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Muğla’nın Büyükşehir 
olmasının İlçemize yansımaları 
konferansı 17 Ocak Cuma Günü 
FKM’de yapıldı. 

Sorunların çözümü için 
Ankara yerine Muğla’ya gidileceğini 
belirten Doç. Dr. Yusuf Erbay, “Muğla 
Büyükşehir belediye meclisinde sizi 
temsil eden meclis üyelerini olacak. 
Bu bir şanstır” diye konuştu.
                                            Sayfa 3’de

Siyasilerden 
sorunların 

çözümü için 
destek istediler

2010 yılından beri (6. 
Dönem) TOBB’un akredita-
syon sisteminde yer alan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, en 
alt kategori olan C derecesi ile 
başladığı yolculuğunda geçen yıl 
6. dönem akredite olan oda ve 
borsalar arasında en yüksek puanı 
alarak akreditasyon seviyesini A’ya 
yükselti.
                                       Sayfa 10’da

Yaklaşan yerel seçimler 
için FTSO’ni ziyaret eden  CHP 
MUğla  Büyükşehir Belediye 
Başkanı Adayı Osman Gürün ile 
MHP Fethiye Belediye Başkanı 
Mehmet Üyük’e, ilçemizin 
çözüm bekleyen sorunları 
iletilerek seçilmeleri halinde 
çözümü için destek istediler.                 

                    Sayfa  8 - 9’da

Girişimcilik Eğitimi Kayıtları Başladı

FTSO’ya 1.5 Milyon Lira Hibe Desteği

Fethiye ekonomisinin büyümes-
inin önünde engel olarak 
görülen sorunların çözümü 

için çalışma yapan Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasınca, 4 proje için yaklaşık 1.5 
milyon lira tutarında hibe desteği alındı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
GEKA’nın altyapı, teknik destek ve 
doğrudan faaliyet desteği olmak üzere 3 
alanda açtığı teklif çağrılarının üçünden 
de destek alırken dördüncü hibe destek 
ise Avrupa Birliğinden geldi. FTSO proje 
birimince hazırlanan projeler ve aldıkları 
hibe destek miktarı ise şöyle; GEKA’dan 
Turizm Altyapı çağrısından alınan 
Rotamız Babadağ 750 bin lira, teknik 
destek çağrısından alınan EFQM Mükem-
mellik Modeli eğitimleri için 15 bin lira, 

Doğrudan faaliyet desteği çağrısından 
Fethiye Kruvaziyer Projesi Fırsat Ana-
lizi Projesi için 66 bin lira, Avrupa 
Birliği’nden alınan kısa adı MELİG olan 
Meslek Lisesi İş’inin Güvencesi konulu 
projeye 241 bin Avro. 

FTSO proje birimi tarafından bir 
yıl içinde hazırlanan 4 projenin hibe 
desteği almasının ardından, diğer kurum 
ve kuruluşlara örnek oluşturacak niteliğe 
büründüğüne dikkat çekiliyor.  

Projelerin basına tanıtıldığı 
toplantıda konuşan FTSO Genel Sekreteri 
Füsun Şahin, özellikle MELİG Projesinin 
halka inme aşamasında basının desteğine 
ihtiyaç duyduklarını belirterek basın 
kuruluşlarından destek istedi.   

                                                    Sayfa 6- 7’de

2014– 2017 
Stratejik Planında 
“Sürdürülebi-
lir İş Yaşamı ve 
Girişimcilik Ortamı 
Oluşturmayı”  hedef 
olarak belirleyen 
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasınca, 
03-13 Mart 2014 
tarihler arasında 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzen-
leniyor. Fethiye’de girişimciliğin desteklen-
mesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 

kurulmasını hedefleyen eğitimden küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ile yeni girişimciler yararlana-
bilecek. Eğitim için kayıtlar başladı.  Sayfa 4’de

FTSO Akreditasyon 
Seviyesini A Sınıfına 
Yükseltti

Büyükşehirin 
getireceği 
yenilikler 
anlatıldı
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makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
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Oda ziyaretlerinde işbirliği konuşuldu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu üyeleri  oda seçimler-
ini gerçekleştiren  Fethiye Şoförler ve 
Otomobilciler Odası, Fethiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Fethiye Seyyar 
Pazarcılar ve Manavlar Odasını ziyaret 
ederek yeni yönetim döneminin hayırlı 
olmasını dilediler. 

23 Ocak Perşembe günü yapılan 
ziyaretlere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Başkan 
yardımcıları Burhanettin Tuna, Günay Özütok 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz 
katıldı. FTSO Yönetimi sırasıyla Fethiye 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayri 
Topçu, Fethiye Seyyar Pazarcılar ve Manav-
lar Odası Başkanı Adem Hıra ve son olarak 
Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Mehmet Soydemir’i oda binalarında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.   

Oldukça samimi bir atmosferde geçen zi-
yaretlerde Akif Arıcan, Odalarla işbirliği içinde 
Fethiye’nin sorunlarının çözülmesi için çaba 
sarf etmeye devam edeceklerini belirterek “Sivil 
toplum kuruluşu olarak ortak akıl çerçevesinde 
hareket etmemiz gerekiyor. Birlikte hareket 
edersek başta iktidar olmak üzere yönetimler 
tarafından ciddiye alınırız. Birlik ve beraberlik 
içinde ortak sorunlarımızın çözümü için çaba 
sarf etmeliyiz. Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak üzerimize düşen göreve hazırız” 
diye konuştu. 

Fethiye’ye Fakülte kazandırmanın bu 
tür ortak aklın bir meyvesi olduğunu belirten 
Akif Arıcan,  hep birlikte verilen emekler 
doğrultusunda herkesin faydasına olacak bir 
okulu Fethiye’ye kazandırmayı başardıklarını 
söyledi. 

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.

FTSO Heyeti Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ile birlikte.

FTSO Heyeti, Fethiye Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra ve ekibi ile birlikte.

FTSO Heyeti, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayri Topçu ve ekibi  ile birlikte.

Büyükşehirin getireceği yenilikler irdelendi

Muğla’nın Büyükşehir olmasının İlçemize 
yansımaları konferansı 17 Ocak Cuma 
Günü FKM’de yapıldı. Muğla İli Büyükşehir 
olurken Fethiye’nin durumu ne olacak? Yeni 
yapılanmada ilçemizi neler bekliyor? Hangi 
işlerimizi Fethiye’de yapabilecek, hangileri 
için Muğla’ya gideceğiz? Gibi sorulara cevap 
aranan konferansa konuşmacı olarak katılan 
eski Yalova valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, en 
önemli değişimi kentsel belediyecilikten alan 
belediyeciliğine geçiş olarak yorumladı.

Sorunların çözümü için Ankara yerine 
Muğla’ya gidileceğini belirten Erbay, “Muğla 
Büyükşehir belediye meclisinde sizi temsil 
eden meclis üyeleriniz olacak. Bu bir şanstır” 
diye konuştu.

FTSO tarafından düzenlenen ve 
konuşmacı olarak eski Yalova Valisi Doç. 
Dr. Yusuf Erbay’ın katıldığı “Muğla’nın 
Büyükşehir Olmasının İlçemize 
Yansımaları” konulu konferans yoğun ilgi 
gördü. Konferansta Muğla’nın Büyükşehir 
statüsü kazanmasının Fethiye için olumlu 
ve olumsuz yönleri hakkında bilgiler ver-
ildi. Konferansta kentsel merkezli belediye 
yönetiminden, tüm ilçe sınırlarında tek bel-
ediyenin hizmet verdiği alan belediyeciliği 
yönetimine geçiş hakkında bilgiler ver-
ilerek, Fethiye’de günlük yaşamın nasıl 
etkileneceği konularına da açıklık getirildi.

Çamköy Belediye Başkanı Bekir 
Eser, Çiftlik Belediye Başkanı Halil Doğan, 
Karadere Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 
Ölüdeniz Belediye Başkanı ve CHP Fethiye 
Belediye Başkanı Adayı Keramettin Yılmaz, 
MHP Fethiye Belediye Başkanı Adayı Me-
hmet Üyük, AKP Fethiye Belediye Başkanı 
Aday Adayı Muhsin Eryılmaz, FTSO Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, il genel meclis 
üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü tem-
silcileri ve vatandaşlar katıldığı konferansın  
açılış konuşmasını yapan FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Muğla’nın 
Büyükşehir olmasıyla birlikte Fethiye’de 
bazı değişikliklerin yaşanacağını, ancak 
vatandaşın bu değişikliklerden haberinin 
olmadığını söyledi. Arıcan, Büyükşehir 

kanunuyla hayatımızı 
etkileyecek 
değişiklikler hakkında 
bilgi sahibi olmak 
amacıyla konferansı 
düzenlediklerini belir-
terek “Yasayla Muğla 
Büyükşehir oldu. 
İlimizin büyükşehir 

belediyesinin sınırı il mülki sınırı haline 
gelmiş ve genişlemiştir. 

İlçemizin ise mülki sınırları biraz 
daralmış, ilçemiz ikiye ayrılarak bir ilçe 
daha kurulmuştur. Peki, ülkemizin önemli 
bir turizm kenti olan Muğla, “büyükşehir” 
statüsüne kavuşması ile  merkez ili ve 
ilçelerini neler bekliyor? Fethiye’nin sosyal, 
siyasi ve ekonomik hayatı bu değişiklikten 
nasıl etkilenecek?

