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Değerli Üyelerimiz
Yoğun ve yorucu bir turizm sezonunu daha geride bırakırken, bölgenin önemli turizm 
aktörlerinden Thomas Cook’un iflası nedeniyle kayba uğrayan ve zor durumda kalan tüm 
üyelerimize ve işletmelere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
İlk bakışta Thomas Cook’un iflası, sadece turizm sektörünü etkiliyor gibi görünse de zincirleme 
etkiyle aslında tüm Fethiye ve Seydikemer bölge ekonomisini olumsuz yönde etkilemesinden 
endişe ediliyor. Bölgemizin bu krizden en az hasarla çıkması, ticari hayatın en kısa zamanda 
normale dönmesi, turizmcimizin ve işletmecilerimizin hükümetten beklentisi olan vergi 
düzenlemelerinin acilen yapılmasını temenni ediyoruz. Aksi takdirde ülke ekonomisine önemli 
döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün en önemli merkezlerinde yaşanan bu krizin ülke 
ekonomisine de yansıması söz konusu olacaktır. Dolaylı olarak turizm sektörünün, istihdam 
başta olmak üzere diğer sektörlere de katkısı dikkate alınarak, zarara uğrayan işletmeler için 
gereken tedbirlerin en kısa zamanda alınacağına inanıyoruz. 2020 turizm sezonu öncesinde 
yaraların sarılması bir sezonun daha kayıp hanesine yazılmaması açısından önemli olacaktır. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, olarak her ay düzenli olarak yaptığımız komite toplantılarımızla, 
komitelerimizin üye ziyaretleriyle bölgemizdeki ekonomisinin nabzını tutmaya ve sektörlerimizi 
yakından takip ederek sorunları büyümeden tespit ederek ve çözüm için ilgili makamlara 
iletiyoruz. 
Meslek grupları üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak üzere kahvaltılı 
buluşmalar gerçekleştiriyoruz. 
2019 yılı ikinci Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızı 27 Eylül 2019 tarihinde meclis ve 
yönetim kurulu üyelerimiz ile meslek komitesi üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. 
Bugüne kadar yapılan hizmet ve faaliyetlerin değerlendirildiği müşterek toplantıda bundan 
sonraki süreçte neler yapılabileceği değerlendirildi. 
Turizm sektörüyle birlikte bölgemizdeki ticari hayatı olumsuz yönde etkilemesinden endişe 
ettiğimiz son dönemde yaşanan olumsuzlukların aşılması için gerekli önlemlerin bir an önce 
hayata geçirilmesini ümit ediyor,  üyelerimize işlerinde başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Mustafa BÜYÜKTEKE
FTSO Meclis Başkanı 
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Değerli Üyelerimiz;
Sevgili Okuyucularımız;
2019 turizm sezonunu bölgemiz turizminin geliş-
mesinde de önemli rol alan, dünyanın en eski ve 
büyük turizm acentelerinden biri Thomas Cook’un 
23 Eylül’de yaptığı iflas açıklaması nedeniyle tatsız 
tamamladık. Bölge turizmi kadar tüm Türkiye’de 
turizm sektörü açısından da ciddi kayıplara neden 
olan bu iflas kararının h emen ardından Turizm Baka-
nı Mehmet Ersoy’un, Thomas Cook aracılığıyla gelen 
misafirlerin ödemelerinin 23 Eylül 2019 tarihi itibarıy-
la İngiliz hükümetinin güvencesi altında olduğu ve 
alacakların sigorta şirketleri tarafından ödeneceğine 
dair açıklaması belirsizliği bir derece azalttı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de ilk an-
dan itibaren gelişmelerin takipçisi olduk. Firmanın 
23 Eylül tarihinde yaptığı iflas açıklamasının hemen 
ardından, Kaymakamımız Sayın Muzaffer Şahiner 
ile bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdik. Ar-
dından 24 Eylül Salı günü, Odamızın ev sahipliğin-
de Sayın Kaymakamımızın başkanlığında Belediye 
Başkanımız Sayın Alım Karaca ve sektör temsilcile-
rinin katılımıyla yapılan toplantıda iflas açıklamasıy-
la birlikte zor durumda kalan bölgemizdeki otel ve 
işletmelerin durumu ele alındı. Toplantı sonrasında 
turizm sektörünün tüm paydaşları olarak sağduyu 
çağrısında bulunduk. Bu çağrımız yanıt buldu ve 
ciddi bir sorun yaşanmadan bu kritik dönem atlatıl-
dı. Bölgemizdeki tüm kesimler, Thomas Cook aracı-
lığıyla gelen misafirlerimize, Türk misafirperverliğini 
en iyi şekilde gösterdi. Misafirlerimizi Dalaman’dan 
çiçeklerle uğurladık. Bu süreçte sağduyuyla hareket 
eden tüm otel, işletme ve acentelarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 
Turizm, sadece dün veya bugünü kapsayan değil, ge-
leceği de kapsayan çok hassas ilişkilerin üzerine kurulu 
bir sektör. Dolayısıyla gelecek yılları ve turizmde sürdü-
rülebilir olmayı da dikkate alarak, bu hassas dönemi 
en iyi şekilde el birliği ile yönettiğimize inanıyorum.
Bölgemizin hedefi olan turizmin 12 aya yayılmasın-
da öncü olan yamaç paraşütü sporuyla özdeşleşen 
Babadağ ile ilgili gelişmeler göğsümüzü kabartıyor.  

