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FTSO ile GEKA arasında gi-
dilen işbirliği sonucunda GEKA 
Yatırım Destek Ofisi her hafta 
cuma günü FTSO binasında  
hizmet vermeye devam ediyor. 

Bu sayede, destekler ve 
teşvikler hakkında bilgi almak 
isteyen Fethiyeli yatırımcılar 
Muğla’ya gitmek zorunda 
kalmıyor.             Sayfa 3’de   

Fakülte İnşaatı 
Fethiyelilerin 
Katkılarıyla 
Yükseliyor

Fethiye Yüksek Öğrenim 
Yaptırma, Yaşatma ve Destek-
leme Derneği yönetim kurulu 
üyeleri üçüncü katının yapımı 
devam eden Fethiye İşletme 
Fakültesi B Blok inşaatında in-
celemelerde bulundu. Dernek 
üyeleri binanın kalan kısmının 
tamamlanması için Fethiyeli-
leri desteğe çağırdılar.   

Sayfa  5’de

90 Bin Liralık Ekipman Desteği

FTSO GEKA’yı 
Yatırımcılarla 
Buluşturuyor

Kadın ve Genç 
Girişimciler 

Seçimleri Yapıldı
İl Kadın ve Genç 

Girişimciler kurulu seçimleri 
yapıldı. Fethiye’yi Muğla’da 
Kadın Girişimciler Kurulunda 
Münüre Uysal ile Yasemin Çınar, 
Genç Girişimciler Kurulunda da 
Turgay Şenay Şahin, Kemal Bül-
ent Karadenizli ve Aykut Sidekli 
temsil edecek.               Sayfa 2’de

Çinli Yatırımcıları Ağırladık

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından, Türk-Çin İpekyolu Ekono-
mi & Kültürel İşbirliği Derneğinin or-
ganizasyonunda yatırım araştırması 
için Muğla, Bodrum, Kavaklıdere ve 
Ortaca’nın ardından İlçemize gelen Çin-

li heyete,  Fethiye’nin yatırım imkanları 
hakkında bilgiler verildi. İlçemizde 2 
gün kalan Çinli yatırımcılar, ayrılırken 
yaptıkları açıklamada ikili görüşmeler 
için nisan ayında yeniden geleceklerini 
dile getirdiler.                  Sayfa 6-7’de

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası, MELİG 
projesi kapsamında 
Turizm Otelcilik Oku-
lu mutfak ve servis 
atölyesine 225 par-
çadan oluşan 90 bin 
liralık ekipman aldı.

Öğrenciler mutfak 
ve servis atölyelerine 
alınan son teknoloji 
ürünü ekipmanları 
sömestr tatilinden 
sonra kullanılmaya 
başlayacak. 
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Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası şu 
şekildedir:
•Fethiye’de sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamı oluşturmak,
•Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı 
ilişkiler kurmak,
•Sürekli gelişen Oda sistemlerini kurarak ve 
işleterek, yenilikçi Oda refleksini kazanmak,
•Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal 
mevzuata uygun hizmet vererek sürekli 

iyileşmeyi sağlamak.
Vizyonumuz:
Türkiye’de öncü ve lider Oda olmak.
Misyonumuz:
Ortak güç ile üyelerin gelişimini sağlamak ve 
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
Değerlerimiz:
Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, 
iş ahlakı, üye odaklılık, kalite, güçbirliği ve 
dayanışma.

İl Kadın ve Genç Girişimciler 
kurulu seçimleri yapıldı. Fethi-
ye’yi Muğla’da Kadın Girişimciler 
Kurulunda Münüre Uysal ile Ya-
semin Çınar, Genç Girişimciler 
Kurulunda da Turgay Şenay Şa-
hin, Kemal Bülent Karadenizli ve 
Aykut Sidekli temsil edecek. 

Muğla İli Kadın Girişimciler Kurulu 
ve Genç Girişimciler seçimleri Türkiye 
genelinde olduğu gibi İlçemizde de 25 
Aralık 2014 Perşembe günü 10.00-16.00 
saatleri arasında Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasında gerçekleştirildi. 

Seçimin sonunda Muğla İl Kadın 
Girişimciler Kuruluna Münüre Uysal ile Ya-
semin Çınar, Genç Girişimciler Kuruluna da 
Turgay Şenay Şahin, Kemal Bülent Karade- 
nizli ve Aykut Sidekli seçildi. Önümüzdeki 
günlerde diğer oda ve borsalarda yapılan 
seçimlerde belirlenen üyeler, Muğla’da 
yapılacak seçimde Kadın ve Genç Girişimciler 
TOBB Delegeliği için yarışacaklar. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ta-
rafından Türkiye genelinde odalar ve bor-
salar bünyesinde oluşturulan Kadın Giri-
şimciler ve Genç Girişimciler Kurullarınca 
kadın ve genç girişimci sayısının arttırılması 
amaçlanıyor. 

Muğla İli Kadın Girişimciler Kurulu 
İcra Komitesi ve Muğla İli Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi üyeleri, Muğla genel-
inde kadın ve genç girişimci potansiyelinin 
nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi, 
daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 
politikalar belirlemek, girişimcilik kül-

türünün İldeki gençler ve kadınlar ara-
sında gelişmesine öncülük etmek, il eko 
nomisinin gelişmesine katkıda buluna-
cak sektörlerde girişimde bulunulmasına 

yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve 
bu sektörlere genç ve kadın girişimcileri 
yönlendirme ve teşvik etme gibi çalışmalar 
yürütecekler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeler-
inin ve üye çalışanlarının kişisel gelişimi 
için çaba sarf etmeye devam ediyor. Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Beden Dili Eğitimi 20 Aralık 
2014 Cumartesi günü yat Butik Otelde 
gerçekleştirildi. Eğitim yoğun ilgi gördü. 

Beden Dili Eğitimi, alanının dua-
yen isimlerinden Eğitmen İlker Kaldı 
tarafından verildi. Gün boyu devam eden 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
üye işletmelerin ara eleman ihtiyacının 
karşılanması amacıyla hazırlanan ve AB 
fonlarından hibe desteği alınan MELİG Proje-
sinde çalışmalar devam ediyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
MELİG Projesi kapsamında Turizm Otelcilik 
Okulu servis ve mutfak atölyelerine 30 Bin Euro 
tutarında 225 parça ekipman alındı. AB satın 
alma kuralları çerçevesinde açılan ihale 19 Kasım 
2014 tarihinde yapıldı. İhaleyi mutfak atölyesi 
makine ve ekipmanları için 21 bin 576 EURO ile 
Star Teknik Limited Şirketi, servis atölyesi araç 
gereçleri için 6 bin 957 EURO ile Seç Ticaret Lim-
ited Şirketi kazandı. 

Mutfak ve servis ekipmanları 25 yıl-
dır yenilenemeyen okulda eğitim gören öğ-
renciler, son teknolojiye sahip, iş hayatında da 
kullanacakları ekipmanlara kavuşuyor.