Bu ve buna benzeri sorularımız Kanun 
çıktığından beri sorulmakta ve kulak-
tan duyma  bilgilerle cevaplanmaktadır. 
Ancak hepimizin içindeki sorular ve 
endişeler de devam  etmektedir. İşte 
bugün burada, Kanun’la yapılan yeni idari 
yapılanmada bizi nelerin beklediğini hep 
beraber öğrenecek ve değerlendireceğiz. 
Konferansımızın faydalı olmasını ve verimli 
geçmesini dilerim” dedi.

Konuşmasında Büyükşehir bel-
ediyesi ve alan belediyeciliği hakkında 
bilgiler veren Doç. Dr. Yusuf Erbay, kısa bir 
gelecekte tüm illerin Büyükşehir statüsüyle 
yönetilmeye başlanacağını düşündüğünü 
ifade etti. Kentsel belediyecilikten alan 
yönetimi belediyeciliğine geçiş yaşandığını, 
büyük şehir belediyelerinin devletten aldığı 
payın arttığını belirten Doç. Dr. Yusuf Erbay, 
“Büyükşehir belediyeleri diğer illere göre 
devletten daha fazla kaynak alacak. Fethiye 
şu anda % 2.85’lik dilimden pay alıyor. 
Muğla Büyükşehir olmasaydı, seçimden 
sonra %1.50’lik dilimden pay alacaktı. 
Muğla Büyükşehir olduğu için, seçimden 
sonra % 4.50 ‘lik dilimden pay alacak. Ne 
kadar fazla mali kaynağınız varsa o kadar 
fazla da hizmet alırsınız. Altyapı ve ulaşım 
gibi konular ilçe belediyelerinden alınıp 
büyükşehire verildi. İlçe merkezlerinde 
altyapı ve ulaşım konularında eşgüdüm 

merkezleri kurulabilir, ilçe belediye başkanı 
da bu kurula üye olarak katılabilir” dedi.

İlçe belediyelerinin hiyerarşik olarak 
Büyükşehir belediyesine bağlandığını 
belirten Doç. Dr. Yusuf Erbay, ilçe bel-
ediyelerin imar gibi konularda aldığı 
kararların Büyükşehir belediye meclisinde 
onaylanacağını, yapılan çalışmanın da yine 
Büyükşehir tarafından denetleneceğine 
dikkat çekti. Konuşmasında Fethiye 
özelinde turizm ve hizmet sektörüne 
ayrılan payın artacağına dikkat çeken 
Doç. Dr. Yusuf Erbay, “Fethiye’nin bir 
parçasının Seydikemer ilçesi olarak 
ayrılmasının ardından, turizm daha ön 
plana çıktı. Seydikemer’in ayrılmasından 
sonra, nüfus azalması nedeniyle alacağı 
paylar göreceli olarak bir miktar düşse de; 
geri kalan alanıyla Fethiye ilçesi daha da 
şehirleşmiş ve gelişmiş sahil kesiminden 
oluşacağından, taşıyacağı yük azalacaktır. 
Daha homojen bir yapıya kavuşacak olan 
ilçede turizme ve hizmetler sektörüne 
ayrılacak kaynaklar 
artacaktır.

İl özel idaresi 
kalktığı için ilk planda 
kırsal kesime gidecek 
hizmetlerde aksama 
yaşanabilir. İl özel 
idaresinin görevlerini 
Büyükşehir belediyesi 
yapacak. Belediyeler bölgesel yapının içine 
sokuluyor. Kentsel belediyecilik yerine alan 
belediyeciliği kuruluyor. Aslında takım 
oyunu için ideal bir sistem diyebiliriz. An-
cak bugüne kadar tüm yetkilerin merkezde 
toplanmasından şikayet ediliyordu ve şimdi 
yetkiler yine farklı merkezlerde toplanıyor 
şikayetleri de gelebilir. Önceden bir Ankara 
vardı, Şimdi 30 Ankara oldu. Önceden 
sorunlarınızın çözümü için Ankara’ya 
gidiyordunuz. Şimdi Muğla’ya gideceksiniz. 
Bir farkı var Muğla’da sizi temsil edecek 6 
meclis üyeniz ile bir de belediye başkanınız 
olacak. Bu anlamda seçilen kişiler çok 
önemli bir konuma geliyor” diye konuştu.

Yeni yasa ile Muğla’nın Büyükşehir 
olmasının Fethiye için büyük şans 
olduğunu belirten Erbay, “Geri dönüşü 
olmayan tahribatı yaşamayan Fethiye, 
yapılacak çalışmalarla şaha kalkabilir. 
Muğla’nın Büyükşehir olması bölgesel 
takım oyununu iyi oynarsa Fethiye için 
büyük şans olarak değerlendiriyorum. 
Büyükşehir ile birlikte proje geliştirme 
ve kaynak aktarma şansı var Yönetimi 
ve yerel yönetimleri derinden etkileyen 
bu yeni düzenleme dikkate alınarak, 
Fethiye için yeni bir “Master Gelişme Planı” 
yapılmasında fayda olabilir” dedi.

Konuşmanın sonunda Doç. Dr. Yu-
suf Erbay katılımcıların sorularını da 
cevapladı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
31.12.2013 tarih ve 26652 sayısında belirtilen 
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Başkanlığı’nın yazısı; 1593 Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunun aşağıda belirtilen maddeler uyarınca, 
anılan iş yerlerinin 05/07/2014 tarihine kadar 
hijyen eğitimi alması zorunlu kılınmıştır. Bu 
kapsamda belirtilen eğitimlerin alınması yine 
belirli yerlerden alınabilecektir. Söz konusu 
eğitimler için İlçe Halk Eğitim Merkezlerinde 
ve Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurmaları 
ÖNEMLE duyurulur. 
HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDEN; 
(05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete)
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıda be-
lirtilen iş kollarını kapsar:
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri. 
(Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merke-
zleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum 
yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri 
gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkân-
lar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım 
merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye 
satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, 
muameleye tabi tutulması veya depolanması ve 
benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri)
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal miner-
alli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, 
dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve 
güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilm-
esi uygun görülen diğer iş kolları.
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş 
yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen 
belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş 
yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hi-
jyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalış-
tırılmasından birinci derecede sorumludur. 
Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri 
ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.
MADDE 11 – (1) Her iş kolunun izin, onay, 
kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetler-
ini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu 
Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 
uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yüküm-
lülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. 
Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu 
maddelere uygun bulunmayan çalışanların her 
biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir 
ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
282 nci maddesine göre işlem yapılır.
1593 sayılı UMUMİ HIFZISSIHHA KA-
NUNU:  Madde 282–(Değişik: 23/1/2008-
5728/48 md.)
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı 
hareket edenler veya zorunluluklara uymayan-
lara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 
ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir.

HİJYEN EĞİTİMİ 
ALMAYAN 

İŞLETMELERİN 
DİKKATİNE

FTSO Haberler- Girişimcilik eğitimi sizi 
nasıl etkiledi, eğitimden önce ve eğitimden 
sonra işletme açma düşüncesinde nasıl bir 
değişim oldu?
Ç.O.- Daha önce bir işletme açtım ve 
kapattım. Hatta battım sayılır. Belirli bir za-
man sonra tekrar işletme açmayı düşündüm 
ama küçük bir işletme olsun istiyordum. 
Fazla masrafı olmayan, ağda ve cilt 
bakımı gibi işleri yapmayı düşünüyordum. 
Arkadaşlarımdan KOSGEB’in girişimcilik 
eğitimi verdiğini duydum. KOSGEB’e 
kayıt oldum ve eğitime katıldım. Çok 
iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İşletme 
muhasebesinden işletmede nelere dikkat 
edileceğine kadar birçok konuda bilgi aldık. 
Girişimcilik eğitiminden sonra işyeri açma 
fikri pekişti ve küçük bir işyerinin dışında 
orta ölçekli bir işletme kurdum. İşletmenin 
yavaş yavaş ama planlı ve kontrollü bir 
şekilde büyümesi için çaba sarf ediyorum. 
Eğitim almadan önce işletme muhasebesini, 
gelirini giderini hiçbir şeyini bilmiyordum. 
Biraz kara düzen düşünüyordum. Eğitim 
aldıktan sonra işletmeyi devam ettireceğime 
inandım ve bu işletmeyi almaya karar 
verdim. Geliri, gideri, masrafları daha iyi 
görebildiğim için gerçekçi düşünmeye 
başladım. İşletmeye yatırım yaparken, cihaz 
alırken seçici davranıyorum, ancak hiçbir 
müşterimi de geri döndürecek yatırımdan 
kaçmıyorum. Daha planlı ve programlı 
yatırım yapıyorum. Önceden işyerine 
fazla yatırım yapamıyordum, aslında 
planlama yapamadığım için korkuyordum 
ve işletmeyi büyütecek, yaşatacak yatırımı 
da yapamıyordum. İş hayatınızda, risklerin 
size ne getireceğini ya da ne götüreceğini 
bilirseniz korkmazsınız. 
Bir işletmenin kazanması, yaşaması için 
mesleğinizde her türlü hizmeti iyi bir 
şekilde vermenin yanında işletmenin 
sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayacak 
donanımı sağlamanız gerekiyor. Ben de bu 

donanımı Girişimcilik eğitiminde aldım 
diyebilirim. 

