra Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetimi ve Kadın Girişimciler Ku-
rulu üyeleri, ağırlıklı olarak erkeklerin ça-
lıştığı mesleklerde çalışan kadınları ziyaret 
etti. Ziyaretlere FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Üye-
si Ramazan Angay, FTSO Kadın Girişim-
ciler Kurulu Üyesi Yasemin Çınar, Münüre 
Uysal ve Çiğdem Fidan katıldı.

“Şoförlük baba mesleği”
FTSO Yönetimi ve kadın girişimciler 

ilk olarak Sahil Birlik Taksi durağında ça-
lışan Yasemin Günüç’ü ziyaret etti. Yase-
min Günüç’ü işinin başında ziyaret eden 
FTSO Yöneticileri, Günüç’e başarılar dile-
di. Ziyaretlerin ötürü FTSO yöneticilerine 

ve kadın girişimcilere teşekkür eden Gü-
nüç, “Taksicilik baba mesleği. Kardeşim 
askere gittiğinde babama yardım amacıy-
la başladım. Kendimi geliştirdim. İşleri-
mi büyüttüm. 3 senedir bu işi yapıyorum. 
Fethiye küçük bir yer olduğu için herkes 
herkesi tanıyor. Bu nedenle hiç kaygı duy-
madım. Mesleğimi yapmaktan memnu-
num. Her kadının da yapabileceğine ina-
nıyorum. Uzun yolculuklara da gidiyo-
rum. Kadınlar, kadın sürücüyle yolculuk 
ettiklerinde daha rahat ediyorlar." dedi.

Arzu Adalı, tersanede tekne 
bakımı yapıyor

FTSO Yönetimi tersanede tekne ya-
pım, bakım-onarım işlerinde çalışan Ar-
zu Adalı'yı çalıştığı teknede ziyaret ettiler. 
Eşi kaptanlık yapan Arzu Adalı'nın ablası 
olan İlknur Aksak'da yat kaptanlığı yapı-
yor ve iki kız kardeş teknelerini yan yana 
getirip bakım yapıyorlar.

Arzu Adalı, Akif Arıcan tarafından 
yat çekek yerinin Karaot'a taşınması hak-
kındaki görüşünün sorması üzerine "Yat 
çekek yerinin Karaot'a taşınması çok iyi 
olur ancak senelerdir olmadı. Herkes bu-
nu bekliyor. Buradan binlerce kişi ekmek 
yiyor. Milyon dolarlık tekneler yapılıyor. 
Kışın çamur içinde çalışıyoruz. Ben daha 
güzel şartlarda daha iyi işler çıkacağına 
inanıyorum." dedi.

Kışın hangarlarda çalıştığını belirten 
Arzu Adalı, "Kışın başka bir yerde çalış-
tım. Hangardaydım. Şimdi kendi tekne-
mizin bakımını yapmak için işi bırakmak 
zorunda kaldım. Eşim de yardım ediyor. 
Kışın daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Mermere şekil veriyorlar
FTSO Yöneticileri Akademi Mer-

mer'de çalışan kadın işçileri de işyerlerin-
de, işlerinin başında ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında işlerinin başında mermere şekil 
veren kadın işçilerle görüşen FTSO yöne-
ticileri, yaptıkları iş ve işlemler hakkında 
kadın işçilerde bilgi aldı ve yapılan ürün-
leri inceledi. Fabrika sahibi Mehmet Türk-
men, FTSO yöneticileri ile yaptığı sohbet-
te, kadın çalışanlardan çok memnun ol-
duğu ifade etti.
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Özyer; “Binayı bitirin öbür 
fakülteyi ben yapacağım”

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer ve Nihat Öztürk beraberinde AK 
Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci,  Fet-
hiye İlçe Başkanı Kadir Saruhan ile il ve 
ilçe yöneticileri ile birlikte 16 Mart Per-
şembe günü Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Milletvekillerini FT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok, YK Üyesi Selamettin Yılmaz kar-
şıladı. Ziyarette ağırlıklı olarak, FTSO ta-
rafından yürütülen Fethiye İşletme Fa-
kültesi ve Babadağ Teleferik Projesi’nin 
mevcut durumu görüşüldü. 

FTSO'dan 1 milyon lira bağış
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 

Arıcan, Fethiye İşletme Fakültesi’nin Fet-
hiye Yükseköğrenim Yaptırma, Yaşatma 
ve Destekleme Derneği tarafından yap-
tırılan bir bloğunun kaba inşaatının ta-
mamlandığını, binanın iç donanımı için 
2 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirten 
Arıcan, FTSO Yönetimi olarak Oda büt-
çesinden bir milyon lira verme kararı al-
dıklarını, Oda meclisininde onaylaması 
halinde bu bağışı yapacaklarını belirtti. 
Arıcan, 3-5 bin üniversite öğrencisinin 

yaşamasının şehre ekonomik ve sosyal 
olarak ciddi katkı sağlayacağını dile ge-
tirdi. Bu bağışın yapılması halinde FT-
SO'nun Fethiye İşletme Fakültesi için 
yaptığı toplam bağış 1 milyon 200 bin li-
raya ulaşacak.
"Fakültenin birini de ben yapacağım"

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer, Fethiye İşletme Fakültesi'nin bir 
an önce bitirilmesi gerektiğini dile getir-
di. Konuşmasında, "Binayı bir an önce 
tamamlayın" diyen Özyer, “Fethiye'de 
açılmasına karar verilen fakültelerden 
birinin binasınıda ben yaparım" diye 
konuştu. 

Babadağ Teleferik Projesi hızla 
devam ediyor

Akif Arıcan, çalışmaları devam eden 
Babadağ Teleferik Projesi hakkında da 
milletvekillerine bilgi verdi. Arıcan, Ba-
badağ Teleferik Projesi için Orman Ba-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
nezdinde yapılan görüşmelerde vekille-
rin desteğini istedi.

Milletvekili Nihat Öztürk, bölgeye 
yatırımların gelişmesi, yatırım imkânla-
rının kolaylaşması için ellerinden geleni 
yapacaklarını ifade etti.

AK Parti Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk'ün FTSO zi-
yaretinde "Siz İşletme Fakültesi’nin binasını bitirin, öbür fakülte bina-
sını da ben yaparım" demesi sevinçle karşılandı.

Arıcan, FTSO Yönetim Kurulu olarak Fethiye İşletme Fakültesi’nin 
bir an önce bitmesi için bir milyon lira bağış yapılması kararı aldıklarını 
söyledi.
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Yörük Kültürü İstanbul Adliyesi’nde

di. Başsavcının talebini geri çevirmeyen 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulunca, bin adet “Yürüyen Türkler Yö-
rükler” kitabının İstanbul Anadolu Adalet 
Sarayı’nda çalışan personele dağıtılması 
sağlandı. Kitabın yanı sıra FTSO tarafın-
dan fuar organizasyonlarında dağıtılan 
adaçayı keselerinden ve Fethiye tanıtım 
filmi Face&Places'de hediye edildi. Hedi-
yeler Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve yar-

 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fet-
hiyeli olan ve İstanbul Anadolu Adalet Sa-
rayı’ndan başsavcı olarak görev yapan 
Fehmi Tosun'un talebi üzerine harekete 
geçti. Memleketi Fethiye'yi adliye perso-
neline tanıtmak isteyen Başsavcı Fehmi 
Tosun, FTSO'dan bu konuda destek iste-

dımcısı Günay Özütok tarafından Anado-
lu Adalet Sarayı başsavcısı aynı zamanda 
Fethiyeli Fehmi Tosun'a teslim edildi.

Memleketinin tanıtımına katkıda bu-
lunmak istediğini ifade eden Başsavcı Feh-
mi Tosun, bu çalışmasına katkılarından 
dolayı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yö-
netimine teşekkür etti.

Arıcan ve Özütok, Başsavcı Tosun'u 
çalışmalarından dolayı tebrik edip başarı 
dileklerinde bulundu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nca; Avrupa’nın en büyük 
adliyesi olan İstanbul Anadolu 
Adalet Sarayı personeline, yörük 
kültürünü anlatan Ramazan 
Kıvrak’ın yazdığı “Yürüyen Türkler 
Yörükler” kitabı, adaçayı kesesi ve 
tanıtım DVD’si hediye edildi.   

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve Başkan Yardımcısı 
Günay Özütok, hazırlanan 
hediyeleri Anadolu Adalet Sarayı 
Başsavcısı Fethiyeli Fehmi Tosun’a 
teslim ettiler.

 Belgesiz İşçi Çalıştırılamayacak
 Mesleki Yeterlilik Kanunu’na göre 

Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımla-
nan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde 
belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım ta-
rihinden itibaren on iki ay sonra, Kanun-
da düzenlenen esaslara göre meslekî ye-
terlilik belgesine sahip olmayan kişiler ça-
lıştırılamayacak.

Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kuru-
munca geçen yıl yayımlanan ve belgesiz iş-
çi çalıştırılamayacak olan tehlikeli ve çok 
tehlikeli meslekler şunlar; Ahşap Kalıpçı, 
Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygula-
yıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Bacacı, Be-
tonarme Demircisi, Betoncu, Çelik Kay-
nakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Doğal 
Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Do-
ğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz 
Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Persone-
li, Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü, 
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı, Du-
varcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Hidro-
lik Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı, Isıtma ve 
Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, İnşa-
at Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Kay-

nak Operatörü, Makine Bakımcı, Otomo-
tiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Meka-
nikçisi, Otomotiv Montajcısı, Otomotiv 
Sac ve Gövde Kaynakçısı, Panel Kalıpçı, 
Plastik Kaynakçısı, Seramik Karo Kapla-
macısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtım-
cısı, Tünel Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı

24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ve 
25 Mart 2017 tarihinde belgesiz işçi çalıştı-
rılamayacak meslekler şunlar; Asansör Ba-
kım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı, 
CNC Programcısı, Metal Sac İşlemeci.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
mada şu bilgilere yer verildi;"Belge Alma 
Süreci

Sınav ve belgelendirme sürecinin ta-
mamı yetkilendirilmiş belgelendirme ku-
ruluşlarınca yürütülmektedir. Bireyler sı-
nav başvurularını belge almak istedikleri 
ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve 
MYK tarafından yetkilendirilmiş belge-
lendirme kurum/kuruluşlarına ve ilçe-
mizde konuyla ilgili kurum olan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası'na yapabilecek.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen 

teorik ve performansa dayalı sınavlarda 
başarılı olan adaylara, MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde 
taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Ye-
terlilik Kimlik Kartı düzenlenecektir.

İstisnalar
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesle-

ki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi 
almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı meslekî ve teknik eğitim okulların-
dan ve üniversitelerin meslekî ve teknik 
eğitim veren okul ve bölümlerinden me-
zun olup, diplomalarında veya ustalık bel-
gelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallar-
da çalıştırılanlar için birinci fıkradaki bel-
ge şartı aranmıyor.

Cezai Yaptırımlar
Belge zorunluluğuna ilişkin denetim-

ler iş müfettişlerince yapılıyor. Tebliğ hü-
kümlerine aykırı davranan işveren veya 
işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu 
il müdürü tarafından her bir çalışan için 
beş yüz Türk lirası idari para cezası verile-
cek ve verilen idari para cezaları tebligat-
tan itibaren bir ay içinde ödenecek."
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FTSO Eğitimleri 
Başarıya Yönlendiriyor

Lejyoner Hastalığı 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası, üye 
işletmelerin ve bölge 
halkının kişisel gelişimi ile 
iş yaşamında başarılı 
olabilmesi için gerekli eği-
timleri düzenlemeye 
devam ediyor. 

Bu kapsamda Profes-
yonel Hayatta Kişisel İmaj 
Eğitimine, Fethiyelilerin 
yanı sıra Çameli Belediye 
Başkanı Cengiz Arslan ve 
belediye çalışanları da 
katıldı.

Fethiye Toplum Sağlığı Mer-
kezi tarafından düzenlenen Lej-
yoner Hastalığı Bilgilendirme Eği-
timi 24 Mart 2015 tarihinde Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası ev sa-
hipliğinde yapıldı. 

Sağlık Bakanlığınca yayınla-
nan "LEJYONER HASTALIĞI 
KONTROL USUL VE ESAS-
LARI HAKKINDA YÖNETME-
LİK" ile birlikte hastane, otel gibi 
yataklı hizmet veren merkezler-
de en az bir personelin lejyoner 

Atatürk Ortaokulu, iki milli sporcusunu Ak-
saray'daki satranç turnuvasına hazırlıyor.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Koyuncu, okul 
öğretmenlerinden Amine Hafızoğlu ve öğrenci ve-
lisi Gökçe Mermer, 22 Mart 2016 tarihinde Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan'ı ziya-
ret ederek öğrencilerin satranç turnuvalarındaki 
başarıları hakkında bilgi verdiler. Okul Müdürü Ali 
Koyuncu, Okul Sporları Muğla Küçükler kategori-
sinde birinci olan Berci Hafızoğlu ile Yıldız Erkekler 
Kategorisinde birinci olan ve milli sporcu unvanına 
sahip olan Yunus Mermer'in Aksaray'da yapılacak 
satranç turnuvasına katılacaklarını ve öğrencileri-
nin desteklenmesinin onların başarısını artıracağı-
nı ifade etti.

Remax Avantaj Fethiye Koordinatörü Ebru 
Önal ve ekibi FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan'ı ziyaret etti.

Remax Avantaj Fethiye Koordinatörü Ebru 
Önal, Remax-Avantaj’ın yapılanması, yeni çehre-
sini, projeleri tanıtmak amacıyla Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ı 
ziyaret etti. Ziyarete Remax-Avantaj koordinatörü 
Ebru Önal, Hüsniye Ocak, Gökhan Baktimur, Dev-
rim Tonguç, Sinan Biçer katıldı.

Ziyaret sırasında Ebru Önal, Remax-Avantaj'ın 
çalışmaları hakkında Arıcan'a bilgi verdi. Sohbet sı-
rasında Fethiye'de konut ve gayrimenkul piyasası-
nın durumu ve sorunları da görüşüldü.

Atatürk Ortaokulu Öğrencileri 
Turnuvaya Hazırlanıyor

Remax-Avantajdan 
Arıcan'a Ziyaret

Bireylerin iş yaşamında kişisel ha-
yatından ilişkilerinizi iyi yönetebilme-
si ve etkili bir görsel izlemin bırakabil-
mesi amacıyla Fethiye Ticaret ve Sana-
yi Odası ile İzgören Akademi işbirli-
ğinde gerçekleştirilen Profesyonel Ha-
yatta Kişisel İmaj Yönetimi eğitimi, 26 
Mart 2016 tarihinde FTSO Likya Sa-
lonu’nda düzenlendi. Eğitime 25 kişi 
katıldı. Eğitime Fethiye iş dünyasında 
yetkili, yönetici gibi pozisyonlarda ça-
lışan kişilerin yanı sıra Çameli Beledi-
ye Başkanı Cengiz Arslan ve proje eki-
bi de katıldı. Eğitim, İzgören Akademi 
Eğitmeni Zeynep Ertürk tarafından 
verildi.

hastalığı sorumlusu ola-
rak bulundurulması zo-
runluluğu getirildi. 

Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı Fethiye Toplum Sağ-
lığı Merkezi, Çevre ve Ça-
lışan Sağlığı Birimi ile Bu-

laşıcı Hastalıklar Kontrol Programları 
Birimi tarafından, Lejyoner hastalığı-
na yönelik bilgilendirme eğitimlerinin 
ilki 24 Mart 2016 tarihinde yapıldı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın en 
sahipliğinde yapılan eğitime 40 kişi 
katıldı. Katılımcılara 8 saat süren eği-
tim sonunda sertifika verildi. Eğitim 
için talep olması halinde tekrar lejyo-
ner hastalığı eğitimi açılacak. 

Eğitim başvuruları;
www.muglahsm.gov.tr adresine onli-
ne olarak yapılıyor.



Bilindiği gibi, asgari ücret 2016 yılı 
için net bin 300 lira olarak belirlendi. Bir 
yıl öncesine göre net asgari ücrette %30 
artışın, işverene getireceği 20 milyar TL'-
lik ek tahmini maliyetin 9,7 milyar TL'si-
ni, yani yaklaşık olarak %40'ını, devletin 
karşılayacağı açıklandı. Yaklaşık 8,5 mil-
yon asgari ücretli çalışana 1 Ocak 2016 ta-
rihinden itibaren getirilecek bu artışın 
ekonomi ve firmalar üzerindeki olası et-
kisi bu yazıda incelenmektedir.

Genel olarak, bu artışın enflasyon, is-
tihdam ve bütçede negatif, büyümede ise 
sınırlı da olsa pozitif bir etki yaratacağını 
söylemek mümkün. Bu konuda öncelikle 
negatif etkilerine yönelik olarak devletin 
beklentisini özetlemekte fayda var. Hükü-
metin açıkladığı rakamlara göre, asgari 
ücret artışı enflasyona 0,5-0,8 puan artı-
rıcı etki yapacak. Nitekim Merkez Banka-
sı Başkanı Erdem Başçı da 9 Aralık'taki 
açıklamasında, 2016 yılında enflasyonun 
mevcut yüzde 8.10'dan yüzde 6,5'e gerile-
yeceğini belirtmekle beraber, 2016 yılı 
için hedeflenen enflasyondan %1,5 civa-
rında artış yönünde bir sapma olacağını 
ifade etti. Başçı söz konusu konuşmasın-
da, başlangıçta yüzde 5 olarak hedeflenen 

2016 yılı enflasyonundaki 1,5 puanlık far-
kın asgari ücret artışından kaynaklanaca-
ğını açıkladı.

Asgari ücretteki bu artışın, devlet yet-
kilileri tarafından da söylendiği gibi, hem 
talebi artıracağı için talep yönlü enflasyo-
nun artmasına hem de firma üretim ma-
liyetinin yükselmesine yol açacağı için ma-
liyet enflasyonuna neden olacağı söylene-
bilir. Konuyla ilgili olarak, Bahçeşehir Üni-
versitesi Araştırma Merkezi (BETAM) ta-
rafından yapılan araştırmada, asgari ücret 
artışının ortalama ücretleri kimi bölgeler-
de (yüksek ücretli bölgeler) sınırlı, kimi 
bölgelerde ise güçlü şekilde artıracağını or-
taya koymakta. BETAM'a göre bu artışın 
etkisi hükümetin beklediği gibi sadece 8,5 
milyon asgari ücretli ile sınırlı kalmayacak. 
Zira söz konusu araştırmaya göre, bu artış 
özel sektörde tam zamanlı, kayıtlı ve ücretli 
çalışanların yarısından fazlasını etkileyebi-
lecek boyutta. Araştırmanın bir diğer so-
nucu da, Türkiye genelinde ortalama ücre-
tin 154 TL artarak 1.749 TL'ye yükseleceği 
ve bu artışın ülke genelinde ortalama üc-
rette %9,7'lik artışa karşılık geleceğini ön-
görmesi. Asgari ücretin 1300 TL'ye çıkma-
sına paralel olarak üç bölge hariç diğer böl-
gelerin hepsinde ortalama ücretin yüzde 
10'un üzerinde artacağının öngörülmesi, 
bu araştırmanın bir diğer bulgusu. Araştır-
manın temel kabulü ise, piyasa mekaniz-
masının asgari ücrete yakın ücretleri de 
yukarı doğru iteceği noktasında. Bu etki-
nin yüksek ücretlere doğru azalacağı ön-
görülmekle beraber ülke genelinde ücret-
ler düşük düzeylerde yoğunlaştığı için ge-
nel ekonomide bir ücret şoku yaşanabile-
ceği bu araştırmayla ileri sürülen bir diğer 
iddia. Bu ücret artışının enflasyon üzerin-
de maliyet artırıcı etkiyi nasıl yaratacağını 

anlamak için Ege Cansen'in şu açıklaması-
na bakmakta da yarar var: “Milli gelirin 
içinde emeğin payı asgari yüzde 80'dir. 
Başka oranlara inanmayın. 2016'da milli 
gelir yüzde 3 bilemedin yüzde 4 artacaktır. 
Tümü yüzde 3-4 artan bir şeyin içinde yüz-
de 80 payı olan emek, yani ücretler yüzde 
20 artar mı? Reel (gerçek) olarak artmaz 
ama nominal (görüntüde) artar. İşte bu 
“görüntü ile reel arasındaki farkı” enflas-
yon kapayacaktır. Friedman'ın önermesini 
dikkate alıp, enflasyona “parayı sıkarak” 
izin verilmezse, o zaman da ekonomide 
durgunluk hatta gerileme olur.”

Hükümet yetkililerine göre asgari 
ücretin artması istihdamda kısa vadede 
0,5-0,9 puan azalmaya yol açacak. Zira iş-
veren işçilik maliyet artışının bir kısmını 
daha az işgücü çalıştırmakla çözmeye ça-
lışacaktır. Ücret artışının şirketler bazın-
da en çok emek yoğun sektörleri yani pe-
rakende, tekstil, turizm ve inşaat sektörle-
rini etkileyeceğini söylemek mümkün. 
Asgari ücret artışının özellikle, düşük 
brüt marjla (brüt satış kârı/ net satışlar) 
çalışan sektörleri ve firmaları daha zorla-
yacağı söylenebilir. Aracı kurumlar tara-
fından yapılan çalışmalar, şirketlerin ek 
tedbirler almamaları halinde asgari ücret 
artışının banka dışı şirketlerin marjların-
da ortalama % 1-1,5 , net kârda ise % 3 dü-
şüşe yol açacağını öngörmekte. Bu yüz-
den brüt kâr marjı düşük emek yoğun 
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 
verimlilik, markalaşma yenilikçiliğe ve 
aktif devir hızını artırmaya (sürümden 
kazanmaya) daha fazla ağırlık vermesi ge-
rekecektir. Bu maliyet artışının özellikle 
verimliliği düşük çok sayıda mikro, kü-
çük ve orta boy firmayı etkileyeceği bek-
lenmeli. Bu zor durum, belki de bazı fir-

ekonomi
Asgari Ücretteki Artışın 
Genel Ekonomi ve 
Firmalar Üzerindeki Olası Etkileri
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Fesleğen, nane, lavanta gibi 
aromatik bitkiler bazı zararlıları tarladan uzaklaştırıyor. 

ekonomi
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maların ayakta kalmak amacıyla daha 
fazla kayıt dışı çalışmasına da yol açabilir.

Ayrıca, işveren üzerindeki yükün 
azaltması amacıyla getirilen % 40 civarın-
daki teşvikin GSYH'ya oranla bütçeye yüz-
de 0,5 civarında ek yük getireceği ve bunun 
da enflasyonla ilgili olumsuz beklentilerin 
daha da bozulmasına yol açacağı söylene-
bilir. Özellikle, küresel ekonomideki olum-
suz gelişmelerin finansal istikrarı olumsuz 
etkilemesine bağlı olarak, gerek hüküme-
tin gerekse Merkez Bankası’nın enflasyon-
dan ziyade son zamanlarda büyüme ve 
belki bir ölçüde finansal istikrara (döviz 
kurundaki istikrar) daha fazla ağırlık ver-
diğini görmekteyiz. Bu yüzden 2002 son-
rasında güçlü ekonomiye geçiş progra-
mıyla ortaya konan enflasyon hedefleme-
sinin son dönemde önceliğini yitirdiği, bu-
nun yerine daha ziyade büyümeye ağırlık 
verildiği gözlenmektedir.

Öte yandan, asgari ücretin talep dü-
zeyinde pozitif etki yaratacağı için büyü-
meyi olumlu yönde etkileyeceğini söyle-
mek mümkün. Bunun için asgari ücret ar-
tışının yeni vergilerle sınırlanmaması ge-
rekmekte. Asgari ücret artışının tüketim 
harcamalarının artmasına yol açması an-
cak, kamunun harcama kesintisi veya ver-
gi artışı gibi yollara gitmemesiyle müm-
kün olabilir. Büyümede sağlanan pozitif 
gelişmenin orta ve uzun vadede istihdam 
üzerinde olumlu etki yaratacağı açıktır. Zi-
ra enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü 
bir ilişki vardır. Yani, enflasyon arttıkça iş-
sizlik azalmaktadır ki en son asgari ücret 
artışı da hükümet öngörüsünün bu yönde 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak, büyümeyi desteklemek 
için bütçeye getirilen bu yükün diğer büt-
çe kalemlerinde kısma ya da yeni vergi sal-
mak yerine parasal genişlemeyle (para ba-
sarak) sağlanacağını söylemek mümkün. 
Çünkü son yıllarda uygulanan politikalar 
daha önce de ifade edildiği gibi, bu öngö-
rüyü destekleyici mahiyette. Bizim gibi ül-
kelerde, ne yazık ki, doğrudan vergi almak 
yerine para basarak, yani vatandaşa his-
settirmeden vergi almak siyasetçilerin en 
fazla tercih ettiği yöntem. Siyasetçileri bu 
tercihe iten en önemli neden ise vatanda-
şın fiyat artışından ziyade işsizliğe daha 
duyarlı olması…

Tarım sektöründe durum nasıl, ya-
şanan olumsuzluklar tarım sektörünü 
nasıl etkiledi?

Yaşanan bölgesel sorunlardan dolayı 
tarım sektörü de ister istemez bir kırıl-
ganlık yaşıyor. Bölgemizde özellikle Rus 
uçağının düşürülmesinden sonra gerek 
üretimde gerek pazarlamada sorunlar ya-
şanmaya başladı. Üreticiler ürünlerini da-
ha ucuza satmak zorunda kaldı. İhracat 
miktarı da geçen seneye göre biraz düşük 
seyrediyor. İhracatçılar aldıkları ürünü 
ihraç ederken daha fazla risk almaya baş-
ladı. Tır başı ihracatta daha fazla masraf 
ediliyor. Genel olarak baktığımızda hem 
üreticiler hem de ihracatçılar geçen yılla-
ra göre az kazandı diyebiliriz. Girdi fiyat-
larının artması kar marjını daha da dü-
şürdü. Şartlar ne olursa olsun işimizi en 

iyi şekilde yapmaya çalışı-
yoruz. 

Bu coğrafyada gidecek 
başka yerimiz yok. Bizlere 
düşen, doğru üretimi, kar-
deşliği ve verimliliği tesis 
etmektir. Bununla birlikte 
dünyanın bize olan bakışı 
değişecektir. 

  Üretimdeki sıkıntılar 
ve ihracattaki sıkıntıları 
göz önüne aldığımızda 
asgari ücretin 1300 liraya 
çıkması tarım işletmele-
rini nasıl etkiler?

Tarımda çalışan nite-
likli işçi zaten belirlenen as-
gari ücretin altında almı-
yordu. Ancak asgari ücretle 
çalışan bir kesimde var ve 
bu rakamlar işletmeleri az-
da olsa etkiler.

Benim işletmemde  pa-
zarlama ve sevkiyat aşamasında faaliyet 
gösteriyor. İhracat iyi değil desem yeridir, 
şirketler ürünü satabilmek için her za-
mankinden daha fazla masraf ediyorlar. 
Kar marjı her geçen gün düşüyor. Bunun 
üzerine asgari ücret arttı. Fethiyeli ihracat 
firmaları, büyük bir özveri ile bölgemizde 
üretilen tarım ürünlerini bin bir güçlükle, 
yeni yollar yeni kapılarla nihai alıcıya ulaş-
tırıyorlar. Bunu başarmak içinde ciddi risk 
alıyorlar. Bu da sevkiyattaki ekonomik 
maliyetleri arttırıyor. Çalışan ve çabalayan 
şirketlerimizi kutluyorum. Burada ihracat 
firmalarınıda ayakta tutacak projeler ge-
liştirmek zorundayız.

