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FETHİYE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI

Babadağ’ın Güzelliklerine Hayran Kaldılar

FTSO tarafından Babadağ’da kurulacak teleferik projesine dikkat çekmek amacıyla Babadağ’ın 1700 
metrelik pistinde organize edilen yemeğe katılan Vali Yardımcısı ve Muğla’da bulunan ticaret odaları 
başkanları, Babadağ’ın günbatımına hayran kaldılar.
 
Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Muğla Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Ölüdeniz 
Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, Milas Ticaret 
Odası Başkanı Enver Tuna, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Muğla Ticaret Borsası 
Başkanı Hurşit Öztürk, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten ile FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ve FTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı yemek oldukça samimi bir 
atmosferde geçti.
 
Akşam saatlerinde FTSO önünden araçlarla Babadağ’a hareket eden konuklar, geçmiş yıllarda “Zorlu 
yolculuk” olarak bilinen Babadağ zirvesine çıkan yolun yeni halini “Şehir içinde yolculuk eder gibiydik”  
şeklinde nitelendirdiler.
Babadağ’a gelişlerinde önce yamaç paraşütlerinin kalkışlarını izleyen konuklar, daha sonra 1900 
metrelik piste çıkarak incelemelerini sürdürdüler.
Tekrar 1700 metrelik piste gelen konuklar, sporcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan ve yamaç 
paraşütü sporcularının dışında Babadağ’dan Ölüdeniz ve tüm çevreyi seyretmek isteyenlere 
kafeterya- restoran olarak hizmet vermesi amacıyla hazırlanan tesise geldiler.
Yemek eşliğinde Babadağ’dan günbatımı manzarasını izleyen davetliler, güzellikler karşısında adeta 
büyülendiklerini dile getirdiler.
Yemekte Güç Birliği Şirketi Tesisi İşletme Sorumlusu İbrahim Culha, Babadağ’da devam eden 
çalışmalar ve teleferik projesi hakkında bilgiler verdi.
Çulha hedeflenen çalışmaların yapılmasının ardından Babadağ’ın bölge turizmi için itici güç olacağına 
dikkat çekti.



 
Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış açıklamasında FTSO’nın şirketi Güç Birliği’nin Babadağ 
işletmesini alarak bir takım çalışmalar içine girdiğini belirterek “Bu projeyle ilgili tanıtım çalışması 
kapsamında bizi davet ettiler. Geldik ve benim bilmediğim bir yönünü de fark ettik. Burada güneşin 
batışı muhteşem bir olay. Ben odamızın şirketi aracılığıyla Babadağ’ın yarınlara yönelik 
perspektiflerinin çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Muhteşem güzelliklerimizin değeri 
anlamı paylaşmakla olur. Fethiye’ye, ilimize gelen tüm misafirlerimizin bu muhteşem manzarayı 
görmelerini isteriz. Burada sadece yamaç paraşütlerinin uçması değil, muhteşem gün batımı 
manzarasını da görmelerini arzu ediyoruz. Babadağ’ın bu yönüyle de bölge turizmine çok ciddi katkı 
sağlayacağına inanıyorum: Başkan Beye de bize böyle güzel bir manzarayı izlettiği için teşekkür 
ediyorum” dedi.
 
Muğla Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar ise ``Maalesef Babadağ`a ilk defa geldim. 
Geciktiğimizi fark ettim. Daha önceden gelmemiz gerekiyormuş. Çünkü buradan Ölüdeniz ve Fethiye 
bir başka güzel. Bugün Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odamızın daveti üzerine buraya geldik. Kendilerine 
çok teşekkür ediyorum.  Babadağ gibi sembol bir yere sahip olduğumuz için ne kadar övünsek azdır. 
Buranın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye`ye ve dünyaya burayı tanıtmamız gerekiyor`` dedi.
 
Milas Ticaret Odası Başkanı Enver Tuna FTSO’nı çalışmalarından dolayı kutlayarak “Muhteşem bir 
manzara. Başarılarının devamını bekliyoruz. Bizden olabilecek tüm destekte yanlarındayız. Hayırlı 
olsun” dedi.
 
Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş Babadağ’daki manzaranın dünyada çok az yerde 
olduğunu belirterek “Babadağ’daki günbatımı manzarası çok güzel. Ama buraya gelirken çıktığımız 
yol, işletme ve pistlerin durumunu gördükten sonra, özel sektör mantığıyla FTSO’nın neler yaptığını 
gördük. Önceden de bu alan işletiliyordu. Ama bugün gördük ki mükemmel hale gelmiş. Daha sonra 
yapılacakları da duyduğumuzda bundan 3 sene sonra buraya bugün çıkan kişi sayısının 5 katı 
ziyaretçinin gelmesi içten bile değil. 10 Yıl içinde bulunduğumuz zirve 1 milyon kişiyi ağırlayacak 
konuma gelecektir. Yeni açılacak sosyal tesislerle de yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak merkezi 
olacaktır” dedi.
Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz Babadağ’ın her geçen gün çok daha iyi işletildiğini 
belirterek “Yamaç paraşütünün dışında gün batımı manzarası da harika. İlk defa bu saatte buraya 
çıkıyorum. FTSO Başkanımızı ve diğer çalışanları kutluyorum. Doğru bir proje. Akşam yemeği ve 
günbatımı manzarasını yaşatmak için çok doğru bir proje. Paris’te yıllar önce bir kule yapmışlar. Bir çok 
şehirde kulelerle insanları 100- 150 metre yukarı çıkartıyorlar. Burada 1700 ve 1900 metrelik pistlerde 
Allah’ın bahşettiği mükemmel güzellikler var. Babadağ projesi teleferiği ve diğer sosyal tesisleriyle 
Fethiye’yi uçuracak bir projedir. Hepimize hayırlı olsum” dedi.
Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ilk defa geldiği Babadağ’ın güzellikleri karşısında 
büyülendiğini belirterek “Çok güzel bir manzara ve ortam. Bu tarz güzelliklerin ortaya çıkması bölge ve 
ülke turizmine çok şey katar. Emeği geçen herkese daha iyilerinin yapılması adına teşekkür ederim” 
dedi.
 
FTSO Başkanı Akif Arıcan Babadağ’da yaşanan gelişmeleri Muğla’da bulunan ticaret odalarına 
tanıtmak amacıyla düzenledikleri organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek “Babadağ Muğla’yı 
tanıtan bir dağ. Babadağ’ı ülke ve bölgemiz için marka haline getirmek için ciddi bir çalışma içindeyiz. 
Bugün valimiz, oda başkanlarımızla birlikte gün batımı manzarasında birlikte olduk. İnşallah bu 
bölgemizin marka olması yolunda başlangıç olur” dedi.
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14. Kanaat Önderleri Toplantısı Yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin sorunlarını ve 
geleceğini görüşmek, odamızın bugüne kadar 
yaptığı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi 
vermek ve görüş alış verişinde bulunmak amacıyla 
ilçemizin kanaat önderleri ile 17 Temmuz 2012 
tarihinde, odamız Meğri Salonu`nda toplantı 
düzenledi.

17 Temmuz tarihinde  FTSO’da yapılan toplantıya 
Tayfun Doğru, Tuncel Turaman, Selahattin 
Kayaman, Süleyman Kılıç, Mehmet Şaşmaz, 
Serkan Deveci, Serdar Korucu ile Ahmet Şavkın 
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.

Katılımcılardan Selahattin Kayaman, ``Deprem bölgesi olan Fethiye`de deprem raporuna ihtiyaç var. 
Kızılay`ın lojistik deposunun Fethiye`de olmadığını ve en yakın lojistik deponun Manisa`da olduğunu 
biliyoruz. Bildiğimiz kadar Başbakanlığa bağlı AFAD diye bir kurum var. AFAD`la daha yakın bir çalışma 
yapılabilir,`` şeklinde konuştu.

Diğer bir katılımcı Serdar Korucu ise, ``Fethiye`de büyük otel yapılacak yer kalmadı. Fethiye`de 
sadece butik otelcilik yapılabilir. Otellerimizi yenileyip, turist portföyümüzü değiştirmeliyiz. Sadece 
İngiliz pazarına dayalı bir turizm bizleri geliştirmez. Yeni pazarlar geliştirmeliyiz,`` dedi.

Tuncel Karaman, ``Fethiye`ye gelene hiç sorduk mu, niye Fethiye diye? Kayaköy`üne gidiyorum 
ortada bir mezar, sağ tarafta silah deposu. Paspatur`dan çıkılırken yukarı doğru bir şehir terası 
yapılabilir. Diğer bir konuda, ulusal medya da Fethiye tanıtımı yapılsa daha iyi olur. Dışarıdan gelmek 
isteyen insan neden gelir diye bunu kendimizin sorgulaması gerekiyor,`` dedi.