FTSO Haberler-Eğitim için başvurma fikri 
nasıl başladı, süreç nasıl gelişti?
Ç.O.- Arkadaşlarımdan KOSGEB’in 
girişimcilik eğitimi verdiğini duydum. 
Eğitimi FTSO organize ediyordu.
FTSO’ndan arkadaşlarla görüştük ve çok 
yardımcı oldular. Eğitim hakkında detaylı 
bilgi verdiler. FTSO’nın gerek ortamı 
gerekse çalışan arkadaşların ilgisi ve 
yaklaşımı çok iyiydi. FTSO’nda gerek kurs 
öncesi gerek kurs döneminde çok iyi bir 
yaklaşım gördüm. Arkadaşların tavrı ve 
yaklaşımı gayet samimi ve iyiydi. İşyeri 
açarken bir odaya kayıt olmak gerekiyor. 
Arkadaşlar kayıt ücreti daha ucuz diye 
esnaf odasına kayıt olun dediler, ancak ben 
FTSO’na kayıt oldum. Kayıt ücreti olarak 
ne kadar fazla ödendiğini bilmiyorum ama 
FTSO’na ödediğim ücreti hizmet olarak 
alacağımın farkındayım. 
Eğitim veren hocamız da çok iyiydi. Bize 
çok desteği oldu. Konuları çok iyi bir 
şekilde anlattı. 

FTSO Haberler- KOSGEB’den destek 
almayı düşünüyor musunuz?
Ç.O.- KOSGEB’den destek almak için 
proje hazırladım. Kısa bir süre içinde 
başvurumuzu yapacağız. Projemin kabul 
edileceğini umuyorum. Proje kabul edil-
irse yaklaşık 30 Bin liraya kadar destek 
alabileceğim.

FTSO Haberler- Eğitim sürecinde sizi en 
fazla etkileyen konu ne oldu?
Ç.O.- Eğitimde duymuştum ve çok 
şaşırmıştım. Bir restoran çay yüzünden 
batmış. Düşünün büyük bir restoran çok 
iyi iş yapıyor ama ücretsiz verilen çay 
yüzünden batabiliyormuş. 

“Tedirginlikten kurtuldum”
Çiğdem Ocak, güzellik salonunda 
başladığı çalışma hayatına Suna Duman-
kaya Doğal Kozmetik Ürünleri Güzellik 
Salonunun işletmecisi olarak devam edi-
yor. Yaklaşık 10 yıl çalışmasının ardından 
küçük çapta bir işletme açmış. İyi hizmeti 
vererek müşterilerini mutlu etmek 
için çaba sarf ederken, iyi gidiyor gibi 
görünen işlerin iyi gitmediği anlaşılmış.  
İşletmesini kapatmak zorunda kalmış. 
Arkadaşlarının yönlendirmesiyle FTSO 
ve KOSGEB’in ortaklaşa düzenlediği 
Girişimcilik Eğitimine katılmış. Daha 
bilinçli baktığı iş yaşamına, küçük 
bir işletme yerine biraz daha büyük 
çaplı bir işletme ile devam etme kararı 
almış. “İşletmenizin risklerinin size ne 
getireceğini ya da ne götüreceğini bil-
irseniz korkmazsınız. Girişimcilik eğitimi 
bana bunu kazandırdı” diyor. 

FTSO’dan Girişimcilik Eğitimi
Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak 

kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 24 saati atölye çalışmaları olmak üzere 
toplam 70 saat sürecek. Ücretsiz verilecek eğitim sonunda iş fikirlerini 
projelendiren girişimciler KOSGEB’ten 30.000 TL.’ye kadar hibe alabi-
lecekler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi için kayıtlar başladı. Kayıtlar 17 Şubat 2014 Pazar-
tesi günü mesai saati bitiminde sona erecek. Katılımın 30 kişi ile sınırlı 
olması nedeniyle eğitime katılacakların belirlenmesinde, KOSGEB 
yetkilileri tarafından sınav ve mülakat yapılacak. FTSO’ndan yapılan 
açıklamada kayıt ve geniş bilgi için Ela Işık Sinan ile iletişime geçilmesi 
istendi  614 11 15- 122 veya ela.sinan@fto.org.tr 

2013 yılında KOSGEB işbirliği ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yoğun talep 
görmüştü. Geçen yıl düzenlenen söz konusu eğitim sonucu 5 girişimci 
kendi iş planlarını hazırlayarak işletmelerini kurdu.  

FTSO tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitimini almadan önce 
işyeri açma konusunda tedirgin olan girişimciler aldıkları eğitiminden 
sonra işyerlerini açarak yollarına başarılı bir şekilde yürüyorlar.

FTSO Haberler- Girişimcilik eğitimi sizi 
nasıl etkiledi, eğitimden önce ve eğitimden 
sonra işletme açma düşüncesinde nasıl bir 
değişim oldu?
E.N.Ç.- KOSGEB ve FTSO’nın düzenlediği 
girişimcilik eğitimine katılmadan önce iş 
hayatı ile ilgili fazla bir bilgim yoktu. Daha 
önce resmi kurumlarda çalıştım, özel sektörde 
ve bir iki yerde çalıştım ama işletmenin mu-
hasebesi konusunda hiçbir şey bilmiyordum. 
Girişimcilik eğitimini aldıktan sonra işletme 
muhasebesi hakkında daha iyi bilgiye sahip 
oldum. Ben bir iş yeri açacağım dediğim za-
man kira, aylık giderler, gelir, bana kalan gibi 
bunların hesaplamasını yapabiliyorum. Geli-
rimle hem bu para bana yeter hem de işyerimi 

şu şekilde çevirebilirim diye hesap yapabili-
yorum. Şimdi o hesabı sürekli yapıyorum. 
Bunu yapabilmem açısından eğitimin bana 
çok faydası oldu. Gelirim belli, giderim belli, 
işletmemi ne kadarla döndüreceğim belli, 
ek masraflar ne kadar çıkar, iş yaşantısına 
daha geniş ve bilinçli bakmamı sağladı. İş 
yaşamında planlı ve bilinçli hareket etmeyi 
öğreniyorsunuz. Buda işletmemizin daha uzun 
ömürlü olmasını sağlar. Sadece Fethiye değil 
birçok yerde görüyoruz, bu ürünün kaç alıcısı 
var, kimlere hitap ettiği araştırılmadan, gerekli 
fizibilite çalışması yapılmadan bir umutla bir 
ihtişamla işletmeler açılıyor, sonuç maalesef 
hüsran oluyor. Bir çok şirket bu nedenle batıp 
gidiyor. Benim küçük bir işyerim var ve bu 

hesapları yapmak benim için çok önemli. 
Sağlam adımlarla yürümek istiyorum. Bu 
anlamda düşündüğümde girişimcilik kursunun 
büyük faydasını gördüm. En azından şimdi 
öngörülü ve bilinçli gidiyorum. Şurada şunu 
yapmam lazım, şurada şöyle olması lazım gibi. 
FTSO Haberler- Eğitim için başvurma fikri 
nasıl başladı, süreç nasıl gelişti?
E.N.Ç.- Bir tanıdığım KOSGEB’in desteğini 
almıştı. İşyeri açmaya karar verdiğimde gidip 
kayıt olmam gerektiğini söyledi. Bu kursu 
veren çeşitli yerler vardı, bunlardan birisi de 
FTSO’ydı. Oraya da başvurdum. Muğla’da 
ssk vardı. Bir zaman sonra KOSGEB’den 
aradılar girişimcilik eğitimi açılacak dediler. 
FTSO’nda verilen eğitimlere katıldım. 
FTSO’na daha önce hiç gitmemiştim ilk kez 
girişimcilik kursu nedeniyle gittim. Kurs 
öncesinde ve kurs süresince çok ilgiliydil-
er.  FTSO’ndaki arkadaşlarda ilk başvuru 
yaptığımız dönemde de bizi çok iyi bir şekilde 
bilgilendirdiler. Konuyu detaylı bir şekilde 
anlatmışlardı. Resmi kurumda çalışanların 
tavrı o kuruma sempati duymanıza ya da 
sevmemeniz konusunda çok önemlidir. Bu 
anlamda arkadaşların tutumu ve yaklaşımı 
çok iyiydi. Kursu veren kişi de çok iyiydi. 
Başka yerde kursa gidenlerle konuştuğumda 
soruyordum neler yapıyorsunuz şunları şunları 
yaptınız mı diye. Burada aldığımız kurs kadar 
iyi olmadığını anladım. 
FTSO Haberler- KOSGEB’den destek 
almayı düşünüyor musunuz?
E.N.Ç.- KOSGEB’den destek almayı 
düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç ay içe-
risinde değil. Biraz uzun vadeli, ayakları yere 
basan düşüncelerle devam etmek istiyorum. 
İyi hesap yaparak o desteği almak istiyorum. 
FTSO Haberler- Eğitim sürecinde sizi en 
fazla etkileyen konu ne oldu?
E.N.Ç.- Hep şu ihmal ediliyor. Nasılsa 
işyeri sahibiyim benim maaşım olmasa da 
olur mantığıyla hareket ediliyor. Bu mantık 
günümüzde işe yaramıyor. Çok önemli bir 
konu ve hep ihmal ediliyor. Bunu görmemi 
sağladı. Düşündüğümde çevremizde de 
çoğu kişinin hiçbir şekilde kendine bir maaş 
ayırmadığını gördüm. Sonra bu insanların 
durumu kötüye gidiyor. Düşünüyorsun neden 
kötüye gidiyor, nerede yanlış yapıldı diye. 
İlk başta bunlar hesap edilmediğinde yanlış 
yapılmış oluyor.
FTSO Haberler- Yeni işyeri açacak kişilere 
önerileriniz var mı?
E.N.Ç.- İşletme açacak kişilerin 
girişimcilik kursu gibi kurslara katılması 
çok önemli ve katılmalarını tavsiye edi-
yorum. Kurslarda hiç bilmediğiniz çok 
farklı noktaları gösterebiliyor. İşyeri 
açarken her şeyi düşünemeyebiliyorsunuz, 
düşündüğünüzü zannediyorsunuz ama 
düşünemeyebiliyorsunuz. Bu kurslara 
katılmak size farklı farklı bakış açıları sağlıyor. 
Bu bakış açıları iş yaşamına atıldığınızda size 
çok daha faydalı oluyor. Kazanımları çok 
fazla.