Üretimde, işçilikte ve ambalajda çıta-
yı yükselttikçe çeşitli ülkelerdeki pazar 
paylarımızda artacak. Kabul edilebilirli-
ğimiz artacak. Tarımsal işletmeler olarak 
devletten, tarım işçisi için olmazsa olmaz 

Rusya ile yaşanan sıkıntılar, Ortadoğu'daki 

karmaşa, Ankara ve İstanbul'da patlayan 

bombalar, terör olayları sonrası Avrupa'da 

ülkemize hakkında risk algısının artması 

nedeniyle tur operatörlerinin uçakları diğer 

ülkelere kaydırması derken hep bir umutla, 

olup biteni sessizce izleyen tarım ve turizm 

işletmelerinde başlayan kaygılı bekleyiş devam 

ediyor. 2016 yılı turizm sezonuna ayakta kalma 

hedefiyle girecek olan turizmciler ile sıkıntı 

yaşayan tarım sektöründe, beklenti yüksek 

değil. Bunun  yanında asgari ücretinde 

yükselmesi piyasayı olumsuz etkileyeceği 

görüşü yaygın. 
Ekonomistlere göre asgari ücretin 

yükselmesinin piyasalara olumlu etkisi olacağı 

görüşüne karşı işletme sahipleri olumsuzluklar 

ve artan yük karşısında devletten destek 

bekliyor.
İşletmeler önemli ölçüde artan iş gücü 

maliyetinin bir kısmının devlet tarafından 

desteklenmesi görüşünde. Ayrıca mevcut 

girişimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için destek mekanizmalarınında geliştirilmesi 

bekleniyor.
Tarım ve turizm işletmelerinin içinde 

bulunduğu durum ve asgari ücretin 

yükselmesinin tarım ve turizm işletmelerine 

olan etkisini; Türkiye  Sebze ve Meyve 

Komisyoncuları Federasyonu Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Batı Akdeniz Toptancı Hali Yaş Sebze 

ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı 

Atabey Akgün ve FETOB Yönetim Kurulu 

üyesi Mustafa Argın ile görüştük;

 

Asgari Ücretteki Artışın, 
Tarım ve Turizm 

Sektöründeki Etkisi

bir destek bekliyoruz. 
İŞKUR'un belirli çalışmaları var ve bu 

çalışmalar çok önemli. Ancak kendi sek-
törümüzü ele alırsak tarımda çalışan işçi, 
tarım deneyimi olan işçi İŞKUR aracılı-
ğıyla gelmiyor. Sektörün içinde kendi di-
namikleriyle oluşan diyaloglarıyla iş bulu-
yor. Bu durumda İŞKUR'un verdiği avan-
tajlardan faydalanamıyoruz.

Oysa zirai ve mali kayda istinaden, iş-
lenen ürün miktarlarına istinaden SGK 
payında biraz destek gerekiyor. Nasıl kü-
çük ve orta aile işletmeleri desteklenip yol 
haritası çizilmesi gerekir diyorsak geçiş 
sürecinde tarımdaki istihdama da bir ta-
kım destekler gerekiyor. 

Bu konuya işçilerin penceresinden 
baktığımızda, tarımda iş deneyimi olan 
ürünü alıp ta ambalaj kasasına koyabile-
cek yeterlilikte olan hiç bir işçi asgari üc-
retin altında maaş almadı. Bundan sonra 
da alacağını düşünmüyorum. 

Asli sorun özellikle Güneydoğu'dan 
getirilen işçilerimizdir. Hiç bir sosyal gü-
venlik kaydı olmadan tarımsal işletmeler-
de çalıştırılmakta. Bir nevi köle düzeni. 
Barınma koşulları çok kötü. Yiyecek içe-
cek koşulları çok iyi değil. Bu şartlarda ça-
lışan işçiden ihracat bekliyoruz. Son yıl-
larda kamyon ve traktör römorkunda ta-
şınırken yaşadığı trafik kazalarıyla basına 
yansıyan mevsimlik işçilerin verim dü-
şüklüğü tüm bu olumsuz koşullardan 
kaynaklanıyor. Tarımın biraz daha sosyal 
güvenlik açısından kayıt altına girmesi iş-
çilik boyutunda nitelikli işi ortaya çıka-
racak, uluslararası alanda da ürünlerimi-
zin ambalajlanması genel kabul edilebi-
lirliği sağlanacaktır diye düşünüyorum.

Bu kişiler üretimde de çalışıyor ama 
daha çok ürünün ambalajlanmasında ça-
lışıyorlar. Onların sosyal güvenlik kayıt-
larıyla istihdam edilmesi hem sektördeki 
niteliği arttıracak hem de çalışan kişilerin 
daha sonraki yaşamlarında sosyal güven-
celerini sağlayacak. 

İhraç edilen tonaja göre sosyal 

Atabey Akgün
Türkiye  Sebze ve Meyve Komisyoncuları 

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Batı 

Akdeniz Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve 

Komisyoncuları Derneği Başkanı 

DEVLET DESTEĞİNE 
İHTİYAÇ VAR

TÜM İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENCEYE

KAVUŞMALI

NİTELİK
YÜKSELDİKÇE PAZAR PAYIDA

ARTACAK

HAZIRLAYAN 
Orhan Okutan
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Bu sene turizm sezonu nasıl ola-
cak, beklentiniz nasıl?

Bu sene turizmi, Berlin Fuarı’ndan 
sonra iyi görmüyoruz. Berlin, son nok-
taydı. Son dakika uçuşlarının belirlene-
ceği noktaydı. Ama çok iyi geçmedi ve 
Berlin Fuarı’nda karşılaştığımız tabloya 
göre bizi iyi bir sezon beklemiyor. Bu bü-
yük hacimli işletmelerde daha ön planda 
olacak. 

Küçük işletmelerde ulaşım zorluğu 
nedeniyle sıkıntı yaşayacak. Tur opera-
törlerinin bölgemize gelen uçakları baş-
ka bölgelere kaydırmaları nedeniyle ta-
tilci gelmek istesede uçak bulamayacak.  

Zaten turist gelmiyor, birde uçak 
kalkmaması ve havalimanının işleme-
mesi, tur operatörlerinin uçakları kay-
dırması gibi sorunlar bütün Fethiye'yi 
olumsuz etkileyecek. Seydikemer'in ilçe 
olmasından sonra Fethiye ekonomisi-
nin büyük kısmını turizm gelirleri oluş-
turmaya başladı. Bu durum Fethiye eko-
nomisinin genelini etkileyecek ve bir da-
ha ki kışa sıkıntılı bir dönem yaşanacak. 
Turizm işletmeleri sıkıntı yaşadığı za-
man, benim turizm ile ilgim alakam yok 
diyen esnafda dolaylı yoldan etkilene-
cek. 

Antalya'da da ciddi bir kriz var bu 
durum Fethiye'yi nasıl etkiler?

Antalya, havalimanı bakımından çok 
avantajlı. Havalimanı şehir merkezinde, 
uçak alanları daha fazla ve hava limanı 
ücretleri buraya göre daha ucuz. Ancak 
Rus pazarına çok fazla yöneldikleri için 
ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Bir pazar yak-
laşık 10 sene civarında oluşuyor. Yani Rus 
pazarı 10 senelik bir çalışmanın sonucun-
da oluşmuş bir pazar. Yeni pazar oluştur-
makta kısa bir sürede olmaz, reklamı ta-
nıtımı derken belirli bir çalışma gerekti-
rir. Bir pazarı bir yılda kaybedersiniz ama 
bir yılda oluşturamazsınız. 

İran'dan bahsediliyor ama İran'dan 
gelen yıllık yolcu miktarı 2 milyonu geç-
miyor.  

Antalya'da şu anda satılık oteller ve 
sezonda açılmayacak oteller var. Çok cid-
di miktarda çalışan nüfus bundan etkile-
necek. Antalya için kayıp yüzde 40 deni-
yor ama daha fazla.

Antalyalı otelciler fiyatları indirdi. 
İngiliz pazarına yükleniyorlar. Antalya 
Havaalanının ucuz ve şehir içinde olması 
tur operatörleri için daha cazip geliyor. 
Bu durumda Fethiye’yi olumsuz etkileye-
cek.  

Bölgemizde geçen yıla göre yüzde 
kaç oranında bir kayıp yaşanabilir? 

Fethiye'de şu andaki kayıp yüzde 30- 
40 civarında görünüyor. İlçemiz; Bodrum, 
Marmaris, Kalkan, Kaş gibi gezi noktala-
rının ortasında bulunuyor. İç turizmin ge-
çiş noktasında olmamızın etkisi olabilir, 
geçen yıl yüzde 24 olan kaybımızı yüzde 
8'lerle kapattık. Ayni dinamikler sayesin-
de bu sene de yüzde 40 denilen düşüşü 
yüzde 20-25'lerde kapatabiliriz diye düşü-
nüyorum. 

Ancak bu sene pound ve Euro geçen 
yıla göre düşük seyrediyor, bu turizmci 
için ayrı bir kayıp demek. Artı giderler 
çok arttı. Enerji giderleri, personel gider-
leri, vergi arttı. Etin kilosu bile anormal 
derecede arttı. Sizin ortalama rekabetçi 
bir fiyat politikanız var. Aradaki kar payı 
her geçen gün düşüyor, bu nedenle işlet-
meler ciddi sorun yaşıyor. 

Bu karamsar tablodan sonra asgari 

ücretin artması turizm işletmelerini 
nasıl etkiler?

Yıllardır belirli bir fiyat politikasıyla 
çalışıyoruz ve fiyatlara zam yapamıyoruz. 
Buna karşı girdi fiyatları sürekli artıyor. 
Personel maaşları da bu kalem içindeki 
yüksek bir miktarı tutuyor. Bu durumda 
Fethiye'deki bir çok işletmenin personel 
azaltmaya gideceğini düşünüyorum. Biz 
bile çekirdek kadromuzu koruyup diğer-
leri konusunda personel azaltmayı planlı-
yoruz. Büyük oteller bunu daha büyük 
oranda yapacak. Bu durum Antalya kadar 
çok olmasa da Fethiye'deki işsizlik oranı-
nı arttıracak. 

Kayıt dışı çalışanların sayısını 
artırır mı?

Turizm sektöründe kayıt dışı çalışan 
çok az. Tarım ve diğer sektörlerde kayıt 
dışı daha fazla. Turizm işletmelerinde yaz 
aylarında denetimler çok fazla yapıldığı 
için, kimse kayıt dışı personel çalıştırmak 
istemiyor. 

Ancak bunun bir başka yönü var, ya-
sal olarak yurtdışından işçi getirmeler ar-
tabilir. Kat hizmetlerinde olabilir, spa gu-
rubunda olabilir. Bunlar kayıtlı olarak, as-
gari ücretten daha düşük maaşla çalıştırı-
lıyorlar. Bir asgari ücretli işçinin maliyeti 
yeme içme sgk dahil 2 bin liraya mal olu-
yor. Bu rakamı 1400 lira ya da daha aşağı 
çekmek için Uzakdoğu gibi yurt dışı ülke-
lerinden işçi getirildiğini duydum. Bu iş-
çiler, belgeleri alınarak resmi yollardan 
getiriliyor. Yazık tabi ki, buradaki insanı-
mız işsiz kalırken yurtdışından gelenler 
çalıştırılıyor.

Maliyetler artıyor. Turizmci bunu 
satış fiyatlarına yansıtarak mı karşıla-
mayı deneyecek yoksa bu fiyatlarla ba-
şa çıkmak için ürün ve hizmet kalitesini 
mi düşürecek? 

Ekonomistler "krizler hep yeni giri-
şimciler çıkartır. Doğru iş yapanlar ayak-
ta kalır, bir kısmı elenir" der. Ne yazık ki 
düştüğümüz durum bu aşamaya gelmiş 
durumda. 

Şu anda tur operatörleri ve acenteler 
fiyatların düşmesini istiyor. Turizm işlet-
meleri de artan maliyetler, düşen fiyatlar-
la ayakta durmaya çalışıyor. Bu şartlar ta-

güvenlik primi ödenmesi konusunda 
bir çalışma var mı?

İşletmelerin işlediği tonaja göre 
sosyal güvenlik primi ödemesi günde-
me geldi. Bir işçinin günlük ambalajla-
ma yapacağı miktar bellidir. Çapraz iş-
çilik denetimi yapılabilir. Böylelikle ça-
lışan kardeşlerimizde sosyal güvenlik 
haklarına kavuşurlar.

Bölgemizde üretimde yaşanan-
ların başında aile işletmelerinin yaşa-
dığı pazarlama sorunları ile tarımsal 
girdi fiyatlarındaki yüksekliğe dikkat 
çekiliyor. Bu sorun nasıl aşılır?

Günümüzde tarımın kurtuluşu kü-
çük ve orta aile işletmeciliğinin güçle-
nerek devam etmesinden geçiyor. Kü-
çük ve orta aile işletmeciliği emek ağır-
lıklıdır. Emek ağırlıklı olmasıda üretim 
maliyetinin yükselmesine neden oluyor. 
Tarımsal üretimin ana girdilerini yük-
sek rakamlarla alıyorlar. Geçmişte tarım 
kredi kooperatifleri bu konuda daha 
aktifti. Büyük oranda çözüyordu ama 
günümüzde tarım kredi kooperatifleri 
eski verimliliğini kaybetti diye düşünü-
yorum. Böyle olunca küçük ve orta aile 
işletmecileri zorlanmaya başladı. Ülke-
mizde 3,5 ile 4 milyon civarında küçük 
ve orta aile işletmesi var, bu azımsana-
mayacak bir rakam. Her birinin 2-3 ço-
cuğu olsa 14- 15 milyon nüfusa sahip. 
Özetle bu sadece girdi pozisyonunda da 
değil, küçük ve orta aile işletmelerinin 
birde pazarlama aşamasında sorunları 
var. Büyük işletmeler ürünlerini daha 
iyi kulvarlarda daha iyi koşullarda pa-
zarlama şansına sahipler. Ancak küçük 
ve orta aile işletmelerinin pazarlama 
imkanı haller ve aracılarla sınırlı. Bura-
da da bir takım aksaklıklar yaşanıyor. 
Paralarını alamıyorlar, daha düşük ra-
kamlarla satıyorlar. Bu durum ister iste-
mez üretim aşamasındaki verimlilikle-
rini zorlaştırıyor, hemde pazarlama aşa-

Mustafa Argın
FETOB Yönetim Kurulu üyesi

bi ki hizmet ve ürün kalitesini etkileye-
cek. 

Her şeyden önce bu sene iyi olanların 
senesi olacak diyebilirim. Bu sene asgari 
ücretin yükselmesi bir faktör, turizmin bu 
şekilde kötü olması ayrı bir faktör, mali-
yetlerin artması ayrı bir faktör. Bu sene 
doğru adım atanlar, kalite ve fiyat denge-
sini iyi koyanlar, markalaşanlar ayakta 
kalacaklar. Bir eleme olacağını söylemek 
isterim.   

Gelecek yıllar için ne söyleyebiliriz?
Bir daha ki senelere umutla bakmak 

lazım. İnsanların umutlarını kaybetme-
mesi lazım. Daha öncede ülkemizde bom-
balar patladı, Marmaris'te bomba patladı, 
her taraf faks doldu ama ertesi sene turizm 
toparlandı ve işletmeler çok iyi kazandı. 

Bu sene böyle bir daha ki senenin ne 
olacağı belli değil. Ama bir işletmenin 
kendini bırakması hem çalışanlarını hem 
de Fethiye'yi bırakması demek. Amacı-
mız yok pahasına bile olsa, işimizi devam 
ettirmek için uğraşıyoruz. Yurtdışındaki 
fuarlara gidiyoruz, olabildiğince kendi-
mizi anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız 
hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Fethiye'-
nin terör gibi olaylardan etkilenmediğini 
anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında iç 
pazara girmek için de çok çaba harcadık. 
İç pazarlarda fuarlara katıldık, yatırımlar 
yapıldı. Sonuçta bölgemizin kazanması 
gerekiyor. 

masında sonuç almakta zorlanıyorlar. 

Oysa olması gereken Avrupa'da ol-
duğu gibi üretici birlikleridir. Her ne ka-
dar bizde kağıt üzerinde görünsede üre-
tici birliklerinin daha yaşatılabilir hale 
gelmesi lazım. Bunun yerel yönetimler 
ve devletçe desteklenmesi lazım. Üretici 
birlikleri küçük ve orta aile işletmeleri-
nin temel toparlayıcısı, bunu başarabi-
lirlerse hem ürün girdilerini azaltacak-
lar hemde pazarlama güçlerini artırta-
caklar. Bu durum onların sorunlarını 
büyük oranda hafifletecek. O özgüvenle 
birlikte tarımsal üretimde de bir değiş-
me olacak. Köylerden şehirlere olan gö-
çü durduracak. Belkide geri dönüşü 
başlatacak. 

Bölgemizde ekolojik tarım geliş-
tirilebilir mi?

Eko tarımcılar bana kızabilir ama 
dünya nüfusunun kaçta kaçı eko tarım 
ürünleriyle besleniyor? Yüzde kaçının 
eko tarımla üretilen ürünü satın alma 
gücü var? Bu gerçeği iyi irdelemek la-
zım. Eko tarım ve eko hayvancılığın ol-
ması gereken yörelerimiz var. Dağ köy-
leri bu iş için çok uygun. Benim eko ta-
rımdan anlayışım şu; toprakla doğanın 
buluştuğu, hiç bir kimyasalın kullanıl-
madığı sistemdir. Bizde eko tarım daha 
popülist hale getirildi. İlacı var, gübresi 
var, aracısı var, denetçisi var. Bunun ya-
pılma yeri dağ köyleridir. Dağ köylerin-
de eko tarım ve doğal yollardan beslen-
mesini sağlanan hayvancılığı geliştire-
bilirsek, bunun için bir çalışma başlata-
bilirsek ülkemiz bir çok sorununu çöze-
cek. 

KÜÇÜK ve ORTA
AİLE 

İŞLETMELERİ
DESTEKLENMELİ

ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ

YAŞATILAMALI

EKOLOJİK TARIM
DAĞ KÖYLERİNDE

GELİŞTİRİLMELİ

ekonomi ekonomi
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Müzik köyü projesi nedir?
Müzik Köyü, temel felsefesini müzi-

ğin doğa ile olan bağlarından alan ve ger-
çek müziğin doğaya en yakın olunarak 
üretilebileceğine inan bir düşüncenin ürü-
nüdür. Bu düşünceyle, yerel ve profesyonel 
müzik ustalarının müzik severlerle usta-
çırak dersleri yapması, kadim Anadolu 
sazlarının ve geleneklerinin unutulmayıp 
yerel ustalardan genç nesillere aktarılması, 
çeşitli müzikal disiplin ve geleneklerin bir 
arada ses bulup birbirinden güç kazandığı 
kolektif bir müzikal yaşamı gerçekleştir-
mek için kurulmuştur. 

  Müzik Köyü, Bela Bartok'un "Top-
raktan kopuk olan her müzik ölmeye 
mahkumdur." sözünü benimseyen ve bü-
tün müzik sevdalılarını toprağa temas et-
meye çağıran bir projedir. 

  Bu amaçla Anadolu Müzik Kültürle-
ri Araştırma ve Yaşatma Topluluğu tara-
fından Türkiye' nin ilk ve tek Müzik Köyü, 
25-30 Ağustos 2015 tarihlerinde Muğla'-
nın Fethiye ilçesi sınırları içerisinde bulu-
nan Yanıklar  köyünde kuruldu. 

Müzik Köyü Fethiye 2015'de genel te-
ma, Anadolu Müzik Kültürleri ve Teke 
Yöresi Müziği üzerineydi. 

Müzik Köyü kimler tarafından ya da 
hangi kurum tarafından 

gerçekleştirildi?
Benzer düşünce içinde olduğumuz ar-

kadaşlarla önce Anadolu Kültürleri Araş-
tırma ve Yaşatma Topluluğunu (AKAT) 
oluşturduk. Daha sonrada 2015 Ağustos'-
unda Anadolu Müzik Kültürleri Araştır-
ma ve Yaşatma Topluluğu olarak Müzik 
Köyü'nü gerçekleştirdik. Bu projeyi her-
hangi bir sponsor desteği olmaksızın, ta-
mamıyla müziğe olan tutkumuz ve bu tut-
kunun yarattığı motivasyon ve cesaretle 
gerçekleştirdik. 

Müzik Köyü projesinde görev alan 
kişiler; proje koordinatörü Aytaç Gökdağ, 
genel sanat yönetmenliği Mehmet Günay 
Eser, Turna Ezgi Toros, atölye sorumluları 
Şahin Yaldız, Eren Şahin, fotoğraf yönet-
menliği Levent Sarı’dır.  

Müzik köyü fikri nasıl başladı nasıl 
gelişti?

Biz aslında Anadolu Kültürleri Araş-
tırma Topluluğu üyeleri olarak bulundu-
ğumuz bölgelerde müzik geleneklerini 
araştırmakta, derleme çalışmaları yapmak-
tayız. Bu derlemeler sırasında tanıştığımız, 
her biri önemli insan portresi olan yerel 
çalgıcılarla Müzik Köyü'nden evvel Fethiye 

ve civarında halka açık, bilhassa köylülere 
yönelik konserler gerçekleştirmiştik. Bu 
konserlerde aldığımız olumlu tepkilerin 
yarattığı motivasyon ile, 12 yıldır hayalini 
kurduğumuz ''Müzik Köyü'' projesini ha-
yata geçirmek için çalışmaları başlattık. Kı-
sa denebilecek bir hazırlık döneminden 
sonra tamamıyla kendi imkanlarımız doğ-
rultusunda 6 gün süren Türkiye'nin ilk ve 
tek Müzik Köyü'nü hayata geçirdik. 

Sosyal medyada kendi imkanlarımız 
doğrultusunda yaptığımız reklamlar ara-
cılığıyla insanlara ulaştık. 3 bine yakın ön 
başvuru arasından yerimiz ve zamanımı-
zın darlığı nedeniyle sadece 60-70 kişilik 
bir katılımcı listesi belirledik.

Müzik Köyü için yola çıkarken 
amacınız neydi?

Anadolu'nun dört bir yanında, köy-
lerde ana akım medyada kolay kolay göre-
mediğimiz, yer verilmeyen, canlı, son de-
rece dinamik bir müzik geleneği yaşa-
makta. Biz tamamen kendi imkanlarımız-
la bu hazine değerindeki müzik gelenek-
lerini yerinde görerek, derlemeler yapan, 
arşivleyen ve insanlarla paylaşan müzik 
tutkunu insanların bir araya gelmesiyle 
oluşmuş bir topluluğuz. Bizim Müzik Kö-
yü ile ilgili başlangıçtaki amacımız, özel-
likle derlemelerimiz sırasında tanıklık et-
tiğimiz önemli çalgıcıları, halk müziği ge-
leneğinde önemli bir yer tutan usta – çırak 
ilişkisi çerçevesinde, Türkiye ve dünyadan 
müziğe ilgi duyan katılımcılarla atölye ça-
lışmalarında bir araya getirmekti. Özellik-
le müziğin salt notadan ait olmadığını, bir 
yaşam biçimi olduğu, sosyolojik unsurlar-
la çok yakın ilişki içinde olduğunu ortaya 
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Müzik Köyü

HAZIRLAYAN 
Orhan Okutan

Fotoğraflar
Müzik Köyü Arşivi

Ülkemizin ilk “Müzik Köyü” 2015 yılında Yanıklar'da kuruldu. 
Gencinden yaşlısına çalgılarını alan müzikseverler, Müzik Köyü'ne akın etti. 

Yapılan 6 günlük etkinliğin ardından sanata gönül vermiş, 
geleneksel müziğin saf dokusunu arayan müzikseverler arasında kulaktan kulağa yayılan 

Müzik Köyü, usta- çırak ilişkisi temelinde gerçekleştirilen etkinlikleriyle 
şimdiden efsane olma yolunda ilerliyor.

Müzik Köyü; tüm sanatseverleri Anadolu'nun asırlık notalarını Akdeniz'in 
eşsiz manzarasında yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Müzik Köyü düşüncesi ve hedeflerini proje koordinatörü 
Aytaç Gökdağ ile konuştuk;
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koymak istedik. Hayatın pek çok alanında 
karşımıza çıkan kirlilik, son yıllarda gele-
neksel müziğe de çeşitli nedenlerle sirayet 
etmiş görünüyor. Buna daha fazla para ka-
zanma hırsı, bu müzik geleneklerini tam 
olarak yansıtmakta yeterli görmediğimiz 
bölgesel festivalcilik anlayışları da ne ya-
zık ki son derece zarar vermiştir. Biz mü-
zik geleneklerini yaşatmaya devam eden 
yerel çalgıcılarla, bu konuda aynı hassasi-
yetlere sahip olan profesyonel sanatçıları 
bir araya getirdik.

İlk yıl nasıl geçti, neler yaşadınız?
İlk yılımız, doğrusunu söylemek ge-

rekirse, yapabileceklerimizi görebilmek 
açısından önemli bir deneyim oldu. Ya-
nıklar köyünün muhteşem doğası orta-
sında sabahın erken saatlerinden, gece geç 
saatlere kadar çalgı seslerinin birbirine ka-
rıştığı, atölyelerin birbirini kovaladığı, köy 
halkında da ilgi uyandıran bir çalışma dö-
nemi geçirdik. Daha önce hiç bir araya gel-
memiş 60'ın üzerindeki konuk, her şeyden 
önce müziğin birleştirici gücünü yaşaya-

rak gördüler. Derleme çalışmalarımız sı-
rasında tanıştığımız ustaların öğrenmeye 
istekli bir insan topluluğu karşısına çıkar-
ken duyduğu heyecan ve bu heyecanın ya-
rattığı motivasyon da görülmeye değerdi. 
Yerel ve ulusal basın, Türkiye' de bir ilk ol-
mamızın da etkisiyle altı gün süren proje-
mize çok ilgi gösterdiler. Müzik Köyü'nde, 
doğa–müzik ilişkisini iyi yansıtabildiğimi-
zi sanıyoruz. Diğer taraftan herhangi bir 
sponsor ya da destek olmaksızın gerçek-
leştirdiğimiz bu ilk Müzik Köyü organi-
zasyonunda, ilk olmanın verdiği küçük 
aksaklıkları da, kolektif bir ruhla ortadan 
kaldırdık ki bu da son derece mutluluk ve-
riciydi. Çünkü başlangıçtan beri bu kolek-
tif ruhu çok önemsemiştik. Çalışmaları-
mızın bazılarını Fethiye ve Yanıklar köyü 
civarındaki kimi doğal mekanlara taşıdık. 
Babadağ zirvesinde, Kargı çayı kıyısında 
bazı atölyeler yaptık. Bela Bartok Meydanı 
ismini verdiğimiz köy meydanında da her 
akşam konserler gerçekleştirdik. Bu kon-
serlere Fethiyeli müzikseverler de katıldı-
lar. Kapanış günüyse Yanıklar Köyü İlköğ-
retim Okulu bahçesinde halka açık verdi-
ğimiz konserde tüm sanatçı ve katılımcılar 
sahne alarak, bir bakıma 6 günlük çalış-
manın ürününü halka sundular.

Hangi çalgıların atölyeleri 
gerçekleştirildi?

ça ilgi gördü. Ata Özev'in ''Prozodi'' başlıklı 
semineri de oldukça ilginç geçti. Sabri Kuş-
konmaz'ın çektiği ''Kayadan Kopmadık'' 
adlı belgesel film yönetmenin de katılımıy-
la izlendi.
Katılımcılar daha çok nerelerden geldi, 

çoğu konservatuar öğrencisi miydi?
Türkiye'nin hemen her yerinden ka-

tılımcımız oldu ilk yılımızda. Müzik Kö-
yü'ne Elazığ, Trabzon, Antalya, İzmir, İs-
tanbul, Ankara, Konya, Kastamonu, Balık-
esir, Bursa, Kocaeli gibi pek çok yerden ka-
tılımcı geldi. Bunun dışında İsveç, Avus-
turya, İngiltere, İsrail gibi ülkelerden ge-
lenlerde çalışmalara ilgiyle katıldılar. Kon-
servatuar öğrencileri, etnomüzikologlar, 
müzikoloji bölümü öğrencileri, güzel sa-
natlar lisesi öğrencilerinin yanı sıra çalgı 
çalan ya da çalmayan farklı yaş grupların-

dan pek çok katılımcı ilk Müzik Köyü' nün 
köylüleri oldular.