İhaleyi alan firmalarla 22 Aralık 2014 
Pazartesi günü sözleşme imzaladı. İmza törenine 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin, Seç Limited 
Şirketi adına Süleyman Koca, Star Teknik Limi-
ted Şirketi adına Tancur Kocaman, Proje Koordi-
natörü Meltem Şimşek ve Koordinatör Yardımcısı 
Gözde Ünsalan katıldı.

Gönül daha fazlasını yapmak istiyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Akif Arıcan, pratik eğitimin 
önemine değindiği konuşmasında şu görüşlere 
yer verdi; “Avrupa Birliği hibe projesi ile Fethiye 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mutfak ve 
servis atölye-lerinin teçhizatını tamamen yenili-
yoruz. Yaklaşık 30 bin EURO, 90 bin Türk Lirasına 
tekabül eden bu alım Fethiye Mesleki ve Teknik 

Ana-dolu Lisesi öğrencilerinin bugünkü şartlara 
göre eğitim görmesini sağlayacak. Gönül ister 
ki bir beş yıldızlı otel kalitesinde olsun. Meslek 
okulunda eğitim gören çocuklarımızın, kendiler-
ini geliştirmelerinin ve daha modern bir atöly-
ede eğitim görmelerinin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz.” 

Turizm öncelikli sektörümüz
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel 

Sekreteri Füsun Şahin “Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası Meslek Lisesi İş’inin Güvenc-
esi Projesi kapsamında Fethiye’deki mesleki ve 
teknik eğitimin kalitesini arttırmayı hedefliyor. 
Fethiye’de mesleki teknik eğitimin kalitesinin 
artırılması anlamında turizm bizim öncelikli 
sektörümüz. Bu anlamda biz, Fethiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknik alt yapısının 
iyileştirilmesini bu projenin temel hedefleri içine 
aldık. Bu doğrultuda projemizin bütçesi yaklaşık 
300 bin EURO idi. Sayın başkanın ifade ettiği gibi 
gönül ister ki daha fazla bütçe ayrılsın. Biz, pro-
jede ayrılan donanım bütçesini sonuna kadar 
kullandık. Bu da yaklaşık 30 bin EURO luk bir 
bütçe idi. Bu satın almalarda Fethiyelilere, üyeler-
imize öncelik veriyoruz. Hepsine de teşekkür edi-
yoruz.” diye konuştu.

Kapsamlı bir mutfak oluşturuluyor
Star Teknik Limited Şirketi adına imza töre-

nine katılan Tancur Kocaman, “Öğrencilerin ana 
kalemde öğrenmek istediklerini alabilecekleri 
bir mutfak. İnşallah biz de Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile birlikte bunu yapmış olacağız.” diye 
konuştu.

Öğrenciler daha kaliteli eğitim alacak
Seç Limited Şirketi adına Süleyman 

Koca da eğitimin piyasa koşullarında verilm-
esi gerekliliğine dikkat çekti. Koca, “Okullarda 
yaşanılan en büyük sıkıntı çocuklarımızın iş 
hayatına atıldıklarında otellerde kullanacağı 
ekipmanları tanımamaları. Ticaret Odamızın 
desteği ile böyle bir eksiğin giderilmesi okulumuz 
adına çok güzel bir gelişme. Turizm ile geçinen 
bir ilçede yaşıyoruz. En büyük eksikliğimiz otel-
lerde ara eleman ihtiyacı. Bunu sağlayabilmek 
için de okullarımızın çok ciddi şekilde eğitim 
vermesi gerekiyor. Bu eğitimin verileceği ciha-
zlardan yoksun olunduğu için de çok büyük prob-
lem yaşıyoruz. Bu projeyle bu eksikliği gidermiş 
olduk. Tekrar Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğitime 90 Bin Liralık 
Ekipman Desteği

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, MELİG proje kapsamında 
Turizm Otelcilik Okuluna 225 parçadan oluşan 90 bin liralık 
ekipman aldı.

Kadın ve Genç Girişimciler 
Kurulu Seçimleri Yapıldı

“Beden Dili” Eğitimine çeşitli sektörlerde 
çalışan, yönetici ve yönetici adaylarından 
23 kişi katıldı. 

Oldukça verimli geçen eğitimden sonra 
memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
verilen eğitimlerin devamını beklediklerini 
belirttiler.

Katılımcılara eğitim sonunda serti-
fikaları da verildi.

Eğitimlerle gelişiyoruz Kuveyt-Türk Turizmciye Kredi Hazırlığında
Turizmciler için kredi hazırlığında 

olan Kuveyt Türk Katılım Bankası yet-
kilileri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
ziyaret ederek turizm sektörünün 
ihtiyaçlarına yönelik bilgi aldılar.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, turizm 
bölgelerinin ekonomisi ve işletmelerin 
durumu hakkında bilgi toplayarak tu-
rizm işletmelerine yönelik kredi hazırlığı 
yapıyor. Bu proje kapsamında 
banka yetkilileri turizm bölge-
sinde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşların yöneticileri ile bir 
araya geliyor. Kuveyt Türk Katılım 
Bankası yetkilileri, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı zi-
yaret ederek Fethiye’deki turizm 
işletmelerinin durumu hakkında 
bilgi aldılar. Oldukça samimi bir 

atmosferde geçen ziyarete Kuveyt Türk 
Katılım Bankası’ndan Pazarlama Müdürü 
Okan Acar, Fethiye Şube Müdürü Tamer 
Aygın, Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Mu-
hammed Özgür, Ürün Geliştirme Uzmanı 
Ramazan Yavuz Cebe ve FTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin 
Tuna katıldı. Ziyarette Arıcan ve Tuna, 
banka yetkililerine, Fethiye’de turizmin 
genel özellikleri hakkında bilgi verdiler.
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5 salon, 900’ün üzerinde firma ve 
çok sayıda turistik merkezlin yer aldığı 
ve binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda 
Fethiye’nin tanıtımı, sivil toplum örgütleri-
nin çalışmalarıyla yapıldı. Hazırlanan stanta 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB Batı 
Akdeniz BYK, Çalış Turizm Derneği, Ölüdeniz 
Turizm Geliştirme Kooperatifi, Fethiye Esnaf 
Odası, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ve 
Fethiye Belediyesi katkı sağladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Uluslar-
arası fuar organizatörü Hannover Fairs Tur-
key ve İZFAŞ ortaklığıyla İzmir Uluslararası 
Fuar Alanında gerçekleştirilen 8. Travel Tur-
key İzmir Fuarına, aralarında Yunanistan, 
İtalya, Macaristan, İran, Ürdün, Mısır’ın da 
bulunduğu 30 ülkenin yanı sıra yurt içinden il, 
ilçe, birlik, tur operatörü, kalkınma ajansı, sivil 
toplum kuru-luşları katıldı. 

Fuara partner ülke olarak katılan İtalya, 
vize kolaylığı sözü vererek, Milano’da 
yapılacak EXPO’ya davet etti. TURSAB 
Başkanı Başaran Ulusoy, Avrupa ülkeler-
inden Türkiye’ye vizeyi kaldırmasını istey-
erek, Bizi kazanın, biz iyi bir müşteriyiz. 
Bize zorluk çıkarmayın, duvarları kaldırın, 
gün gelir biz size Vize koyarız” dedi.