Emine Neslihan Çalış, Balıkesir 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. 
Daha önce çeşitli kamu kuruluşlarında 
ve özel sektörde mimar olarak çalışmış. 
İşletme açma fikri; geliri, gideri, mu-
hasebesi, yatırımı derken hep tedirginliğe 
itmiş. Tedirginlik FTSO ve KOSGEB’in 
ortaklaşa düzenlediği “Girişimcilik 
Eğitimine” kadar da devam etmiş. 

Eğitimde aldığı işletme muhasebesi, 
gelir gider, işletme riskleri ve çözüm öner-
ileri gibi derslerin ardından tedirgin eden 
düşüncelerden kurtulmuş. Sivriler İş Hanı 
3. katta bulunan Biblo Tasarım Mimarlık 
Ofisini açan Emine Neslihan Çalış, 
işletmesini büyütmeyi hayal ediyor ancak 
ayakları yere basan hayaller kurarak.  

Emine Neslihan Çalış: Biblo Tasarım Mimarlık Ofisi

Çiğdem Ocak: Suna Dumankaya Doğal Kozmetik Ürünleri Güzellik Salonu



30 Ocak Perşembe Günü saat 
11.00’de FTSO Likya Salonunda hibe 
desteği alınan projelerin basına tanıtımının 
yapıldığı toplantıya Fethiye’de bulunan 
tüm yerel basın 
kuruluşlarının tem-
silcileri ile ulusal 
haber ajanslarının 
temsilcileri katıldı. 
Toplantıda pro-
jeler hakkında 
sunum yapan 
FTSO Genel Sekre-
teri Füsun Şahin, 
Proje biriminin 
oluşturulmasının ardından peş peşe alınan 
hibe kredilerin, proje biriminin gerekliliğini 
gözler önüne serdiğini söyle-di.  Şahin, 
proje biriminin oluşturulması sürecinin 
2009- 2013 yılı stratejik plan çalışmalarına 
dayandığını belirterek “2011 yılında zayıf 
yönlerimizin güçlendirilmesi için proje 
birimi kuruldu” dedi.  

Açıklamasında alınan hibe krediler ve 
hangi sorunların çözümü için adım atıldığı 
hakkında da bilgiler veren Füsun Şahin, özel-
likle Meslek Lisesi İşinin Güvencesi Projesinin 
ülke geneline örnek olacak nitelikte olduğuna 
dikkat çekerek, halka inme aşamasında basın 
kuruluşlarından destek istedi. 

İlçemizde işletmeler ile mesleki ve 
teknik eğitim veren okullar arasındaki 
bağın kurularak birçok sorunun ortadan 
kaldırılmasını hedefleyen Meslek Lise-
si İş’inin Güvencesi projesi ile Avrupa 
Birliğinden yaklaşık 241 bin Avro hibe 
destek alındığını belirten FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin, “Çalışma ve So-
syal Güvenlik Bakanlığının açtığı bu hibe 
çağrısının temel amacı, mesleki ve teknik 
eğitimin kalitesinin artırılmasıdır. İlçemizde 
mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile 
işletmeler arasında bağ yok. İş dünyasının 
ihtiyacı olan ara eleman için yeni bölümler 
açılması veya mevcutların kapasitesinin 

geliştirilmesi gerekiyor.  Mesleki ve teknik 
eğitimin kalitesi yeterli değil, çok ciddi 
altyapı ve ekipman eksikliği var. Ailelerin 
mesleki ve teknik eğitime yaklaşımı olumlu 

değil. Hazırlayacağımız projede 
öncelikle mesleki ve teknik 
eğitimin hem öğrenme ortamının 
iyileştirilmesi, hem öğretmenlerin 
ve müfredatın iyileştirilmesi, 
hem mesleki ve teknik eğitimin 
öğrenci açısından daha cazip hale 
getirilmesi, hem de özel sektör 
ile okullar arasında işbirliğinin 
sağlanması gerekiyordu.

Bu sorunların ortadan 
kaldırılmasıyla hem işletmeler ihtiyacı olan 
nitelikli elemana kavuşur, hem de gençler 
doğru meslek seçimine yönlendirilip daha 
bilinçli olarak yetişirler düşüncesiyle kısa 
adı MELİG olan Meslek Lisesi İşinin Güvenc-
esi projesini hazırladık ve başvurumuzu 
yaptık. Projemiz kabul edildi. Mesleki 
Lisesi İşinin Güvencesi projesi ile turizm 
sektörünün ihtiyacı  olan mutfak ve servis 
dallarında eğitim kalitesini artırılması, 
meslek liseleri ile işletmeler arasında köprü 
kurulması ve  mesleki eğitim konusunda 
farkındalık yaratılması hedef-leniyor.

Proje kapsamında Fethiye Turizm ve 
Otelcilik Okulunun mutfağına yaklaşık 30 
bin Euro’luk demirbaş alınacak. Son sınıf 
öğrencileri Antalya’da yapılan uluslararası 
mutfak ve konaklama ekipmanları ihtisas 
fuarına götürülecek. Öğretmenler de mesle-
ki ve teknik bilgilerinin yenilemesi amacıyla 
İstanbul’da bulunan mutfak sanatları 
akademisine götürülecek. Proje kapsamında 
bilboardlarda mesleki eğitim ile ilgili ilanlar, 
hazırlanan kamu spotları yerel televizyonlar 
ile sosyal medyada yayınlanacak, köylerde 
tiyatro oyunları sergilenecek, okullara 
afişler asılacak, farkındalık çalışması yoğun 
bir şekilde devam edecek. 

Meslek Lisesi İş’inin Güvenc-
esi projesinin süresi 12 ay. Toplam bütçe 

267.682,86 avro. AB’den 240.914,57 avro 
katkı alınacak.   Fethiye Otelcilik Turizm ve 
Ticaret Meslek Lisesi ile Fethiye Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi MELİG Projesinde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının proje 
ortakları olacak” dedi. 

Okullarla özel sektör arasında 
yaşanan kopukluğu “Üyelerimiz bize satış 
elemanına ihtiyacımız var diyor. Ya da gar-
son ve mutfak elemanı diyor. Mesleki okullar 
garson, mutfak elemanı ya da satış elemanı 
alanında bölüm açsınlar diyorlar. Okullara 
bakıyoruz sekreterlik bölümü açmışlar. 
Piyasada sekretere ihtiyaç yok ki. Okul 
yönetimi kendi arasında hangi bölümün 
açılacağına karar verip açıyor. Okulların 
özel sektörle bağı yok. Aslında karar verme 
sürecinde esnaf odası, ticaret odası gibi 
meslek kuruluşlarıyla beraber bir platform 
oluşturularak karar verilmesi gerekiyor” 
şeklinde açıklayan Füsun Şahin, “Öncelikle 
mesleki ve teknik eğitim veren okullarla 
özel sektör arasında bir bağ yaratmalıyız 
dedik. Onlar birbiriyle konuşur olmalı, aynı 
platformda oturmalılar ve sektörün ihtiyacı 
ne, okulların ihtiyacı ne bunlar konuşulmalı 
dedik. Okulların ciddi altyapı ve donanım 
ihtiyaçları var, uygulamalı eğitim yapa-
cak işletme bulamıyorlar. Bunun dışında 
Muğla’da il istihdam ve mesleki eğitim 
komitesi var. Valinin başkanı olduğu komisy-
onda İşkur temsilcileri var, Odalardan 
temsilci çağırıyorlar. Burada okulların 
müfredatı belirleniyor. Hangi bölümlerin 
açılması gerektiği belirleniyor. Ama meslek 
kuruluşları böyle bir komisyonun bu şekilde 
çalışması gerektiğinin farkında değil. Yani 
bizim ilçeden il’e bu bilgiyi aktarmamız 
gerekiyor. Buradan bilgi gitmiyor, şimdi 
komisyon işlevsiz. Yasada kurulmuş ama 
işlevsiz. Burada bir yapı kurmamız gere-
kiyor dedik ve bu projeyle şöyle bir yapı 
kurduk; Fethiye’deki tüm mesleki eğitim 
kurumlarını kuracağımız platformun içine 
alacağız. Turizm Otelcilik Okulu, Endüstri 

Meslek Lisesini, Kız Meslek Lisesini alacağız, 
Milli Eğitim Müdürü gelecek esnaf odası, 
ticaret odası gelecek, onların da temsilcileri 
olacak, bunlar her ay toplanacak. Sektörel  
ihtiyaç analizleri yapılacak, hangi ara ele-
mana ihtiyaç var belirlenecek. Bu platform-
da hangi bölümlerin açılacağı belirlenecek. 
Bu projeyle özel sektör ile okulların bağı 
kurulacak” dedi.