Katılımcılar hangi şartlarda 
konakladılar? 

Nerede ne yiyip ne içtiler?
Konaklamayı Yanıklar'da bulunan, 

tamamen kerpiçten yapılmış apartlardan 
oluşan Kerpiç Evler adlı mekanda gerçek-
leştirdik. Konaklama için kullandığımız 
mekanda her gün bölgenin yerel yemek-
lerininde içinde olduğu menüler çıktı. 

Müzik aleti getirmek zorunlu mu?
Müzik aleti getiremeyeni ya da müzik 

aleti olmayanlara biz kendimiz çalgı temin 
ettik. Bununla birlikte çalgılarını kaparak 
gelen Müzik Köyü sakinleride çoktu.

Müzik köyünün sürekliliği olacak 
mı, genel işleyiş nasıl olacak?

Geçtiğimiz yıl ilk olmamıza rağmen 
bu denli ilgi göreceğimizi aslında tahmin 
ediyorduk. Müzik Köyü Ağustos ayı so-
nunda 2015 çalışmalarını bitirmiş gibi gö-
rünse de biz proje ekibi olarak projemizin 
tanıtımları kapsamında, İstanbul, İzmir, 
Ankara, Eskişehir, Mersin gibi şehirlerde, 
üniversitelerde dinleti, konser ve sunum-
lar gerçekleştirdik. ODTÜ, İTÜ, İstanbul 
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi 
üniversitelerde öğrencilerle, Maltepe, Bü-
yükçekmece, Avcılar gibi belediyelerin 
sahnelerinde de halkla bir araya geldik. 
Buralarda hem dinleti ve konserler yaptık 
hem de Müzik Köyü felsefesini insanlara 
aktarmaya çalıştık. Yani kısacası 2016 yaz 
dönemi çalışmalarımız aslında daha kap-
samlı biçimde devam ediyor. Bu çerçeve-
de Müzik Köyü'nün uzun yıllar büyüyerek 

Müzik Köyü'nde üçtelli, dörttelli, bağ-
lama, kopuz, sipsi, kaval, zurna, Oğur sazı, 
Perdesiz gitar, kabak kemane, hegit, def, 
soundpainting atölyeleri gerçekleştirdik.

Atölyeler nerede ve nasıl gerçekleş-
tirildi, kaç sanatçı görev aldı, kimler?

Atölyelerin bir kısmı az önce de bah-
settiğim doğal mekanlarda, bir kısmıda 
konaklamayı gerçekleştirdiğimiz, Kerpiç 
Evler adlı mekanın asırlık çınar ağaçları 
arasındaki muazzam açık alanında ger-
çekleştirdik. On yedi sanatçı çalışmalara 
katıldı. Bunları sayacak olursak:

Ali Ulutaş (üçtelli, dörttelli), Yusuf 
İhsan Bodur (üçtelli), Mehmet Ali Kaya-
baş (Sipsi), Gülay Diri (Def, ses), Selami 
Çiftçi (Çoban Kavalı), Adem Tosunoğlu 
(Bağlama), Merih Aşkın (Perdesiz gitar, 
kopuz), Uğur Önür (Kabak Kemane), Ve-
dat Y. Karakaya (Hegit), Ali Bedel (Sipsi, 
kaval, zurna), İsmail Çakır (Bağlama), 
Metin Kahraman (Gitar, kopuz), Gilad 
Weiss (Perdesiz Gitar), Mehmet Günay 
Eser (Üçtelli), Cenk Güray (bağlama), 
Deniz Şahin (Tanbur), İsmet Kanavuzlar 
(Keman)

Atölyelerin dışında ne gibi etkinlikler 
gerçekleştirildi?

Atölyeler dışında civar yerlerdeki me-
kanlara geziler, belgesel film gösterimleri, 
söyleşiler ve konserler gerçekleştirdik. Et-
nomüzikolog Doç. Dr Cenk Güray'ın ka-
tılımıyla ''Anadolu Müzik Tarihine Bir Ba-
kış'' başlıklı seminer ilgiyle takip edildi. 
Diğer taraftan Dilsiz kaval icrası konusun-
da Deniz Yıldız'ın verdiği seminer, Yusuf 
Aykurt'un ''Çalgı Yapım Atölyesi''de olduk-
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Savaşın 
Savurduğu Kadınlar…

devam eden, sanatçıların, müzikseverlerin 
nefes aldığı, müzikal üretimlere öncülük 
edecek bir noktaya taşınması gibi bir hede-
fimiz var. Müzik Köyü’nün Uluslararası 
yönünü de vurgulayan bir organizasyon 
olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ge-
nel işleyiş konusuna gelecek olursak, bu yıl 
geçen yıldan farklı olarak belirlenen birkaç 
temayı 5'er günlük periyotlar halinde işle-
yeceğiz. Böylece Müzik Köyü katılımcıla-
rına belirlediğimiz tema başlıklarına daha 
fazla odaklanabilme fırsatı sunacağız.
Bu sene görev alacak yeni isimler var mı?

Bu senenin programı yakında açıkla-
nacağı için bu sorunuzun yanıtına sürp-
riz diyeyim. Bununla beraber geçtiğimiz 
seneden daha kapsamlı bir programın ka-
tılımcıları beklediğini söyleyebilirim. 
Anadolu'daki farklı müzik geleneklerini 
gerek icra gerek çalgı tekniği ve derinliği 
bakımından ele alacağımız gibi bu yıl fark-
lı müzik coğrafyalarından müzik gelenek-
lerinede yer vereceğiz. Bu bağlamda Yu-
nan müziği, Balkan müziği, İran ve Kafkas 
müziği temalarını Anadolu'daki müzikal 
zenginliklerle birlikte işleyen atölyeleri-
miz olacak. Yerel, profesyonel çalgıcı ve sa-
natçıların yanı sıra, Türkiye ve dünyanın 
kendi alanında önemli akademisyenleride 
aramızda olacak. Çalgı yapımı konusunda 
atölyeler yapacağız. Bu atölyelerin bir kıs-
mında köy çocukları, köy kadınlarınıda 
çalışmalarımıza katacağız.

Hedefte neler var?
Köy çocukları başta olmak üzere ço-

cukları çok önemsiyoruz. Sanatın dönüş-

türücü gücüne inanan bir topluluğuz. Bu 
bağlamda çocuklarla yapacağımız atölye 
çalışmalarını çok önemsiyoruz. Diğer yan-
dan yerel çalgıcılarla geçtiğimiz yıldan be-
ri birlikte gerçekleştirdiğimiz turneleri-
mizde şunu net gördüğümüzü söyleyebi-
lirim: 

Attığımız her adım onlarında motivas-
yonunu, enerjisini yükseltiyor, üretkenlik-
lerinin daha da artmaya başladığını görü-
yoruz. Ana akım medyada kendine çok yer 
bulamayan yerel ve profesyonel çalgıcılarla 
Müzikten bir dünya kurmayı hedefliyoruz. 
Müzik Köyü'nü tüm sene çeşitli müzikal 
çalışmalara zemin oluşturacak canlı bir or-
ganizma haline getirmek istiyoruz. Müzik 
Köyü'nü farklı müzik disiplinlerinden mü-

zisyenlerin bir araya gelerek özgün müzikal 
üretimler gerçekleştirdiği, CD, kitap hatta 
belgesel kayıtlarımızı yapabileceğimiz bir 
noktaya taşımayı hedefliyoruz. Sınırlı im-
kanlarla yapmaya çalıştığımız derleme ça-
lışmalarımızı her yönden daha donanımlı 
bir şekilde Türkiye'nin tümüne hatta müzik 
coğrafyası olarak birbirinden çok da ba-
ğımsız sayamayacağımız Yunanistan, Bul-
garistan, Balkanlar, İran, Kafkaslar'a taşı-
mak istiyoruz. Elde edeceğimiz belgeler ve 
kayıtlardan oluşacak arşivide öğrencilerin, 
ilgililerin hizmetine sunmayı hedeflemek-
teyiz. Müzik Köyü ile Türkiye'nin kültür-
sanat dünyasına kalıcı izler bırakabilecek 
sanatsal üretimlere zemin oluşturmak isti-
yoruz. Giderek her şeyin mekanikleştiği 
dünyada biz hormonsuz, saf, sadelikte gizli 
zarafet diye nitelediğimiz müzik gelenekle-
rini, temsilcileri hayattayken insanlara sun-
mayı ve ölümsüzleştirmeyi hedefliyoruz. 
Herşey bir hayal ile başladı, hayallerimizi 
gerçekleştirebilmek için bir imeceye giriş-
tik. Bu imece ruhu ile gelecekte Müzik Kö-
yü dışında da gerçeğe dönüştürmeyi hedef-
lediğimiz projelerimiz var. Yerelin ruhuna 
inanıyoruz, geleneğe, sadeliğin içerisinde 
gizli mücevhere, sadeliğin içerdiği zenginli-
ğe inanıyoruz. Bu doğrultuda yerel dina-
miklerden evrensel sonuçlar doğurabilecek 
uzun bir yol önümüzdeki. Oluşacak des-
tekler doğrultusunda hepsini tek tek yapa-
bileceğimize inanıyoruz. Çünkü müziği se-
viyoruz, müziğe eğlence, istismar aracı ola-
rak bakmıyoruz. YAZI ve FOTOĞRAFLAR 

Orhan Okutan

Suriye'de beş yıldır süren savaşta yüz binlerce insan öldü. 
Milyonlarca kişi hayatta kalabilmek için evini barkını terk etti. 
Evlerini terk ederek bilinmez bir geleceğe doğru yol alan 
Suriyeli mültecilerden bazıları, çileli yolculuklarında sağa sola savruluyor. 
Kimileri Avrupa'ya gitmek için her yolu denerken kimileri de ülkemizde, 
geçimlerini sağlayacak bir iş ve başını sokacak bir yuva bulma derdinde. 
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Savaş, Suriye'de milyonlarca sivil halka büyük zarar 
verirken, milyonlarcası da evini barkını terk edip, bilinmez 
bir geleceğe doğru yol aldı, almaya da devam ediyor.

Tüm sevdiklerini, akrabalarını, dostlarını geride 
bırakan Suriyeli mültecilerden birçoğu, dünyanın farklı 
bölgelerine savruldular. 

Hayatta kalabilmek için evini barkını terk eden Suriyeli 
mülteciler, yaşamlarını devam ettirebilmek için bir çok 
zorlukla mücadele etmek durumunda. Vatanlarından 
kopup, tanımadıkları bölgelerde yaşam savaşı veren 
mülteciler arasında, yaşanan olumsuzluklardan en fazla 
etkilenen kesimi kuşkusuz çocuklar oluşturuyor. 
Eğitimlerini yarım bırakan çocuklar aileleriyle birlikte 
çıktıkları çile yolcuğunda anne ve babaları ile aynı kaderi 
paylaşıyor.  

Önce anne, sonrada kadın olmak zor…
Her silah patladığında çocuklar annelerine, anneler 

çocuklarına sarıldı. Artık mülteci durumuna düşen 
Suriyeli anneler için, çocuklarına iyi bir iş, iyi bir gelecek 
düşüncesi çok uzak bir hayale dönüştü. Bu güzel 
hayallerinin yerini ise, öncelikle çocuklarının, sonrada 
onlara bakabilmesi kendilerinin hayatta kalma mücadelesi 
aldı.

Hayatta kalma ve yaşam mücadelesinin üzerine birde 
çocuklarının kötü koşullardaki yaşamı eklenince savaşın 
acısı anneler için katlanarak ağırlaşıyor. 

Çocukların okula gitmeleri gerekirken tarlalarda 
çalışmak zorunda kalmaları, anneler için yaşamı daha da 
dayanılmaz bir hale sokuyor.

Suriye'deki savaşın ardından Türkiye'ye kaçmak 
zorunda kalan mültecilerden kimisi çadır kentlerde yaşam 
mücadelesi veriyor. Kimileri de düşük ücretle çoğunlukla 
sezonluk işlerde sosyal güvencesiz çalışmak zorunda 
kalıyor. 

Bir çoğu hayatta kalabilmek için düştüğü çile yolunda 
yaşamını sefalet içinde sürdürüyor. Her durumda 
geçimlerini sağlayacak bir iş ve kafalarını sokacak bir yuva 
bulmak, yokluk içinde kalan insanlar için bir nimet olarak 
görülüyor.

Ülkemizin bir çok bölgesinde ücret miktarı oldukça 
düşük tutulurken, bir çok bölgede de mültecilerin çalışma 
ücretinin ödenmediği basın yayın kuruluşlarında yer 
alıyor. Ücret ödememe gibi sorunlar bölgemizde 
yaşanmıyor. Suriyeli aileler, bu bölgede bulunmaktan ve bu 
bölgenin insanının yaklaşımından oldukça memnun 
olduklarını dile getiriyorlar.

Çocuklarım okula gidiyordu. Bazıları okul-
dan sonra çalışıyordu. Ev işleri yapıyor ak-
rabalarımı, kardeşlerimi ziyaret ediyordum. 
Her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyor ve 
mutlu bir yaşam sürüyorduk.

Şu anda Kumluova'da bir serada ailece 
çalışıyoruz. Oğullarımdan biri ve eşim Su-
riye'de. Eşim akrabalarımızı görmek için 
gitti. Oğlumun evlenmesinin ardından bir-
likte geri dönecekler.” 
Gözlerimizin önünde öldüler…

Özgür Suriye Ordusu ile Beşar Esat'a 
bağlı güçlerin zaman zaman çatışması 
gerginliği artırdığını belirten Hatice El 
Hüseyin, Tel Abyat'ın bombalandığı sıra-
da birçok yakınını kaybettiğini belirtiyor:

"Ortalık hızla gerginleşmeye, savaş söy-
lentileri çıkmaya başladı. Tel Abyat'a ilk Be-
şar Esat saldırdı. O zaman IŞİD yoktu. Öz-
gür Suriye Ordusu Beşar Esat ile savaşıyor-
du. Yakınımızda gürültülü bir patlama oldu. 
Beşar Esat Tel Abyat'ı bombaladı ve savaş 
başladı. Ondan sonra ortalık karıştı. O te-
laşla canımızı kurtarmanın derdine düştük. 

uriye'de devam eden savaştan Sönce, çocukları için iyi bir gele-
cek kurmak için çaba sarf eden 

ailelerin büyük çoğunluğu, yaşamlarını 
mutlu bir şekilde sürdürüyormuş. Ama sa-
vaşın başlamasıyla birlikte her şey değiş-
miş, tüm umutları yok olmuş… 

Çocukları için mutlu bir gelecek ha-
yallerinin yerini, hayatta kalma kaygısı al-
mış. Bu noktadan sonra başlayan çileli yol-
culuk, aileleri farklı farklı yerlere sürük-
lemiş. 

Hatice El Hüseyin’de, eşi ve çocukla-
rıyla birlikte hayatta kalmak, yaşama tu-
tunmak için çıkılan çileli yolculuğun hem 
annesi, hem eşi, hem de çilekeş kadınların-
dan biri…

"Adım Hatice El Hüseyin. Cuma El 
Cesim ile evliyim. Mustafa, Hüseyin, Enes, 
Mehmet, Cesim, Haydar, Usame, Şeyma ve 
Büşra adında 7 oğlum 2 kızım var. Oğulla-
rımdan  Mustafa, Hüseyin ve Enes evli. 2.5 
yıldır Türkiye'deyiz. Savaş başlamadan ön-
ce Tel Abyat'ta yaşıyorduk. Eşim müfettişti. 

Gözümüzün önünde komşularımız öldü, 
halamın kızı öldü. O saatte ne gelecek, ne ev, 
ne de başka bir şeyi düşünecek durumda 
değildik." 

“Tek tesellimiz yaşamaktı…”
Savaş başlayıp şehirler bombalanır-

ken, hayatlarını kurtarmaya çalışan Hatice 
El Hüseyin ve ailesinin tek tesellisi, bir ara-
da sağ kalabilmeyi başarmak olmuş:

 "Benim için tek önemli olan şey, ço-
cuklarımın hayatta olmasıydı…İnsan o an-
da gelecek ya da başka bir şey düşünmüyor. 
Onların nefes aldığını görmek yetiyor. Ai-
lece bir olduğumuz ve canımızı kurtardığı-
mız için şükür ediyorduk. Canımızı kur-
tarmak için hep bir yerden bir yere kaçıyor-
duk. Uçaklar şehrimizi bombalamaya baş-
ladığında, uçak sesini ve bomba seslerini 
duyan yavrularım bana gelip, sıkı sıkıya sa-
rılıyor, gözyaşı döküyorlardı. Gittiğimiz 
yerlerde bize yiyecek ikram ediyorlardı. Yi-
yeceğin ne olduğuda önemli değildi. O du-
rumda fazla bir şey de yiyemiyor insan.  O 
zaman insanın tek düşündüğü hayatta ka-

Savaş, tüm umutlarını yok etti…

Savaşın Savurduğu Kadınlar…Savaşın 
Savurduğu Kadınlar…
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tarlalarında çalıştık. Çok zahmetli bir iş-
ti… Çadırda kalıyorduk. Çok zor bir ya-
şamdı. Kazandığımızı o gün yiyorduk. Sa-
dece ihtiyaçlarımıza yetiyordu aldığımız 
çünkü… Orada 15 gün boyunca bulgur 
yedik. Düşündüm yine de çok şükür de-
dim."
“Odası olan bir evde kalıyoruz artık…”

Belirli bir süre savaşın bitmesini ve ül-
kelerine dönmeyi bekleyen aile, şimdi se-
zonluk işlerde çalışarak hayata tutunmaya 
çalışıyor:

"Savaş bugün biter yarın biter diye bir 
yıl bekledik; ama bitmedi. Daha sonra bir 
çavuşla tanıştık ve bir kamyonetin arkasın-
da, battaniyelerin üzerinde yaptığımız yol-
culukla Kumluova'ya geldik. Burada ailece 
domates serasında çalışıyoruz. Bir evde ka-
lıyoruz. Hem de odaları var, banyosu var. 
Diğer yerlere göre daha rahat, diyebiliriz. 
Türk insanının kötülüğünü görmedik çok 
iyi davranıyorlar". 

“Savaşın bitmesini bekliyoruz…”
Ailece sezonluk işlerde çalışan Hatice 

El Hüseyin ve ailesinin en büyük hayali sa-
vaşın bitmesi ve ülkelerine dönmeleri:

"Savaş bittiğinde ülkemize dönmeyi 
hayal ediyoruz. Çok fazla akrabamız var. 
Savaşın olmadığı bölgelere taşınıyorlar. 
Tabi ki özlüyoruz. Akrabalarla çok fazla 
iletişime geçemiyoruz. Akrabalarımızdan, 
komşularımızdan uzakta zorluk çekiyo-
ruz. Kardeşlerimi çok özledim. Beş yıldır 
görmüyorum. İki buçuk yıldır buradayım. 
Ondan öncede başka yere taşındıkları için 
görememiştim. Bir an önce savaşın bitme-
sini, ülkemize dönmeyi ve yine eskisi gibi 
akrabalarımızla bir arada yaşamayı düşü-
nüyor, eski güzel günlere kavuşmayı hayal 
ediyoruz.”

“Çocuklarıma üzülüyorum…”
Savaşın en fazla etkilediği kesim olan 

çocuklar, oldukça sıkıntılı bir süreç yaşıyor. 
Çocukların okula gitmek yerine tarlalarda 
çalışmaları anne Hatice El Hüseyin için ay-
rı bir acı ve üzüntü kaynağı oluyor:

 "Okula gitmeleri gerekirken tarlada ya 
da farklı işlerde çalıştıklarını görmek bir 
anne olarak beni çok üzüyor. Ama elimiz-
den hiç bir şey gelmiyor. Çocuklarının gü-
venli bir ortamda yaşamalarını, okula git-
melerini hangi anne istemez ki?"

larını devam ettirebilmek için sezonluk 
işlere yönlendirilmişler:

"Türkiye'ye ilk geldiğimizde Urfa'daki 
tanıdıklarımızın yanına gittik. Üç gün kal-
dık. Ara sıra geziyorduk. Savaş çıkmadan 
bir yıl önce, Urfa'ya pamuk tarlasında ça-
lışmak için gelmiştik. O zaman tanıştığı-
mız bir çavuş vardı. Onu bulduk ve anlaş-
tık. O da bizi Ankara'ya ayçiçeği tarlala-
rında çalışmaya götürdü. Küçük bir dol-
muşun içine sıkıştık, yere battaniyeleri ser-
dik ve üzerine oturduk. Ayçiçeği ve pancar 

labilmekti… O şekilde hayatta kalabildik. 
Çok zor şartlarda, yüzlerce insanla birlikte 
yürüyerek 3 ayda Urfa sınırına geldik. Tür-
kiye'ye Urfa sınırından kaçak girdik. Asker-
lerde sınırdan almamak için zorluyorlardı; 
ama aralarından sıyrılıp girdik. Bizimle bir-
likte iki üç aile daha vardı."

“15 gün bulgur yedik, buna da şükür 
dedik…”

Türkiye'ye ilk geldiklerinde yakınla-
rından yardım alan Hatice El Hüseyin ve 
ailesi, çavuşların yönlendirmesiyle yaşam-

Savaşın Savurduğu Kadınlar…

Zengin değildik, ama mutluyduk…

"Uçaklar Rakka'yı vurmaya başladık-
tan sonra kaçmak için araba aradık. Ücre-
tini ödeyelim dedik ama bulamadık. Eşim 
ve çocuklarımla alabildiğimiz küçük eşya-
larımızı yanımıza aldık. Komşumuzun bü-
yük kamyon gibi bir aracı vardı. 2 araca 50 
kişi bindik ve Rakka'dan uçaklardan ko-
runmak için dura kalka 3 saatte Tel Abyat'a 
geldik. Tel Abyat'ta iş bulamayınca, 5 araçla 
diğer insanlarla birlikte Halep'e gittik. Ha-
lep'ten Türkiye sınırına doğru yola çıktık. 
Türkiye sınırına giderken uçaklar bizi IŞİD 
askerleri zannedip saldırdı. Attıkları bom-
ba iki aracın arasına düştü. Şans eseri yara-
lanan ya da ölen olmadı. Uçakların gitme-
sini bekledik ve sabah gün ağarırken Kilis 
sınırına geldik."

Paramı kaybettim, ama soramadım…
Sınırdan geçtikten sonra rahatladıkla-

rını belirten Vahide Şevvağ ve ailesini Tür-
kiye'de de başka sorunlar bekliyordu. Bun-
lardan en önemlisinin ise parasızlık oldu-
ğunu ve hayatlarını idame ettirmek için ai-
lece, çoluk çocuk çalışmak zorunda kal-
dıklarını söyleyen Vahide Şevvağ "Az bir 
eşya almıştık yanımıza. Ama sınırdan ge-
çerken eşyaları almıyorlar. Hepsini sınırda 
yaktılar. Sadece kıyafetlerimizle geçebildik. 
Türkiye sınırından içeri girdiğimizde, Su-
riyelilerin toplandığı bir kampa götürdüler. 

Savaştan önce eşi ve çocuklarıyla Rak-
ka'da mutlu bir şekilde yaşayan Vahide 
Şevvağ da, acı çeken çaresiz annelerden 
biri:

 "Adım Vahide, evliyim. 3 kız 2 erkek 5 
çocuğum var. Eşim Vezir ve 4 çocuğumla 
birlikte 19 aydır Türkiye'deyiz. Büyük kı-
zım evli olduğu için Suriye'de kaldı. Ço-
cuklarım Hüseyin 17, Halil 15, Gurup 18, 
Betül 9 yaşında. Savaştan önce eşim Vezir 
ve 4 çocuğumla Rakka'da yaşıyorduk. 
Eşim çalışıyordu, çocuklarım okula gidi-
yorlardı. Küçük bir evimiz vardı. Zengin 
değildik; ama ihtiyaçlarımızı karşılayabili-
yorduk. Mutlu bir yaşantımız vardı. Taa ki 
savaş başlayıncaya kadar… O andan sonra 
bizim için her şey değişti. 

Rakka'nın ilk bombalandığında 9 ya-
şındaki kızım Betül okuldaydı. O zaman 
daha 7 yaşındaydı. Onu almak için okula 
giderken, tanıdığımız bir ailenin evi yıkıl-
mış ve hepsi ölmüştü. Kızım okul dönüşü 
bunları görünce, adeta şoka girdi. Saklana 
saklana evimize geldik, ama evimizde yı-
kılmıştı."

Uçaklar bomba yağdırıyordu…
Uçakların Rakka'yı bombalamaya 

başlamasının ardından, hayatta kalabil-
mek için kaçmaya başladıklarını belirten 
Vahide Şevvağ, konuşmasına şöyle devam 
etti:

Bombaların patladığı ölümlerin 
kol gezdiği Rakka'dan kaçmak 
için yola çıkan Vahide Şevvağ ve 
ailesi için çileli yolculuk başlamış. 
Vahide'nin her türlü çileye karşı 
tek mutluluk kaynağı ise 
çocuklarının hayatta 
kalabilmeleri; "En azından 
çocuklarım hayatta, belki iyi bir 
gelecek sunamayacağım ama 
yaşadıklarını biliyorum ve 
yanımdalar diye düşünüyorum. 
Okula gidecekleri yerde 
çalışmalarını görmekte çok üzücü. 
Her anne gibi bende çocuklarımın 
okula gitmesini, iyi bir geleceğe 
sahip olmalarını istiyorum. 
Ama şartlar bizi buraya getirdi".

Suriye'de giyilen aba gibi bir kıyafet vardı 
üzerimde… Küçük kızımın üzeri ıslandı. 
Kıyafetimi çıkarıp kızıma sardım. Cebinde 
1000 lira eden miktarda bir para vardı ve o 
parayı düşürdüm. Kampta görevliler vardı, 
ama kimseyede soramadım. Çalındı diye, 
herhangi birine mal ederler, acısını ondan 
çıkarırlar diye korktum, söyleyemedim. 
Sadece 250 lira civarında paramız vardı. 
Çok zor bir dönem geçirdik. Günlük ihti-
yaçlarımız içinde biraz borçlandık. Rakkalı 
bir çavuşla tanışmıştık. Bizi Harran'da ka-
lan amcasının oğlu olan çavuşa gönderdi. 
Onun sayesinde Urfa'ya gittik. Hem borcu-
muzu ödemek, hem de günlük ihtiyacımızı 
karşılayabilmek için pamuk tarlasında ça-
lıştık. Orada bize çadır gösterdiler, 5-6 
metrekarelik çadırda kaldık. Yaşam koşul-
ları çok iyi değildi. 2 ay boyunca ailece pa-
muk tarlasında çalıştık. Çadırlarla, tarlanın 
arası 2 kilometreydi, yürüyerek gidip geli-
yorduk."

Akrabalarımızdan haber alamadık…
Savaştan önce mutlu bir hayatları olan 

ailede anne Vahide Şevvağ çalışmıyormuş. 
Çünkü Suriye'de kadınlar ev işlerini yapar, 
dışarıda çalışmazmış. Suriye ucuz olduğu 
için kadınların çalışmasına gerek de duyul-
muyormuş. Evin erkeği çalıştığında ise ge-
çim sağlanabiliyormuş:

"Yiyecek gibi ihtiyaçlarımızı çavuş alı-
yordu. İşveren ücretimizi çavuşa veriyor-
du, çavuşta market parasını düşerek bize 
veriyordu. Bu zamana kadar pamuk tarla-
sında hiç çalışmamıştım. Zaten ev işlerinin 
dışında da çalışmamıştım. İlk başlarda çok 
utanıyordum. Ama şimdi alıştım. Suriye'-
de evin reisi çalışır, kadınlar çalışmaz. Bu-
rada gece 12 yatsak bile sabah ezanında ça-
lışmaya gidiyoruz. Bizim içinde çok zor. 
Bunları yaşarken uzun bir süre akrabala-
rımızdan haber alamadık. Televizyonlar-
dan izlediğimiz haberlerle yetinmek duru-
munda kalıyorduk. Uzun süre akrabaları-
mıza komşularımıza ne olduğunu merak 
ederek yaşadık."  