‘Travel Turkey İzmir’ 
Fuarına katıldık 

Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli organizas-yonlarından 
biri olan ‘Travel Turkey İzmir’ Fuarı  4-7 Aralık 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 900’den fazla yerli ve yabancı katılımcı ile 
30 ülkenin turizm profesyonelini İzmir’de buluşturan Fuara FTSO 
adına katılan Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz ve Basın Yayın Biri-
minden Halime Öztürk fuar süresince stantta görev yaptılar.

Bu yıl 156 altı öğrenciyle eğitime 
başlayan Fethiye İşletme Fakültesi’nde, 
binalarının tamamlanmasıyla öğrenci 
sayısı da katlanarak artacak.  Fakültenin 
yeni yerinde eğitime geçmesi ile birlikte 3 
yılın sonunda öğrenci sayısı da 3 bin 500’e 
ulaşacak. Öğrenci sayısının artmasının 
Fethiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına 
çok ciddi katkı sağlayacak.

Binanın tamamlanması için büyük 
çaba sarf eden Fethiye Yüksek Öğrenim 
Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar, derneğin 
sayman üyesi ve FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soy-
demir, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperat-
ifi Başkanı İsmail Başoğlu, 5 Aralık Cuma 
Günü saat 11.30 da Fethiye İşletme Fakül-
tesi inşaatında incelemelerde bulundular. 
Dernek yöneticileri, Fethiye’nin çehresini 
değiştirecek okulun bir an önce tam kapa-
siteyle eğitim öğretime başlaması için tüm 
Fethiyelileri desteğe çağırdılar. 

Bir kat kaldı

Fethiye Yüksek Öğrenim Yaptırma, 
Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Prof. 

Dr. Erdoğan Gavcar, “Derneğimizin yaptırdığı 
blok bodrum artı 4 kattan oluşmakta. Bun-
dan sonra bir kat kaldı. Bu güne kadar bize 
yardımda bulunan yardımseverlerimize 
ve Fethiye halkımıza çok teşekkür ed-
eriz. İnşallah bu şekilde devam ederse 
öğrencilerimiz 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılında burada eğitim görecekler. Yaklaşık 
olarak zeminden başladığımız zaman bin 
yüz metre kare. Derneğimizin yaptırdığı 
alan 1200 metre karelik bir alan. Bunun 
yanında iki blok devletimiz tarafından, bir 
bloğumuz da Fethiye Belediyesi tarafından 
yaptırılmaktadır.” dedi.
Fethiye Ekonomisini Canlandıracak

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan tüm Fethiyelileri fakülte inşaatına 
destek vermeye çağırdığı konuşmasında 
“Fethiye Yüksek Öğrenim Yaptırma, 
Yaşatma ve Destekleme Derneği Yönetim 
Kurulu olarak binanın 3. katında bu-
lunmaktan çok büyük keyif alıyoruz. 
Bu bina Fethiye esnafının, halkının 
katkılarıyla yapılıyor. Yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarımla haftanın bir günü 

Fethiyeli hayırsever üyelerimizi ziyaret 
ediyoruz. Gördüğünüz gibi binamız 
halkımızın bağış ve yardımlarıyla kat kat 
yükselmekte. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulum adına katkı sunan-
lara saygılarımı sunuyorum. 2015-2016 
eğitim-öğretim döneminde öğrenciler bu 
binalarda eğitim görecek. İlk etapta 800 
civarında öğrenci olacak. Öğrenci sayısı 
her yıl artacak. Arkasından 2’inci ve 3’ünci 
fakülte derken Fethiye Üniversitesi’nin te-
melini atmış oluyoruz. Bu Fethiye için çok 
önemli. Buna bütün Fethiye halkının sahip 
çıkması lazım. Fethiye’de yaşayan herkesin 
imkanları dâhilinde yardımcı olması lazım. 
Fethiye ekonomisine çok ciddi bir hareket 
kazandırmış olacağız. Binanın yapımı 
için yüreğimizi ortaya koyduk, bu binayı 
yapacağız. Bunun bizim çocuklarımıza ve 
bizden sonrakilere çok büyük kazanım 
olduğunu düşünüyorum. İmkânı olan 
herkesi bu fakülte inşaatının yapımına 
katkı koymaya çağırıyorum.” diye konuştu. 

Fakülte şehrin aynasıdır

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir, üniversitenin 
Fethiye’ye yapacağı katkıları vurguladı. 
Soydemir, “Üniversiteler sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatı desteklemektedir. Bu-
nun farkındayız. Bu nedenle Fethiye’deki 
yardımsever insanları bu fakülteye destek 
vermeye çağırıyoruz. Üniversiteler bu 
bölgenin kimliğini değiştirecektir. Burada 
bütün Fethiyelilere hem teşekkür ediyor 
hem de yardıma çağırıyorum.” dedi.

Fakülte için el ele verelim

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefa-
let Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu 
dernek için daha fazla çalışıp, daha fazla 
sorumluluk alacağını ifade ederek, “Burası 
harika bir yer olmuş. Burası ayrıca benim 
köyümün sınırlarında. Ben bundan sonra 
bu dernek için daha çok çalışacağım. Birlik-
te el ele vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Fethiye’de eğitime gönül veren herkesi 
buraysa yardıma çağırıyorum.”

Fethiye Yüksek Öğrenim Yaptırma, Yaşatma ve Destekleme 
Derneği yönetim kurulu üyeleri üçüncü katının yapımı de-

vam eden Fethiye İşletme Fakültesi inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Dernek üyeleri binanın kalan kısmının tamamlanması için 
Fethiyelileri desteğe çağırdılar.

Fakülte İnşaatı Fethiyelilerin 
Katkılarıyla Yükseliyor

Sağır “FTSO Bölgemize 
Yakışır Şekilde çalışıyor”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan’ı ekibiyle bir-
likte ziyaret eden Seydikemer Es-
naf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Harun Sağır Seydikemer için birlikte 
çalışmak istediklerini söyledi.

Seydikemer Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odası Başkanı Harun Sağır, Başkan 
Yardımcısı Mehmet Alaşan, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Osman Alagöz, Özkan Kara 

ve Denetim Kurulu Üyesi Ünver Can’dan 
oluşan heyet 2 Aralık Salı Günü Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret etti. Zi-
yarette Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
çalışmalarını örnek aldıklarını ifade eden 
Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Harun Sağır, “Akif Arıcan bi-
zim büyüğümüz ve çalışmaları ile örnek 
aldığımız bir başkanımız. İnşallah Sey-
dikemer ve Fethiye olarak birlik içinde 
çalışacağız. Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası hizmetlerini sadece Fethiye ve 
çevresine değil bölgeye yakışır bir 
şekilde sürdürüyor. Odamızın kuruluş 
aşamasında Akif Arıcan Başkanımızın 
emeği çoktur. Her zaman yanımızda 
olması bize güven sağlamıştır. İnşallah 
bundan sonra da Fethiye ve Seydikemer 
ilçelerine yapılacak olan hizmetlerde 
beraber el ele verip çalışacağız” diye 
konuştu.

Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Harun Sağır ve ekibinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan, Harun Sağır 
ve ekibinin göreve geldikleri günden bu 
güne büyük yol kat ettiklerini ifade etti.  
Arıcan, “Seydikemer Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının kuruluş aşamasında çok zorluk-
lar çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu zorluk-
lara karşı gelerek odanın kurulmasında 
gayret gösteren Harun Sağır ve yöneti-
mini tebrik ediyoruz. En kısa zamanda 
tüm olumsuzluklara rağmen ayağa 
kalktılar. Yokluktan var olmak kolay bir 
iş değil. Bu ekip bu zoru başardı.İyi niyet, 
dürüstlük, azim ve istek olduktan sonra 
başarılamayacak şey yok. Biz Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize 
ne düşüyorsa Seydikemer’li esnaflarımız 
için yapmaya hazırız” dedi.
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Türk-Çin İpekyolu Ekonomi & Kül-
türel İşbirliği Derneğinin organizasyonunda 
yatırım araştırması için Muğla ve ilçelerine 
4 günlük gezi düzenleyen 10 Kişilik Çinli 
heyet 26 Aralık Cuma günü İlçemize geldi.  
Heyeti Fethiye Ticaret Odası Başkanı Akif 
Arıcan ve Fethiyeli işadamları karşıladı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri sa-
lonunda Fethiyeli işadamlarıyla bir araya 
gelen Çinli yatırımcılara Fethiye’deki yatırım 
imkanlarının yanında Fethiye hakkında genel 
bilgiler de verildi. Fethiye hakkında verilen 
bilgileri Türk- Çin İpek Yolu Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Zeyneş İsmail Çinceye çevirdi. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşmasında 
Çinli işadamlarının yatırım düşüncesiyle 
Fethiye’ye gelmelerini memnuniyetle karşıla-
dıklarını belirterek  Çinli yatırımcıların Fethi-
yeli işadamlarıyla işbirliği yapmaları halinde 
FTSO olarak her türlü desteği vermeye hazır 

olduklarını dile getirdi.
Fethiye ve çevresinin yer altı ve yer üstü 

kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu 
dile getiren Arıcan, konuşmasında şu bilg-
ilere yer verdi: “Çinli İş adamları heyetinin 
bu ziyaretinin bölgemize yatırım olarak dön-
mesini dilerim. Çinli yatırımcıların Fethiyeli 
işadamları ile işbirliği yapmaları konusunda 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak ger-
eken her türlü çalışmanın yapılacağını ifade 
etmek isterim. Değerli Konuklar, zengin yer 
altı ve yer üstü kaynakları ile Fethiye pek 
çok yatırım fırsatını içinde barındırmaktadır. 
Bölgemiz, zengin mermer ve krom yatakları 
ile eşsiz bir turizm değerine sahiptir. Sizlere 
bu alanlardaki yatırım fırsatlarını bugün bura-
da sunacağız. Ayrıca gıda, mermer ve turizm 
alanındaki üyelerimiz ile ikili iş görüşmeleri 
yapmanızı sağlayacağız. Eski ilişkilerimiz 
ve yoğun ticari faaliyetimiz olan bir ülkenin 
değerli iş adamlarını ağırlamaktan mutlu-

luk duyduğumuzu ifade eder, bu çalışmanın 
ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne hayırlı 
olmasını temenni ederim.”

Sizi de Çin’e bekleriz

Türk-Çin İpekyolu Ekonomi & Kültürel 
İşbirliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeyneş 
İsmail konuşmasında “Bizim amacımız Tür-
kiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel iş 
birliğini geliştirmek. Türkiye ile Çin’i bağlayan 
tek yol ise İpek Yolu. Türkiye stratejik konumu 
bakımından çok önemli. Her iki ülke iş birliği 
yaparsa hem dünya barışı hem de kendi men-
faati için de büyük katkı olur. Sizlerin de çini 
ziyarete gelmenizi istiyoruz. İsterseniz bunun 
programını şimdiden yapabiliriz.” ifadelerine 
yer verdi.

Toplantıda Çinli yatırımcılar ile tanışarak 
sektörel yatırımlar konusunda görüş alış 
verişinde bulunan Fethiyeli işadamları iş 
bağlantısı için çaba sarf ettiler. 

Çin heyeti FTSO Likya Salonunda yapılan 
sunumundan ardından FTSO yöneticileri 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türk-Çin İpekyolu Ekonomi & Kültürel İşbirliği 
Derneğinin organizasyonunda yatırım araştırması için Muğla, Bodrum, Kavaklıdere ve Ortaca’nın 
ardından İlçemize gelen Çinli heyete,  Fethiye’nin yatırım imkanları hakkında bilgiler verildi. 

İlçemizde 2 gün kalan Çinli yatırımcılar, ayrılırken yaptıkları açıklamada ikili görüşmeler 
için nisan ayında yeniden geleceklerini dile getirdiler.

Çinliler yatırım için umut verdi 
ile birlikte yemek yedi. Hilmi Restoranttaki 
yemeğe AK Parti Milletvekili Ali Boğa ve Yük-
sel Özden de katıldı. 

27 Aralık Cumartesi günü Kayaköy’e ve 
Ölüdeniz’e gezi düzenlendi. Çinli heyet Kaya 
köyü ve Ölüdeniz gezisinin ardından kordona 
geldi. Fethiye, Kaya köyü ve Ölüdeniz’i çok 
beğenen heyet bol bol fotoğraf çekindiler. 

Fethiye´yi çok beğenen iş adamları başta 
turizm olmak üzere madencilik, zeytinyağı, 
sebze meyve ve kozmetik alanlarında yatırım 
yapmayı planladıklarını ifade ettiler. Bu amaç-
la heyet 2015 Nisan ayında ikili ilişkiler kur-
mak için tekrar geleceklerini söylediler. 

Turistik ve doğal güzelliklerin Çinlileri 
çok etkilediğini söyleyen Çin İpek Yolu Ekono-
mik ve Kültürel İşbirliği Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Danışmanı Yunus Armağan: 
“Fethiye bölgemizi de çok beğendiler. Tu-
ristik ve doğal güzellikler onları çok etkil-
edi. Türkiye´de özellikle Muğla bölgesinde 
yatırım yapmak için geldiler. Önümüzdeki 
nisan ayında gelmeyi düşünüyorlar. Kafasında 
netleştirmiş oldurdukları yatırım potansiyeli 
ile alakalı karşılıklı işbirliği yapmak istiyorlar. 
Buradaki önde gelen iş adamları ile beraber 
görüşmek, konuşmak konuları müzakere et-
mek istiyorlar. Turizm, maden, enerji ve gayri 
menkul kollarında yatırım yapmak üzere 
burada ciddi ve somut adımlarla çalışmalar 
yapacağız” dedi.

Türk- Çin İpek Yolu Derneği Başkanı 
Kazak Türkü de olan Prof. Dr. Zeyneş İsmail, 
Çin’in çeşitli bölgelerinden gelen heyetin Tür-
kiye ile ortak iş yapmak istediklerini belirtti. 
İsmail “Çin’in çeşitli bölgelerinden gelen heyet 
içinde turizmcisi, madencisi, sebzecisi ve 
holding başkanı var. Heyetin amacı Türkiye’de 
ortak yatırım işbirliği ile Türkiye’de üretilen 

ürünleri özellikle zeytin yağı ve çıkarılan mad-
eni Çin’de satmak istiyorlar” dedi.