Stajyer öğrencilerin dağıtılmasında 
yaşanan sorunun ortadan kaldırılması için 
bir web sayfası hazırlanacağını belirten 
Şahin “Bu web sayfasında staj yapacak 
öğrencilerin listesi olacak, stajyer isteyen 
işletmelerin listesi olacak. Öğrenciler staj 
yapacakları işletmeleri seçebilecekler 
ve staj yaptıkları işletmeler hakkında 
yorumları olacak. İşletmelerinde öğrenciler 
hakkında yorumları olacak. Burada okul, 
işletme, öğrenciler bu sanal platformda bir 
araya gelecekler” dedi. 

Gençlerin mesleki ve teknik eğitimi 
tercih etmediğini belirten Şahin, “Herkes 
üniversiteye gitmek istiyor. Keza aileleri de 
öyle. Mesleki rehberlik konusunda maale-
sef milli eğitim bu alanda güçlü değil. Ülke 
genelinde böyle. Oradaki rehber öğretmen 
öğrencilere psikolojik danışmanlık gibi hizmet 
veriyor. Mesleğe yönlendirme işlevi biraz 
geride kalıyor. Proje kapsamında çocuklar 
ilköğretim aşamasındayken mes-leklerin 
tanıtımın yapılacak. Doğru meslek seçimi nasıl 
yapılır bu konuda seminerler düzenleyeceğiz. 
Mesleki ve teknik eğitim veren okulları ziyaret 
ettireceğiz. Bu çocuklara meslek seçiminin 
önemi konusunda il-ginç bir film var onu 
seyrettireceğiz. Meslek seçiminin önemi konu-
sunda anne babaların, velilerin, köy halkının 
katılacağı tiyatro gösterimi hazırlayacağız. 
Afişler hazırlayacağız, billboardlar 
hazırlanacak, televizyonlarda yayınlanacak 
kamu spotları hazırlanacak. 

Gezici tiyatro ekibince temsiller veri-
lecek. Köyün muhtarından ailelere, çocuklara 
herkes izleyecek. Bağlıağaç, Alaçat, Esenköy, 
Güneşli, Karadere, Kemer, Eşen, Ortaköy, 
Zorlar’da meslek seçiminde farkındalık 
yaratmaya çalışacağız. Doğru mesleği 
seçmek gerekiyor. İlçemizdeki işletmelerin 
nitelikli ara elemana ihtiyacı var. Nitelikli 
eleman yetiştirmenin yolu akıllı çocukların 
hepsinin üniversite tercihi yapması değil, 
mutlu olabileceği meslek-leri seçmesidir. 
Bunun için farkındalık yaratacağız. Bunların 
yanında farkındalık çalışması kapsamında 
kırsal kesimden ilköğretim aşamasında 
yaklaşık 20 öğrenciyi, önceliği kız öğrencilere 
vererek, Fethiye’de mesleğinde öne çıkmış 
meslek koçlarının yanında bir ay tutacağız. 
Bu çocukların yemek parasını, yol parasını 
verip cebine de harçlık koyacağız. Örnek 
olarak harita teknikeri ne yapar, yanında onu 
öğrenecek.  Çocuklar mesleklerle ilgili bilgi 
sahibi olacak” dedi. 

Proje kapsamında Turizm Otelcilik 
Okulunun mutfağına demirbaş alınacağını 
belirten Şahin, “İşkur ile görüşmemizde 
Fethiye’de en çok ihtiyaç olan alanın servis 

ve mutfak elemanı olduğunu gördük. Bunları 
Fethiye Turizm ve Otelcilik Okulu yetiştiriyor. 
Fethiye Turizm ve Otelcilik Okuluna destek 
vermemiz, eğitim koşullarını yükseltmemiz 
lazım. Proje kapsamında Fethiye Turizm ve 
Otelcilik Okulunun mutfağına 30 Bin Euro’luk 
demirbaş alacağız. Bunun dışında son sınıf 
öğrencilerini Antalya’da yapılan uluslararası 
mutfak ve konaklama ekipmanları ihtisas 
fuarına götüreceğiz. Öğretmenlerin de mesleki 
ve teknik bilgilerini sürekli yenilemesi gereki-
yor. Öğretmenleri de İstanbul’da bulunan mut-
fak sanatları akademisine götüreceğiz. Fethiye 
Turizm ve Otelcilik Okulu öğrencileri ile 
işletmecileri buluşturup 108 saat uygulamalı 
eğitim yaptıracağız. Buradaki başarılı 
çocukların staj yaptıkları o işletmelerde istih-
dam sağlaması için ortam sağlayacağız” dedi. 

ROTAMIZ BABADAĞ PROJESİ
GEKA turizm altyapısının iyileştirilmesi 

konusunda proje çağrısında bulunmasının 
ardından hazırlanan Rotamız Babadağ 
Projesi ile 750 bin lira hibe desteği aldıklarını 
belirten Füsun Şahin, “Projenin 1 milyon lira 
bütçesi var. 750 bin lira hibe desteği aldık. Bu 
çalışmalara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odanın 
katkısı 250 bin lira. Babadağ turizm bölgesi 
ve altyapı sorunları var. Altyapı sorunlarının 
başında yol geliyor, alternatif pist yapılması 
geliyor. Babadağ’ın özel bir kitlesi de yamaç 
paraşütü alanında faaliyet gösteren şirketler, 
atlayış yapan sporcular 1700, 1800 ve 1900 
rakımdaki pistlere alternatif olarak bulut altı 
diye tabir edilen rakımda pistler istiyorlardı. 
1200 
metre kotunda bir pist hazırlıyoruz, piste 
giden yolları yapıyoruz. Bunun yanında 
mevcut Babadağ’a çıkan yolun parke taşı 
döşenen kısmından başlayarak 4 km lik bir 
kısmın daha parke döşenmesi sağlanacak. Bu 
sayede Babadağ yolunu daha da iyileştirme 
yoluna gidilecek. Bu proje kapsamında 3 
orman yangın yolunu da yapmış olacağız. 
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından bir tanıtım çalışması yapılacak. 
Özellikle 1200 metre kotundaki pistin 
açılışında yamaç paraşütü olabilir, adrenalin 
sporcularından olabilir, Türkiye ya da dünyaya 
bu alanda mal olmuş sanatçılardan bir kişiyi 
buraya getirip ulusal ve uluslar arası alanda 
basının ilgisini çekerek Babadağ’ın ve bu pis-
tin tanıtımını yapacağız” dedi. 

FETHİYE KRUVAZİYER PROJESİ FIRSAT 
ANALİZİ PROJESİ

Kruvaziyer limanının yıllardır Fethiye 
gündemini meşgul ettiğini belirten Füsun 
Şahin, tüm kesimlerin İlçemizde kruvaziyer 
liman olmasını istediğini ancak bu konuda 
bilimsel verilerle değil, başka yerlerde var, 
bizde de olsun mantığıyla hareket edildiğini 
söyledi. Kruvaziyer limanın İlçemize ne getirip 
ne götüreceğinin bilimsel olarak araştırılması 
için hazırlanan 

Fethiye Kruvaziyer Projesi Fırsat 
Analizi Projesi ile GEKA’dan 66 bin liralık 
destek alındığını belirten Füsun Şahin “Proje 

ortağımız Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi. 
İlçemize yapılması düşünülen kruvaziyer 
limanının ekonomik, mali, sosyal tüm yönleri 
ile analizi yapılacak. Proje sonunda Fethiye’de 
kruvaziyer limanının yapılıp yapılmamasına 
ilişkin nesnel veriler ortaya çıkacak. 
Herkes kruvaziyer liman istiyor. Kruvaziyer 
limanın rantabl olup olmadığını bilmiyoruz. 
Kuşadası’nda görüyoruz, Rodos’ta görüy-
oruz binlerce turist ge-tiriyor bizde de olsun 
diyoruz. Criuse Limanı nedir bunu bilmiyoruz. 
Bize uygun mu değil mi bilmiyoruz. Türkiye’de 
criuse yapan limanlar var. Alanya var, Mersin 
var, İzmir, Kuşadası var. Bunların durumunun 
incelenmesi gerekiyor. Sinop’ta yapıldı şu anda 
atıl vaziyette. Kuşadası ile görüştüğümüzde, 
“Bizde konaklama sektörü çok güçlü değil, 
criuse konusunda iyiyiz ama güçlü yanımız 
Meryem Ana gibi hacıların geldiği bir yer var” 
diyorlar. Bu nedenle Kuşadası en fazla cruise 
çeken liman konumunda. Yapılan araştırmada 
limandan ziyade cruise işleten gemiler para 
kazanıyor. Dünyada bu alanda Amerikalı 
şirketler tekel konumunda.

Fethiye’nin bu konudaki fırsatları ne-
ler önce buna bakmak gerekiyor. Biz buraya 
criuse yaptığımızda nasıl pazarlayacağız? 
Pazarlama stratejimiz ne? Fethiye’nin cazibe 
alanları ne bunları biliyor muyuz? Bunlar poz-
itif olarak çıkarsa, bunun pazarlama ilkelerini 
koyabiliyorsak, limanın nereye doğru şekilde 
konumlandırabileceğimizi bu projeyle ortaya 
koyabiliyorsak, o zaman yerel yönetim ve 
Büyükşehir belediyesinin de desteğini alarak 
Ulaştırma Bakanlığı’na diyeceğiz ki bilimsel 
olarak hazırlanan rapor burada, ön fizibilite 
çalışması burada bunu istiyoruz diyeceğiz. 
Bilinçli olarak isteyeceğiz. Proje şubatta 
başlasa 3 ayda tamamlanır diye düşünüyoruz. 
Rapor tamamlanırken bir çalıştay düzenle-
necek. Criuse konusunda taraflarla Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan, Denizcilik Müsteşarlığından, 
Büyükşehir belediyesinden, yerel yönetimden 
temsilciler gelecek. Bu konuya kim tarafsa tüm 
paydaşlarla beraber elimizde oluşturduğumuz 
bilgileri paylaşacağız” dedi. 