Buralarda çalıştığımız için şanslıyız…
Urfa, Antep, Kilis gibi sınır illerinden 

ülkemize giren Suriyeli mülteciler, 'çavuş' 
diye nitelendirilen işçi simsarları tarafın-
dan sezonluk işlerin yoğun olduğu bölge-
lere yönlendiriliyor. Suriyeli mülteciler 
Türk işçilere göre daha ucuz şartlarda ça-
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TANITIM

Daha çok uzakdoğu ve Barcelona gibi turizmde gelişmiş 
bölgelerde bulunan Pod Bed denilen kapsül tarzı otel, 
Downtown Fethiye ile ülkemizde ilk olarak Fethiye'de 
faaliyetine başladı.

Kapsül otel özellikle başta Uzakdoğulular olmak üzere 
yabancı tatilcilerin alışık olduğu ancak yerli tatilciler için 
yabancı bir konsept. Yabancı bir konsept ancak hostel tarzı 
konaklama tesislerinde tatil yapanlar için oldukça uygun.

Downtown Fethiye ise lüks ve hijyenikliği açısından 
dünyadaki örneklerinden aşağı kalmamasının yanında 
geleneksel mimariyle yoğrulması bir artısı ve üstünlüğü olarak 
ta gösteriliyor.

Downtown Fethiye adındaki ülkemizin ilk Kapsül otelini 
Fethiye kazandıran Turizmci Murat Mallı ile görüştük. Murat 
Mallı acentecilik deneyimini tasarımından işletme anlayışına 
kadar hostele uygulamış. Sonuçta işletmesini açar açmaz sosyal 
paylaşım sitelerinin üst kısımlarını meşgul ederken 
booking.com adlı siteden de 9.2 puanla en iyi şehir oteli 
konumuna gelmiş.  

POD BED
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DOWNTOWN Fethiye

YAZI ve FOTOĞRAFLAR 
Orhan Okutan

babam, kardeşlerim hala Suriye'de. İnsan 
özlüyor, kokusunu içine çekmek istiyor, do-
kunmak, sarılmak istiyor. Telefon şebekesi-
nin çektiği yerlerde onlara ulaşmayı, onlarla 
konuşmaya çalışıyorum. Telefon şebekeleri 
çok iyi değil. Ulaştığımızda konuşabiliyo-
ruz ancak. Savaşta kimin öldüğünü, kimin 
sağ kaldığını bu şekilde öğrenebiliyoruz. 
Amcamın çocukları öldü. Çok gençtiler. 
Halamın gencecik oğlunu öldürdüler. On-
ların haberini duyuyorum. Tabi ki çok üzü-
lüyorum. Geçen gün haber aldık. İki dayım 
ve dayımın oğlu marketteyken, markete 
bomba düşmüş ve hepsi de hayatını kay-
betmiş. Bir yakınımız öldüğünde yanında 
olamıyoruz, yasını tutamıyoruz. Yaşam an-
lamsız geliyor." 

Ülkemizde yaşama tutunmaya çalışan 
Vahide ve ailesi, Türk insanına ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ne müteşekkir:

"Türkiye'de mutlu ve güvendeyiz. Sa-
vaş başladığında Suriye'de hayatta kalma 
mücadelesi veriyorduk. Türkiye'ye kaçtığı-
mızda rahata kavuşacağımızı hayal ediyor-
dum. Şimdi burada rahatız. Suriye'deki gi-
bi hayati tehlikemiz yok. Çocuklarım eği-
timlerine devam edemiyor, ama en azın-
dan hayattalar ve yanımızdalar. Birlikteyiz. 
Her anne gibi bende çocuklarımın okuma-
sını, bir yerlere gelmesini isterdim. Arka-
daşlarım, akrabalarımla bir arada olmayı 
özledim. Birde kızımı 2 yıldır görmüyo-
rum onu çok özledim. Kızım gel diyor. 
Bende gidip görmeyi çok istiyorum, ama 
yol çok zor. Anneyim çocuğumu göremi-
yorum. Hastalandığında yanında olamıyo-
rum. Ama kader bizi buraya sürükledi. İn-
sanlar bize çok iyi yaklaşıyor. İş bulabiliyo-
ruz ve çok şükür karnımızı doyurabiliyo-
ruz. Yanında çalıştığımız aileyle kardeş gibi 
olduk. Çok iyi bir ilişki içindeyiz. Niyeti-
miz güzeldi, güzel bir yere geldik."

Ülkemize dönüp, kaldığımız yerden 
hayatımıza devam etmek istiyoruz…

Savaşın acılarını yaşayan Vahide Şev-
vağ'ın tek hayali, savaş bittiğinde ülkesine 
dönüp hayatta kalan akrabaları ve komş-
ularıyla yaşamlarına devam etmek:

"Tabi ki savaşın bitmesini, ülkeme dön-
meyi, akrabalarımı görüp onlarla yaşamayı 
çok istiyorum. Akrabalarım orada. Annem, 

lıştırılıyor. Birçok bölgede yaşanan çalıştı-
rılıp ücretini ödememe, çok sağlıksız ko-
şullarda barındırma gibi sorunlar bölge-
mizde fazlasıyla yaşanmıyor. 

Bölgemizde oldukları için kendilerini 
şanslı gördüklerini de söyleyen Vahide 
Şevvağ :

"Urfa'da çalıştıktan sonra Tel Abyat'a 
döndük 2 ay kaldık. Kış gelince ve iş bula-
mayınca, Suriyeli bir tanıdığımız aracılı-
ğıyla bir çavuşla tanıştık. Tekrar Türkiye'ye 
geldik. Tarsuslu olan çavuşla birlikte dol-
muşla Adana Tuzla'ya gittik. Kavun karpuz 
tarlalarında çalıştık. Adana'ya gittiğimizde 
çadır almamız gerekiyordu. Yol ve çadır 
parasını çavuş ödedi. Yiyecek içecek ihti-
yaçlarımızı çavuş karşılıyor, ay sonunda da 
alacağımız ücretten kesiyordu. Adana'da 5 
ay kaldık ama yağmur gibi sebeplerden an-
cak iki ay çalışabildik. Çalıştığımızın para-
sının büyük bölümünü alamadık. Hala ala-
cağımız var. Kavun karpuz sezonu bitince, 
bizi Adana'ya getiren yakını olan bir başka 
çavuş, Ankara'nın Bala ilçesine ayçiçek tar-
lalarına çalışmaya götürdü. Dolmuşla git-
tik ama yol parası olarak 1400 lira aldı. Ora-
da 6 ay çalıştık. Çadırlarda kalıyorduk. Alış 
verişimizi çavuş yapıyordu, ay sonunda üc-
retimizden kesiyordu. Çok zor şartlarda ya-
şadık. Daha sonra bir tanıdığımız vasıta-
sıyla Kumluova'ya geldik. Şimdi burada ça-
lışıyoruz. Burada çok daha rahatız. Kalma 
şartlarımız, ücret durumumuz daha iyi."  

Bize çok iyi davranıyorlar…



Pod Bed dediğimiz tarz nedir?
Bu Fethiye için inovatif bir proje. Pod 

Bed, Uzakdoğu'da koza otel denilen sis-
tem. Türkçe karşılığı yurt odası, paylaşımlı 
odalardır. Kişi buraya geliyor, paylaşımlı 
duş ve tuvaleti kullanıyor. Fethiye'de hos-
teller var. Karagözler Mahallesi’nde iyi çalı-
şan hosteller var. 

Burasını da Koza Otel olarak kendim 
tasarladım. Odanın düzenini, yatak boyla-
rını yüksekliğini tasarladım. Evet burası 
bir hostel, paylaşımlı duş ve tuvaletlerden 
oluşuyor. Ama biz Koza Otel olarak oluş-
turduğumuz odaların içerisindeki yatak-
larda kişilere kendi mahremiyetlerini ya-
şayabileceği bir alan sunuyoruz. 

Bu işe uzun bir süre kafa yordum. Bi-
nanın büyük olmaması gerekiyordu, Fet-

hiye'nin merkezinde gezginlerin ağırlana-
bileceği bir bina olması gerekiyordu, özel-
likle kış turizmine katkıda bulunması açı-
sından. Bu binayı buldum. Binanın gerçek 
karakteristik özelliğine zarar vermeden, ta-
dilatta değişiklikler yapmadan, mevcut ala-
nı odalarıyla kullanıp, özel tasarladığımız 
yatakları kullanarak Türkiye'nin ilk Pot 
Bed'ini Fethiye'ye kazandırdım.  

Burada tamamen gezgin insanları 
ağırlıyoruz. Binanın içinde fazla vakit ge-
çirmiyorlar. Sabah çıkıp dışarıda yiyip içi-
yorlar akşamda yatmaya geliyorlar. 

İşletmemizin özelliği; giriş alanı mut-
fakla bütünleşmiş konumda, misafirlerin 
kahvaltı yaptığı yemek yediği alan. Asma 
katın bulunduğu alanda ev koltuklar var. 
Oturup ya da uzanıp televizyon izleyebili-

yorlar. Evlerinde nasıl vakit geçiriyorlarsa 
burada da aynı şekilde vakit geçirebiliyor-
lar. 

Burası tasarım otel. Kendi tasarımımız 
olan yatakların boyları 2.65 cm. İki ranza 
arasındaki mesafe 1.30 cm. Her yatağın bir 
perdesi var, kişi dışarıdan görünmüyor, bu-
rada mahremiyetini koruyabiliyor. Orada 
televizyonu, prizleri var. Kütüphanesi var. 
Işığı var, kilitli bir dolabı var. Tek eksiğimiz 
3-5 tane içecek konulabilecek ses yapma-
yan bir buzdolabı, onu da araştırıyorum. Bu 
arada kapsül otelin yanında Fethiye mer-
kezde mutfaklı ilk süit oteli de açtık. 9 Oda-
mız var.

Süit ve kapsül otel tarzı bir işletme 
açma fikri nereden çıktı?

Otelciler beni zorla otelci yaptı ya da 
Fethiye merkezdeki otelcilerin yüzünden 
otelci oldum diyebilirim. Bizim lookbook-
holiday adında bir seyahat firmamız var. 
Otellerle çalışıyoruz, rezervasyon alıyoruz. 
Ölüdeniz, Ovacık, Çalış'ta bir çok otel ile 
çalışıyoruz. 6 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 
Nitelikli oda satışında çok iyiyiz. Belek, La-
ra'da vs'de. 

Bu projeye başlamadan önce Uzakdo-
ğulu tatilcilerin Fethiye'ye gelişlerinin art-
tığını gözlemledim. Bu konuyla ilgili çalış-
ma yapmaya başladım. Uzakdoğulu misa-
firler, kimler bunlar; Çinliler, Koreliler, 
Tayvanlılar, kışın ölü sezon dediğimiz za-
manda ciddi olarak gelmeye başladılar. Kış 
turizmine de çok ciddi katkıları var. 

Uzakdoğu operasyonu yapacağımı, 
gezginleri Fethiye'ye getirmek için girişim-
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Murat Mallı: de bulunacağımı söyledim. Karagözler'de 
bulunan hostellerden randevu bile alama-
dım. Çok iyi iş yaptığını düşündüğüm, be-
ğendiğim, sevimli bir hostel var oraya git-
tim, konuşmak istedim, sahibi bizim acen-
teye ihtiyacımız yok diye beni içeri almadı. 
Kapıdan gönderdi bizi. 

Şirketin merkezi Fethiye, en çok turis-
ti Fethiye'ye getirmesine rağmen Fethiye 
şehir merkezinde oda alamıyoruz. Fethi-
ye'deki butik otellerden kontenjan alamı-
yoruz.

Ben Fethiye'nin bir çocuğuyum, Fet-
hiye'nin seyahat firmasıyım. Fethiye'de ya-
şıyorum, Fethiye ekonomisine katkıda bu-
lunuyorum. Fethiye şehir içindeki oteller 
bize oda ayırmıyorlar ama büyük tur ope-
ratörlerine benden çok daha ucuza oda ve-
riyorlar. Adım John olsa belki değişirler. 
Benim hazır müşterim var, bunu Fethiye'-
ye kazandırayım diye uğraşıyorum. Bizde 
arada olan pozisyonda biri olalım dedim 
ama olmadı. 

Bu gibi tavırlar sonrasında hayalini 
kurduğum işletme için araştırmaya başla-
dım.

Uzakdoğu'da kapsül otel mantığı var. 
Özellikle büyük şehirlerde kapsül oteller 
var. Bu tarz bir işletme de benim hayalim-
di, araştırdım, resort bölgesine karşı nasıl 
yumuşatabiliriz diye düşündüm. Kapsül 
otel desek fazla ileriye gitmiş olacaktı. O 
nedenle bunun dünyadaki farklı örnekle-
rini aradım ve sonuçta pot bed, yani koza 
otel açmaya karar verdim. 

Bulduğum iki mekana kapsül otel ve 
süit otel açtım. Fethiye şehir merkezindeki 
otelci arkadaşlar sağ olsunlar beni zorla 
otelci yaptılar. Zorla hostel açtırdılar. Bu 
kararımızdan dolayı mutluyuz. Bu aslında 
benim hayalimdi. 

İşleri mi çok iyi yoksa güvenmiyorlar 
mı neden oda vermiyorlar? 

Güven sorunlarının olduğunu düşün-
müyorum. Bölgede ticari itibarim ve kre-
dibilitemin iş ortaklarımız nezdinde hatırı 
sayılı bir yerde olduğunu düşünüyorum. 
Şehir merkezindeki oteller genelde yaban-
cı firmalarla çalışmayı tercih ediyorlar, biz 
Fethiye çocuğuyuz bizi desteklemeniz la-
zım milliyetciliğini pek umursamıyorlar. 
Bende kabul ediyorum, ana partnerleri 
olan büyük operatörler kadar rezervasyon 
gönderemeyeceğim ama bir Fethiye firma-
sı ve insanı olarak desteklenmem lazım. 
Bölgede bir çok tek yetkililiği olan tesis 
kendimi bu şekilde ifade etmemden sonra 

bizi istisnai firmalar arasına taşıdı.
Sıkıntılı bir dönemde hem hostel hem 

de süit otel açtınız. Şu anda işler nasıl, 
memnun musunuz?

Şu anda buna net bir cevap veremiyo-
rum, kesin konuşmak için bir kaç aya daha 
ihtiyacımız var. Avrupa pazarı böyle de-
vam ederse kitle turizmi yapan otelciler ge-
len turistlere "İyi ki geldiniz, her şeye rağ-
men Türkiye'ye gelebildiniz" diye plaket 
verip teşekkür etmek durumunda kalacak. 
Arz artıyor talep düşüyor. Tabi ki Fethi-
ye'ye kitle turizminin karşısında böyle iki 
tane alternatif ürün kazandırdığım için 
çok mutluyum. Ama çok sıkıntılı ve riskli 
bir sezonda yola çıktık. Benim şansım baş-
ka işlerim de var. Bir ya da iki yıl direnmek 
zorunda olduğumu biliyorum. Ama daha 

sonra burada uzun yıllar emeğimin karşılı-
ğını alacağımı düşünüyorum. Umutsuzluk 
yok. Biz kış mevsiminde üç ay geçirdik. 
Hem hostel hem de süit için yüzde yüz dol-
madık ama yüzde elli oranında doluluğu 
yakaladık. Önümüzdeki bir kaç ayı gör-
mek istiyoruz ama amacımızdan vazgeç-
meyeceğiz. Fethiye merkez için çok iyi bir 
projem vardı ama patlayan bombalar ne-
deniyle gelecek yıllara bırakmak zorunda 
kaldık.

Yaptığınız yatırımda, açtığınız hostel 
yada süit otelde konaklayan tatilcilerden 
ne tür geri dönüşler alıyorsunuz?

Düşündüğümde bizi daha çok çalış-
mamıza, üretmemize motive eden duru-
mun bu geri dönüşler olduğunu söylersem 
yalan olmaz. O insanlardan aldığımız tep-
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kiyi, doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtı 
olarak görüyorum. Hostel 11 Kasım’da açıl-
dı. Açıldıktan sonra bizim iş ortağımız 
booking.com'dan 9.2 puan alarak 2015'in 
en iyi otellerinden biri seçildi. Bir buçuk 
ayda. Süiti 30 Aralık’ta açtık ve açar açmak 
1,5 ay Türkiye'deki memnuniyet oranı 10 
üzerinden 10 olan 5 otelden biriydi. Şu 
anda 9.4 puanıyla Fethiye şehir merkezinin 
memnuniyet oranı en yüksek otel konu-
munda. Yine çok kısa sürede Trip advisor 
tavsiye sitesinde de şu anda 113 tesis içinde 
ikinci sıraya yerleşti. Biz çok yeniyiz. Tabiki 
bunları görünce çok mutlu oluyorum. 
Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 
Her şey, her başarı parayla ölçülemez. 
Müşterilerimiz tesislerden ayrılırken bize 
teşekkür ediyor. Yorum sitelerinde bunlar-
dan bahsediyor. Bizim için en büyük mut-

luluk ve gurur kaynağı. 
Temizliğimizle ilgili övgüler alıyoruz. 

Burada böyle bir işletme varmış biraz din-
lenelim, ev ortamı olsun diyenler oluyor. 
Dekorasyonumuzla ilgili övgüler alıyoruz. 
1 ya da 2 günlüğüne gelip 9-10 gün kalan 
misafirlerimiz oldu. Buradan gittikten son-
ra tekrar gelenler oldu. Bu işletmeyi aç-
madan önce hiç hostelde kalmamıştım. 
Ama işyerini açtıktan sonra da hostel müş-
terisinin ne istediğini daha iyi anlamak adı-
na hostelde kalmak durumunda hissettim. 
En son Berlin ziyaretinde hostelde kaldım. 
Bizim burada iyi bir hizmet verdiğimizi 
düşünüyorum. Her şeyden önce o mahre-
miyet, o yatağın içindeki sosyal alan işte te-
levizyon internet vs çok önemli oluyor. 

İngiltere'den Meksikalı bir genç geldi. 
Bir ay kaldı ve tezini yazdı. Amerika'dan 

İran asıllı bir sanatçı geldi, cumbalı odada 
10 gün kaldı ve müzik yaptı. Böyle insan-
ları ağırlıyoruz hiç bir şekilde onları sıkmı-
yoruz. 

Pot Bed'e hostelin biraz daha lüksü 
diyebilir miyiz? Koza otellerin nasıl  bir 
müşteri profili var?

Hostele gelen insanlar gezginler dedi-
ğimiz kesim. Amaçları en ucuz şekilde ko-
naklama yapabilmek. Çoğunluğu öğrenci-
lerden oluşuyor. Dünyayı geziyorlar. Öğ-
rencilerin yanında farklı iş kollarından 
oluşuyorlar. Çoğunluğu eğitimli insanlar. 
Daha çok çevreyi gezerek zaman harcadık-
ları için mümkün olduğu kadar konakla-
maya az ücret ödüyorlar. Genelde yalnız 
geziyorlar. Hostelde yada gezdikleri yerler-
de çevre ediniyorlar. Seyahatin geri kalanı-
nı onlarla devam edebiliyorlar. 

Ülkemizde hostelde kalan parasız 
turist olarak değerlendirilir. Hostellerde 
konaklayan misafirlerin gelir seviyesi 
biraz düşük olarak bilinir, buraya 
gelenlerin gelir seviyesi nasıl?

Biraz daha bir iki tık yüksek diyebili-
rim. Gelenlerin mesleklerine baktığımızda 
doktoru var, avukatı var, işadamları var, 
otel sahibi var. Hatta Türkiye'de bir özel 
hastane zincirinin genel koordinatörünü 
de misafir ettik. 

Hostelde kalan insanlar parasız 
insanlar değil, gereksiz yere para 
harcamayan insanlardır diyebilir miyiz?

Kesinlikle doğru. Hostelde kalan mi-
safir parası olmayan kişi değil. Halk ara-
sında kaba biçimde söylendiği gibi bitli tu-
rist asla değil. Gelen kişinin entellektüel 
bakışı, sahip olduğu gezginci kültürü, kitle 
turizmi yapmak istemeyişi bence onu di-
ğer turistlerden apayrı kaliteli bir hale geti-
riyor. Hostele gelen kişi ekonomik bir ko-
naklama yapmak istiyor.

Biz otelden çıkarken bize sorduğunda 
burada nerede ne yiyip içeceğini söylüyo-
ruz. Balık pazarında neyi nasıl yiyip ne içe-
ceğini, diğer taraflarda ne yiyip içeceğini 
anlatıyoruz. 

Bölge hakkında bilgi veriyoruz. Book-
ing.com'dan gelen ya da arayan konuklara 
bire bir kendim yanıt veriyorum. Verdiğim 
her yanıtta; Fethiye şehir merkezinde otan-
tik ortamıyla balık pazarında yemek ye-
mek için bizi tavsiye edin, Paspatur barlar 
sokağında güzel bir gece geçirmek için bizi 
tavsiye edin, yamaç paraşütü yapmak için 
bizi tavsiye edin gibi cevaplara yer veriyo-
rum. Oteli anlatmaktan çok yapabilecekle-

ri güzel aktiviteleri anlatıyorum. Otelde 
vakit geçirmeleri yerine Fethiye'yi bol bol 
yaşasınlar istiyoruz. 

Evet temiz bir yerde, keyifli bir uyku 
için bizi tercih edin. Biz koza oteliz. Bizim 
burada barımız çılgın eğlencelerimiz yok. 
Ev ortamı gibi. Otelden çıksınlar dışarıda 
vakit geçirsinler, Fethiye'yi keşfetsinler, 
Fethiye halkıyla buluşsunlar diye düşünü-
yoruz. Bu nedenle sadece konaklamadan 
para kazanmak istiyoruz ve uygulamaları-
mız da bu doğrultuda. 

Antik tiyatronun üzerinden buraya 
kadar olan, buradan da daha ileriye giden 
yamaçlarda bir doku var. Ve çoğu zaman 
bu dokunun restore edilmesi ile Fethiye tu-
rizminin zıplama yapacağı ileri sürülür. 
Sizce bu doğru mudur sizin yaptığını bu 
girişim buna bir örnek olur mu?

Bu çok doğru bir yaklaşım ve bunu 
çok istiyorum. Biz bunun için bir kapı ola-
lım. Paspatur'un üstündeki evler, bizim ar-
kamızdaki evler çok güzel. Keşke burada 
ev pansiyonculuğu gelişse. Evlerin bir kıs-
mının durumu kötü. Ama bunlar ayağa 
kaldırılabilecek durumda. Sokaklar dü-
zenlenip çiçeklendirilse. Küçük küçük bu-
tik işletmeler oluşsa, Fethiye ciddi oranda 
canlanır ve çekim merkezi olur. 

Alaçatı çok kötü ve salaş bir yerdi. 
Ama çok kısa bir süre içinde oradaki eski 
binalar tadilat yapılarak turistik hale geti-
rildi. Bu bir örnektir. Ayvalık Cunda Adası 
buna örnektir. Antik tiyatrodan buralara 
kadar olan kısmın turizme kazandırılması 
gerekiyor. Buralarda yaşayan insanları ora-
dan çıkarmadan ev pansiyonculuğuna alış-
tırmak gerekiyor. Evinde yaptığı oyayı, 
eşarbı satabileceği ortamı yaratmak ve ona 
göstermek gerekiyor. Bu sokakların içine 
turistleri sokmak gerekiyor. Ama bunun 
için buraya bakmamız gerekiyor, burayı 
aydınlatmamız daha güvenli hale getirme-
miz gerekiyor. Fethiye'de bu kadar güzel 
dokuya sahip başka bir yer yok. Kaleiçi çok 
tadilat gördü, Antalya'nın en güzel butik 
otelleri orada. 

Fethiye merkezinde nitelikli 
işletmeler açılmaya başladı. Belirli bir 
kalitede hizmet alıyorlar. Sokağa 
çıktıklarında da benzer hizmeti 
bekliyorlar. Sokaktaki hizmetle ilgili size 
geri dönüş oluyor mu, neler söyleniyor?

Fethiye bölgesi bu zamana kadar sade-
ce İngilizlere bel bağlamış durumdaydı. 
Esnaflarda İngilizlere göre pozisyon aldı. 
Tüm gelen tatilcilerden de onların standar-

dını beklemeye başladı. Son dönemde 
Uzakdoğulu misafirler Fethiye'ye gelmeye 
başladı. Ölü sezonda geliyorlar. Kışın hare-
ket getiriyorlar. Bu hareketi hep birlikte ha-
reket edersek çift haneli olarak artırabili-
riz. İngilizler Avrupalılar güvenlik nede-
niyle gelmek istemiyorlar. Alternatif pa-
zarları korumak ve geliştirmek durumun-
dayız. 

Bu insanlardan şikayet almaya başla-
dık. Dışarı çıktıklarında esnaflar tarafın-
dan çok hoş davranılmadığı söyleniyor. 
Uzakdoğulu misafirler Avrupalılar gibi 
çok fazla yiyip içmeyebilir, alkol almaya-
bilir. Ama alış veriş yapar, gezer, yamaç pa-
raşütü yapar. Ama tüketimi az diye onlara 
kötü davranmak durumunda değiliz. Bu 
konuda esnafımız biraz daha hassas olma-
lı. Bence Uzakdoğulu misafir oranı çift ha-
neli olarak büyümeye devam edecek. Kaş, 
Kalkan'dan Marmaris Bodrum'a kadar 
olan bölgelerde belki bir iki tane Uzakdo-
ğulu görürsünüz ama buraya oldukça fazla 

geliyor. Bunun nedenlerinin başında da 
yamaç paraşütü geliyor. 

Esnafımız bunun farkına varsın. 
Uzakdoğululara az yiyor, içki içmiyor diye 
kötü davranmasınlar. Bir dil problemi var. 
Çoğu İngilizce bilmiyor. Biz burada google 
çeviriyi kullanıyoruz. Vücut dilini kullanı-
yoruz bir şekilde anlaşıyoruz. 

Bir kez tüm Uzakdoğulular balık pa-
zarına gidiyor. Kendi yiyeceği kadar balık 
alıyor. Büyük bir balığı 3-4 kişi yiyebiliyor. 
Adamlar minyon da zaten. Fazla yiyemi-
yorlar, alkol tüketimleri az. Bunlar için on-
lara kötü davranamayız. 

Umut ediyorum ki bizim bu projeleri-
miz yaşar ve Uzakdoğulular buraya gelme-
ye devam eder. Gelecek yıl Çin takvimine 
göre yılbaşı döneminde çeşitli organizas-
yonlar yapmak lazım. O tarihte çok sayıda 
Uzakdoğulu geliyor. O tarihte Çin yılbaşı-
nın kutlanması gibi bir organizasyon yapı-
labilir. Biz işletme olarak düşünüyoruz. 
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Gelişen teknoloji her geçen gün bir za-
naatın yok olmasının yolunu açıyor. İşin 
ustası tarafından elde bir günde zor zahmet 
üretilen ürünler makinelerle çok daha kısa 
sürede üretilebiliyor. Teknolojinin getirdiği 
değişim nedeniyle sıkıntı yaşayan zanaat-
lardan biride yorgancılar. Bir zamanlar çe-
yizlerin olmazsa olmazı el emeği yorganlar, 
günümüzde yerini yavaş yavaş makine üre-
timine bırakıyor. 