“Ne kadar dünyaya açılabilirsek bölgemiz 
ve ülkemiz adına bir kazanımdır” 

Çinli heyeti Kaya köyü ve Ölüdeniz 
gezilerinde yalnız bırakmayan FTSO Başkanı 
Akif Arıcan bölge hakkında heyete bilg-
iler verdi. Çinli heyetin gezisi hakkında bir 
değerlendirmede bulunan Arıcan basına şu 
açıklamada bulundu: “Kaya köyünü gezdiler 
ve çok etkilendiler. Bizde kendilerine bölgemi-
zi mümkün olduğu kadarıyla bildiğimiz her 
alanda tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. İlimizi, 
bölgemizi ne kadar iyi tanıtabilirsek; ne kadar 
dünyaya açılabilirsek bölgemiz ve ülkemiz 
adına bir kazanımdır diye düşünüyoruz” dedi.

Çin heyetinde bulunan kişiler ve görevleri 
ise şöyle: 

Lina Shi: Yönetim Kurulu Başkanı Hainan 
Maritime Silk Road Trade Promotion As-
sociation Genel Başkan ve aynı zamanda 
şirket sahibi olan Lina Shi Hanım’ın Türkiye 
ziyaretinin amacı turizm, gübre, içme suyu, 
arıtma gibi alanları incelemek ve bu alanlarda 
Türk iş adamlarıyla işbirliği yapmak

Maria Sau Kuen: Başkan Hong Kong 
Commonwealth Bank of Australia Çinli olup 
Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan iş 
adamlarına banka kredisi sağlamak

Fuwei Ren :Yönetim Kurulu Başkanı 
Guangyi (Beijing)Capital Management 
Co., Ltd. Türkiye’de yapılabilecek yatırım 
alanlarını teşhis etmek, ilgili iş adamlarıyla 
görüşmeler yapmak ve bu kişilerle işbirliği 
fırsatlarını yakalamak

Jinping He: Yönetim Kurulu Başkanı Ji-
angxi New Silk Road Development and Invest-
ment AssociationKardeş Belediye Projesini 
hayata geçirmek, mermer, bakır, altın, anti-
mon gibi maden alanlarını incelemek ve tu-
rizm yatırımı konusunu araştırmak

Shengsheng Zhang: Genel Başkan Jiangxi 
New Silk Road Development and Investment 
AssociationKardeş Belediye Projesini hay-
ata geçirmek, mermer, bakır, altın, antimon 
gibi maden alanlarını incelemek ve turizm 
yatırımı konusunu araştırmak

Haotao Dong: Genel Sekreter Jianxi Xinyu 
Fujian chamber of Commerce Kardeş Beledi-
ye Projesini hayata geçirmek, mermer, bakır, 
altın, antimon gibi maden alanlarını incele-
mek ve turizm yatırımı konusunu araştırmak

Xiaojing Ren Kadın Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı. Guangyi (Beijing)
Capital Management Co., Ltd. Türkiye’de 
yapılabilecek yatırım alanlarını teşhis etmek, 
ilgili iş adamlarıyla görüşmeler yapmak ve bu 
kişilerle işbirliği fırsatlarını yakalamak

Hanliang Fu Erkek Genel Sekreter 
Yardımcısı China New Silk Road Investment 
Association Kardeş Belediye Projesini hay-
ata geçirmek, mermer, bakır, altın, antimon 
gibi maden alanlarını incelemek ve turizm 
yatırımı konusunu araştırmak



01 Aralık   2014  - 01 Ocak 2015                                      ftso haberler                                                                                 8 01 Aralık   2014  - 01 Ocak 2015                                   ftso haberler                                                                                   9

Fethiyeli yatırımcılara hibe ve destek-
ler hakkında bilgi verilmesi amacıyla oluş-
turulan GEKA İrtibat Ofisi 5 Eylül tarihinden 
itibaren her hafta cuma günü FTSO binasında 
hizmet veriyor.  Fethiyeli yatırımcıların ilgisi 
yüksek.  Ancak kar amacı gütmeyen kurum 
ve kuruluşlar hibe ve destekler konusunda 
bilgi almak için  . GEKA yetkilileri kar amacı 
gütmeyen dernek, kooperatif, birlik ve 
kamu dairelerinin de hibe ve desteklerden 
faydalanabileceğini belirterek bilgi almak 
için FTSO Binasındaki GEKA İrtibat Ofisini 
ziyaret etmelerini istediler.

Her hafta cuma günü FTSO Binasında 
GEKA İrtibat Ofisinde görev yapan Muğla 
Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hüseyin 
Çiftci, gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordi-
natörü Hüseyin Çitfci,  çoğunlukla turizm, 
tarım, mermercilik, arıcılık gibi sektörlerden 
Fethiyeli yatırımcıların hibe ve destekler ko-
nusunda bilgi almak için geldiğini söyledi.  
Çiftci, kurum ve kuruluşları İrtibat Ofisi’ne 
beklediklerini belirterek, kar amacı güt-
meyen kurum ve kuruluşlar için de çeşitli 
desteklerin olduğunu dile getirdi.

Gördükleri ilgiden memnun olan  Hü-
seyin Çiftci, “Şu ana kadar Fethiye’deki 
yatırımcıların ilgisi iyi düzeyde.  Ancak mali 
destek programlarımız açıklandığında daha 
iyi olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 

- Gelen kişiler hangi yatırım 
alanında destek ve hibe araştırıyor?

H.Ç.- Fethiye’den daha çok turizm 
yatırımları konusunda bilgi alınıyor. 
Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve 
hayvancılık konusunda da bilgi almak 
isteyen oluyor.  Bunun yanında mobilyacılar, 
mermerciler, arıcılar var.  Öncelikle pro-
je fikirlerinin Kalkınma Ajansımızın 
desteklerinin kapsamına girip girmediğini 
değerlendiriyoruz.  Ajans desteklerin-
in yanında diğer ulusal ve uluslar arası 
destekler konusunda da bilgi veriyoruz. 

Ajansımızın desteklerine 
www.geka.org.tr adresin-
den ulaşılabilir. Ayrıca, yine 
Ajansımızın www.yatiri-
madestek.com  sitesinde 

tüm ulusal desteklere ulaşılabilir.  Bilg-
ilendirmede Fethiye, Seydikemer ve çevresi 
olarak düşünüyoruz. Ayrıca diğer bölgeler-
den gelen kişilere de bilgi veriyoruz. 

- GEKA İrtibat Ofi-sinde yürütül-
en çalışmada hedefiniz nedir?