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 
YOLCULUĞU

Bir yıl içinde alınan dördüncü hibe 
kredi desteğini FTSO’nın mükemmellik 
Modeli eğitimleri için alındığını belirten 
Füsun Şahin, “Kalkınma ajansı kurumsal 
olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız 
destek veriyor. Bu projeyi de  kendimiz 
için yazdık. Kalite yönetim sistemlerini iyi 
götürüyoruz. Oda olarak bu konuda yol aldık, 
“kaliteli olmanın sonu yok, daha iyi şeyler 
yapabiliriz” dedik. “Daha iyisini nasıl yapa-
biliriz?” diye düşündük, Türkiye’de ilk 500’e 
giren şirketlerin, sanayicilerin uyguladığı bir 
sistem olan EFQM Mükemmellik Modelini 
uygulayalım dedik. Bu konuda alacağımız 
eğitimler, danışmanlıklar teknik desteğe 
giriyor. Kalkınma ajansından 15 bin liralık 
hibe aldık. Odanın cebinden para çıkmadan 
bu desteği alarak EFQM Mükemmellik Modeli 
eğitimlerini aldık” diye konuştu. 
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FTSO Yöneticileri, seçim çalışmaları 
kapsamında FTSO’nı ziyaret eden MHP 
Fethiye Belediye Başkanı Adayı Mehmet 
Üyük’e ilçemizin çözüm bekleyen sorunlarını 
sıralayarak seçilmeleri halinde çözümü için 
çalışma yapılmasını istediler.

MHP İlçe Başkanı Cengiz Çay,  İl Genel 
Meclisi Üyesi Coşkun Tutal ve İlçe yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte FTSO’na gelen MHP 
Fethiye Belediye Başkanı Adayı Mehmet Üyük’ü, 
FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve yönetim kurulu 
üyesi Selamettin Yılmaz karşıladı. Oldukça 
samimi bir atmosferde geçen ziyarette, MHP’li 
Mehmet Üyük’e başarılar dileyen FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, FTSO’nın her türlü siyasi 
görüşü barındırdığına dikkat çekerek “Fethiye 
barındırdığı tarihi varlıkları, doğal güzellikle-
riyle var olan büyük turizm potansiyelinin 
karşılığını alamamaktadır. Ciddi yatırım ve 
hizmetlere ihtiyacımız var. Belediyeye ciddi 
görevler düşmektedir. Beklentimiz, belediye 
konumu gereği toplumda ortak aklı yaratacak 
işbirliğini sağlamalıdır. 2014 yılına gelindiğinde 
hala düzenli bir şehir girişimiz olmadı. Şehrin 
trafiği ciddi sıkıntı yaşatır konuma geldi. Yıllardır 
konuşulmasına karşı hala bir araya gelip 5 yıldızlı 
otel yapımının önünü açamadık. Marmaris ve 
Bodrum gibi merkezlerde şehir içinden denize 
girilebiliyorken, Fethiye Limanının temizlenmesi 
için tüm kesimler olarak bir araya gelip merkezi 
hükümete baskı yaratacak bir çalışma içine 
giremedik. Bu birliktelik Muğla’nın Büyükşehir 
olmasıyla daha da önemli bir konuma geldi. 
Fethiye’nin 5- 10 Yıllık stratejik planları 
hazırlanmalı, turizm master planı hazırlanmalı. 
Şu anda neredeyse günlük yaşıyoruz. 30 Martta 
yapılacak seçimlerde başarılar diliyorum” dedi. 

MHP Fethiye belediye Başkanı Adayı 
Mehmet Üyük, FTSO’nın kurumsal bir 
yapı içerisine girdiğini belirterek “Esnaf ve 
işletmecilere gereken evrakları vermeyle değil, 
toplumsal hayatın bir çok alanında yapılan 
çalışmalarda FTSO’nı görüyoruz. Bu anlamda 
sizi ve ekibinizi kutluyoruz. Babadağ bizim 
kanayan bir yaramızdı. Önce özel şahışlar işletti. 
Sonra MELSA işletmişti. MELSA’nın işlettiği 
alanların Fethiye’de ki kuruluşlara kazandırılması 
için birkaç toplantı yapmıştık. Bu alanlar doğru 
işletilmiş olsa da elde edilen gelirin Fethiye’de 
harcanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
anlamda Babadağ’ın FTSO’nun şirketi olan 
Güçbirliği tarafından işletilmesi bizi çok fazla 

memnun ediyor. FTSO İlçemizde üzerine düşen 
görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Sizi ve ekibinizi 
kutluyoruz. Sınırlar değişti yönetimde değişsin 
diyoruz. Projelerimiz daha çok insana odaklı, 
istihdam yaratacak şekilde. Yol, su, kanalizasyon 
zaten yapılması gereken bir ödevdir. Ana arter 
yolların sıcak asfalt yapılması düşüncesindeyiz. 
Trafik konusu çok önemli, otopark sorunu 
çözüldüğünde trafik sorunu da kendiliğinden 

çözülür. Önümüzdeki hafta projelerimizi ortaya 
koyacağız.  Sizlerle bir araya gelip fikir alış 
verişinde bulunmayı istiyoruz. Ortak akılda 
istişare şarttır diye düşünüyoruz” diye konuştu. 

MHP İlçe Başkanı Cengiz Çay 
konuşmasında benmerkezli siyasetin tüm 
topluma zarar verdiğini belirterek “Bu siyasi 
bir çalışma olarak görülse de Allah rızası için 
yapılan, hedefinde hizmet olan bir çalışmadır. 
Vatandaşlarımız bize yetki verir de MHP 
olarak seçimi kazanırsak Fethiye’yi sivil toplum 
örgütleriyle birlikte yöneteceğiz. Seçimi kazana-
mazsak kenara çekilip beklemeyeceğiz. İyi olanı 
alkışlayıp kötü olanı eleştireceğiz. Belediye 
başkanı kendisini oraya kimin getirdiğine 
bakmadan herkesi sevmeli. Bir merkezin siyasi 
iradesi seçilmişi belediye başkanıysa, kurum 
ve kuruluşları bir araya getirecek çalışmayı 
yapmalıdır. Ortak akılda birleşmeyi sağlaması 
lazım. MHP teşkilatı olarak her dönem bu 
düşünceyle çalıştık. Genç adayımıza güveniyor-
uz. Ben merkezli siyaset yapmak istemiyoruz” 
dedi. 

Üyük projelerini anlattı

FTSO’DAN BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Kısa adı SBS olan Seviye Belirleme 
Sınavı yerine getirilen ve kısa adı TEOG 
olan Temel Eğitimden Orta Öğretime 
Geçiş sınavının ilkinde ülke genelinde tüm 
soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 
70 öğrenci arasında 4 Fethiyeli öğrenci bu-
lunuyor. Öğrencilerin başarısı tüm Fethiye-
liler arasında sevinç kaynağı oldu. 

Öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler 
veren FTSO Yönetimi, öğrencilerle sohbet 
edip başarılarının devamını dilediler.

23 Ocak Perşembe Günü tam puan 
alan öğrenciler Işıl Kabadayı, Ezgi Gürel, 
Muhammed Akdu, Altıbaşak Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü Ayhan Tatar,  
Anafen Dersanesi Müdürü Şerif Özdemir, 
Altıbaşak Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu üyesi Muzaffer Aydın ve matematik 
ve rehber öğretmenleri Rıza Kılıççeker ile 
birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret etti. 

Öğrencileri ve başarısını tanıtan Ayhan 

Tatar Türkiye genelinde 70 öğrencinin 
soruların tamamını doğru yanıtlayarak 
tam puan alma başarısını gösterdiğini, 
bu öğrencilerden dördünün Fethiye’den 
ve Anafen dershanesi öğrencisi olduğunu 
söyledi. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, öğrencilerin başarısının kendiler-
ini mutlu ettiğini söyledi. İlçemizin adının 
başarılı çalışmalarla anılmasına neden olan 
öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Arıcan, 
başarılarının devam etmesini ve bu sınavda 
4 olan öğrenci sayısının gelecek sınavlarda 
daha da artmasını temenni etti.

Öğrencilerin nasıl bir çalışma yöntemi 
izleyerek başarılı oldukalarını anlattıkları 
ziyarette, Akif Arıcan, öğrencileri kutla-
yarak hediyelerini verdi 

Tam puan alan Dudu Hilal Koç adlı 
öğrencinin sağlık problemleri nedeniyle 
ziyarete katılamadığı belirtildi.

FTSO’nı ziyarete eden CHP Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı 
Osman Gürün’e, Fethiye’nin çözülmesi 
gereken acil sorunlarının listesini veren 
FTSO Yönetimi, Büyükşehir belediye 
başkanı seçildiği taktirde sorunların 
çözümü için destek istediler. 

Ziyarette kendilerine FTSO 
tarafından her yıl hazırlanan 
“Fethiye’nin sorunları ve çözüm 
önerileri” adlı kitapçığını veren FTSO 
Yönetimini kutlayan Osman Gürün, 
sorunların yanında çözüm önerilerinin 
de belirlenmesinin önemli olduğunu 
belirterek FTSO’nın çalışmalarını tak-
tirle izlediklerini söyledi. Osman Gürün 
seçildiği taktirde ilk olarak Muğla’nın 
turizm master planının hazırlanması 
için çalışacaklarını söyledi. 