Serkan Deveci ise, ``Körfez ve üniversite projeleri öncelikli projelerimiz olmalıdır, diye düşünüyorum. 
Üniversitenin olduğu illere kattığı yararlar ortada. Fethiye`de oluşacak dört yıllık bir fakülte, Fethiye`de 
ticari hayatı hareketlendirecektir,`` dedi.

Katılımcılar, verimli geçen toplantıdan ve FTSO`nun misafirperverliğinden dolayı FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan`a memnuniyetlerini ilettiler.
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Geka Bilgilendirme Toplantısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2012 yılı Proje 
Teklif Çağrısı kapsamında Tarıma Dayalı 
Sanayide Katma Değerin Artırılması ve 
Mirasımız Dericilik Mali Destek Programları 11 
Temmuz 2012 itibariyle başlamıştır. 14.600.000 
TL bütçeye sahip teklif çağrısı hakkında 24 
Temmuz 2012 09.30’da Fethiye Belediyesi 
Kültür Merkezi ’nde GEKA tarafından 
düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına 
başta yaş meyve ve sebze, bal, alabalık, peynir 
üretimi, satışı ve paketleme işleriyle iştigal eden 
üyelerimiz başta olmak üzere bütün üyelerimiz 
davetlidir.
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FTSO`dan Liman Başkanlığına Ziyaret
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18.07.2012 Çarşamba günü Saat 14:00`de, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile FTSO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Uğur Çaçaron, Fethiye 
Liman Başkanı Galip Avcı`ya makamında bir 
nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette 
Fethiye`ye yapılması planlanan kruvaziyer 
liman ve limanda yaşanan problemler  ile ilgili 
görüş alış-verişinde bulunuldu.  

 FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
``Fethiye Liman`ının doğru bir planlama 
ihtiyacı var. Planlandıktan sonra, kruvaziyer 
liman ile ilgili bu işi profesyonel yapan bir 
firmaya proje hazırlatılması gerektiğine 
inanıyoruz.`` şeklinde konuştu.

 Son yılların en önemli diğer bir gündem 
maddelerinden biri olan körfez temizliliği, 
görüşmenin diğer bir ana maddesini oluşturdu. 
Fethiye Liman Başkanı Galip Avcı, ``Dere 
yataklarının yerini değiştiremezsek, Fethiye 
körfezinin kirlenmesi engellenemez,`` dedi. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ise, 
``Körfez temizliğini devletimize daha iyi 
anlatmamız gerekiyor, çünkü devletimiz bu 
projeye inanırsa, burdan 1 koyup 3 veya 5 
alacaktır. Temiz bir körfez devlete daha çok 
vergi getirecektir,`` diyerek körfez temizliliğinin 
önemini vurguladı.

 Samimi bir ortamda geçen görüşmeden 
sonra, Fethiye Liman Başkanı Galip Avcı, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`a iletti.
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Babadağ`da Hedef 60 Bin

Türkiye`nin ve dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Ölüdeniz Babadağ`da ilk 3 
aylık dönemde 20 bin uçuş gerçekleştirildi. Sezon boyu ise 60 bin uçuş hedefleniyor.

Muhteşem Ölüdeniz manzarasında yaklaşık yarım saat gökyüzünde kalan paraşütler Belceğiz`de yere 
inerken yediden yetmişe yerli ve yabancı müşteri adeta adrenalin depoluyor. Ölüdeniz`de Babadağ`ın 
işletmeciliğini yapan ve teleferik projesini hayata geçirmeyi hedefleyen Fethiye Güç Birliği Şirketi 
Babadağ`ın 1.700 ve 1.800 metrelik uçuş pistlerinin ardından 1.900 metrelik uçuş pistini de güvenli 
şekilde uçuşa hazırlıyor

Dünyanın en gözde paraşüt merkezi olan Ölüdeniz Babadağ`da kazalar yaşanmaması için olağan üstü 
güvenlik önlemleri alındı. Buna göre her pilot ve müşterisi uçmadan önce 2 kez baştan aşağı kontrol 
ediliyor. Yine Babadağ`da İlk Yardım ve Arama Kurtarma Merkezi hizmete sokuldu.



 Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

Gelen - Giden Evrak Dağılımı

Oda Sicil Faaliyet Raporu

Yeni Kayıt : 6
Terk : 3
Tescil İşlemi : 17
Belge : 22
Gelen Yazı : 35 
Cevaplanan Yazı : 37

Gelen Evrak : 74
Giden Evrak : 30

Yeni Kayıt : 5
Terk : 3
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