Babadağ ve Ölüdeniz, dünyada sayılı yamaç para-
şütü kalkış noktalarından biri olarak her geçen gün 
daha da değerleniyor. Babadağ Teleferik projemiz de 
bu güzel gelişmeye ciddi bir katkı sunacak.
Teleferik projesinin yanı sıra Odamızın yakından 
takip ettiği çalışmalar sonucu yamaç paraşütü pi-
lotluğunun meslek olarak kabul edilmesinden son-
raki aşamada tandem yamaç paraşütü sporunun 
işin ehli pilotlar tarafından yapılması için iştirakimiz 
Fethiye Güç Birliği şirketinin belgelendirme merke-
zi olmasına ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Ortak hedef hava sporlarının daha gü-
venli hale gelmesini sağlamak. 
Amacımız Babadağ ve Ölüdeniz’i dünyanın 1 numa-
ralı hava sporları merkezi haline getirmek. Böylece 
bölgemizin ve ülkemizin turizm gelirinin artmasına 
katkı sağlamak. 

Değerli Okuyucularımız, 

Üç ayda bir yayınlanan Makri Dergimizin, bu sayısın-
da son üç ay boyunca yaptığımız çalışma ve faali-
yetlerin yanı sıra farklı konu ve konukları sizlerle bu-
luşturacağız. Bu sayımızda teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte dijitalleşen dünyayı ve dijital pazarlamayı 
dosya konusu olarak seçtik.  
Turizm kadar tarım da bölgemiz önceliğimiz. Tarım 
ve hayvancılıkta katma değer uygulamalarını en iyi 
örneklerle Prof. Dr. Mustafa Saatcı Hocamız kaleme 
aldı. Fethiye ihracat şampiyonu Başarılı Üyemiz Fet-
hiye Mermer’i Muhterem Dereli sizler için anlattı. 
Yine Makri okuyucularının yakından takip ettiği 
“Geçmiş Zaman Olur Ki” bölümünde 65 yıldır Fet-
hiye’nin tarihine, ticaretine tanıklık eden, bir dönem 
o zamanki adıyla Ticaret Odamızda yönetim kuru-
lu üyeliği yapan Şerafettin Tetik’i konuğumuz. “Fet-
hiye’ye Özgü Lezzetler” için Göcek’teyiz. Gezi bölü-
müyle de sizi İtalya’ya götüreceğiz. 
Keyifli okumalar dilerim. 
Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
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2 NOLU MESLEK GRUBU 
ÜYELERİ KAHVALTIDA 

BULUŞTU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
2 Nolu Tarım, Hayvancılık Su 
Ürünleri Ticareti ile Zirai İlaç 
Meslek Komitesi ve meslek grubu 
üyeleri kahvaltıda buluştu. 
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Ovacık’ta Karacabey Restoran’da 9 Temmuz 
2019 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltıya Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcıları Ke-
mal Hıra ve Mete Ay, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi İbrahim Erdem, Yönetim Kurulu üyele-
ri Fatih Tufan, Ramazan Dim, Şevket Süreyya 
Gürol ve 2 Nolu Tarım, Hayvancılık 
Su Ürünleri Ticareti ile Zirai İlaç 
Meslek Komitesi Başkanı Ata-
bey Şahin, Başkan Yardımcı-
sı Yusuf Dikici, Ahmet Gür-
su Özdemir, Komite üye-
leri Erdoğan Erenoğlu, Ke-
rim Aslan ve meslek grubu 
üyeleri katıldı.