 
CHP Muğla Büyükşehir Belediye 

Başkanı Adayı Osman Gürün FTSO Yöneti-
mini ziyaret ederek FTSO’nun Fethiye’nin 
sorunları olarak gördüğü konular hakkında 
bilgi aldı. FTSO’ya, CHP Fethiye Belediye 
Başkanı Adayı Keramettin Yılmaz ve partili-
lerle birlikte  gelen CHP Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Adayı Osman Gürün’ü, 
FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve 
yönetim kurulu üyeleri karşıladı. 

Oldukça samimi bir atmosferde geçen 
ziyarette FTSO Başkanı Akif Arıcan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülecek 
sorunları sıralarken, bunların çözümünün 
Fethiye’ye getireceği ekonomik ve sosyal 
katkılar konusunda açıklamalarda bulundu. 

CHP Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Adayı Osman Gürün’e yaklaşan 
seçimlerde başarılar dileyen Akif Arıcan, 
Fethiye’nin belirlenen öncelikli sorunlarının 
çözümü için destek beklediklerini söyledi.  
Akif Arıcan, çözümü halinde Fethiye’yi 
ekonomik ve sosyal olarak olumlu an-

lamda değiştirecek sorunları şu şekilde 
sıraladı; “Fethiye doğal güzellikleriyle 
eşsiz zenginliklerimizden birisidir. Ancak 
yaşanan küçük sorunlar güzelliklerimi-
ze gölge düşürmektedir. Fethiye şehir 
girişleri çok kötü durumda, düzenlenmesi 
gerekiyor. Fethiye’nin turizmde rakipleri 
olan merkezlerle arasındaki en büyük 
dezavantaj merkezinde denize girilemiyor 
olmasıdır. Bunun bir an önce değiştirilmesi 
gerekir. Fethiye limanı temizlenmeli, 
Fethiye şehir içinden denize girilebilme-
lidir. Fethiye merkezde denize girilir hale 
gelmesinin ardından ekonomi en az 2- 3 
kat artacaktır. Fethiye Limanına kruvazi-
yer iskele ve yat marinalarının yapılması 
için araştırma yapılması gerekiyor. Başta 
Ölüdeniz, Ocavık Hisarönü olmak üzere 
Fethiye’nin tüm havzasının altyapı eksikleri 
tamamlanmalıdır. Kaya Köyü’nün imar planı 
acilen çıkarılmalıdır. Büyük yapılaşma isten-
miyor ama köylü ne yapacağını bilmeli. Bu 
köyde yaşam devam ediyor, insanlar kaçağa 
yönlendirilmemeli. Fethiye’de 5 yıldızlı otel 
yok, gerekli imar planı değişikliği yapılarak 
5 yıldızlı otel yapılabilir konuma gelmelidir. 
Kongre turizminin başlayabilmesi, kültür ve 
şehir turizminin gelişmesi için 5 yıldızlı otel 
şarttır. Trafik sorunu çok kötü bir hale geldi. 
Acilen trafik sorununu çözecek önlemler 
alınmalıdır. Muğla ve Fethiye’nin 5 yıllık 
tanıtımının planlanması, turizmin 12 aya 
çıkarılması için planlama yapılması gerek-
mektedir” dedi.

FTSO tarafından çözümü istenen 
sorunlar hakkında bilgi alan Osman Gürün, 
sorunların çözümü konusunda sergileyeceği 
yaklaşım hakkında bilgiler verdi. FTSO ve 
Başkan Akif Arıcan ile oldukça sıcak ilişki 
içinde olduğunu hatırlatan Osman Gürün 
FTSO tarafından hazırlanan sorunlar ve 
çözüm önerileriyle ilgili kitaplar nedeniyle 
Fethiye’nin sorunlarını uzak olmadığını 
belirterek “Fethiye’nin girişlerinin düzen-
lenmesiyle ilgili bir proje yok sanıyorum. 
Fethiye limanının temizlenmesi konusunda 

ilk etapta derelerden taşınan rüsumun 
önlenmesi için bir çalışma var. Limanın 
dolmasının büyük ölçüde önüne geçildi 
sanıyorum. Şimdi buradan çıkacak balçığın 
nereye atılacağı konusunda bir çalışma 
yapılması lazım. Balçığın atılması da Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının müsaadesine 
bağlı. İzmir Körfezi bu konuda bizim için 
önemli bir örnek olabilir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi bu konuda çalışma yapıyor. Biz 
İzmir Körfezinden daha şanslıyız daha az 
bir çaba ile bunu yapma şansına sahibiz. 
Ama az çaba demek az anlamında değil. 
Fethiye limanında denize girilmesi ideal 
ulaşılması gereken bir hedef olarak koymak 
lazım. Ama bu temizliğin bugünden yarına 
hemen bitmeyeceğini de değerlendirmek 
gerekiyor. Biz bunun için tümüyle bir 
planlama yaparız. İzmir Büyükşehir’den de 
bilgi alırız. Bir rapor hazırlar yapacağımız 
işle ilgili ortaya bir şey koyarız. Bu konu çok 
önemli Büyükşehir ile ilgili yapacağımız 
çalışmaların yer aldığı beyannamemizin 
içine koyarız. Altyapı konusunda bir master 
plan hazırlayıp köyler dahil olmak üzere 
hangisi daha önemliyse öncelik tanımak 
suretiyle planlamamız gerekiyor. 396 Köy, 
49 beldede altyapı sorunu var yada altyapı 
yokluğu var” dedi.

Muğla genelinin master planının 
hazırlanması gerektiğini belirten Gürün, 
“Muğla’nın turizm master planının 
yapılması lazım. Bölgelerin turizmde nereye 
gideceğini, hangi branşlarda gelişeceğinin 
belirlenmesi lazım. Nerede spor turizmi, 
sağlık turizmi, yaşlı turizmi, kültür tu-
rizmi yapılacağının planlanması lazım.  Ve 
tanıtımlarının da bu perspektifte yapılması 
gerekiyor. 190 civarında eski kent dokusu 
var ve çok azında kazı yapılıyor. Kazıları 
teşvik edebiliriz. Eski kent dokuları arasında 
bir kulvar tesis edebiliriz. Buraya gelen 
turistin kalış süresini artırmak ve daha 
fazla harcama yapmasını teşvik etmek 
lazım. Göreve gelir gelmez bu süreci hemen 
başlatacağız” dedi.

Çözüm bekleyen sorunlar iletildi
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“Birlik beraberlik içindeyiz”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret eden Seydikemer  Kaymakamı Mua-
mmer Köken, Seydikemer’in Fethiye’den 
ayrılıp yeni bir ilçe olmasının Seydike-
mer ile Fethiye arasındaki organik bağları 
koparmadığını, birlik ve beraberliğin devam 
ettiğini yineledi.

7 Ocak tarihinde  Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasına gelen Seuydikemer 
Kaymakamı Muammer Köken’i Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Başkan 
Yardımcısı Burhanettin Tuna karşıladı. Old-
ukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette  
Seydikemer’in yatırım ihtiyacı ve bu konuda 
yapılabilecekler konuşuldu. 

Kaymakam Muammer Köken 
Seydikemer’de kamu kuruluşlarının hızla 
oluşturulduğunu, bir çoğunun da göreve 
başladığını belirterek  ilçedeki gelişmeler 
hakkında bilgiler verirken FTSO Yönetimin-
den gördüğü yakınlığın ve işbirliğinin devam 
etmesini istedi.

 FTSO Yönetim Kurulu  Başkanı 
Akif Arıcan ise Seydikemer ile Fethiye 
arasında hiç bir ayrılığın olamayacağını 
belirterek, Seydikemer ve çevresindeki 
üyelerin oda olarak FTSO bünyesinde 
olduklarını, ilçelerin ayrılması ile oda 

üyeliklerinin değişmediği bilgisini verdi.  
Arıcan gerçekleşen  ziyaretinden memnuni-
yet duyduklarını   belirterek  Seydikemer 
için yapılacak her konuda yardıma hazır 
olduklarını söyledi.

FTSO BASIN ÇALIŞANLARIYLA 
KAHVALTIDA BULUŞTU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle 
12 Ocak Pazar günü Nayla 
Restoranda gerçekleştirilen 
kahvaltı yoğun ilgi gördü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle her yıl geleneksel olarak 
yapılan etkinliğe hemen hemen tüm 
yerel ve ulusal basın kuruluşlarından 
temsilcilerle birlikte FTSO Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, meclis 

üyeleri, yönetim kurulu üyeleri de 
katıldı. FTSO Yöneticileri yerel ve ulus-
al basın çalışanlarıyla gündeme ilişkin  
çeşitli konular üzerine sohbet etti. 
Etkinlik nedeniyle bir açıklama yapan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan “Öncelikle Pazar akşamının 
Mevlid Kandili olması sebebiyle Tüm 
Müslüman Aleminin Mevlid Kan-
dillerini kutluyor, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Gazeteciler için 
Türkiye’de önem verilen iki anlamlı 
günden bir olan 10 Ocak Basın 
Çalışanları Günü’nü kutluyoruz. Her 
zaman oda olarak basın mensuplarıyla 

bir olmayı gelenek haline getirdik. 
Gazetecilik mesleğine oda olarak çok 
önem veriyoruz. Çünkü gazeteciler ve 
bölgemizin medya kuruluşları gece ve 
gündüz demeden günün her saatinde 
halkımızı ve kamuoyunu haberdar 
ediyorlar. Bu konuda ciddi bir sorum-
luluk taşımaktalar. Onların bu kutsal 
görevlerini kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Aileleriyle birlikte 
sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor-
um. Kahvaltı etkinliğimize katılan tüm 
arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” 
dedi.