Her ne kadar usta elinden çıkmış ka-
dar sağlıklı ve sağlam olmuyorsa da ucuz 
olduğu için rağbet görüyor. Geçimlerini 
yorgancılık yaparak kazanan esnaf, vatan-
daşların ucuz olması nedeniyle fabrika işi 

yorganlara yönelmesiyle zor günler yaşı-
yor.

Eskiden hemen her mahallede bulu-
nan yorgancıların sayıları son zamanlarda 
azalmaya başladı. Tüketicilerin ucuz oldu-
ğu için hazıra yönelmesiyle birçoğu ke-
penk kapatsa da, hala zanaatını yapmak 
için direnen yorgancılar, el işi göz nuru 
ürünleriyle yeni evlilere mutluluk olmaya 
devam ediyor. 

Yorgancılar büyüyen şehirlerde geli-
şen iş koluna göre şekil değiştirmiş. Fethi-
ye gibi merkezlerde yorgancılar, daha çok 
otel ve tatil köylerine iş yapmak için ev-
rilmiş. Seydikemer gibi kırsala yakın böl-
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ürünleriyle yeni evlilere mutluluk 

olmaya devam ediyor. 
Yorgancılar büyüyen şehirlerde 

gelişen iş koluna göre şekil 

değiştirmiş. Fethiye gibi 

merkezlerde yorgancılar, daha 

çok otel ve tatil köylerine iş 

yapmak için evrilmiş. 
Seydikemer gibi kırsala yakın 

bölgelerde ise ilk dönemlerdeki 

gibi soğuk gecelerin koruyucusu 

olan yorgan ve döşek yapımı 

devam etmiş. 

Yorganlar

Yorgancılar
 Gelişen teknoloji her geçen gün bir zanaatın yok olmasının 
yolunu açıyor. İşin ustası tarafından elde bir günde zor 
zahmet üretilen ürünler makinelerle çok daha kısa sürede 
üretilebiliyor. Teknolojinin getirdiği değişim nedeniyle sıkıntı 
yaşayan zanaatlardan biri de yorgancılar.

Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazı, 
el emeği göz nuru yorganları 
ilmek ilmek işleyen yorgancılar 
teknolojiye direnmeye çalışıyor

Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazı, 
el emeği göz nuru yorganları 
ilmek ilmek işleyen yorgancılar 
teknolojiye direnmeye çalışıyor



gelerde ise ilk dönemlerdeki gibi soğuk ge-
celerin koruyucusu olan yorgan ve döşek 
yapımı devam etmiş. 

Seydikemer'den Mehmet Sadi'nin 
dükkanına girdiğinizde rengarenk yorgan-
ların albenisiyle karşılanıyorsunuz. Sarısı, 
mavisi, moru yeşiliyle rengarenk el işi göz 
nuru yorganlar. Üzerlerinde iğneyle dikile-
rek oluşturulmuş çeşitli motifleriyle; çi-
çeklerle, yapraklarla bezenmiş gibi. Her 
santimetresinde bir zarafet, zarafeti ortaya 
çıkaran emeğin ustalığı yatıyor. Bakıldı-
ğında bende yaparım hissi uyandırsa da, 
makineden çıkmış gibi düzgün dikilmesi 
maharet istiyor. Yorganın dikilme zamanı 
da eliniz hızlı ve zanaatınızı iyi kavradıy-
sanız neredeyse tam bir günü alıyor. 

Mehmet usta 12 yaşında başlamış mes-
leğe. O günden beri de ilmek ilmek örmüş, 
birlikte yaşama merhaba diyen yeni evlile-

rin yastığını, yorganını, döşeğini.  
İşleriniz nasıl gidiyor?

Bereket versin, bugünümüze şükür. 
Çeyiz işleri olmasa para kazanamayız. Es-
kiden işlerimiz daha iyiydi ama git gide 
düşüyor. Olduğu kadarınca çalışıyoruz. 
Mesleğe ne zaman ve nasıl başladınız?

Mesleğe, 1993 yılında Fethiye'de bir 
tanıdığımızın yanında 12 yaşındayken çı-
rak olarak başladım. İlkokulu yeni bitir-
miştim. Bir aile dostumuz vardı, Allah rah-
met eylesin, okullar kapandığında gezme-
ye gittik. Baktı delikanlı ne yapıyor dedi. 
Okul bitti dediler. Bir yerde işe katalım de-
di. Tamam çalışalım dedik. Ben çocuğum, 
hayat nedir iş nedir bilmiyorum. Fethiye'-
de yorgancı bir arkadaşımız var, yanına çı-
rak olarak verelim dedi. Yorgancı arkadaşı-
mız dediği de benim öz be öz halamın oğlu 
çıktı. Konuşuldu, yatağımızı yorganımızı 

omuzladık vardık işyerine. Babamla git-
miştik, dayı hoş geldin dedi. Öyle deyince 
ben biraz rahatladım. Hayatı, rezilliği ora-
da öğrendim diyebilirim. 12 yaşındaydım. 
Yemek yapmasını, bulaşık, çamaşır yıka-
masını bilmiyordum. Orada hepsini öğ-
rendik. Gece yarılarına kadar çalışıp sa-
bahlara kadar aç yattığımızı biliriz. Çok re-
zillik çektik ama şimdi de vezirliğini yaşı-
yoruz diyecektik ama hazır ürünler nede-
niyle mesleğin gidişi iyi değil.  

Yorgancılık mesleği nereye gidiyor?
Olduğu kadar. Ancak yorgancılık her 

geçen gün yok olmaya doğru gidiyor. 
Şimdi büyükşehir yasası uygulanı-

yor. Bizi çok kötü etkiliyor. Daha önce 
reklam parası bilmezdik. Az bir çevre te-
mizlik parası öderdik. Şimdi dükkanın 
metrekaresine göre çevre temizlik parası 
ödüyoruz. Zabıta geliyor dışarıya ürün çı-
karmamıza izin vermiyor. Burası Seydi-
kemer dışarıda malzememi sergilemez-
sem kim görür. 

Küçük esnafın durumu iyi değil. Bağ-
kur primi yatırıyorum 440 liraydı 570 lira 
oldu. Bu nasıl çıkar. Benim çok fazla bor-
cum olmadı ama sohbet ettiğimiz konu 
komşulardan çoğunun Bağkur'a borcu 
var. Küçük esnafın derdi büyük.

Ben mesleğe başladığım yıllarda yak-
laşık 10 lira alıyorduk. Ayrıldığımda aylı-
ğım elli liraydı. Bugün o para bir yevmiye. 
O zaman biz o parayı aylık olarak alıyor-
duk. O dönemde çıraklara doğru dürüst 
para verilmiyordu. 

Şimdi, çalıştırmak için çırak bulamı-
yoruz. İşin başka bir yönü de çırak bulsak 
parasını verecek kudretimiz yok. Bu gi-
dişle mesleğin sonu da gelecek.

İki tane oğlum var. Elimden geldi-
ğince okutmaya çalışacağım. Mesleği ya-
pın diye zorlamam. Ama olmazsa da so-
kağa salacak değiliz. Baba mesleği, yor-
gancılığı öğretmeye çalışırız. 

İşyerinizi ne zaman açtınız?
2001 yılına kadar çalıştım. 2001 yı-

lında Seydikemer'de kendi işyerimi aç-
tım, hala devam ediyorum. 15 yıldır ara-
lıksız çalışıyorum. Dükkanı açtıktan son-
ra çalışmaya başladım. Sağ olsunlar müş-
terilerimde beni sevdi. Bir kaç kez kız 
baktık, sıkıntı çıktı. Bir komşumuz vardı, 

Allah rahmet eylesin. Seni evlendireyim 
dedi. Tamam ama ben sıkıldım, bulunanı 
ben beğenmiyorum, benim beğendiğim 
beni beğenmiyor dedim. Yok, hadi gidi-
yoruz dedi. Gittik vardık bir eve. O evi de 
tanıyorum. Daha önce kızları için 8-10 
kadar yorgan dikmiştim. 2- 3 kız kardeşti. 
Babalarıyla selamlaşıyorduk. Beni götü-
ren teyze hemen konuya girdi; kayınpe-
derime; senin kızlara bakmaya geldik de-
di. Banada bak bakalım hangisini beğe-
nirsen alalım dedi. Ben utancımdan kı-
zardım, baktım önceden de görmüştüm, 
hanımı işaret ettim. Allah’ın emri pey-
gamberin kavliyle kızını istiyoruz dedi. 
Kayınpederimde alın götürün sizin olsun 
dedi. Öylece başladı evlilik macerası. Bir 
yıl nişanlı kaldık, sonra evlendik. Yorgan-
lar yabana gitmedi yani. Allah’a şükür 
mutluyuz, iki tane de oğlumuz var. 

İşlerin en yoğun dönemi hangi 
mevsimde?

Nisan ile eylül ayı arası düğün mevsi-
minde bizim işler açılır. Düğüncüler gel-
diğinde iki döşek, iki yorgan olur. Dört 
beş yastık olur, iki üç minder olur. Bir dü-

ğüncü ortalama olarak 700 ya da 800 lira 
para bırakır. Bunu da peşin alabilirsen 
alırsın, alamazsan oda gider veresiye. Pe-
şinden koşarsın. Vatandaşa karşı çek se-
net gibi bir şeyler talep edemiyoruz. Kredi 
kartı soruyoruz, yok diyor. Veresiye yazı-
yoruz deftere alamıyoruz haftaya. Düğün 
mevsimi bitince alış verişte azalır. Tek tük 
satış olur, eskiler getirilip kabartılır. Dün 
17 lira para almışım. Günlük yüz, yüz elli 
lira masrafı var işyerinin.

Bir yorgan ne kadar sürede dikilir?
Sabah başlansa akşama kadar bir yor-

gan dikilebiliyor. Başka bir iş gelmediği 
sürece bir günde bir tane yorgan dikebi-
liyoruz. Emeği malzemesi her şeyiyle tüm 
malzemesiyle birlikte 140 lira civarında. 
Bunun da taş çatlasın bize kalan kısmı 30- 
40 liradır. Günlük masrafımızı çıkarınca 
yetiyor. Bu işte çok para kazanılmaz. 

Yün döşekler fazla kalmadı artık. Tek 
tük isteyen oluyor. Hazır döşeklere geçil-
diği için eski döşeklerin kabartması yapı-
lıyor. Döşeği buraya getiriyor, makineyle 
kabartıyoruz. Onun tozunu pisliğini afi-
yetle yiyoruz. 25-30 lira isteyince de çok 

para deniyor. 
Eskiden hazır ürün fazla yoktu. Az da 

olsa geliyordu. Asker yatakları, otel ekip-
manları, köylülerin çeyizi olurdu. Şimdi 2-
3 tane yorgan döşek diktiriyorsa, o zaman 
6-7 tane takım olarak dikilirdi. O zaman iş 
daha çoktu. Şimdi düğüncüler bir tane 
yorgan diktiriyor, bilemedin 2 tane. Hazır 
yatak yorgan ekmeğimizi çok kesiyor. 

Hazır ürünle zanaatkarın elinden 
çıkan ürün arasında ne fark var?
Hazır yatak yorganla bizim yaptığı-

mız arasında kalite farkı var. Adam sili-
kon yorgan alıyor, ustam yıkayınca bo-
zuldu diyor. Getiriyor söküp içine pamuk 
koyup düzenleyip geri veriyoruz. Biz bi-
rinci sınıf pamuk kullanıyoruz. Hazır 
ürünlerde elyaf, silikon gibi malzemeler 
kullanılıyor. Yıkanabilir oluyor ama sağ-
lıklı olmuyor. Millet de hafif ve ucuz diye 
alıyor. Mesela ben yorgan dikiyorum 100 
lira, hazır alıyorlar 50 lira. Hazırı ben de 
bulunduruyorum, bulundurmak zorunda 
kalıyoruz. Bulundurduğum sürece kendi 
mesleğimi öldürdüğümü de biliyorum. 
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öneri

Turizmci olarak da tanıdığımız 
folklor araştırmacısı İlhan Kurt, 
Sırrı Efe hakkında başladığı araştırmasını, 
8 yıl sonra Beşkazalı Sırrı Efe adında kitaplaştırarak 
okuyucularla buluşturdu. 
Türkülere konu olan Sırrı Efe genç yaşta hayata veda etmiş. 
Kitapta, 1912-1936 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen 
Beşkazalı Sırrı Efenin hayatı ve hayatındaki bilinmeyen 
yönlerine kapı aralanıyor.   
Folklor araştırmacısı İlhan Kurt'un kitabında Sırrı Efe’nin 
yanında efelik kültürü hakkında da geniş bilgi yer alıyor.

Beşkazalı Sırrı Efe

Fethiye'nin yakın tarihi ve kültürü hakkında kaleme 
aldığı yazılarıyla tanıdığımız yazar Işık Taban'ın " 
Güneşi Penceremde Bıraktım" adlı öykü kitabında 
Kaya ve mübadeleye ışık tutuyor. 
Mübadele dönemine Eleni ve Yorgo'nun aşkları 
ekseninde bakılan Güneşi Penceremde Bıraktım 
adlı öykü kitabında, yazar Işık Taban, 
Kaya köyünde bildik yerlerde geçen bilinmedik 
öyküleriyle farklı dünyalara kapı aralıyor.

Güneşi 
Penceremde Bıraktım

1700 metrede

Keşfedilmemiş Cennet

Fethiye Güç Birliği Ltd.Şti T: 0 252 612 84 81 F: 0 252 612 84 82 www.oludenizbabadag.com

Günün her saatinde farklı renkler...

Hava sporları ve Rekreasyon Merkezi

Zirve Restoran 1700 metrede, Akdeniz’i kucaklayan muhteşem manzarasıyla, 
lezzetli yemekleriyle ve kaliteli hizmet anlayışıyla sizleri bekliyor.
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Türkiye Motokros Yarışması: 
9-10 Nisan 2016
Türkiye Motorsporları Federasyonunca düzenlenen 
yarışmanın birinci ayağı 9-10 Nisan 2016 tarihlerinde 
Fethiye Ormanspor Kulübü’nün organizasyonunda 
Esenköy'de bulunan Akdeniz Offroad Park’ta 
gerçekleştirilecek. Yarışma yüzlerce sporcuya ev sahipliği 
yaparken binlerce seyirciyi de Fethiye'ye taşıyacak. Geçen yıl 
Enduro yarışlarında 202 sporcu başvuruda bulundu. 186 
sporcunun katıldığı yarışma resmi olarak Türkiye 
tarihindeki en fazla motosiklet sporcunun katıldığı yarış 
oldu. Yarışları geçen yıl 5- 7 bin kişi arasında izlediği 
belirtildi.

Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar 
Festivali: 15- 17 Nisan 2016
Bu sene sekizincisi yapılacak olan Yeşilüzümlü Kuzugöbeği 
Mantar Festivali 15- 17 Nisan 2016 tarihlerinde Yeşilüzümlü 
beldesinde yapılacak. Hediyelik eşya, saç böreği gibi yiyecek- 
içecek ile zeytinyağı, mantar ve nerdek gibi ürünlerin 
satıldığı stantlarla bayram yerine dönen Yeşilüzümlü 
çarşısında yapılan festival üç gün sürüyor. Mantar avı, antik 
kent gezisi gibi bir çok etkinliğin yer aldığı festivalde, halk 
oyunları, sergiler ve söyleşiler yer alıyor. Daha önce Üzümlü 
Belediyesi ile gönüllüler tarafından organize edilen Festival, 
Muğla'nın büyükşehir olup, Üzümlü'nün Fethiye'ye 
bağlanmasından beri Fethiye Belediyesi’nin 
organizasyonunda yapılıyor.

Serbest Atlayış Dünya Kupası 
Turnuvası: 26- 30 Nisan 2016
Bu sene Kelebekler Vadisi üzerine kurulan atlayış standında 
organize edilen Serbest Atlayış Dünya Kupası Turnuvası 
26- 30 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak.
Dünyanın en iyi 50 serbest atlayışçısının davet edileceği 
turnuvanın ilkinde, oldukça renkli görüntülerin 
oluşması bekleniyor.

Yaşam İçin Yarış: 
1 Mayıs 2016  
Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek için FETAV 
çatısı altında organize edilen "Yaşam İçin Yarış" 
organizasyonu 1 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecek.
Fethiye'de yaşayan İngiliz vatandaşı George Rimmer 
öncülüğünde bir araya gelen gönüllü gurubunca organize 
edildi.  Yarışın, her yıl İngiltere'nin 400 ayrı bölgesinde 
yapılan "Race For Life" etkinliğinden esinlenildiği belirtildi.
Geçen yıl yapılan yarışta, Fethiye Devlet Hastanesi’ne 
gastroskopi makinesi alındığı belirtilerek, etkinlik sırasında 
satılacak bileklik, tişört ve yapılacak bağışlarla bu sene de 
bronkoskopi makinesi alınması hedefleniyor.

Uluslararası Fethiye Festivali: 
12- 15 Mayıs 2016
Bu sene sekizincisi düzenlenen Fethiye Festivali 12- 15 
Mayıs 2016 tarihleri arasında akşam saatlerinde yapılacak. 
Festivale farklı ülkelerden etnik müzik gurupları katılıyor. 
Bu sene Uluslararası Fethiye Festivalinin açılış gününde 
Likya Karnavalı gerçekleştirilecek. Karnaval kapsamında 
yapılacak kortejin ise geçen yıl olduğu gibi oldukça renkli 
geçmesi bekleniyor. Açılış gününün ardından Fethiye 
Beşkaza Meydanında akşam saatlerinde devam edecek  
festivalde farklı ülkelerden gelen etnik müzik gurupları 
sahne alacak.

Türkiye Enduro Yarışması: 
21-22 Mayıs 2016
Türkiye Motorsporları Federasyonunca düzenlenen Türkiye 
Enduro Yarışmasının ikinci ayağı 21-22 Mayıs 2016 
tarihinde Fethiye Ormanspor Kulübünün organizasyonunda 
Esenköy'de bulunan Akdeniz Offroad Parkta 
gerçekleştirilecek. Yarışma yüzlerce sporcuya ev sahipliği 
yaparken binlerce seyirciyi de Fethiye'ye taşıyacak.
Geçen yıl Enduro yarışlarında 202 sporcu başvuruda 
bulundu. 186 sporcunun katıldığı yarışma resmi olarak 
Türkiye tarihindeki en fazla sporcunun katıldığı yarış oldu.
Yarışları geçen yıl 5- 7 bin kişi arasında izlediği belirtildi.

ajanda





Dünyanın Tek 

Çocuk Bayramı 
Haydi Çocuklar 

Bu Bayram 
Bizim

“23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 

Kutlu Olsun"
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Kentin 
Son Tanıkları

geçmişten

HAZIRLAYAN 
Orhan Okutan

Mualla Yerguz Arman Odabaşı

Yazı Dizisi IV
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Fethiye, Meğri, Makri, Telmessos... 
Kara ulaşımı olmasa da hep bölgenin ticaret 

merkezi konumunda olmuş. Ticaretin getirdiği 
zenginliğin yanında limanının korunaklı olması 
nedeniyle eski çağlardan beri ticaret gemilerine ev 
sahipliği yapmış. Zenginliğin getirdiği hareket, sosyal 
ve kültürel hayatının hep renkli geçmesini sağlamış.

Bin yıllardır bu bereketli topraklara sahip olmak 
isteyenlerle burada yaşayanlar arasında savaşlar 
yaşanmış. Savaşlar sosyal yaşamını, ticaretini, 
geleneklerini etkilemiş. 

Çağlar boyunca çağdaş insanların yaşadığı kent, 
1800'lü yıllarda adalardan gelenlerin çoğunluğu teşkil 
etmesi ve Rumlarla bir arada yaşamış olmanın 
getirdiği kültürel zenginlik, kentin kaderini etkilemiş.  
Eski dönemlerde yaşanan kültürel zenginlik 
şimdilerde yok diyenlerin sayısı hayli fazla. Modern 
yaşamı 1957'de meydana gelen büyük depreme kadar 
kimilerine göre İzmir'den daha iyiymiş.  



geçmiştengeçmişten

İlişkimiz kesilmedi ve ben evlendikten son-
rada görüştük. 

Düşünüyorum da, bir zamanlar Fran-
sızların işgalinde olan Elazığ'da, Fransızla-
rın sosyal yaşama etkileri oldu mu? Mu-
hakkak olduğunu düşünüyorum, çünkü 
Elazığlı öğretmenlerimiz çok ilericiydi. 

Elazığ deyince aklıma bir başka öğret-
men geldi; Fatma Özgür. Çalışkan çok dü-
rüst bir Cumhuriyet kadını. Fethiye'de çok 
değerli çocuklar yetiştirdi. Görevi gereği 

1933-34 yılında ilkokula başladım. 
Öğretmenim Elazığlı Rukni Özer'di. O za-
manlar okulda üçüncü sınıfa kadardı. Dört 
ve beşinci sınıfları Atatürk İlkokulu’nda 
okutulurdu. 1935 ya da 36 yılı 23 Nisan Ço-
cuk Bayramı’nda kızlar grapon kağıdından 
yapılan şık kıyafetlerle veya önlükleri ile 
bayramı kordonda, o zaman ki Cumhuri-
yet Meydanı’nda kutlamak için toplanmış-
tık. O yıl ilk olarak Patlangıç İlkokulu’da tö-
rene iştirak etti. Beyaz Amerikan bezinden 
golf pantolonları, diz altından çekilmiş yün 
çorapları ve ayaklarında çarıkları vardı. 
Üstlerinde yine aynı bezden mujiklerin gibi 
yandan açık düğmeleri ve bellerinde ke-
merleri vardı. Kızlar etek giymişlerdi. Öğ-
retmenleride aynı kıyafeti giymişti. Resmi 
geçitte, onlar geçerken çok alkışlanmıştı. 
Koro halinde marşlar Türküler söylediler. 
O öğretmen ertesi yıl Atatürk İlkokulu’na 
tayin oldu. Eşi Emine hanım ile birlikte 4 ve 
5. sınıfları okuttular. Benimde öğretmenim 
oldular. 

Elazığlı İzzet Akgül. Okulda izci teşki-
latını kurdu. Bende iki yıl izcilik yaptım. 
Çok sevdiğim bir insandı. Daha sonrada 
Köyceğiz İlkokulu Müdürlüğü’ne atandı. 

eşiyle ayrı şehirlerde yaşıyorlardı. Yalnız 
başına iki küçük çocuğunu evde bırakır, 
asma kilidi kapıya takar ama kilitlemezdi, 
bazen gök gürültülü havalarda çocuklar 
korkar pencereye koşarlardı. Pek çok kez 
annem gider onları eve getirirdi. 

BABAMIN ESARET YILLARI VE 
MÜBADELE

Mübadele 1922'de oldu. Buradaki, Ka-
ya'da tüm Rumlar kordona toplanmışlar, 
sofrada yemeği bırakıp çıkmışlar. Benim 

babam hepimiz kordona gittik. Tüm Fet-
hiye çoluk çocuk hepsi kordonda toplan-
mıştı. İnsanlar belki karaya çıkar diye so-
ğukta bekledi, evlerine gitmediler. Ne yazık 
ki, Atatürk karaya çıkmadı ama Atatürk'-
ün Fethiye'ye gelmesi büyük bir onurdu. 

Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarından 
daha da coşkuluydu. 10. yıl kutlamalarında 
Cumhuriyet Meydanı çok kalabalıktı. Fe-
ner alayları, havai fişekler, marşlar çalını-
yordu, müthiş bir coşku vardı. 

FETHİYE'DE YAŞAM
Fethiye'nin planı yabancı bir mimar 

tarafından yapılmış. Bir plana uygun ya-
pılmış üç ana caddesi ve onu kesen yolları 
vardı. Yollardan birinde herhalde dağdan 
gelen seller için yapılmış Paspatur denilen 
80-90 cm genişliğinde muntazam arıklar 
suyu denize taşırdı. Küçükken akan suyun, 
yeşil yosunların kapladığı taşları ve küçük 
deniz hayvanlarını (canlılarını) seyretmek 
çok hoşuma giderdi. Hatta bir keresinde 
fazla eğilmiş olmalıyım, içine düşmüştüm. 

Üç ana cadde şehrin dışına doğru gi-
derdi. Çarşı Caddesi, eski adı Kesikkapı'-
ydı. Ona paralel Atatürk Caddesi, Kordon'-
da başlayıp şehrin dışına kadar giderdi. 
Caddenin evlerden sonraki bölümü, iki ta-
rafında okaliptüs ağaçlarıyla kaplıydı. 
Aşıklar yolu gibiydi. Tüm gençler erkekler 
kızlar orada gezerdi. Ona paralel bir Hükü-
met Caddesi vardı. Oda denizden başlayıp 
parka kadar devam ederdi. Şimdiki orta-
okulun yeri stadyumdu. Maçlar orada ya-
pılırdı. 

Nuri amca dediğim o zaman küçük, babam 
da askerde, ninem yumurta, peynir, zeytin, 
ekmeği bir çıkın yaparak sahilde bekleyen 
Rum dostlarına göndermiş. 

Babam 1896 doğumlu. Suriye'de as-
kerlik yapıyor. İngilizlere esir düşüyor. İn-
gilizler de onu Hindistan'a götürüyor. Aile 
haber alamayınca öldü zannediyor. 7 sene 
geçiyor. Daha sonra serbest kalmış ama na-
sıl gelecek, gelemiyor. Bir eczacının yanın-
da evvela çırak olarak başlamış, kalfalığa 
yükselmiş. Kazandığı paraları biriktirmiş. 
Küçük altınlar almış kazandığıyla. Para ge-
tirmek mümkün değil. Sınırdan geçerken o 
altınları beyaz ekmeğin içine koyarak yut-
muş ve buraya öyle zorluklar içinde gelmiş. 
Ancak Türkiye'ye girince ailesine haber ve-
rebilmişler. Fethiye'ye vapurla geliyor. Ni-
nem çok sevinmiş ve heyecanlanmış. Ka-
yınvalidem anlatırdı nasıl sevinç çığlıkları 
attığını. Hiç unutamıyorum derdi.  Suriye'-
deki savaşı, Hindistan'daki hayatını neden 
sormamışım bilmiyorum.

ATATÜRK'ÜN FETHİYE'YE GELİŞİ 
Çocukluğumdan hatırladığım en 

önemli olay Atatürk'ün 29 Şubat 1935 yı-
lında Yavuz zırhlısıyla Şövalye Adası açık-
larına gelmesidir. Yavuz zırhlısı Şövalye 
Adası’nın önüne geldiğinde top atışı yapıl-
dı. Ondan sonra mülki erkan gemiye git-
miş. Atatürk geldiği zaman muhteşem bir 
kalabalık ve coşku vardı. Bütün Fethiye 
çoşku içinde sevinç tezahüratlarıyla kor-
donda toplanmıştı. 

O zaman sekiz yaşındaydım. Annem 

Çok eskiden şehrin bazı bölgeleri ba-
taklıktı. Sarı beyaz zambaklarla güzel bir 
görünümü vardı. Ama halk sıtmadan kırı-
lıyordu. Devletin sıtma mücadele teşkilatı 
halkı her 6 ayda bir muayeneye zorlardı. 
Hasta olanlara kinin yardımı yapardı. Son-
ra o bataklıklar kurutuldu, ev yapmak üzere 
parsellere bölündü.  

Eskiden fesatlık, çekememezlik yoktu. 
Tüm Fethiye çok iyiydi. O dönemde kahve-
ci Şaban'ın üzerinde Fethiye Oteli ve birde 
Dutluhan vardı. Dutluhan'da köyden ge-
lenler kalırdı. 