Yoğun bir katılımla, samimi 
bir ortamda gerçekleştirilen 
organizasyonda meslek grubu 
üyeleri sektörleri ve içinde bulun-
dukları sosyo-ekonomik gelişmeleri 
birbirileri ile paylaşma imkânı buldu.

Kahvaltı sırasında konuşma yapan FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 
şunları söyledi: 

“Odamız, meslek komitelerimiz, meclisimiz, 
yönetim kurulu üyelerimiz ile birlik beraber-
lik ruhunu canlandırdık. Birlikte çalışıyor bir-
likte üretiyoruz. Komitelerimiz aracılığıyla 
meslek gruplarından gelen görüş ve öneri-

leri dikkatle değerlendi-
riyoruz. Bu öneriler ve ta-
lepleriniz tek tek Yönetim 
Kurulumuz tarafından 

inceleniyor, yapılması ge-
rekenler için derhal hareke-

te geçiyoruz. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetimini birbirin-

den farklı meslek gruplarını seçti. Şimdi de 
bir ailenin fertleri gibi hep aynı gaye için ça-
lışıyoruz. Daha yaşanabilir, ekonomik açı-
dan daha güçlü bir Fethiye. İşte biz Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm aile fert-
lerimizle birlikte bu hedef çerçevesinde bir-
leştik. Sizler de bu ailenin birer üyesi olarak 
bizlere eksiklerinizi, taleplerinizi ve önerileri-
nizi iletirseniz daha da başarılı olabiliriz.” 

Sizler 
de bu ailenin 

birer üyesi olarak 
bizlere eksiklerinizi, 

taleplerinizi ve 
önerilerinizi iletirseniz 

daha da başarılı 
olabiliriz.
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YENİ SEZON ÖNCESİ BİR TARAFTAN 

TRANSFER ÇALIŞMALARI YAPAN 

DİĞER YANDAN FETHİYE’DEKİ KURUM 

VE KURULUŞLARI ZİYARET EDEREK 

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAN 

FETHİYESPOR HEYETİ, 2 TEMMUZ 

2019 TARİHİNDE FETHİYE TİCARET VE 

SANAYİ ODASI’NI ZİYARET ETTİ.

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, Baş-
kan Yardımcısı İsmail Öztürk, Fethiyespor Yöne-
tim Kurulu üyeleri Halil Ural ve Osman Yiğit’in 
yer aldığı heyeti Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Meclis Başkan 
Yardımcıları Nurettin Metin Sevinç, Sami Kemik 
ve Meclis Üyesi Mustafa Özkaya karşıladı.

Meğri toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, 
Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, ”Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçmişte oldu-

ğu gibi yeni dönemde de yanımızda olacağına 
inanıyoruz. Biz zaten aynı ailenin birer ferdi ola-
rak Fethiyemize hizmet ediyoruz. Bu hizmetler 
kapsamında yeni sezon öncesi sizlerin de görüş 
ve önerilerini almak için ziyaret etmek istedik.” 
dedi. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çı-
ralı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,  “Esat Başkan’ıma sonuna kadar katı-
lıyorum. Bizler aynı ailenin çocuklarıyız. Nitekim 
bizim yöneticilerimizin birçoğu aynı zamanda 
Fethiyespor Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev 
alıyor. Bizler omzumuzdaki yükün farkında olan 
ve ailesi için çalışmayı görev bilen insanlarız. Her 
şey, daha yaşanabilir bir Fethiye için. Bu kap-
samda Fethiye için el ele verip, sorumlulukları 
ve görevlerimizi yerine getirerek çalışmalarımı-
za devam etmeliyiz.” diye konuştu. Çıralı konuş-
masını, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 
Fethiyespor’a olan desteklerimizi devam ettire-
ceğiz, sözleriyle tamamladı.