H.Ç.- Mali destekleri anlatmanın 
yanında bölgede bir sinerji oluşturmaya 
çalışıyoruz.  İşbirliği ve koordinasyonu 
arttırmak da amaçlarımızdan bir tanesi. El-
bette buradaki önceliğimiz  yatırımcıların 
desteklerden haberdar olması olacak. 
Çünkü, destekler ve teşvikler yatırımların 
niteliğini artırırken, yatırımın geri dönüş 
süresini de kısaltmaktadır. Örneğin, buraya 
görüşmeye gelen bir yatırımcı,  Ajansımızın 
2013 yılı Alternatif Turizm  Mali Destek 
Programı kapsamına uygun bir projeyi 
hayata geçirmiş ve hiç bir yerden destek 
almamış.  Başvurup destek almış olsaydı, 
projesini çok daha farklı bir şekilde yapabil-
ir, geliştirmek için finansman kaynağı olur-
du.  Yatırımının geri dönüş süresini  yarıya 
düşürebilirdi. Aslında tüm yatırımcıların  
fikir edinmesi için uğramalarını istiyoruz.  
Bir destekten faydalanmanın ilk adımı, o 
destek hakkında bilgi sahibi olmaktır.  Biz 
de bunu yapmaya çalışıyoruz.  Bir firmanın 
yatırım teşvik belgesi  başvuru formunun 
doldurulmasına yardım edildi. Ekonomi 
Bakanlığı’nın teşvikleri konusunda bilg-
ilendirme yönlendirme konularında görev-
liyiz ve Genel Yatırım Teşvik belgelerinin 
düzenlenmesinde yetkiliyiz.  Yatırım Teşvik 
Belgesi kapsamında yatırım konularına 
göre değişmekle birlikte KDV ve Gümrük 
Vergisi muafiyeti,  Gelir/Kurumlar Vergisi 
indirimi, Yatırım Yer Tahsisi, SGK Pirimi 
İşveren Hissesi ve Faiz Desteği teşvikler 
bulunmaktadır.

-Yatırımcıların dışında hangi kes-
imlerden ilgi bekliyorsunuz?

H.Ç.- Kar amacı güden işletmelerin 
yanında kar amacı gütmeyen kurum/
kuruluşlara da desteğimiz var.  Kurum 
ve kuruluş temsilcilerinin de ziyaretini 
bekliyoruz. Talep ederlerse biz onlara 
da gidebiliriz. Dernekler, birlikler, koo-
peratifler, devlet kurumları, ilçe müdür-
lükleri, belediyeler olabilir. Mali destek 
programlarımızın yanında Doğrudan Faali-
yet Desteği dediğimiz araştırma, fizibilite, 
envanter ve raporlama çalışmalarını içeren 
desteğimiz var. 90 Bin TL’ye kadar %100 
hibe veriliyor. Ayrıca kar amacı gütmeyen 
kurum/kuruluşlara yönelik Teknik Destek 
programımız var.  Kurumsal kapasiteyi 
arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri için 15 bin liraya kadar destek 
sağlanıyor.  Kurum ve kuruluşları da burada-
ki İrtibat Ofisimize bekliyoruz. Zaman za-
man kurum/kuruluşları ve işletmeleri de 
ziyaret edeceğiz. işletmelere, tüm devlet 
destekleri hakkında bilgilendirme yapıp, 
yatırımlarını yaparken karşılaştıkları 
sorunları dinleyip, Ajans olarak onlar için 
neler yapabileceğimizi anlatacağız. 

- Fethiye’den GEKA’ya hibe ve 
destek için gelen projelerin niteliği 
nasıl?

H.Ç.- Fethiye proje üretme kapasitesi 
açısından iyi bir yerde, Ajansımızın bugüne 
kadarki desteklerinden önemli miktar-
da yararlanan bir ilçemiz Fethiye, ancak 
Fethiye’nin potansiyeli daha fazla.  

-Fethiye’ye GEKA İrtibat  Ofisi 
neden açıldı?

H.Ç.- FTSO yatırımcıların Muğla’ya ka-
dar gitmemesi  ve yerinden hizmet ver-
ebilmek için başvurdu. Ajansımız da Fethi-
ye ve Seydikemer’in Muğla’ya uzaklığını 
ve burada var olan potansiyeli göz önüne 
alarak bu konuya olumlu yaklaştı. Bu 
ajansımızla kurumlar arasındaki işbirliğinin 
de önemli bir göstergesi. Yapılan protokol 
gereği FTSO’nun binasında her Cuma 
yatırımcılara hibe ve destekler konusunda 
bilgi veriyoruz. 

FTSO ile GEKA arasında gidilen işbirliği 
sonucunda GEKA Yatırım Destek Ofisi her hafta 
cuma günü FTSO binasında  hizmet vermeye 
devam ediyor. Bu sayede, destekler ve teşvikler 
hakkında bilgi almak isteyen Fethiyeli yatırımcılar 
Muğla’ya gitmek zorunda kalmıyor.

FTSO GEKA’yı 
Yatırımcılarla 
Buluşturuyor

Güçbirliğinde Görev Değişimi
Güçbirliği Platformunun aralık 

ayı gündemini yat çekek yerleri ve 
kruvaziyer iskele oluşturdu. Ankara’da 
yapılan görüşmelerde yat çekek yer-
leri ve tersanelerin ruhsatlarının 
5 yıl daha uzatıldığı dile getirilen 
toplantıda, kruvaziyer iskelenin izni 
için başlayan çalışmaların devam et-
mesi için girişim başlatılması önerisi 
kabul gördü.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç-
birliği Platformu Dönem Başkanlığına  
Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir getirildi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu aralık ayı toplantısında “DTO 
Başkanı Şaban Arıkan’ın yat çekek yeri ile 
ilgili Ankara’da ilgili bakanlıklar nezdinde 
yapılan görüşmeler hakkında bilgi verilmesi, 
DTO Başkanı Şaban Arıkan’ın platform dö-
nem başkanlığı görev süresinin dolması ne-
deniyle Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu yönergesine göre seçilecek dönem 
başkanının alfabetik sıraya göre belirlenme-
si” konularını görüştü.

5 Aralık Cuma Günü FTSO’nın ev 
sahipliğinde yapılan toplantıya Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, 
SMMMO’ndan Rıza Aydın, Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilciliğinden Çiğdem Özel, 
Muğla Barosu Fethiye Temsilciliğinden Ali 
Bergamalı katıldı. 

Deniz Ticaret Odası ve Güçbirliği Plat-
formu Dönem Başkanı Şaban Arıkan yat 
çekek yeri ile ilgili bakanlıklar nezdinde 
Ankara’da yapılan görüşmeler hakkında 
bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Ulaştırma Bakanlığının ilgili dairelerin 
de yapılan görüşmelerde, bürokratlarda 
konuyla ilgili bilgi eksikliği olduğunu belirten 
Arıkan, “Bakanlıklar arasında iletişimsizlik 
var. İktidar milletvekillerimizin de katkısıyla 

önümüzdeki günlerde her iki bakanlıktan 
bürokratlar gelip konuyu yerinde in-
celeyecekler. Mevcut alana ruhsat verilmi-
yor, gösterilen alanlara taşınamıyoruz dedik.  
Geçici çözüm olarak mevcut işletmelerin 
şimdiki alanda işlerine devam edebilmesi 
için ruhsatları 5 yıl daha uzatıldı” dedi.