2010 yılından beri (6. Dönem) TOBB’un 
akreditasyon sisteminde yer alan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, en alt kategori olan 
C derecesi ile başladığı yolculuğunda geçen 
yıl 6. dönem akredite olan oda ve borsalar 
arasında en yüksek puanı alarak akreditasyon 
seviyesini A sınıfına yükseltti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dönem Oda/
Borsa Akreditasyonu Sertifika Töreni, 14 
Ocak 2014 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın da 
aralarında bulunduğu oda ve borsalardan gelen 
temsilcilere akreditasyon sertifikaları törenle 
verildi. 365 oda ve borsanın bu yıl sertifika 
alan  21 oda ve borsa ile birlikte 152’si akredite 
olarak beş yıldızlı oda ünvanını aldı. Hali 
hazırda 69 oda ve borsanın daha akreditasyon 
çalışmaları sürüyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2010 
yılından bu yana ( 6. Dönem) akreditasyon sis-
teminde yer alıyor . 2010 yılında Akreditasyon 
sistemine en alt kategori olan C derecesi ile 
başlayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2013 
yılında  6. dönem akredite olan oda ve borsalar 
arasında en yüksek puanı alarak akreditasyon 
seviyesini A’ya yükselti.  5 Yıldızlı Akredite 
Oda belgesini, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkan Yardımcısı 
Halim Mete’den, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasını Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok, 
Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz, 
Genel Sekreter Füsun Şahin ve Akreditasyon 
Sorumlusu Yüksel Kart aldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, 2002 yılında göreve 
geldiklerinde TOBB’a bağlı odaların fiziki 
şartlarının ve hizmet kalitelerinin oldukça 
yetersiz olduğunu hatırlattı. Hisarcıklıoğlu 
bunun üzerine dünyadaki oda ve borsaların 
sistemlerini incelediklerini ve kendilerine 
bir yol haritası hazırladıklarını vurgulayıp, 
“Bugün odalarımızın hizmet kalitelerini 
dünya ölçeğinde en yüksek sevilere çıkardık. 

Dün sistem satın alırken bugün dünyaya 
sistem satan konuma geldik. Almanya bile 
bizden bilgi transfer etmeye başladı. Bunları 
sizlerin sayesinde başardık” dedi. 10 yıl önce 
atılan tohumlar meyve verdi Hisarcıklıoğlu, 
göreve geldiklerinde sadece 5 odanın İngilizce 

konuşabilen personele sahip olduğunu, 
odaların hiçbirisinin proje yazamaz durumdu 
bulunduğunu anımsatarak, bugün ise 365 
oda ve borsadan sadece 10’unun İngilizce 
konuşamaz durumda olduğunu söyledi.

FTSO Akreditasyon Seviyesini A’ya Yükseltti

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca gelenek-
sel hale getirilen üye ziyaretleri kapsamında 
28 Ocak Salı günü Odaya yeni kayıt 
olan üyelerden 10’u ziyaret edildi. Üyel-
erle iletişimin güçlendirilmesi çalışması 
kapsamında Odaya yeni kayıt olan üyeleri 
ziyaret eden FTSO Yönetimince, Oda faali-
yetleri hakkında bilgiler verilerek, üyelerin 
Odadan beklentileri öğrenildi.

Ziyaretlere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında ziyaret 
edilecek mesleklerin bağlı olduğu meslek 
komitesi başkanları da katıldı. Ziyaretlere 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkan Yardımcısı Fikret Koyuncu, Meclis 
Katip Üyesi Halit Saraç, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Günay Özütok, Yönetim 
Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz, 1 Nolu 
Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Atlı ve 
12 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Nuri 
Nezir Kıvrak katıldı.
Ziyarette yeni üyelere hayırlı olsun dile-
klerini ileten FTSO Yönetimi, Oda faali-
yetleri hakkında da bilgiler verdiler.  Odaya 
sadece iş için değil, eğitim, bilgilendirme ve 

danışmanlık  desteklerden yararlanmaları 
için de gelmelerini isteyen FTSO yö-
neticileri, üyelerinin işlerinde başarılı 
olmaları halinde Fethiye’nin de daha ileriye 
gideceğini dile getirdiler. 
FTSO üyeleri ziyarettenduydukları mem-
nuniyeti dile getirerek, “Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasında bizleri temsil eden 
kişilerin olmasından ve hatırlanmaktan 
mutlu olduk. Gerek odaya kayıt işlemleri 
sırasında gerekse diğer zamanlarda 
işlemlerimiz hızlı bir şekilde yapıldı. 
Odanın düzenlediği eğitimleri duyduk 
ama katılmadık. Bundan sonra imkanımız 
elverdiğinde katılmaya çalışacağız” dediler. 
Ziyaret edilen üyeler şunlar; Fethi-
ye Bilişim’den Hüseyin Ünal ,Akın 
Elektirik’ten Akın Kısa,Anadolu Teknik 
Servis’ten Oğuzhan Özde,Öz Turkuaz 
Raf ’dan Selma Bülbül,Fethiye Hüner 
Gıda’dan  Ahmet Özkan ,Aras Kargo 
Ölüdeniz Şubesinden Aygün Arslan,Fethiye 
Naturel Süt Ürünlerin’den Tarık Uysal 
Oto Özkan’dan Ahmet Özkan,Teknoloji 
Özel Servisinden Levent Yanar, Möblesan 
Mobilya’dan Akın Bolel.

YENİ ÜYELERE HOŞGELDİN ZİYARETİ
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Sertifikalarını aldılar

Şirketlerin daha uzun 
ömürlü olması amacıyla FTSO 
tarafından düzenlenen eğitim 
çalışmaları kapsamında İşletme 
Yönetimi Sertifika Programına 
katılan ve değerlendirme 
sınavını başarıyla geçen FTSO 
üyesi işletme sahipleri ve yö-
neticileri, sertifikalarını FTSO 
Başkanı Akif Arıcan’ın elinden 
aldılar. 

Firmaların ihtiyaç duydukları işletme 
yönetimi konularında eğitim verilerek 
çalışanlarının mesleki gelişmelerden hab-
erdar olmalarının sağlanması ve işletme 
çalışanlarının eksik yönlerinin geliştirilmesi 
amacıyla 16 Kasım- 21 Aralık tarihleri 
arasında FTSO ile TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen İşletme 
Yönetimi Sertifika Programına katılan FTSO 
üyesi işletme sahipleri ve yöneticileri deneme 
sınavını başarıyla geçtiler. FTSO üyesi 
işletme sahipleri ve yöneticilerine uluslararası 

geçerliliği olan sertifikaları 24 Ocak Cuma 
Günü Saat 15.00’te FTSO Likya Salonunda 
FTSO Başkanı Akif Arıcan tarafından verildi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
konuşmasında İşletme Yönetimi Serti-
fika Programını başarıyla tamamlayan 
katılımcılara başarılar dileyerek “İşletme 
sahipleri ve yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu 
temel konuları içeren sertifika programında, 
işletmelerinin daha uzun yaşamasını 
sağlayacak bilgileri verildi. Ankara’dan her 
hafta sonu buraya gelerek eğitim veren TOBB 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden 
değerli hocalarımıza da buradan saygılarımızı 
ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 hafta boyun-
ca toplam 66 saat süren eğitimin sonunda in-
ternet üzerinden sınava giren 18 katılımcının 
18’i de başarılı oldu. Kendilerini tebrik 
ediyor, bu sertifika programında edindikleri 
bilgilerden yararlanmalarını ümit ediyor ve iş 
hayatlarında başarılarının devamını diliyo-
rum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından İşletme Yönetimi 
Sertifika Programına katılarak değerlendirme 
sınavından başarıyla ayrılan katılımcılara 
sertifikaları verildi.

İşletme Yönetimi Sertifika Programı 
değerlendirme sınavından başarıyla geçerek 

sertifika almaya hak kazananlar şunlar; 
Özgür Çelik, İlker Turan, Hüseyin Avcı, 
Erdoğan Kiraz, Hurşit Büyüklü, Ferah İnan 
Doğru, Gülsüm Maxvell Davies, David 
Davies, Necla Kurban, Fatma Nur Özdemir, 
Fatih Tunç, Korhan Başkaya, Polat Tahancı, 
Ayten Polat, Hasan Karabulut, Hüdaverdi 
Sarper Konakçı, Süleyman Serdar Ekinci, 
Mevlüt İşçi, Çilem Külah

16 Kasım- 21 Aralık tarihleri 
arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde yapılan eğitime  FTSO üyesi 
işletme sahipleri ve yöneticilerinden 
18 kişi katılmış, 9 Ayrı konuda, 9 ayrı 
öğretim görevlisinin verdiği 11 tam gün 
süren toplam 66 saatlik eğitim 6 haftada 
tamamlanmıştı. 

Büyük şehirlerde verilen bu 
eğitimden yararlanan ve geçen yıllarda 
katıldıkları programlar sayesinde 
iş yaşamında daha başarılı grafik 
çizdiklerini belirten FTSO üyesi işletme 
çalışanları, işletme sahiplerinin de iş 
yaşamındaki grafiğin yükselmesini 
fark ederek FTSO tarafından organize 
edilen programlara katılmak için teşvik 
edildiklerini dile getiriyorlar. 


