
12.07.2012 Saat 15:00'te Ölüdeniz Belediyesi Başkanlık makamında 19 - 24 Ekim tarihleri arasında 

yapılacak 13. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya 

Festival Komite Başkanı, Keramettin Yılmaz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Akif Arıcan, Festival Komite Üyesi Kadri Tuğlu, Ölüdeniz / Belceğiz Belde Muhtarı Ümit Ünsal, Melsa 

Ltd. Şti Müdürü İbrahim Akoğlu ve Tonoz Oteli Sahibi Olgun Topbaş katıldı. 

Toplantıya başkanlık eden, Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, ''Festivalin Ölüdeniz'e 

büyük bir değer kazandırdığını, elimizden gelen imkanları bu festivalin güzelleşmesi için devam 

ettireceğiz,'' şeklinde konuştu. Kadri Tuğlu`da ''12 yılda hava oyunlarının uluslar arası arenadaki 

bilinirliğinin arttığını, bu sene yapacağımız aktivitelerle bunu daha yukarıya çekebiliriz'' dedi. 

13. Uluslar arası Ölüdeniz 
Hava Oyunları Festivali
Organizasyon Toplantısı
Y a p ı l d ı  
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FETHİYE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
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FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ise, ''Babadağ`ın işletmesini üstlendikten sonra, 

Babadağ'daki turist sayısında kayda değer bir artış olmuştur. Biz Babadağ'ın 12 ay turizme katılmasını 

arzuluyoruz. Bu yönde ciddi adımlarımız var. Babadağ'ın yolunu iyileştiriyoruz. Tepedeki pistlerde 

insanlarımıza daha modern imkanlar sunacağiz. Hava oyunları festivali, bizimde FTSO olarak destek 

olduğumuz bir aktivite olduğunu,'' vurguladı.

Toplantıdan çıkan sonuçlar arasında, 19 -24 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan 13. Uluslar 

arası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri ekipleriyle temasa 

geçilerek, festival boyunca gösteri yapmaları sağlanacak. Ayrıca, festivale yerel, ulusal ve uluslar arası 

arenada daha çok ilgi çekilmesi sağlanacak.



Kanaat Önderleri Toplantısının 13.`si Gerçekleştirildi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan tarafından ortak akılın 
oluşturularak sorunların çözümüne gidilmesi 
amacıyla başlatılan toplantılarda, Fethiye 
ticaretini olumsuz etkileyen gelişmelerden, 
olumsuzluğu büyüten kararlara, yapılamayan 
projelerden, değerlendirilemeyen tarımsal alan ve 
turistik değerlere geniş bir perspektiften bakılarak, 
olumsuzlukların giderilerek değerlerin ekonomiye 
kazandırılmasının yolları aranıyor. İdareler 
taraf ından a l ınan karar lardan yapı lan 
uygulamalara kadar bir çok konunun irdelendiği 
toplantılarda, Fethiye ticari hayatının geliştirilmesi 
ve yerel esnafların yaşaması için ortak akıl 
oluşturuluyor.

12 Temmuz tarihinde FTSO'da yapılan toplantıya 
Vedat Can, Mustafa Şıkman, İlker Cüceoğlu, 
Hüseyin Yıldız, Yusuf Toktaş, Ahmet Gündüz, İsa 

Bayındır, Necattin Kavşat, Tunç Kaynakoğlu, 
Önder Yıldız, Seda Köktener, Hüseyin Uçar, 
Kamil Mutlu Demirtaş ile Mustafa Gökçöl katıldı.

Toplantıda FTSO'nın faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Akif Arıcan, FTSO tarafından başlatılan 
ve Fethiye ticari hayatına hareket getirerek 
bölgemizin cazibe merkezi konumuna gelecek 
projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Babadağ'a kurulacak Teleferik 
Projesi hakkında bilgi veren Arıcan “2 günde 
şirket kurup ihaleye girdik ve aldık. Teleferik 
ihalesini yapabilmemiz için yasal yazışmaları 
bekliyoruz. Bu aylarda ihale etmeyi planlıyorduk 
ancak ÖÇKK kapandı ve Babadağ Şehircilik 
Bakanlığına geçti. Orman Bakanlığı ile 
Şehircilik Bakanlığı arsındaki yazışmalar 
nedeniyle ciddi zaman kaybımız oluyor. En geç 
10 yada 11. ayda tamamlanır diye düşüyoruz. 
Bu sırada ihale hazırlıklarını sürdürüyoruz. 
Finans konusunda çalışmalarımız devam 
ediyor. Projenin maliyeti yaklaşık 11 milyon 
dolar. Bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. 
Bankalar sıcak bakıyor. Teleferik kurulduğunda 
şimdi 100 bin olan çıkış sayısının 300 bine 
çıkacağını tahmin ediyoruz. Sistem kendini 7 
yılda amorti edecek. Sosyal tesislerden elde 
edilecek geliri saymıyoruz. Sosyal tesisleri ihale 
edeceğiz. Üyelerimizin çalıştırması önceliğimiz 
olacak. 2012 yılı sonunda ihale etmeyi 
planlıyoruz. 2013 yılı sonunda ise Babadağ'a 
teleferikle çıkmayı ümit ediyoruz. `` şeklinde 
k o n u ş t u

Temmuz 2012
      Sayı-27



FTSO’nın çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten katılımcılar, özellikle Hal Birliği 
çalışması, Babadağ’a kurulacak teleferik projesi ile Muğla Üniversitesine bağlı fakülte 
açılması çalışmasından dolayı teşekkür ettiler. 