1961 yılında kurucu meclis kuruldu. 
Muğla'dan Ethem Bey kurucu meclis üyesi 
oldu, bir de teknik üniversiteden biri Muğ-
la vilayetinde kurucu meclis üyesi olarak 
Fethiye'ye geldiler. O zaman otel yok, dep-
remde yıkıldı. İskender tuttu ikisini eve ge-
tirdi. Bizde eve daha yeni taşındık daha 
tam yerleşmemiştik. Çocukların odasını 
onlara hazırladık. Sabah kalktım çay ha-
zırladım. Kalktılar kahvaltıya oturduk. Et-
hem Bey bizi tanıyor ama yabancı olan bey 
beni üniversite mezunu zannetmiş, okulda 
mı tanıştınız diye sordu. Hayır ben Fethi-
yeliyim deyince adam sofra adabı, tavır ve 
davranışlarım nedeniyle benim Fethiyeli 
olduğuma inanamadı. Ama Fethiye'de her-
kes benim gibiydi. Bende bir çok şeyi çev-
remden gördüm. 

Herhalde 7-8 yaşındaydım. Karage-
dik'te faaliyet gösteren Fethiye maden şir-
ketinin müdürü Hayri Ögelman idi. Bir kı-
zı vardı. Benden 2-3 yaş küçük. Engin. Sarı-
şın güzel bir çocuktu. Çok şık giydirirlerdi. 
Şapkası, çantası Fethiye'ye göre alışılmışın 
dışında. Bir yaz Çalış'taki evlerinin altına 
bomba koymak suretiyle Hayri Bey’e sui-
kast girişiminde bulunulmuştu. Fakat ba-
şarılı olamadı. Hafif yaralarla kurtuldu. Da-
ha sonra Fethiye'den gittiler. Büyükada'da 
oturduklarını duymuştum. Seneler sonra 
Engin'in İnönü'nün büyük oğlu Ömer İnö-
nü ile evlendiğini duyduk. Onların çocuk-
ları Hayri İnönü şimdi Şişli Belediye Başka-
nı. Hayri Öngelman'ın bir de erkek kardeşi 
vardı. Film işleriyle uğraşırdı. O zamanlar 
çok meşhur Kadri Öngelman'dı.  

1940'lı yıllarda Fethiye'ye posta hafta-
da 3 gün gelirdi. Toparlar çayında köprü 
henüz yapılmamıştı. Pazar, çarşamba, cu-
martesi ikişer, üçer birden gelirdi. O günler 
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MUALLA YERGUZ
30 Mart 1927 Yılında Fethiye'de doğdum. 
Babam Gökçezade'lerden Hasan 
Gökçe ile Telgrafoğulları'nın kızı 
Nesibe Hanım'ın 1896 yılında doğan 
oğlu Mahmut Şevket Gökçe'dir. 
Annem, Arnavut Ahmet Hamdi ile 
Selanikli, Karayferyeli doğumlu 
Kerime Ozan'ın kızı Ayşe'dir. 
Memuriyetleri nedeniyle Türkiye'ye 
gelmişler. Dedem aydın bir insandı. 
Selanikli Bestekar Dede Efendinin, 
Hacı Arif Beylerin gittikleri tekkelere 
gidermiş. Klasik Türk Müziğinin 
şarkılarını bilir ve söylerdi. Teyzem, 
dayım ve annem de bilirler söylerlerdi. 
Sesleri de güzeldi. Dedem bazı 
akşamları aile içerisinde mevlit okurdu. 
Tekkelerin Rumeli'deki  tek kalan ilim 
irfan yuvası olduğunu anlatırdı.

İzciler. Saliha öğretmen, İzzet Akgül öğretmen (Soldan ikinci), Sağdan ilk öğrenci Mualla Yerguz

1932 yılında Fethiye Anaokulu Uçak maketinde oturan Emel (Aka) Özcan (Dilek Dinçer'in annesi) 
Sağdan birinci Saniye öğretmen, Sağdan ikinci Mualla Yerguz
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evlerde bayram olurdu.
Sıcak yaz günlerinde bütün odaların 

kapıları açıldığı zaman HAYAT dediğimiz 
küçük bir salon neredeyse evin en serin ye-
ri olurdu. Öğle tatilinde orada uzanıp gaze-
te okumak ve uyumak çok keyifli olurdu.

O günlerin birde tatlı anısı var. Meşhur 
zenci çok güler yüzlü bir dondurmacı var-
dı. Öğle tatilinde pencerenin altına gelir 
kaymak diye alçak sesle seslenirdi. Öğle ta-
tili olduğu için yüksek sesle konuşmak ya-
saktı. Bende bardağımı alır aşağı iner don-
durmamı alırdım. 5 kuruş öderdim.

Babam Tan Gazetesi alırdı. Sertelleri 
okumaya bayılırdık. Yeni yetişiyordum. An-
nem ve babamın onları takip edişlerini ha-
tırlıyorum. Hükümeti tenkit ederlerdi. As-
lında CHP'li idiler. Sonra Tan matbaasının 
bombalanmasını duyunca şoka girdiler. 

II. Cihan Savaşı yıllarında Akdeniz'de 
tatbikat yapan savaş gemilerimiz bir gün 
başta Yavuz Zırhlısı olmak üzere Fethiye 
Limanı’nı şereflendirdiler. Yavuz adanın 
önünde diğer gemiler limanı doldurdular. 
Aksazlar’ın önüne kadar doluydu. O za-
manlar Rodos İtalyanların elindeydi. İtal-
yanlarda savaşa katılmıştı. Bazen derinden 
top sesleri duyar Rodos'un bombalandığını 
düşünürdük. Fethiye sokakları gemi perso-
neli ile dolmuştu. Birkaç gün kaldılar ve 
limandan ayrıldılar. 

Birde Akdağ'a Pakistan uçağı düşmüş-
tü. Epey zahmetli bir çalışmadan sonra ce-
nazeler getirilebildi ve burada gömüldüler. 
Bazısı hastanede Dr. Zahit Pilatin tarafın-
dan tahnit edilerek memleketlerine gön-
derildi.

Fethiye'de oturanların çoğu Rodosluy-
du. Rodos'taki Türklerin hepsinin lakapları 
vardı. Tabi Fethiyede olanlarında. Manda-
lar, Aygırlar, Pireler, Yarasalar, Develer, Sap-
sızlar, Tellizıbınlar, Hannaviler, Kozağaları, 
Erkekler, Telgrafoğulları, Manavlar, Su Yol-
cuları, Pitpitler, İskemleciler, Tavukçular, 
Pişiveler ve İncememetler. Bu ailelerin ek-
serisini hatırlamıyorum. Bazıları ile hala 
görüşüyorum. Artık soyadı var, lakaplar 
unutuldu. 

Yusuf hocalar diye tanınan bir aile var-
dı. Herkes tarafından sayılan ve sevilen in-
sanlardı. Köylerdeki bazı saygın aileler ço-
cuklarını ilkokulda okusun diye onların 
yanına gönderdikleri söylenir. Hepsi sevi-

len sayılan kimseler olarak hayatlarına de-
vam etmişler. Yunus Nadi'nin, Durmuş Ya-
şar'ın Yusuf Hoca'nın talebesi olduğunu 
herkes bilir. Hoca, bilinen yobaz hocalar-
dan değildi. Kendisini hatırlıyorum, aile-
sinide tanıyorum. Hanımı ve baldızları an-
neannemin, kızları annemin ahbapları idi-
ler. Hatta torun çocukları bile arkadaşlar.  

Hocanın büyük torunu Asiye ablanın 
hayatımda büyük rolü vardı. Bana çok şey 
öğretti. Dikiş, nakış, Fransız mecmuaların-
daki örgüleri ondan öğrendim. Çok iyi 
huylu, mükemmel bir insandı. Benim ido-
lümdü. O zaman okullarda tedrisatta Fran-
sızca harflerin okunuşu söylenmezdi. Bana 
harflerin okunuşunu Fransızca grameri 
öğretmişti. Bende Fransızca’dan hep 10 
alırdım. Sonra Fransız dostlarımız oldu. İyi 
kötü Fransızca anlaşabiliyorduk. 

Kendisi İzmir'de Dam De Sion'da son 
sınıfa kadar okumuş. Okul kapanınca tah-
silini yarım bırakmış. Sonradan imtihana 
girerek orta-lise diploması almış. Önce dil-
tarih fakültesini bitirmiş. Sonra da hukuka 
girip avukat olmuştu. 

O zamanlar Fethiye'de alay vardı. Bay-
ramlar çok güzel olurdu. Resmi geçit yapı-
lırdı. Ortaokulun önüne Mahvel kurmuş-
lardı. Evlendikten sonra biz her gün ha-
nımlarla gider Mahvelde otururduk. Ak-
şamda kocalarımız gelir, çayımızı içer soh-
bet ederdik. Şimdiki Ziraat Bankası’nı dö-
nünce oradaydı.

Yaşar Doğu stadyumda güreşti. İsken-

der Belediye reisiyken getirtmişti. Kayınva-
lidem yemeğe davet etti. O zaman onların 
karşısında güreşecek kimse yok. Bölgedeki 
pehlivanlar güreşti. Onlar kendilerini gös-
terdiler. 

FETHİYE SOSYAL BİR İLÇEYDİ
Paspatur dediğimiz su yolunun iki ta-

rafında büyük evler vardı. Solda Hilmi Dö-
ğerli, sağda Uncu Murat Efendi’nin evi. Da-
ha ileride Eyüp Ağaların evi. Ondan sağa 
sapılınca eski adliye, solda Osman Maro'-
nun evi. Tekrar geri dönünce köşede Kemal 
Kaya'nın evi, ondan sonra bir küçük ev oğ-
lunu kaybetmiş gelini ve torunu ile oturan 
Rukiye hanım teyzenin evi, sonraki büyük 
ev Şevket ağaların evi. Eşi Serfinaz hanım 
tam Osmanlı hanımı. Dolap anahtarını ku-
şağında taşırdı. Misafir geldiği zaman 
anahtarı herkesin önünde gelinine verir 
kahve öyle pişerdi. O evin karşısında sağ 
köşede Salih Zeki beyin oğlunun oturduğu 
ev vardı. Yanında da balkonunda kafesleri 
olan aynı biçimdeki 2 ev vardı. Biri Metin, 
Çetin, Fatin Ergen'in babalarının eviydi. 
Yanında Ümmühan hanım oğlu Şoför Sa-
lih ile otururdu. Yol orada daralırdı. Kar-
şıda bahçe içinde Fethanoğulları'nın evi, 
yaşlı bir karı koca oğulları ayakkabıcı Hü-
seyin Efendi ve kızları Saadet abla. Birde 
halaları vardı. Bütün Fethiye'nin sevdiği 
saydığı çok talebe yetiştiren Saniye Hoca, 
kendisini hayal meyal hatırlıyorum. Öl-
düğü gün talebelere yufka içinde irmik da-
ğıtmışlardı ve ben çok ağlamıştım. 

Devlet Hastanesi’nde çalışan Adalet 
hemşire çok çalışkan güler yüzlü herkese 
yardım eden bir hanımdı. O evlenip gittik-
ten sonra hastaneye, Ayşe isminde orta 
yaşlı çiçek bozuğu yüzlü çok sevecen çok 
iyi bir hanım tayin oldu. Sosyal yaşamada 
ayak uydurdu ve senelerce Fethiye'ye hiz-
met etti. Ben evlendiğim zaman bana bir 
bakır maşrapa hediye etmişti. Hala sak-
lıyorum.

1947 yılında eczacı İskender Yerguz ile 
evlendim. 1948 yılında ilk oğlumuz Bekir 
dünyaya geldi. İskender’de Fethiyeli sayılır. 
1,5 yaşındayken Rodos'tan gelmişler. Zaten 
ailelerimiz Rodos'ta komşuymuş. Benim 
babaannem ile onun annesi bitişik oturur-
larmış. Hatta babam, küçükken kayınvali-
dem onu kucağından düşürmüş. Dedesi 
Hacı Mustafa Efendi Kırım'dan gelmiş. Ro-
dos'ta kovacılardan Nesibe Hanım ile ev-
lenmiş. Dört oğlu ve kızı yani kayınvali-
dem Naciye Yerguz Rodos'ta görevli askeri 
eczacı Çerkez Bekir Yerguz ile evlenmiş. 
Mübadeleden sonra Fethiye eşrafından Sa-
lih Zeki beyin daveti üzerine Fethiye'ye gel-
miş. Rumlardan kalan eczaneyi almış ve 
senelerce Fethiye'ye hizmet etmiş. Ondan 
sonra İskender Yerguz eczaneyi işletmeye 
devam ettirdi.

O zaman nafla vekili olan Celal Bayar 
daha sonra da dahiliye vekili olan Şükrü 
Kaya Fethiye'yi şereflendirdiler. Nasıl coş-
kuyla karşılandıklarını çok iyi hatırlıyorum. 

Sabah sütçüye kapısını açan CHP'li İs-
mail Kaya kurşunlanarak öldürülmüştü. 
Demokrat Partili olan yine bir toprak ağası 

tarafından öldürüldüğü söylenmişti. Aslın-
da husumet parti anlaşmazlığı değildi. Ar-
kasında 5 çocuklu kederli bir kadın bırak-
tı. Başsağlığına gittiğimizde hiç ağlamayan 
yüzünde bir acı abidesi olan beş çocuklu bir 
kadın vardı. Münire Hanım seneler sonra 
sırayla 3 oğlunu kaybetti. Ben o kadının 
acısını yıllar sonra yaşadım. Aynı onun gibi 
dimdik durdum. İnsan yaşamı boyunca 
unutulmayacak derin acılar ve felaketlerle 
karşılaşabiliyor.

KORDON, HALKIN BULUŞMA 
YERİYDİ

Kordona gemiler uğrardı, o gemilerde 
geceler yemekler düzenlenirdi. Orada ka-
dınlı erkekli dans edilirdi. Eskiden kordon-
da büyük okaliptüs ve çınar ağaçları vardı. 

Postane, Liman dairesi ve büyük kah-
vehane vardı. Süleyman Ağa’nın Kahvesi. 
Onun yanında bir kahve daha vardı, orası 
sonradan şehir kulübü oldu. Onun yanın-
da da Şaban'ın kahvesi vardı. Şaban baba-
mın dayısıydı. 

Ağaçların gölgesinde masalar sandal-
yeler vardı. Halk orada vakit geçirirdi. Bir 
masada eczacı Bekir Sıtkı ile avukat Ali Rı-
za Bey kıyasıya tavla oynarlardı. Oyunları 
Fethiye'nin simgesiydi. Erkek Mehmet 
Ağa, Harmandar Süleyman, avukat Bekir 
Bey, Hacı Çepiç, Hacı Mustafa, Ahmet 
Hamdi Efendiler... o zamanların renkli ki-
şileriydi. Son üçü beyaz sadakor elbiseleri 
panama şapkalarıyla üçüz gibiydiler. Sada-
kor elbise Üzümlü ipeğinden yapılırdı. O 
dönemde Üzümlü'de dokuma yapılıyordu. 

Sahilde Zoi'nin pırıl pırıl tertemiz ka-

yığı Şövalye Adası’na gitmek isteyenler için 
hazır beklerdi. İnsanlar daha çok Zoi'nin 
kayığını tercih ederdi. Hele meltem çıkmış-
sa yelkenleri fora edip kayığı iyice yan ya-
tırdığı zaman keyfe doyum olmazdı. Ço-
cukken bile korkmaz keyif alırdım. 

FETHİYE'DE KADINLARIN 
ÇALIŞMASI YADIRGANMAZDI
Kadınların çalışması yadırganmazdı. 

Kerime Hanım teyze aşçı dükkanı işleti-
yordu. Eşiyle birlikte açmışlardı ama eşi 
yaşlı ve hasta olunca kendisi üstlenmişti. 
Kerime Hanım teyze Rumeliliydi. Çok tatlı 
dilli, çok yardımsever bir insandı. Kimin 
ölüsü var hemen oradaydı. Helvasını mı 
karacak, lokmasını mı yapacak. Çok can-
dan bir insandı, onu görünce içiniz açılırdı. 
Bir kız evladını kaybetmişti. Çok güzel 
çocukları vardı. Tufan ile Teoman.

Fethiye'nin en renkli simalarından biri 
Sakine Hanım’dı. Çok okuyan, çok güzel 
konuşan bir insandı. Fethiye'de çalışan ilk 
kadındı. Belediye'de çalıştı. CHP'nin ilk 
kadın delegelerinden biriydi. 

Fethiye kadınları aydındı. Benim çev-
rem öyleydi. Annem ev hanımı idi. Ama 
ud çalardı, kitap okurdu, şiir okurdu. Arka-
daşları da aynen dikiş, nakış, örgü örerler-
di. Sık sık bir araya gelirlerdi. Bazen annem 
anneanneme ve nineme eski Türkçe roman 
okurdu. Çalıkuşu romanını okuduklarında 
ağladıklarını hatırlıyorum. Babam bir bu-
çuk yaşında annesini kaybettiği için onu 
teyzesi büyütmüş. Ben ona nine derdim, 
onuda çok severdim. Sabrı, hoşgörüyü on-
dan öğrendim. Dava vekili olan eşi üzerine 
kuma getirmiş, iki kızı olmuş, onlara analık 
etmiş. Kendisinin de bir oğlu vardı Nuri 
Kansal. İçki ve sigara içmezdi. 0RH+ ka-
nıyla Fethiye'de çok kişinin hayatını kur-
tarmıştır. Ne zaman kan aranıyor anonsu 
duysa hemen kendi imkanlarıyla ve kim-
seden para almadan kanını verirdi. Sevap-
tır derdi. 

KADINLAR SANDALA BİNER 
KÜREK ÇEKERDİ

Bizim küçük bir sandalımız vardı. Bi-
raz oynaktı. Sonra babam biraz daha büyü-
ğünü yaptırdı. Annem kürek çekerdi. Dr. 
Zahit Bey’in de bir sandalı vardı, eşi Neri-
man Teyze, o zaman belediye başkanı olan 
Baha Şıkman'ın kız kardeşleri yazın gün 
doğmadan sandallara binilir, annelerimiz 

Baraka çarşının bugünkü konumu

1959 yılında kıyafet balosu kadınlar: Mualla Yerguz, Madam Karpantiye, Nermin Ünver, 
Yegane Berk, Halide Yerguz, .... Günel

1959 yılında kıyafet balosu erkekler: Doktor Ali, Doktor Mustafa, Doktor Orhan, Ali Döğerli, Hüseyin İmir
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küreklere geçer çoluk çocuk Aksazlar’a 
yüzmeye giderdik. Bir yaz döneminde 41 
kere denize girilirse o kışın sağlıklı geçirile-
ceğine inanılırdı. Ben biraz büyüdüğümde 
akşamları da denize çıkmaya başladık. Bi-
raz açılırdık, Neriman teyze keman çalar 
bizde ona şarkılarımızla katılırdık. Bir de-
fasında dalga yoktu ama rüzgar bizi nere-
deyse adanın önüne kadar sürüklemiş. 
Kimse karışmaz tenkit etmezdi. 

İlkokulda okurken Fethiye maden şir-
ketinin sayfiyesi Çalış Plajı’nda tenis kortu 
vardı. Amcamın kızlarıyla şirkette çalışan 
dayılarına gezmeye gitmiştik. Orada izle-
miştim. Hanımlar kısa şortlarıyla tenis oy-
nuyorlardı. İçlerinden biri şirket avukatı, 
sonradan Demokrat Parti’den Adalet Baka-
nı olan ve milli eğitim, çalışma, gümrük ve 
tekel bakanlığı yapan Nuri Özsan'ın eşiydi. 

BANDO MIZIKA KURULDU
Eskiden Fethiye'de elektrik, Hacı Arif 

Bey'in fabrikasında üretilirdi. Makinist 
Cevdet Oskay'ın çalıştırdığı sahildeki bina-
dan şehre verilirdi. Pahalı olduğu için her 
evde elektrik yoktu. Baha Şıkman belediye 
başkanı olduktan sonra elektriğe kavuşuldu. 

Bu arada belediye tarafından bando 
teşkilatı kuruldu. Halk arasında bando mı-
zıka denirdi. Cenazelerin bando mızıka ile 
kaldırılması 1936 yılında yapılmaya baş-
landı diye hatırlıyorum. İlk olarak Baha 
Şıkman'ın babası Kamil Şıkman'ın cenaze-
sinde Şopen'in cenaze marşı çalındı.

Her evde radyo yoktu. Başkanın evin-
de vardı. Bazı geceler açarlardı, Hitler'in 
nutuklarına bir kaç kez rastlamıştık. Baha 
Şıkman'ın annesi rahmetli Rahime Hanım 
teyze Hitler'in konuşması çıkınca hemen 
terliğini ters çevirir köpek uluyor derdi. 
(Eskiden köpek uluduğunda ya yağlı ek-
mek verilip susturulur ya da terlik ters çev-
rilirmiş). Tabi bu 1939'dan evveldi. O za-
man henüz Türk radyo teşkilatı kurulma-
mıştı. 

ATATÜRK'ÜN VEFATI
Antalya'da Sami Karaören ile oku-

dum. O bizden bir kaç dönem önceydi. 
1938-39 ders yılında Antalya Lisesi’nde 
ortaokul 1'e başladım. Bir buçuk ay sonra 
Atatürk öldü. Teyzemin evi halkevine çok 
yakındı. Orada saat başı sağlığıyla ilgili bil-
gi veriliyordu. Ölüm haberi sirenlerle du-
yuruldu. 11 yaşındaydım, ölüm acısını ilk 

kez o gün hissettim. Seneler sonra 1953 yı-
lının 10 Kasım’ında eşim İskender Yerguz 
belediye başkanı sıfatıyla bir torba toprak 
götürerek Ankara'da korteje katıldı. O ta-
rihte Atatürk'ün naaşı Etnoğrafya Müzesi’-
nden alınarak Anıtkabir'e götürülerek top-
rağa verildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Baha Şıkman'ın kardeşiydi. Biz de Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü’nün balkonun-
dan Atatürk'ü uğurladık. 
MADENLER SOSYAL YAŞAMA RENK 

KATIYORDU
Fethiye'de yabancı maden işletmeleri-

nin oluşu sosyal hayatı da etkiliyordu. 4 
Aralık Madenciler Günü’nde muhteşem 
davetler verirlerdi. 1948 yılının 4 Aralık 
Madenciler Günü’nde de çok güzel bir ye-
mek verilmişti. Fethiye ileri gelenleri yeme-
ğe davet edilmişti. Şirketin tahsis edilen 
otobüsüyle Karagedik'e gittik. Şirketin 
Fransız direktörü ve eşi bizi gayet nazik bir 
şekilde karşıladılar. Çok güzel bir büfe ha-
zırlanmıştı. Yemekten sonra direktör kay-
makamın hanımını dansa kaldırdı. Kayma-
kamda, direktörün eşi madamı kaldırdı. 
Direktör sırayla tüm misafirleri dansa kal-
dırdı.  İlişkimiz da-ha sonra da devam etti. 
Daha sonra gelen direktörle de ahbap ol-
duk. Yeni gelen direktörün eşi Madam Dö-
ves, biraz Türkçe bilirdi. Kayınvalidem ile 
görüşüp sohbet ederlerdi. 1956 
yılında Türk-Fransız Derneği 
kurulduktan sonra direktörün 
eşi Madam Döves öncülük yaptı, 
her ay bir kişi yemek düzenledi. 
Bu şekilde toplanıldı, yemekler 
yendi sohbetler edildi.

14 Temmuz Fransızların 
bayramı. O tarihte her yıl Çalış 
Plajı’nda muazzam bir parti ya-
parlardı. Basma elbiselerle gi-
derdik o partiye.

KADIN ERKEK MAÇLARA 
GİDER TEZAHÜRAT 

YAPARDIK
Fethiye'de herkes maça gi-

derdi. Annemle çok kere maça 
gittiğimi hatırlıyorum. Çok coş-
kulu geçerdi maçlar. Bir dönem 
Basri dayım da oynuyordu. Maç 
yapmak için teknelerle komşu 
kazalara, Marmaris'e falan maç-
lara giderlerdi. Geri gelirken 

herkes takımı karşılamak için kordonda 
toplanırdı. Takım bando mızıkayla coşkuy-
la karşılandıklarını hatırlıyorum.

İki futbol takımı vardı. Biri Fethiye-
spor'du diğeri de Ege Gençlerbirliği. 1933 
yılında Doktor Pürşah Aktan öncülüğünde 
Fethiyespor ile Ege Gençlerbirliği birleşti. 
Birini beyazını, birinin laciverdini aldı, Fet-
hiye Gençlik Kulübü oldu. Maçlarda ka-
dınlı erkekli tezahürat yapardık, marşlarını 
hala hatırlarım; 

"Birleşmede sporda şimdi buldu dirliği
Ege kıyılarında Ege Gençler Birliği
Giyer giymez hep birden 
lacivert beyazları
Birleşmede sporda şimdi buldu dirliği
Ege kıyılarında Ege Gençler Birliği”

Eğlenceli bir tezahürat daha vardı;  
"Zıpta rira raaaaa zıpta rira raaaaa
Zıptaralelli hahahahaa, 
Zıptaralelli hahahahaa”
Bir de Fethiyeli "kemancı Cahit" olarak 

bilinen Cahit Özkan'ın bestelediği bir marş 
vardı. Ne yazık ki karısı o marşın notalarını 
vermedi bize. Cahit Özkan'ın babası nahi-
ye müdürüydü. Birde kızı vardı, Cahit Be-
ğenç ile evliydi. 

HALKEVLERİNDE TİYATRO 
OYNANIRDI

Halkevlerinde kızlı erkekli piyesler oy-
nanır, gösteriler yapılırdı. Gençler Halke-
vinde toplanıp şiir, edebiyat geceleri düzen-
lerdi. Müzik kursları düzenlenirdi. Koro 
çalışmaları yapılır, spor müsabakaları dü-
zenlenirdi. Kültürel faaliyetler çok fazlaydı. 
Halkın sosyal yaşamına çok katkısı vardı. 
Amcamın kızlarının biri 4 biri 6 yaş büyük-
tü benden. Halkevi'nin düzenlediği gecede 
gösterilen piyeste rol aldılar. Eskiden böy-
leydi. Halk sonradan sonradan kapandı.

1935-36 yıllarında Basri dayım bazı 
akşamlar halkevine beni de götürürdü. Ço-
cukluğumda hukuk fakültesinde okuyan 
bir öğrenci vardı, avukatın oğlu Burhan 
Çeltik. Kendisi aynı zamanda çalışırdı. Es-
kiden çocuklar şimdiki gibi okutulmazdı. 
Herkes bolluk içinde değildi, çocuklar hem 
okur hem de çalışırlardı. Radyoda spikerdi. 
Çok yakışıklı bir gençti, çok da güzel dik-
siyonu vardı. Dayımın arkadaşıydı. Halke-
vinde tiyatro gurubu kurdu. Akın adlı oyu-
nu sahneye koydu. Akın piyesinde zama-
nın gençlerinden Mehmet Ali Pulcu'ya da 
bir rol vermişler. Eline sahnede söyleyeceği 
sözleri ve yapacakları yazan bir kağıt veri-
yorlar. Ezberliyor onu. Sahnede bir kaya 
var. Çıkıp konuşacak, konuşması bitince 
kayanın arkasına gizlenmesi lazım. Oyun 
başlıyor Mehmet Ali Pulcu çıkıyor, konu-
şuyor arkasından kayanın arkasına sakla-
nacağı yerde, konuşmaya devam ederek 
"Şimdi bir kayanın arkasına gizlenir" diyor. 
Kahkahalar yükseliyor tabi. Yöneten kişide 
yapma yavrum bunu söylemeyeceksin di-
yor. 

Daha sonraları Fethiye Halk Eğitim 
Merkezi’ne bağlı Fethiye Amatör Tiyatro 
Topluluğu (FAHT) kuruldu, Turgut Özak-
man'ın Ocak adlı eseri sahnelenmişti. Oğ-
lum Gökçe'de rol almıştı o oyunda.