Denizde yaz sezonunda yaklaşık 
850 binin üzerinde konaklama yapıldığını 
belirten Arıkan “Ekonomik anlamda bu 
işletmelerin bölge ekonomisine ciddi katkısı 
var. Ayrıca şuanda teknelerin bakımını 
denizde yapmak zorunda kalıyorlar. Bu ciddi 
kirliliğe neden oluyor. İşletmeler taşınırsa 
kirliliğin de önüne geçilecektir” dedi.

Toplantıda söz alan FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, kruvaziyer iskelenin izninin alınması 
için Muğla Valiliğinin bakanlıklar düzeyinde 
başlattığı çalışmaları hatırlatarak “Yeni ata-
nan valimiz ile görüştüğümüzde, çalışmaların 
kaldığı yerden devam edeceğini dile ge-
tirdi. Güçbirliği Platformu olarak Ankara’da 
yürütülecek çalışmaların hızlandırılması için 
Valimizi ziyaret edelim” dedi.

24- 27 Aralık tarihleri arasında yatırım 
araştırması için Muğla’ya gelecek olan Çinli 
heyetin 26 Aralıkta Fethiye’ye geleceğini be-
lirten Arıcan “27 Aralık’ta hazırlayacağımız 
programa katılacaklar. Doğru bir sunum 
yapılırsa ilçemize ciddi yatırım gelebilir. Bi-
zim ilk aklımıza gelen kruvaziyer iskele oldu. 
Arkadaşlarımızın bu konudaki düşüncelerini 
bizimle paylaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Deniz Ticaret Odası Başkanı 
Şaban Arıkan’ın 6 aydır başarıyla yürüttüğü 
Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Plat-
formu dönem başkanlığı süresi sona erdi. 
Alafabetik sıraya göre belirlenen 6 ay sürecek 
dönem başkanlığına Fethiye Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ge-
tirildi. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu dönem başkanlığını 2015 yılı 
haziran ayı toplantısına kadar Fethiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soy-
demir yürütecek. Platformun sekretaryası 
ise yine FTSO tarafından yürütülecek.

TOBB’dan Ak Saray Ziyareti
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
365 Oda ve Borsa Başkanı ile bir-
likte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zi-
yaret etti. Ziyarete Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan da katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 81 il, 160 ilçeden 
gelen 365 Oda ve Borsa Başkanı 
ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu basın mensup-
larına ziyarete ilişkin yaptığı açıkla-
mada “Hayırlı olsun ziyaretiyle 
beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla ekono-
mik meseleler hakkında istişarelerde bu-
lunduk. Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını 
bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakla-
şımından ev sahipliğinden dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanın tek tek bütün 
başkanların ellerini sıktığını söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, Saray’da gezebilme fırsatları 
olduğunu bildirerek, “Türkiye için onur verici 
gurur verici. Türkiye’nin Cumhurbaşkanının 

yabancı ülkeler nezdinde ki gösterebileceği 
güzel bir yer olmuş. Bundan da büyük 
memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Her yıl bir kültür eserini ülkemize 
kazandırma projesi kapsamında 2 eser-
lik  Dede Korkut Hikayelerini günümüz 
Türkçesiyle sadeleştirilerek basımın 
yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Eser-
lerin aslı Vatikan Kütüphanesinde bulu-
nuyor. İlk basımını Cumhurbaşkanımıza 
sunma imkanı bulduk” dedi.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
hazırlanan “FTSO Çalışanları ile Başarıyor” adlı 
proje Güney Ege kalkınma Ajansının Teknik 
Destek Programından 15 Bin Lira tutarında 
hibe desteği aldı. 2 ay sürecek “FTSO Çalışanları 
ile Başarıyor” adlı projeyi başlatan imzalar 
atıldı. 3 Aralık Çarşamba Günü Denizli’de bulu-
nan GEKA Merkezinde gerçekleştirilen törende 
hazırlanan protokolü GEKA Genel Sekreteri Sü-
leyman Alata ve FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin imzaladı.  Proje insan kaynaklarının daha 
iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla alınacak 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

FTSO tarafından hazırlanan “FTSO 
Çalışanları İle Başarıyor” adlı proje ile hizmet 
kalitesinin arttırılması ve aynı zamanda hizmet 
kalitesinin kaynağı olan insan kaynaklarının 
iyi yönetilmesi, “İnsan Kaynakları Yönetimi”ne 
ilişkin tüm süreçlerin oluşturulması ve bu 
alandaki sürekli iyileştirme faaliyetlerinin 
odanın kurumsal refleksi haline getirilmesi 
amaçlanıyor.  Ayrıca FTSO’da istihdam edilen 
İnsan Kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi 
ile FTSO üyelerine sunulan hizmet kalitesinin,  
çeşitliliğinin artırılması ve dolayısıyla üye mem-
nuniyetinin sağlanması ile hem FTSO’ya hem 
de bölgeye katma değer sağlanması planlandı.

“FTSO Çalışanları İle 
Başarıyor” 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından yürütülen Avrupa Birliği fonlarından 
hibe desteği alan Meslek Lisesi İş’inin 
Güvencesi projesi kapsamında oluşturulan 
Fethiye Mesleki eğitim ve İstihdam Komi-
tesi ikinci toplantısını 30 Aralık 2014 Salı 
günü gerçekleştirdi. FTSO Meğri Salonunda 
saat 10.00 da başlayan toplantıda proje 
kapsamında son bir ayda yapılan faaliyetler 
anlatıldı. Toplantıda hangi alanlarda ara 
eleman ihtiyacı olduğunu gösterecek Fethi-
ye İşgücü Piyasası analizi için hazırlanan 
anket soruları görüşüldü. Aynı zamanda 
proje kapsamında okullarda yapılacak olan 
“Öğrenci Medya Takip Alışkanlıkları ve 
Meslek Seçimi Tercihleri Anketi” ele alındı.
İş sdünyası ile eğitimciler bir araya geldi

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hasan Doğan, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, 
İMO Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, 
SMMMO’dan Rıza Aydın, Mimarlar Odası  
Fethiye Temsilciliğinden Çiğdem Özel, 
TÜRSAB Batı Akdeniz BYK’dan Turgut 
Kahya, Esnaf Odası, FETOB ve İşkur tem-
silcileri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, Fethiye ve 
Seydikemer’de mesleki ve teknik eğitim 
veren okullardan müdür veya müdür 
yardımcısı düzeyinde temsilciler katıldı.  

Toplantıda MELİG Proje Koordina-
törü Meltem Şimşek slayt eşliğinde bir 
aylık süreçte yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Meltem Şimşek, Turizm Otel-
cilik Okuluna 225 adet demirbaş alımının 
yapıldığını dile getirdi. Fethiye işgücü piya-
sası analizinin yapılması için  FTSO ile 
TEPAV arasında 04 Aralık 2014 tarihinde 
sözleşme imzalandığını belirten Şimşek,  
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 

tarafından hazırlanan anket  hakkında bilgi 
verdi. Ankette yer alan sorularını görüşen 

komite üyelerinin önerileri alındı.
Meltem Şimşek  40 işgünü sürecek 

çalışmada, anket sonuçları doğrultusunda 
Fethiye’deki işverenlerin hangi alanda 
elemana ihtiyaçları olduğunun ortaya 
konacağını ve Fethiye’de mesleki eğitime 
piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yön 
verileceğini dile getirdi. Toplantıda, Öğrenci 
Medya Takip Alışkanlıkları ve Meslek Seçimi 
Tercihleri Anketi hakkında da bilgi verildi. 
MELİG Projesinin hedef kitlesinde yer alan 
ortaokul son sınıf öğrencilerinin, sosyal med-
ya takip ve kullanım alışkanlıklarını, meslek 
liseleri hakkındaki bakış açılarını, meslek 
seçimi eğilimleri konusunda bilgi almak 
amacıyla hazırlanan anket soruları komite 
üyeleri ile paylaşılarak önerileri alındı.