 

Katılımcıların dile getirdiği Fethiye sorunlarının başında, son günlerin popüler gündemi, hal 
alanına yapılması planlanan AVM projesiydi. AVM inşaatının bölgeye uğratacağı zararın, 
Fethiye kamuoyunda yeterli bir dille ilgili makamlara iletilmesi gerektiği söylendi. Bu proje 
hal alanında gerçekleştiği takdirde, o bölgede zaten olan trafik yoğunluğunun katlanacağı ve 
içinden çıkılmaz bir hal alacağı söylendi. Fethiye`nin doğru projelere ihtiyacı olduğu, bu 
projenin ise sadece sorun yaratacağı görüşü bildirildi. Fethiye`nin yerel esnafını ilgilendiren 
projede, kendi görüşlerinin alınması, çünkü dışarıdan gelen büyük marketlerin burayı sadece 
para kazanma yeri olarak gördüklerini, ama yılın 12 ayı katma değer sağlayan Fethiye`nin 
mikro ve makro bütün sorunlarını bilen bu ticaret esnafının da görüşlerinin alınması gerektiği 
vurgulandı.  

 

Katılımcılar, verimli geçen toplantıdan ve FTSÒ nun misafirperverliğinden dolayı FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`a memnuniyetlerini ilettiler.  
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GEKA 2012 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2012 yılı proje teklif çağrısını ilan 

etmiştir. Program kapsamında 11.07.2012 tarihinde ilan edilen ve toplam 

bütçesi 14.600.000 TL olan teklif çağrısı bünyesinde ‘’Tarıma Dayalı 

Sanayide Katma Değerin Arttırılması’’ ve ‘’Mirasımız Dericilik’’ mali destek 

programları bulunmaktadır. 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Arttırılması 

Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Arttırılması Mali Destek 

Programı’nın genel amacı, gıda ve içecek imalatı alanında faaliyet gösteren 

tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının katma değer üretme ve kalite 

düzeylerinin artırılmasıdır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler 

için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.600.000 TL’ dir. Son başvuru 

tarihi 07/09/2012 olan teklif çağrısının azami proje süresi 12 aydır.  

Programın Öncelikleri 

Öncelik 1: Katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi 

Öncelik 2: İşleme ve paketleme süreçlerinde yeni yöntem ve teknolojilerin 

uygulanması ile ürün kalitesinin ve katma değerin artırılması 

Öncelik 3: Gıda atıklarının değerlendirilerek yeniden kazanımı ve/veya 

katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi 

Bu miktarın kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar arasındaki dağılımı 

şu şekildedir: 

· Kâr Amacı Güden Kuruluşlar:7.600.000 TL 

· Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar:4.000.000 TL 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve 

azami tutarlar arasında olacaktır: 

· Asgari tutar: 50.000 TL 

· Azami tutar: 300.000 TL 

Uygun Başvuru Sahipleri 

· KOBİ tanımına uyan işletmeler 

· Kâr Amacı Gütmeyen Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikler, 

Ticaret Borsaları 

Kâr amacı güden kuruluşlar için; hiçbir destek, projenin toplam uygun 

maliyetinin %10’undan az, % 50’sinden fazla olamaz. 
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Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ise; hiçbir destek, projenin toplam 

uygun maliyetinin %25’inden az, %75’inden fazla olamaz.  

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı 

Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı’nın genel amacı, deri ve kösele 

sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin Deri İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesine taşınmasını sağlayarak üretim kapasitesi ve verimliliklerinin 

artırılması, sektörel kümelenmenin teşvik edilmesi ve üretim süreçlerinin 

çevreye verdiği zararın azaltılmasıdır 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam 

kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Son başvuru tarihi 07/09/2012 olan teklif 

çağrısının asgari proje süresi 4, azami proje süresi 12 aydır.  

Programın Öncelikleri 

Öncelik 1: İşletmelerin Deri İhtisas OSB’ye taşınması ile üretim alanlarının 

genişletilmesi, üretim kapasitesinin, verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin 

artırılması (ZORUNLU ÖNCELİK), 

Öncelik 2:  İşletmelerde çevreye  duyarlı üretim süreçlerine ve atık 

yönetimine geçişin sağlanması, 

Öncelik 3: Gıda atıklarının değerlendirilerek yeniden kazanımı ve/veya 

katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi 

Bu program kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinin programın 1. 

önceliğe yönelik olması zorunludur. 1. Önceliğin yanı sıra diğer 

önceliklerden de en az birine yönelik olması gerekmektedir. 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve 

azami tutarlar arasında olacaktır: 

· Asgari tutar: 50.000 TL 

· Azami tutar: 200.000 TL 

Uygun başvuru sahipleri derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün 

işlenmesi ve boyanması alanında faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uyan 

işletmelerdir 

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az, 

%50’sinden fazla olamaz. 
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Teklif çağrıları hakkında detaylı bilgi almak için Güney Ege Kalkınma Ajansı 

internet sitesini (www.geka.org.tr) ziyaret ediniz.  

Bilgi ve Danışma için: 

Meltem Şimşek  

0252 614 11 15 

meltem.simsek@fto.org.tr 
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 Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

Gelen - Giden Evrak Dağılımı

Oda Sicil Faaliyet Raporu

Yeni Kayıt 112
Terk 1
Tescil İşlemi 10
Belge 27
Gelen Yazı 48 
Cevaplanan Yazı  21

Gelen Evrak : 85
Giden Evrak : 41

Yeni Kayıt 8
Terk 0
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