50'LERDE MEYHANEDE RAKI 
İÇİYORDUK

Askeriyeye ait mahvelde arkadaşlarla 
otururken eşim kalfayı gönderip beni ça-
ğırttı. Misafir geldiği için kendi gelememiş 
beni çağırtmıştı. Üzerimde kolsuz açık ya-
kalı bir elbise vardı. İzmir ve İstanbul'dan 
ilaç mümessilleri gelmiş. Biri doktor, biri 
eczacıydı. Birinin hanımı doktor biri de 
enstitü hocasıydı. Çok şık giyinen bir ha-
nım. Orada tanıştık onlarla. Tabi onları ye-
meğe götürdük. 

Kalabalık olduğu için eve götüreme-
dik. Restoranına gittik, ama orası meyha-
neydi. Eskiden Rum eczane oradaymış. Biz 
orada meyhanede açık havada rakı içtik. 
Restoranda başka erkekler de vardı. Kimse 
de dönüp bakmadı. Dışarıdan gelenler hay-
ret ettiler. 1956 yılıydı. Oradan kalkıp eve 
geldik. Onlara dondurma ikram ettim. Ka-
dınlar kıyafetime, meyhanede yemek yiyi-
şimize şaşırdılar. Onlarla çok samimi olduk 
sonradan. Biri çok meşhur bir çocuk dok-
toru oldu, Kutlu'nun doktoru oldu. Hanımı 
doktordu ihtisas yaptı. 

Bir tanesi İstanbul'da ilaç fabrikasının 
genel müdürüydü. Biz onlarla senelerce 
görüştük. her sene bize geldiler. O baraka 
odamızda bile onları ağırladık. Yemekleri 
ben yapardım hiç kimseye bırakmam, elle-
rim sebzelerden, patlıcanlardan simsiyah 
olurdu, tırnaklarımı yapmaya zaman ol-
maz, ellerimi saklardım. Ama çok mutluy-
dum. Çok güzel vakit geçerdi. 

MİLLİ BAYRAMLAR COŞKUYLA 
KUTLANIRDI

Cumhuriyet bayramları muhteşem 
kutlanırdı. Hele hele 10. yılını hiç unutamı-
yorum. 6 yaşındaydım ama her şeyi hatırlı-
yorum. Herkes sokaktaydı. Herkesin elin-
de bir fener herkes Cumhuriyet marşını 
söylüyordu. Marşlar daha evvelden öğretil-
mişti.

1940'larda da Cumhuriyet bayramları 

çok renkli ve coşkulu geçerdi. O dönemde 
Antalya'da okuyordum. Eniştem Kıbrıslıy-
dı, emekli deniz subayı. Cumhuriyet balo-
suna giderken eniştem smokin giyer, İstik-
lal madalyasını da takardı, teyzem de tuva-
let giyerdi.

O zaman Antalya valisi Haşim İşcan. 
Şehri imar etti. Antalya'da her akşam Halk-
evi'nin önünde konserler olurdu. Caz söy-
lerdi bir şarkıcı. Bizde giderdik bayılırdık 
ona. 16 yaşında, romantizmin dorukların-
daydım. 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÇOK SIKINTI 

YAŞATTI
II. Dünya savaşı çok sıkıntılı geçti. Şe-

ker bulunmuyordu o zaman. Şeker olma-
yınca reçel de yapamıyorduk. Susamlı hel-
va yapardık. Çok güzel yapardım onu da. 
Balla susamı bir arada kavururduk, mer-
mere döküp keserdik. II. Dünya Savaşı sı-
rasında bütün yollar kapandı. Antalya'da 
okuyordum o zaman. Antalya'ya gideme-
dim. Aydın'a gidip oradan tekrar trenle Af-
yon üzerinden gidebildik. Çok sıkıntı çek-
tik. Dönüşte vapurlar kesildi, kalkmadı. 
Fethiyeli öğrenciler olarak tekne tutuldu. 
Bir kaç gün gecelemiştik. Fethiye'ye yel-
kenliyle sıkıntı içinde gelmiştik. 1945 yılın-
da Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan 
sonra savaş sona erdi. 

KRAL FARUK GELDİ
Ben evlenmezden bir iki sene evvel bir 

İskender- Mualla Yerguz

En önde oturan Necla Tombak
Oturanlar soldan: 1. Algün Bolelli, 2. Tuna Bilginer, 3. Doktor İclal Güner, 4. Atiye Şıkman, 5. Kaymakamın eşi, 
6. Gönül Kestepli, 7., 8 Yüksel Kaya Ayaktakiler soldan: 1. Solmaz..., 2. Aysun Maltepe, 3. Osman Şen'in karısı, 
4. Savcının eşi, 5. Mualla Yerguz, 6., 7 Arman Odabaşı, 8 Dilek Özkan, 9. Aysel Berk, 10. Meliha Benian, 
11. Asiye Levent, 12. ,Yukarıdaki Ayşen Gürbüz.
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pazar günü sandalla çıktık 1945'lerde falan. 
Bir arkadaşım, kız kardeşim ve annem. 
Ben kürek çekiyorum. Bir yat var. Yatın ya-
nına geldik eski Türkçe yazıyor. Annem 
okudu adı Fakrül Behar idi. Kenarından 
dolaşırken baktık, esmer şişman bir adam, 
üstü çıplak altında beyaz şort var, bir tanesi 
yelpaze sallıyor yanında. Aa Kral Faruk'a 
benziyor diye konuştuk. O sırada bir kadın 
geldi, sarı bir pantolon, türbe yeşili gibi 
bluz giymişti. Bir subay çıktı gemiye buyu-
run dedi. Biz çıkmadık o sırada sandallar 
çoğaldı. Herkese limonata dağıttılar. Meğer 
o Kral Faruk'muş. O kadın da İran Şahı 
Muhammet Rıza Pehlevi'nin ayrıldığı ilk 
eşi, Kral Faruk'un kız kardeşi Prenses Fev-
ziye'ymiş. 

ULAŞIM GEMİLERLE SAĞLANIRDI
1942 yılında biz ailecek İstanbul'a gidi-

yorduk. Çanakkale vapuru, külüstür bir va-
purdu. Çeşme açıklarında kahvaltı yapar-
ken bir gürültü, vapur yan yattı. Meğerse 
karaya oturmuş. Bir tekne görmüş ve haber 
vermiş. Çeşme kaymakamı tekne yolluyor, 
alabildiği kadar yolcuyu alıp götürdü. Biz 
ikinci seferde gideriz dedik, tekne gitti gel-
mez. Gemide tehlike yok orada otursunlar 
demişler. O zaman bir tüccar geldi bizi aldı 
eşyalarımızla karaya çıkardı. Ben 15 yaşın-
dayım, iskelede eşyaların üzerinde oturu-
yoruz. Annem babam kardeşim, dedem, 
ninem, büyükannem var. Biriyle konuştu-
lar meğerse adam Rumeliliymiş. Adam bizi 
aldı evine götürdü. Yemekler hazırladılar, 
yataklar serdiler orada kaldık o gün. Sonra 
arabalarıyla İzmir'e götürdüler. Biz Ankara 
Palas'a yerleştik. Yeni Asır gazetesinde de 
Çanakkale vapuru Çeşme açıklarında sığa 
oturdu, devlet kazazedeleri karaya çıkardı, 
kalacak yerlerini temin etti diye yazmış. Er-
tesi gün babam ve diğer yol arkadaşları va-
liye çıktılar. Biz bunu tekzip ediyoruz de-
mişler. Vali tamam haklısınız demiş, bizi en 
güzel vapurla İstanbul'a gönderdi. 

Birde 1962 yılında vapurla İstanbul'a 
gittiğimi hatırlıyorum. İskender, ağır bir 
rahatsızlık geçirdi, Kutlu'ya hamileyim. Va-
purda Erol Kaya ile Çetin Ergen'de vardı. 
Likya Oteli’nin donanımı için İstanbul'a gi-
diyorlardı. Çetin Ergen çok zeki ve girişim-
ciydi, atılgandı. İyi ahbabımızdı, gece gün-
düz görüşürdük. Otele giderdik, kocaları-
mız akşam otele gelirdi. Yemeğe ya orada 

kalır ya da eve giderdik. Orada her gece 
canlı müzik vardı. Hatta kaybettiğim oğ-
lum bir dönem orada dj'lik yapmıştı. Kendi 
plaklarını çalmıştı. Oğlumun öldüğü gece 
Fatin Ergen Likya Oteli’nde müzik yapma-
mıştı.  

Birde kayınpederim vefat ettiğinde si-
nemalar Bekir amcanın vefatı nedeniyle si-
nemamız kapalıdır diye yazmışlardı. 

Küçük yerlerde dostluklar hiç kopma-
dan nesilden nesile devam ediyor. Ben hala 
eski dostluklarımı sürdürüyorum. Tabi bu 
emek, sevgi ve fedakarlık istiyor. Ama ben-
ce değiyor. Çünkü hakiki dost, arkadaş ar-
tık zor bulunuyor. Ama benim Fethiye'min 
insanları vefalıdır. Perşembe günleri Fethi-
ye evine gidebildiğim zamanlar ki (artık zor 
yürüyorum) oradaki masalardan kalkıp ya-
nıma gelip, teyze, abla diye sarılanları gö-
rünce dünyalar benim oluyor. Fethiye şans-
lı bir memleket. Kültürlü insanların çalıştığı 
muhtelif dernekler varlık gösteriyor. Bende 
hemen hepsine üyeyim. Elimden geldiğin-
ce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 

Ben burada doğdum ama eşim İsken-
der Fethiye'ye 1,5 yaşında gelmiş. Ama ben-
den çok Fethiye sevdalısı idi. İzmir'den ara-
bayla Fethiye'ye gelirken pencereleri açar 
günlüklerin, otların kokularını içine çeker 
heyecanına hakim olamazdı. 

İskender, 1953-54 yıllarında Fethiye 
belediye başkanı idi. Bir sabah erkenden 
kapı çalındı. Bir İran uçağının Kızılada 
açıklarında denize düştüğünü haber ver-
diler. Bütün Fethiyeliler yardıma koştu. 
Can yeleği giymiş yolcular denizin üstünde 
bekleşiyorlarmış. Yolcular kurtarılarak Fet-
hiye'ye getirildiler. Sağlık bakımları yapıla-
rak kalacakları yer temin edildi. Denizin 
içinde bebeğini havada tutarak bekleyen 
bir kadını eve getirdi. Çocuk su yutmuştu. 
Onun sağlık sorunları giderildi. Çocukla-
rın kıyafetlerinden onları giydirdik. Daha 
sonra İran'a gönderildiler. 

İHTİLALDEN ÖNCE
İskender Fethiye Belediye Reis'iydi. İk-

tidarda Demokrat Parti vardı. Kaymakam-
la çok iyi görüşürdük. Aslında iyi anlaştı-
ğımız için görüşürdük. O zamanlar bay-
ramlar meydanlarda yapılırdı. Milli bay-
ramlarda fener alayı orada son bulurdu. 
Bayramlarda yapılan geçit töreninde kay-
makam, belediye reisi ve garnizon komuta-

nı halkı ve öğrencileri selamlardı. Kayma-
kam, İskender halk partiden olduğu için 
yanında durmak istemiyor ve geçit töre-
ninde neredeyse koşturuyordu. İskender'in 
adımları büyük olduğu için arayı açamı-
yordu. İskender'in Jandarma Komutanıyla 
da arası iyiydi. Kordonda sohbet ederlerdi, 
dışarıdan görenler eyvah komutanın tayini 
yakındır derlerdi. 

Tabi o kaymakam ve bazı devlet me-
murları hükümete iyi görünmek, sıkıntı 
yaşamamak için öyle davranırdı. Halk ara-
sında fazla kutuplaşma gibi şeyler yoktu. 
Herkes kordonda otururdu. 

ZELZELE ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
1957 yılında bütün Fethiye büyük bir 

zelzele yaşadı. Evlerimiz yıkıldı. Sokakta 
kaldık. Bundan sonra kolay kolay ayağa 
kalkamaz, toparlanamayız zannediyorduk. 
Ama yavaş yavaş hepsi oldu. Can kaybı ol-
mayışı tek teselliydi. Evimiz sahildeydi. 
Eşimin yüzündeki ifadeyi unutamıyorum. 
Gözleri dehşetle bana bakıyor eliyle gel işa-
reti yapıyordu. Halbuki aramızda bir iki 
metre mesafe vardı. Meğer arkamızda kor-
don çöküyormuş. Çoluk çocuk sarılmışız. 
Kordonun çöktüğünü görmüyoruz tabi. 
Söyleyemiyor da kordonun çöktüğünü. 
Bende ona dehşetle bakıyorum çünkü saç-
ları bembeyaz olmuş. Saçlarının bir gecede 
üzüntüden ağardığını düşündüm. Zelzele 
durdu, meğerse saçları enkazdan çıkan toz-
dan beyaz olmuş. 

Savcı hapishanedeki mahkumları kaç-
mamalarına dair yemin ettirerek avluya çı-
karmış. Korkudan evinden kaçan halk Hü-
kümet meydanında toplanmış. Yüksek ha-
pishane duvarı eğilip geri yukarı kalkıyor-
muş. Fizik kurallarına göre bu makulmüş. 
Depremden sonra bütün halkı ovaya gö-
türmüşler. Biz sokakta kaldık. Ağlıyoruz 
gözümüzü silecek mendil yok. Askerlik 
şube reisi sandallara binelim dedi, sandal-
lara bindik Yunus Nadi İlköğretim’in oldu-
ğu yere gittik. Orası Koçman'ların yazıha-
nesiydi. Maden dökülürdü oraya. Orada, 
bitişik komşumuz olan Koçman'ların mu-
hasebecisi Rahmetli Kamil Bey vardı.

Korkudan binalara giremiyoruz. Bina-
dan ocaklar, tabaklar, tencereler geldi. Çay 
ocağını temizledik, ocağı falan yerleştirdik. 
Öğleye onlara yemek hazırladım. Karagöz-
ler'den biri bize oğlak almış gelmiş. O gün 
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oturduk yemek yiyoruz, her şeyimiz var. İs-
kender bir tatlımız eksik dedi. İsveç maden 
şirketinin müdürü İbrahim Narşak, geçmiş 
olsuna gelmiş, şaka olarak konuşmuştuk. 
Eşi ertesi gün iki tepsi baklava hazırlayıp 
göndermiş. Eş dost çuvallarla erzak gön-
dermişti. 

İlk gece arabalarda yattık. Daha sonra 
mahruti çadıra kadın ve çocuklar olarak 12 
kişi girdik. daha sonra da devlet 3 büyük 
çadır verdi. Yerguz'lardan üç aile Çalış'ta 
kaldık. Bir küçük baraka yaptık üç aile için 
orada yemek pişirdik. 

Depremde bizim eczanede yıkıldı. İlaç-
lar toplandı, tozları temizlendi. Bütün ecza 
depoları borçları erteledi. Köprübaşı’nda 
uydurma bir eczane yapıldı. Askerler oraya 
sahra hastanesi kurdular. O sahra hastane-
sinde apandisit ameliyatı olan (Nalbant Ab-
dullah'ın kızı Şöhret) vardı. 

Depremden sonra şehre barakalar ya-
pıldı. İnsanlar barakalara yerleştirildi. Sos-
yal yaşam devam etti. Sahil Sıhhiye Binası-
nın; şimdiki Fethiye Evinin yanında bir ah-
babımızın, Sabiha Hanım’ın evi vardı, yal-
nız yaşıyordu. İki odasını bize verdi. 

O zaman Fethiye şantiyeye dönmüştü. 
Koskoca şehir yeniden yapılıyordu. Ma-
rangozhane bin metrekare vardı. Briketler 
ayrı bir yerde yapılıyordu. Müteahhit Ha-
run İncekara çok iyi ahbabımızdı. Harun 
İncekara'nın ilk hanımı bizim akrabamız-
dı. İkinci hanımı Müveddet Hanım ile de 
çok iyi görüşürdük. Gelirlerdi bizi evden 
alırlardı. Gezip dolaşıp gelirdik. O zaman 
demir iki buçukluklar vardı. İskender, Ha-
run Bey’in cebine koyardı taksi şoförüy-
müş gibi, eyvallah teşekkür ederiz bizi gez-
dirdiniz diye şaka yapardı. Harun bey çok 
gülerdi. Çok dürüst ve iyi insanlardı. Bura-
da iflas ettiler. Evleri çok sağlam yaptılar. 
Hala oturulabiliyor. Parti parti tamamlandı 
evler. İlk önce Karagöz’le tarafı tamamlan-
dı, daha sonra aşağı taraflar yapıldı. 1961 
yılında ilk kura çekildi. Şehrin bazı bölge-
leri bataklık olduğu için çok zorluk çektiler. 
Atatürk Caddesi’nin sol tarafı çok çürük. O 
taraflar eskiden bataklıktı. Evlerin temeli 
fore kazık yapıldı. 

Zelzeleden sonra ilk olarak Doktor Ali 
Emiroğlu Fethiye Sağlık Kalkınma Derne-
ği’ni kurdu. Eşim derneğin üyesiydi. O dö-
nem Fethiye virane durumda, baraka şe-

hirdi. Biz bir kaç hanım o derneğe gelir elde 
etmek için çalıştık. Bilet satıyorduk, biz ha-
nımlar gidince insanlar hayır diyemiyorlar, 
bilet alıyorlardı. Daha sonra Halk Eğitim 
Derneği ve Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 
Sonra Verem Savaş Derneği kuruldu. Ve-
rem Savaş Derneği’nde Ayşen-Canbolat 
Gürbüz çifti ile çalıştım. Tüm Fethiye ve-
rem taramasından geçti. Veremliler gizle-
nirdi. Onların evine et, yumurta gibi yiye-
cek ve ilaç yardımı yapılırdı. 

İHTİLALDEN SONRA
İhtilalde sabah radyoyu açtık, tok bir 

ses yönetime el konulduğunu söyledi. Biz 
çok sevindik. O gün Keriman teyzenin gü-
nüydü, oraya gittim. Orada kimileri çok 
tenkit ediyorlardı askerler yönetime el koy-
muş diye. Tabi ben ses çıkarmadım. Ama 

sevinçle nasıl oynadık, nasıl oynadık. Bi-
zim evin üstünde restoran vardı. Nasıl teza-
hüratlar yapılıyordu anlatamam. 

İhtilal yapıldığında Fethiye'de askerler 
hiç bir şey yapmadı. Hayat normal devam 
etti. 

Emekli Binbaşı vardı, çok kibar bir in-
sandı o kaymakam vekili oldu. 

İhtilalden sonra buraya gelen öğret-
menler, memurlar çok iyiydi. 1961'den son-
ra Demokrat Parti’nin sözü geçmiyor. 
Onun için buraya gelenler çok ilericiydi. 
Buranın yapısını bildikleri için biraz da 
önem veriyorlardı. 

GENÇLER HALK OYUNLARI 
OYNARDI

1968 yılları. İskender ile ben, Can ile 
Ayşen gider kızları alır toplardık. Belediye-
nin arkasında folklor çalışırlardı. Celal Te-
kelioğlu ve Nazmi Kışlak hocalar çalıştırır-
dı öğrencileri. Çok güzel oynarlardı. Halk-
oyunları ekibinin kıyafetlerini Türk Kadın-
lar Birliği’nin dikiş kolu olarak hazırladık. 
Ben başkanıydım Ayşen vardı, Necla Tom-
bak vardı, Kaymakamın hanımı vardı, Ay-
sel Ay vardı, Giritli bir terzi vardı. Kıyafetler 
benim evimde dikildi. Bütün motifleri ka-
dınlara dağıttık. Hazırlandı, iğneledik tut-
turduk. O dönemde kıyafetler için bir şilt 
vermişlerdi bize. 

İZMİR'DE FETHİYELİLER DERNEĞİ 
KURULDU

Eşim 1990 yılında İzmir'de Fethiyeliler 
Derneği’ni Birol Fedai, Zeki Dontlu, Atay 
Gül ile birlikte kurdu. Ertesi sene genel ku-
rul olmadığı için kapatıldı. 1992 yılında ye-
niden faaliyete geçti. Dernek binası yokken 
toplantılar bizim evde yapılırdı. Daha sonra 
İzmir Gündoğdu meydanında denize ba-
kan bir çatı katı kiraladık. Evlerden çaydan-
lıklar, demlikler getirdik. Kek yaptık götür-
dük, orada parayla yedik. Çok kalabalık ol-
muştu. Ben o zaman 60 yaşındayım, servis 
yaptım. Geceler düzenlerdik, kapıda gelen-
leri İskender ile ben karşılardım. 

ÖLÜDENİZ'DE TURİZMİ HÜLYA 

Türk Kadınlar Birliği kostüm yapımı için çalışan kadınlar: Oturanlar sağdan: Terzi Fatma (Fanto), 
Öğretmen Aysel Alp, Ayşen Gürbüz, Hatice Devrim, , Necla Tombak
Ayaktakiler soldan: Sezer Arı, Mualla Yerguz, Ayla Toker, Saliha İnegöllü
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GÜRKAN BAŞLATTI. TURİZMİN 
GELİŞMESİ İÇİN ÇOK ÇABA SARF 

EDİLDİ
Fethiye'de turizmin gelişmesi için Can-

bolat Gürbüz çok emek verdi. Dernek kur-
dular, Fethiye'nin tanıtılması için çok çalış-
tılar. Pansiyonların açılması için çaba sarf 
ettiler. Ölüdeniz'de de turizmi Gürbüz Bey’-
in eşi Hülya Gürkan başlattı diyebilirim. Tu-
ristleri çadırlarda yatırdı, sandalyeleri tamir 
etti, omlet pişirip ikram etti, turistlerle tek 
tek ilgilendi. Turizm burada bu şekilde baş-
ladı. Hülya hanım bir fiil çalışarak, ken-
dinden bir şey katarak uğraştı. 

OTEL İÇİN AİLECE EMEK VERDİK
Belcekız Tatil Köyü’nün bulunduğu 

arsa babamdan kaldı, 100 dönümdür. Ba-
bam öldükten sonra bana, kardeşime ve 
anneme kaldı. Çok değerli bir yer. Ölüde-
niz için propaganda yapmaya ihtiyaç yok-
tu. Ölüdeniz'i herkes tanıyor, biliyordu. 
İskender de buraya bir şey yapılmasını arzu 
ediyordu. Kendi tabiriyle Ankara'ya gide 
gele çok ayakkabı eskitti. Büyük oğlum Be-
kir mimardır. İzinler o zaman Muğla'dan 
değil de Ankara'dan alınıyordu. Eşimle oğ-
lum Ankara'ya izin almak için çok gittiler. 
Gittiler geldiler derken nihayet haritasını 
çıkarın parselasyonunu yapın dediler. 
Muğla'dan bir harita mühendisi bulduk, 
haritasını çıkarttık. 23 dönümünü yollara 
verdik. Ana cadde var 20 metre, 10 metresi 
bizim. Ara sokaklar hepsi bizim. Arkadaki 
yolun bir öncesindeki alana kadar hepsi bi-

zimdi. Parselasyon yapıldı ama inşaat mü-
saadesi yok. Herkes uydurma tahtadan ku-
lübeler yapınca bizde yapalım dedik. 

Tabi arka taraftan arsalar sattık. Tahta-
dan 10 tane bungalov yaptık, sene 1980. O 
bungalovlarla başlandı. Çocuklar bunga-
lovların birinde kendileri kaldı, diğerlerini 
kiraya verdiler. Çalış'ta oturuyoruz o za-
man. Bir ahbabımız var, İsviçre'de oturu-
yorlar. Ali Döğerli'nin kız kardeşi Nermin 
ile eşi Cahit. Önce Ölüdeniz'e geliyorlar. 
Büyük gelinim Misket'i görüyorlar, an-
nemler Çalış'ta diyor. Çalış'a eve geldiler. 
Cahit, İskender gelinini çok beğendim, ne 
kadar iyi bir kız, becerikli de. Müşteriler 
geldi 2 oda istediler ama yemek de istediler. 
Gelininiz yemek vermiyoruz dedi. Ancak 
müşteriler ısrar edince tamam vereceğim 
dedi diye anlattı. Onlar kalkınca hemen 
bizde davrandık. Arabaya bindik doğru pa-
zara. İskender et, sebze alıyor, ben de tence-
re, tava, tabak alıyorum. Gelini mahcup 
etmeyelim. Malzemeleri götürdük, bir çalı-
şan vardı, bana yardım etti yemek yaptım. 
Ondan sonra ben her gün Belcekız'a gidip 
yemek yaptım. O yemekler çok meşhur ol-
du, çadırlar doldu. Ben sabah fasulye ayık-
lıyorum, orada kalanlar gelirler teyze yar-
dım edelim derlerdi. Ertesi sene bungalov-
lar kırka çıktı. Ayrıca kamp yerleri, çadır 
yerleri var. Bu şekilde hakikaten para ka-
zandık ama hepimiz çalıştık. Oğullarım, İs-
kender, gelinim, bir gelinimde sözlüydü o 
zaman, hepimiz emek verdik. Burada 

çamaşırhane yoktu. Bekir, Çalış'a getirir 
orada yıkardım, söküklerini dikerdim. Per-
delerini diktim, çarşaflarını tamir ettim. 

Sonra otelin planı yapıldı. Bakanlık 
kredi vermedi. 1984'ten sonra Özal başba-
kan olunca Ölüdeniz Çevre Koruma Böl-
gesi oldu. Buraya geldi, çok beğendi. Bura-
ları Özel Çevre Koruma Bölgesi yaptı ama 
karşıyı tatil köyü (Likya World) olarak ki-
raya verdi. Burası düz bir arazi. Buraya in-
şaat izni vermiyor. Ama çok sık bir orman 
alanı olan oraya izin verdiler. Oraya büyük 
tesis yaptılar, ormana kıyıldı, ağaçlar kesil-
di. 

Benim oğullarım dış krediyle onu sa-
tarak, bunu satarak inşaata başladı. Önce 
30 oda yaptık, restoranımız yok yemek ver-
medik. Havuzu daha sonradan yaptık. Ote-
lin tamamlanması 6-7 sene devam etti. Ha-
la da devam ediyor. Bu taraf bitiyor öbür ta-
raftaki odalar eskiyor. Beş yıldız aldık, bu-
nu muhafaza etmek gerekiyor. 

Bir gün oğlum Bekir geldi; “baba köy-
lüler sat dedenin arsalarını diyorlar” diye 
dert yandı. İskender de “oğlum sat, parayı 
kumarda mı yiyorsun, yatırım yapıyorsun. 
Bak ortaya bir eser çıkıyor” dedi. İskender  
onlara hiç karşı çıkmadı, hep onları teşvik 
etti. Küçük oğlum Kutlu 12 yaşındaydı, ça-
ğırırdı yanına, gel oğlum bak bu ailenin ka-
rarı seninde hakkın var derdi. Öyle de-
mokrat biriydi. 57 sene evli kaldık. Her ge-
ce yemeğe giderdik el ele dönerdik. 

BÜYÜKELÇİNİN KARISINA 
TECAVÜZ EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Avusturya büyükelçisinin kızı ve karı-
sına tecavüz etmeye çalışırken öldürülmesi 
de o zamanlarda oldu. 1974-75'lerden son-
raydı. Ecnebilerin bir tutkusu var, denize çı-
rılçıplak giriyorlardı. Bize gelen müşteriler-
de öyleydi, biz başka yerlere gönderirdik. 
Onlar da kızıyla geliyorlar. Likya World Ta-
til Köyü’nün olduğu yere gidip çıplak deni-
ze giriyorlar. Bir berber kuş avlamaya ge-
liyor. Onları çırılçıplak görünce üzerlerine 
yürümüş. Kaçmasınlar diye ayağından vu-
ruyor. Fakat kadın kan kaybından öldü. Bü-
tün Fethiye kan vermek için sıraya girdi 
fakat kurtaramadık. 