Ayrıca proje kapsamında okullarda 
mesleki eğitimi anlatacak tiyatro oyunlarının 
ihaleye çıktığı belirtilen toplantıda, Fethiye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, oy-
nanacak olan ilk tiyatro oyununda FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ile birlikte sahnede ol-
mak istediğini dile getirdi.

Komite üyeleri toplantı sonunda bir 
sonraki toplantının tarihini belirleyerek 
ayrıldı. Komite üyeleri toplantı sonrası 
FTSO yemekhanesinde birlikte yemek 
yediler.

İstihdam Sorununun 
Röntgeni Çekilecek

Ağbaba’dan FTSO ziyareti
CHP Yerel Yönetimlerden Sorum-

lu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba, konferans için 
geldiği İlçemizde başarılı çalışmalarını 
duyduğu Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasını da ziyaret etti. 

13 Aralık Cumartesi günü konfer-
ans vermek için Fethiye’ye gelen CHP Ye-
rel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, konferansın ardından Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. 
Veli Ağbaba’ya CHP Muğla Milletvekilleri 
Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Mustafa Öz-
türk ve CHP Fethiye İlçe Başkanı Ali Özgür 
Kullukçu eşlik etti. Veli Ağbaba, FTSO’nun 
başarılı çalışmalarını önceden duyduğunu 
ve bu nedenle FTSO’yu ziyaret ederek yö-
neticileriyle tanışmak istediğini ifade etti.

Oldukça samimi bir atmosferde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan ve Genel Sekreter Füsun 
Şahin, CHP’li heyete FTSO’nun çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler.

FTSO’nun Meğri Ticaret ve Sanayi 
Odası ismi ile 1901 yılında kurulduğunu 
belirten Akif Arıcan,  A seviye akredite 
olmasının ardından “EFQM Mükemmellik 
Modeli”ni, uygulayan ilk Ticaret ve Sanayi 
Odası olduğunu söyledi. 

Veli Ağbaba’ya Fethiye 
ticaretine ilişkin sayısal veriler 
de sunan Başkan Arıcan, Hal 
birliğinin kurulması, zincir mar-
ketlere sınırlama getirilmesi, Kaya 
köyünün restorasyonu, körfezin 
temizlenmesi ve derelerin ıslahı, 
Fethiye Kruvaziyer Limanı’nın 
yapılması, AVM’nin şehir dışına 
yapılması, Göcek Tüneli ücretleri 
ve ikinci tünel yapımı, Fethiye’ye 

4 yıllık fakülte kazandırılması, Babadağ 
teleferik projesinin hayata geçirilmesi 
için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
de FTSO tarafından yürütülen projelere 
ilişkin detay bilgiler aktardı. Şahin, 
FTSO’nun aidatının düzenli ödeyen 
üyelerin bir yasadaki düzenlemeden ötürü 
mağdur edildiğini ve bu mağduriyetin gi-
derilmesi için anayasa Mahkemesine bi-
reysel başvuruda bulunan ilk ticaret ve 
sanayi odası olunduğunu belirtti.

MELİG projesi hakkında da detaylı 
bilgi veren Şahin, bu projenin tüm ülkeye 
örnek olacağına inandıklarını söyledi.

Veli Ağbaba, yapılan sunumun 
ardından FTSO’nun başarılı çalışmalarını 
önceden de duyduğunu belirterek, bu 
çalışmaları imza atan FTSO yönetici ve 
çalışanlarını tebrik etti.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Veli Ağbaba’ya ve Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Gürün’e hediye verdi.

İkinci toplantısını yapan  Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam 
Komitesi, MELİG Projesi kapsamında bir ay içinde yapılan çalışmaları 
görüştü.  Toplantıda proje kapsamına Fethiye’nin istihdam sorununun 
röntgenini çekecek işgücü piyasası analizi ile öğrencilerin iletişim konu-
sundaki eğilimlerinin öğrenilmesinin hedeflendiği anketler de ele alındı.

Şekerbank’tan Uygun Kredi
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Şekerbank arasında imzalanan protokol 
sayesinde FTSO üyeleri uygun geri öde-
meli kredi alabilecek. 

Protokolün imza törenine FTSO 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burhanet-
tin Tuna, Şekerbank Perakende Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, 
Şekerbank Bölge Müdürü Mustafa Özer, 
Şekerbank Fethiye Şube Müdür Mehmet 
Nuri Pihava, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Füsun Şahin katıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Burhanettin Tuna, 
kredi kullanımında işletme sahiplerini 
uyardı. Tuna, “Şekerbank Bölge Müdürümüz, 
Şube müdürümüz üyelerimize özellikle tu-
rizmcilere ve turizm tedarikçilerine uygun 
şartlarda kredi kullandıracaklarını belirt-
tiler. Bununla ilgili bir protokol imzaladık.   
İnşallah üyelerimiz için hayırlı olur. Ben her 
zaman öz sermayeden yanayım. Kredi can 

suyudur. Can suyu olarak düşünsünler. İyi 
kullansınlar. Ne kendilerini ne de piyasayı 
zora soksunlar.” dedi.

Krediler hakkında bilgi veren Mustafa 
Özer, “İçinde sadece turizm işletmeleri 
dediğimiz oteller yok; bunun yanında turizm 
yöresinde çalışan esnafımız, ticari işletmeler 
de var. Kredi ödeme planları tamamen o 
yörenin özelliğine göre yapıldı. Bu sektörde-
ki ilk uygulama. Kredi ödemesi 18 ay sonra 
başlayabiliyor. Sezonsal ödemeli krediler-
imiz var. İş sadece kredi değil. Maliyetler-
imizi de aşağı çekmemiz lazım. Çok özel bir 
turizm paketi oluşturduk. İçinde 30 havale 
ve EFT var, 5 tane çek karnesi olan 2 bin 
lira değerindeki paketi 190 liraya indirdik. 
Buradaki turizm işletmeleri klimalarını, 
mobilyalarını yenilemek için tedarikçil-
erle yüzde 5’lerden 25’lere kadar giden 
anlaşmalar yaptık. Şekerbank olarak da bu 
yıl elimizden geldiği kadar sektöre destek 
olmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Proje birimin oluşturulmasının ardından bir yıl içinde hazırlanan 4 
projesine hibe desteği alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, hibe desteklere 
bir yenisini daha ekledi.  GEKA’dan 15 Bin Lira hibe desteği alan “FTSO 
Çalışanları İle Başarıyor” adlı projeyi başlatan imzalar atıldı.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

FTSO Haberler