Arman (Güngör) Odabaşı
Emekli öğretmenim. Fethiye'de doğdum. 
Ailem Rodos kökenli. Babam Ali Cemil
Odabaşı Ticaret Odası Genel Sekreterliği 
yaptı. Annem Zeliha Odabaşı öğretmendi, 
CHP'nin ilk kadın delegelerinden biriydi. 
Fethiye'de doğdum ve ömrümün büyük bir 
bölümünü Fethiye'de geçirdim. 
1960-1986 yıllarında öğretmen ve okul 
müdürü olarak eğitimcilik yaptım. 
Meslek hayatımın Muğla merkezde 
ilkokul müdürlüğü yaptığım son 4 yılı 
hariç tamamı Fethiye'de geçti.

EĞİTİMCİ BİR AİLEDEN GELİYORUM 
Annemin annesi Rodoslu idi. Anne-

min babası, Yusuf Ziya Öğütçü, ve babam 
Marmarisli idi. 3 nesildir eğitimci çıkaran 
bir aileyiz. Dedem Yusuf Hoca, annem Ze-
liha Odabaşı ve ben. 

Dedem Yusuf Hoca Beyrut, Rodos ve 
Fethiye'de öğretmenlik yapmış. Dedemin 
sakallı ve sarıklı resmi var. Ancak çok aydın 
bir kişi imiş. İki baldızı dedemlerle yaşardı. 
Baldızlarının Cumhuriyet gazetesi okudu-
ğunu ablam hatırlıyor. 30'lu yılların sonun-
da vefat etmişlerdi. 

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yu-
nus Nadi Abalı Fethiye'nin bir köyünden-
dir ve dedemin öğrencisi imiş. Dedem 
akıllı bir çocuk olduğunu fark etmiş. Yunus 
Nadi'nin büyük şehirde eğitimine devam 
etmesi için ailesini ikna etmiş. 

1920'li yılların ortalarında Yusuf Hoca 
torunu Asiye Öğün'ü o yıllarda İzmir'de 
eğitim veren Notre Dame de Sion Fransız 
okuluna kaydettiriyor. Halk hoca torunu-
nu gavur okuluna verdi diye aleyhinde pro-
paganda yapıyor. Kuzenimiz Asiye Öğün 
daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ni bi-
tirdi ve uzun yıllar Muğla ve Bursa Orman 
Başmüdürlükleri’nde avukatlık yaptı. Hu-
kuk eğitimine başlamadan önce 40'lı yıllar-
da Fethiye'de Fransızca öğretmenliği yap-
mıştı. O da ailedeki eğitimcilerdendir.

Annem yeni harflere geçildiğinde Ali 
Rıza Aka'nın da içinde olduğu Fethiye öğ-
retmenleri ile İzmir Kız Lisesi’nde eğitime 
gitmiş. 6 ay eğitim görmüşler. Dönüşte o 

dönemde başlayan eğitim seferberliğinde 
görev almış. İlk çocuğunun doğumundan 
sonra mesleği bırakmış.

İlkokul bitince Fethiye Ortaokulu’na 
gittim. Ortaokuldan sonra Muğla Kız Ens-
titüsü’nü bitirdim. Orada daha çok el ma-
haretlerini geliştirici dersler vardı. Yemek, 
ev bakımı, biçki dikiş gibi şeyleri öğretiyor-
lardı. Okulu biçki dikişi fazla sevemedim. 
Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu’na gittim 
ve öğretmen oldum.

Günlükbaşı, Akıncı ve Atatürk İlko-
kulları’nda öğretmenlik yaptım. Mesleğimi 
yıllarca zevkle ifşa ettim. Kendinizi her za-
man yenilemenize olanak verir. Mesela ben 
nota bilmezken melodika ve flüt çalmayı 
öğrendim. 60'lı yıllarda Fethiye'de ilk flüt 
takımını oluşturdum. Atatürk İlkokulu 23 
Nisan geçit törenine flüt takımı ile katılırdı. 
O zamanın kaymakamının dikkatini çek-
miş olmalı ki bir takdirname yolladı. Flüt 
takımındaki öğrencilerim arasında müzik 
dalında isim yapan öğrencilerim var. Mese-
la Soner Olgun Fethiyelidir ve öğrencimdir. 
Flüt takımındaydı. Müziğe yatkın olduğu 
kadar çalışkan ve liderlik vasfı olan bir öğ-
renciydi.

Ben birinci sınıfları çok severdim. Bi-
rinci sınıflar o kadar temiz, o kadar dürüst-
tür ki. Büyüdükçe çocukların karakteri de-
ğişir. Çevreden kötü hareketleri de alıyor-
lar. Çocuk çocuktur ama o birinci sınıfın 
saflığı kadar olmaz. 

Çok sevdiğim bir anım var. Birinci sı-
nıfları okuturken bir öğrencim vardı. Mü-

hendis oldu. İstanbul'da çalışıyor ama yaz-
ları gelince görüyorum bazen. Çok heye-
canlı bir çocuk. Sünnet olmuştu, birinci sı-
nıfa gelecek bir hafta geç geldi. Masamın 
üzerine bir şey bıraktı sırasına oturdu ama 
çok heyecanlı. Yanıma geldi öğretmenin be-
ni tahtaya kaldıracak mısınız dedi hayır de-
dim gitti. Yan gözle bakıyorum yerinde kı-
pırdıyor ama huzursuz. Bir kez daha geldi 
yanıma, öğretmenim beni tahtaya kaldıra-
cak mısınız dedi. Hayır kaldırmayacağım 
sen rahat ol dedim. Paydos zili çaldı. Öğren-
cim sevinçle kalktı yanıma geldi. Öğretme-
nin bugün kaldırmadınız, yarında kaldır-
mazsanız bir kutu çikolata daha getireceğim 
dedi. Seni hiç tahtaya kaldırmayacağım çi-
kolata getirme dedim. Kahkahalarla güldük. 
Hala unutmam. 

 Daha sonra 84-85 eğitim yılında T.C. 
Mili Eğitim Bakanlığı'ndan Muğla ili yılın 
öğretmeni ödülünü aldım. O yıllarda Muğ-
la Dumlupınar İlkokulu müdürü idim.

EĞİTİM ÇAĞDAŞTI
Fethiye'de eğitimden bahsedince efsa-

nevi Saniye Hanım’ı anmamak olmaz. Bu-
raya okul müdürü olarak tayin olmuş 
1927-1928 yıllarında annemle öğretmenlik 
yapmışlar. Annem ve teyzem onun Fethi-
ye'de eğitim ve öğretime katkılarını anlat-
makla bitiremezler. Annem Saniye öğret-
men için “Fethiye'yi Fethiye yapan kadın, 
devrimleri getirdi, çok şanslıyız” derdi. Yıl-
lar sonra öğrencileri Hocanım (Saniye ha-
nım) için mevlit okuttular. Hoca Hanım’ın 
mezarının yeri değişti. Yeni mezarlığa gel-

Baloda Eğlence
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di. Hepsi o mezarlığa gidip tören yaptılar.
Benden önce Fethiye'de anaokulu var-

dı. Ablam gitmiş. Çok da güzel bir binay-
mış. 

Atatürk İlkokulu birinci ilkokuldu. 
Rumlardan kalma bir binaydı, çok güzeldi. 
Cumhuriyet Mahallesi’nin ortasındaydı. 
Şimdiki halin olduğu yerdeydi diye tahmin 
ediyorum. Taş binaydı. Girişinde merdiven-
leri vardı. Çok güzeldi. Annemde orada 
okumuştu. Bende orada okudum. Öyle A, 
B, C şubeleri yoktu. Her sınıftan bir taney-
di. Öğretmenimiz Öğretmen Okulu mezu-
nu çok hoş bir hanımdı. 

Okullarımız öğretmenlerimiz çok iyiy-
di. Kız erkek karışık okurduk. Aynı sırada 
erkek arkadaşlarımızla otururduk. Kardeş 
gibiydik. Müsamereler çok güzel olurdu. 
Halkevi vardı, çok güzel etkinlikler olurdu. 
Oyunlar, tiyatrolar, konserler. Ünlü kişilerin 
geceleri yapılırdı. Mesela Nazım Hikmet, 
Yaşar Kemal gibi ünlülerin gecesi düzenle-
nirdi. Okullarda hazırlardık. Halkevinde 
halka sunardık. Şimdi yok böyle şeyler. Ben 
öğretmenliğim zamanında bunları uygula-
dım. 

Ortaokuldan sonra lise eğitimi için 
Muğla yada büyük şehirlere gidilirdi. Sa-
bah çıkardık akşam üzeri anca varırdık 
Muğla'ya. İzmir'e gitmek daha da zordu. 
Aydın'da kalıyorduk bir gece. Ondan sonra 
İzmir'e gidiyorduk. Yolcu gemileri 3 günde 
İzmir'e varıyordu. Buradan çıkınca Dal-
yan, Marmaris, Bodrum, Kuşadası'na uğ-
ruyordu. Buna rağmen o yıllardan beri Fet-
hiye’den büyük şehirlere okumaya giden 
pek çok öğrenci vardır.

Muğla, Marmaris ve Bodrum'u da bi-

raz biliyorum, Fethiye hepsinden farklıdır. 
Ablam uzun yıllar Muğla'da doktorluk yap-
tı. Annemle giderdik, yaşıtlarının çoğu oku-
ma yazma bilmezdi. Annem hayret ederdi, 
orası vilayetti. Fethiye'de kültür daha iyiydi. 
Marmaris'te akrabalarımız vardı, ortaokula 
Fethiye de gittiler.

FETHİYE'DE YAŞAM
Çocukluğum ve gençliğimin ilk yılları 

deprem öncesinin Fethiye’sinde geçti. Evi-
miz şimdiki kaymakamlığın yanında idi. 
Kaymakamlığın bahçesinde İskender'in fal-
cısı Aleksanders (Aleksandros)'in lahiti ve 
bir sürü eski eser kalıntısı vardı. Bizim oyun 
alanımızdı orası. 15'e yakın büyük taş vardı. 
O taşların ne olduğunu hala merak ederim. 
Biz o taşların üzerinde oyunlar oynardık. 
Deprem sonrası sanki bir kısmı kilisenin 
bahçesindeydi, sonra ne olduğunu bilmiyo-
rum.  

Paspatur çok önemli bir yer değildi, 

hatta hiç değildi. Hamam vardı. Depremde 
yıkılmadığı için değerlendirildi. Her şey 
Cumhuriyet Mahallesi’ndeydi. Kesikkapı 
Mahallesi vardı. Orası Cumhuriyet Mahal-
lesi’ne göre ikinci derecedeydi. Kıyafetin 
biraz düzgün değilse Kesikkapılılar gibi gi-
yinmişsin derlerdi.  

Düğünler çok güzel olurdu. Balo yapı-
lırdı. Vals yapılırdı. Mesela Dilek'in (Din-
çer) annesinin düğününü biliyorum, o ka-
dar güzel olmuştu ki; eşi asker kıyafeti giy-
mişti. O filmlerde gördüklerimiz gibiydi. 

Gemi gelince hayatı değişirdi Fethiye'-
nin. Herkes kordona gelirdi. Gemiye çıkılır 
çaylar içilirdi. Tabi herkes gidemezdi, tanı-
dığı, ilişkisi olanlar çıkabilirdi gemiye. 

Ticaret de deniz yoluyla yapılıyordu. 
Mavnalar vardı. Büyük tekneler gibiydi, 
yük onlarla taşınırdı. Rodos'a da onlarla gi-
dilirdi.

KORDON, İNSANLARIN BULUŞMA 
YERİYDİ

Önceden kordona çıkılırken öyle ev kı-
yafetiyle gidilmezdi. İnsanlar hazırlanır, gi-
yinir öyle çıkılırdı. İnsanlar önce kordonu 
dolaşır, orada zaman geçirir belki sinemaya 
giderlerdi. Yılmaz, Melek ve Yeni Sinema 
vardı. Sinemaya çoğunlukla ailece  gidilirdi. 
Sinemadan sonra hava sıcaksa yine kor-
dona gelinir, filmin kritiği yapılırdı.

Yazları sıcak olurdu. Herkesin kordon-
da masası belliydi. Kimse kimsenin masa-
sına oturmazdı. İnsanlar başka masaya gi-
dince yadırgardık. 

O zaman roman bulmak zor. Roman 
okunur komşular bir araya gelindi mi de 
anlatılırdı. 

İki tarafı okaliptüs ağacı dikili olan Ye-
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ni Yol’da sevgililer, yeni evliler kol kola ge-
zerdi. Saliha (Orhan) öğretmen rahmetli 
"Ah ne yaptıysa yeni yol yaptı. Kol kola gez-
mek için köyden tayinimi isteyip geldik. 
Çok da pişman oldum" derdi. 

DERNEKLER İYİ ÇALIŞIRDI
Benim çocukluğumda kadınlar arasın-

da çok fazla çalışan yoktu. Bizim çevremiz, 
konuştuğumuz insanlar çok moderndi, açık 
görüşlüydü. Şu andaki hayattan aşağı değil-
di. Şu anda ki yaşama ilaveten saygı, sevgi, 
beraberlik vardı. Halkın derneklere cemi-
yetçiliğe yaklaşımı çok iyiydi. Dernekler ge-
lir elde etmek için sık sık kermesler, balolar, 
eğlenceler düzenlerdi. Kermeslerde herkes 
evinde elinden gelen yiyeceği hazırlar geti-
rirdi, kermeste satılırdı. Elde edilen gelirle 
de öğrencilere burs veriliyordu. Biz Türk 
Kadınlar Birliği’nde böyle yapıyorduk. Türk 
Kadınlar Birliği'nin kuruluşu çok eskidir. 
Bende kurucuları arasındayım. Çok güzel 
hizmetleri oldu. Çok öğrenciye burs verdik.   

Okullarda Kızılay gibi derneklere yar-
dım toplanırdı. Halk yardım ediyordu o za-
man, kurumlara güven vardı. 

MADENLER SOSYAL YAŞAMA 
HAREKET KATIYORDU

Fransızların maden işletmeleri nede-
niyle burada olmaları da Fethiye'nin kültü-
rel hayatını çok etkiledi. Fransız Kültür 
Derneği 1950'lerin ortasında Fransızca 
kursu açtı. Bende gittim o kurslara. Ortao-
kulu bitirmiştim. Çok iyi Fransızca öğren-
dim. Ben böyle bir imkanı başka yerde bu-
lamazdım. Bize çok güzel Fransızca öğret-
tiler. Kurs iki sene sürmüştü. Bir görevli sı-
nav yaptı. Sınavda karşılıklı bir konuşma 
yaptık. Beni Fransız maden şirketine al-
mak istediler. Fransızcanı çok beğeniyoruz 
dediler. O zaman öğretmen okulunu ka-
zanmıştım, öğretmenliği seçtim. Ben ilk-
okul öğretmeni oldum. Burada Ortaokul-
da Fransızca öğretmeni yoktu, sırf Fransız 
Kültür Derneği’nin öğrettiği bilgi ile Fran-
sızca derslerine girdim. Ama çok çalışmış-
tım. O dönemde Fethiye'de verdikleri dil 
eğitimini alacak insan altyapısı da vardı. 
Okuyup yazan insanlara daha kolay verili-
yor bilgiler. 
DEPREM FETHİYE'Yİ YERLE BİR ETTİ

Depremde buradaydım. 1957 depre-
mini yaşadım. Çok kötü günlerdi. İlk dep-
rem 24 Nisan gecesi saat 9.00'da oldu. Mi-
safirlikteydik. Eve bir şey olmadı. Işıklar 
söndü karanlıktı. Herkes sokakta. Sanki sa-

vaş hali gibi. Aydınlanmak için odunları 
yakmışlar. Kendi evimize geldik. Duvarlar 
ayrılmış. Kiremitler bacalar çökmüş. Baba-
ma nasıl tamir edeceğiz bu evi çok fena ol-
muş dedim. Evimizin önünde bir meydan 
vardı orada bekledik. Sabaha karşı saat 
4.30'da büyük deprem oldu. Çok büyük bir 
gürültü çıktı. Bizim ev tamamen yıkıldı. 
Fethiye'deki evlerin büyük çoğunluğu yı-
kıldı. Hastane yakındı bize, hastane yıkıldı, 
hastaları dışarı taşıyorlardı. Savaş sahnesi 
gibiydi.

Sabah baktığımızda hiç bir şey kalma-
mıştı. Her taraf toz toprak içinde. Anons 
ettiler şehri boşaltın diye. Komşumuzun ci-
pi vardı biz onunla ovaya gittik tütün tar-
lalarına. Askeri bir tabur geldi. Şehrin etra-
fını kuşattılar, hırsızlık falan olmasın diye. 
Bankalar da yıkılmıştı. Hakikaten hiç bir şey 
olmadı. Hemen ekmek, peynir, zeytin gibi 
yiyecekler geldi, halka dağıtıldı. Kızılay he-
men yetişti, aynı gün çadırlar ve battaniye-
leri dağıttılar. Kızılay'ın yaptıklarını gördü-
ğümüz için ne kadar önemli bir kurum ol-
duğunu daha iyi anlıyorum. Annem yaşa-
dığı sürece Kızılay ve Türk Hava Kurumu’na 
destek verdi. Çadırlarda bir süre yaşadık. 
Çadırda yaşarken de depremler devam etti. 
Ayakta kalan binaların bazıları da o dep-
remlerde yıkıldı. Bir hafta sonra şehre girip 
kıymetli eşyaların alınmasına izin verdiler. 
Bende gitmiştim babamla. Hiç kimsenin bir 
şeyi kaybolmadı. Ama çok kötü günler ge-
çirdik. 

Daha sonra barakalara taşındık. İmar 
İskan Bakanlığı deprem evlerini yaptırdı. 
Arsalarımızı istimlak ettiler. Parayı o eve 
mahsup ettiler. Bizim şimdiki oturduğu-
muz evler bedavaya geldi. Evi olmayanlar 
taksitle 20 yılda ödediler. Deprem evlerinin 
müteahiti İncekaralar'dı. Yıllar sonra mü-
teahitin ailesine Fethiye belediyesi törenle 
ödül verdi.

Fethiye yi depremden sonra tanıyan-
lar Fethiye’nin gelişmişliğini deprem son-
rası inşa edilmesine bağlarlar. Teyzem bu-
na çok kızardı. Bizim ne güzel evlerimiz 
vardı, derdi 

Deprem evleri çok sağlamdır. Ben dep-
rem evinde oturuyorum. Ancak deprem 
Fethiye’deki pek çok güzel evi de yıktı. Sa-
hilde kordonun önünde 3 tane çok güzel ev 
vardı. Galiba 3 Rum kardeşinmiş. Birde an-
ne babalarının evi varmış, Askerlik Şubesi 
olarak kullanıldı. Sonradan yıkıldı. Sahilde 

çok güzel olan 3 evde, evleri Rumlardan 
satın alan Ahmet Pekin Bey, Salih Zeki Bey 
ve Hüseyin Berk Bey oturuyordu. O evler 
depremde yıkıldı. Şimdi limanın karşısında 
bir tane eski ev var. Herkes çok beğenir. O 
güzel evlerden değildi. Sıradan bir Fethiye 
eviydi. Okul binaları çok güzeldi.
ESKİDEN YAŞAM DAHA MEDENİYDİ

Eskiden Fethiye'de yaşam sanki daha 
medeniydi. Şimdi çok daha kalabalık ama 
o zamanki sosyal hayatı göremiyorum. Bu-
radaki ailelerden çoğu İzmir, İstanbul gibi 
yerlere gittiler. Rahmetli Burhan Karade-
nizli “Fethiyeliler o kadar azaldı ki onları 
da carettalar gibi korumaya almak gereke-
cek”, derdi. 

Fethiye depremden sonra dışarıdan 
çok göç aldı. Gelenler kendi kültürlerini ya-
şamaya başladılar. Fethiye'nin geçmişinde-
ki kültürü yaşayanlar azınlıkta kaldı.

Çocukluğumu hatırlıyorum, nüfusun 
çoğunluğu Rodos kökenli. Hepsi aydın ki-
şilerdi. Sosyal olarak çok hareketliydi. Top-
lantılar olurdu, balolar düzenlenirdi. Fethi-
yelilerin oluşturduğu gurupla tiyatro göste-
rileri yapılırdı. Bir şey yapılacaksa herkes 
bir ucundan tutardı. Sevinçler, üzüntüler 
paylaşılırdı. Herkes gençlik yıllarını arar 
ama bizde biraz daha farklı, deprem sadece 
binaları değil insanlara ait o vasıfları da aldı 
götürdü.

Bir anda çok şey değişti. Başka bir şeh-
re, başka bir ülkeye gitmiş gibi olduk. 

Sağdan ikinci; Ali Cemil Odabaşı

Saniye öğretmen, Kaymakam Sinan Bey, kızı Meliha Hanım ve öğrenciler.
Sol baştaki öğrenci Hakkı Bolelli (Oğuz Bolelli'nin Babası)

Zeliha Odabaşı ve Arkadaşları
Çocuklar Nedret (Odabaşı) Bulak
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GEZİ
notları

İşte yine İstanbul Atatürk Hava Limanı’ndayız... 
Ben, ruhum ve gönlüm (eşim )… 
Türk Hava Yolları’nın Podgorica  uçağı kalkmak üzere… 
Çocukken keşke bir kuş olsaydım ve bütün dünyayı gezebilseydim diye düşünürdüm hep… 
Kuş olamadım ama çelik kuşlarla uçarak dünyayı gezip görme hayalimi gerçekleştirebiliyorum… 
Bu sefer rotamız Balkanlar…
Biliyor musunuz? Buraya bu adı Osmanlı vermiş…
Ben bilmiyordum, yeni öğrendim…
Balkanlar… 
Yani hem çok dağlık demek, hem de çok karışık, karman çorman anlamında… 
Tam da doğasına uygun bir isim… 
Balkanlar hem çok dağlık, hem de tarihtende bildiğimiz üzere karman çorman…

BALKANLAR GEZİ
notları

84

 Hırvatistan, Dubrovnik

YAZI ve FOTOĞRAFLAR

Sibel Akıncı
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BALKANLAR TARİHİ
M.Ö. 1400'lü yıllarda Anadolu'da Hititler hüküm 
sürerken burada da Traklar ve İliryalılar ayrıca 
Dardan isimli kavim,  (Dardan kavmi buradan 
koptuktan sonra Anadolu'da  Çanakkale 
bölgesinde  yerleşmiş…. Biz Dardanel diyoruz 
)…Dalmetealılar, Peraslar, ve Makedonlar 
bulunuyor… Sahil şeridine Dalmaçya denmesinin 
sebebi ise Dalmetea kavimi imiş…
Daha sonra bu bölgeye 370'li yıllarda Hun 
akımları oluyor…Hunlar Doğu Avrupa ve 
Balkanlar'da çok uzun süre hakim oluyorlar… 
Ama Avarlar yüzünden Hunlar Balkanlar'dan 
göçüyorlar…Bildiğiniz üzere Avarlar bir Türk 
topluluğudur… Avarlar'dan sonra  Slavlar 
geliyor… 7.yy’la beraber Slavlar'ın gelmesiyle 
birlikte İlirya kökenli dilin konuşulması da sona 
eriyor,   bölgeye de Slav dili hakim oluyor… 
Öğrendiğime göre bugün Arnavutluk'ta 
konuşulan dil binlerce yıl önce konuşulan İlirya 
dilinin bir versiyonu imiş… 14.yüzyıla 
gelindiğinde bölgedeki en baskın güç Sırp 
Krallığı… Daha sonra bu topraklara Osmanlı 
geliyor… Bununla birlikte bölgeye de huzur 
hakim  oluyor…Uzun süren bir huzur 
döneminden sonra  93 harbi dediğimiz Osmanlı 
Rus savaşıyla beraber Osmanlı'nın bölgedeki 
hakimiyeti de bozulmaya başlıyor…   

Agra Kalesi- RedFort yani Kızıl Kale

Balkan Savaşı’nda  Osmanlı'nın 
aldığı yenilgi Avrupalı'nın iştahını 
kabartıyor… Ve sonuç: 1.Dünya 
Savaşı…  Uzun süren bir açlık, 
yokluk,kıyım, ölüm ve hüsran…
Sonunda 1944 yılında  Yosif Bross 
adlı şahıs (Tito olarak tanıdığımız 
Devlet Başkanı) Yugoslav 
Krallığı'nı lav ederek Yugoslavya 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 
kuruyor…
Tito'nu bir sözü ülkenin ne kadar 
da zor yönetilebilen bir yer 
olduğunu anlamamıza yetecektir 
sanırım…” Bu vatan işgal 
altındayken düşmanların yanında 
yer alan kişilerle konuştuk. Biri 
büyük Sırbistan'ın peşindeydi, biri 
Almanya ile birlikte idi… Biz 
bunlarla savaşarak bu ülkeyi 
kurduk. Bundan sonra onların bu 
ülkede konuşmaları ben varken 
söz konusu olamaz. O yüzden ben 
diktatörüm”… Ve Tito öldükten 
sonra neler olduğunu ise hep 
birlikte gördük… Bakınız 
günümüz Balkanlar'ı.

Savaş sonrası kalenin yenilenmiş hali

Savaşta kalenin durumu Savaşta kalenin durumu 

Savaştan sonra yapılan köprü



DUBROVNİK
Hırvatistan'ın güzel şehirlerinden biri…Dubrovnik'in eski adı Ragusa 
Cumhuriyeti…Zamanında Osmanlı'nın vergiye bağladığı yerlerden 
biri…Varlıklarını düşmanlarına karşı koruma karşılığında  Osmanlı bu 
Krallıklar'dan vergi alırmış… Çünkü burada her Krallık birbiriyle 
düşman… Dubrovnik Kalesi çok görkemli bir kale…Şu anda kalenin 
içinde oteller, pansiyonlar, kafeler, restoranlar, dükkanlar, müzeler ve 
evler yer alıyor…Görülüp gezilmesi gereken yerler arasında… 
Bu güzelim kale iç savaş sırasında (1991-1995 ) Sırplar'ın bir yıl boyunca 
dağlardan açtıkları top ateşleri ile yerle bir olmuş… Ama savaş bittikten 
sonra Unesco'nun  ve Avrupa'nın da yardımıyla kale yine eski güzel, 
görkemli haline getirilmiş… 
Şehrin yeni yerleşim yerleri de var… Düzgün ve düzenli bir gelişme 
göstermiş… Gözü yoran bir fazlalık yok… Nüfusu 35 000 kişi…  Bosna 
ve Hırvatistan'da halkın çoğu gurbetçilikle geçiniyor…Ve gittikleri 
yerlerde iyi durumdalar…İyi para kazanıyorlar…
Halk çok terbiyeli, efendi…Bir  çok kişi Türkçe kelimeler biliyor ve 
anlaşabilecek şekilde konuşuyor…Konuşulan dilde Türkçe'nin etkisi 
büyük…Girdiğimiz işyerlerinde Türk olduğumuzu anladıklarında 
Hemen Türk dizilerini seyrettiklerini ve çok sevdiklerini söylüyorlar… 
Türk dizileri Balkan ülkelerinde çok popüler… Sokak bilboardlarında 
reklamları bile var… 
Dizilerimiz alt yazılı olarak orijinal dilde yayınlanıyor ve böylece kendi 
dillerinin içinde ne kadar çok Türkçe kelime olduğunu da öğrenmiş 
oluyorlar… Örneğin; Yastuk (yastık), Başın sag olsun (Başın sağ olsun), 
Hayde görüşürüz (Hadi görüşürüz), Buyrum (Buyrun) gibi… Ayrıca 
bizi çok seviyorlar… 
Eh! en çok para harcayan ülkeler arasında Türkler ve Japonlar 
varmış…Bizi sevmesinler de kimi sevsinler!..

Taj Mahal 
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