Ziyaret, Fethiyespor Kulübü’nün yeni sezonda 
başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğinin 
konusunda fikir alışverişlerinde bulunulmasıyla 
sona erdi.

FETHİYESPOR 
YÖNETİMİ 

YENİ SEZONDA 
İDDİALI
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Muğla Odaları ve Borsası Müşterek Toplantısı’na 
Fethiye Ticaret Odası (FTSO) adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcısı 
Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Dim ve FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu 
katıldı. 

CHP milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat 
Özcan ile İyi Parti Milletvekili Metin Ergun baş-
ta olmak üzere Milas Belediye Başkan Yardım-
cısı Hüseyin Çöllüoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası, Marmaris Ticaret Odası, Milas Ticaret ve 
Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası ve deniz 
ticaret odalarının başkanları ve yöneticileri ile 
Muğla İli Odaları ve Borsası Akademik Danış-
manı Serkan Dirlik’in katıldığı toplantıda Muğ-
la’nın ortak sorunları ve çözüm önerileri görüşü-
lerek görüş alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıda konuşan FTSO Başkanı Osman Çıra-
lı, Fethiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarını 
çözüm önerileri ile birlikte dile getirdi. Osman 
Çıralı, toplantıda Fethiye Körfezi’nde yaşanan 
kirlilik sorunu başta olmak üzere, konaklama 
sektöründe yaşanan KDV sorunu, Fethiye Üni-
versitesi’nin kurulması, Kaya köyünün turizme 
kazandırılması ile Ölüdeniz Kumburnu’nda 
yaşanan trafik sıkışıklığı problemini katılımcıla-
rın dikkatine sunarak, bu konularda hazırlanan 
kapsamlı raporu milletvekillerine sundu.

Muğla milletvekillerinin de katılımı ile verimli 
geçen toplantıda katılımcılar, bu tarz organi-
zasyonlar sırasında aldıkları bilgilerin ardından 
belirleyecekleri hareket planlarının bölgenin 
tanıtımı, ekonomisini ve refahını artıracak geliş-
meler sağlayacağı konusunda hemfikir oldukla-
rını ifade ettiler.

FETHİYE’NİN SORUNLARI 
MUĞLA ODALARI VE BORSASI 

ORTAK TOPLANTISINA TAŞINDI

Muğla Odaları ve Borsası Müşterek Toplantısı, 26 Temmuz 
Cuma günü, Muğla CHP Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat 
Özcan ile İyi Parti Milletvekili Metin Ergun’un katılımı ile Milas 
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.
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YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİ
İNŞAAT MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

FTSO Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Metin 
Sevinç başkanlığında gerçekleşen toplantıya 
Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güzide 
Özkaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Şevket Süreyya Gürol, FTSO 3 Nolu Meslek 
Komitesi Başkanı Habib Demir, Komite Başkan 
Yardımcısı Erdem Can Cüceoğlu, 3 Nolu Meslek 
Komitesi üyeleri Ömer Yıldırım, Serkan Deveci, 
Fethiye Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, İnşa-
at Mühendisleri Odası üyeleri katıldı.

Yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek 
tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının 
veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarı-
mı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi 
altındaki performanslarının değerlendirilmesi 
ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve mini-
mum koşulları belirleyen Yönetmelik’le ilgili 
yapılan toplantıda, Yönetmelik’in yürürlük tarihi 
olan 18 Mart 2019 tarihinden bu yana uygula-
mada yaşanan sorunlar görüşüldü. Yönetme-
lik ve hükümlerinin uygulaması ve istenecek 
hususlar hakkında Fethiye Belediyesi nezdinde 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye 
Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya, “Yönetmelik 
gereği istenen test sonuçları ve analiz değer-
leri gelmediği sürece istenen izni çıkaramayız. 
Dolayısıyla inisiyatifimiz dışında gelişen bu 
durumdan dolayı bizler de üzüntü içindeyiz.” 
diye konuştu.

Toplantıda yasal düzenlemeye ilişkin katılım-
cılara görüşünü ileten Jeoloji Mühendisleri 
Odası yetkilileri, yer altı suyuna ilişkin verilerin 
toplanması ile bölgesel deprem özelliklerini de 
kapsayan Yönetmelik ile daha önce 1 birim olan 
işin 10 birime çıktığını, kullanılan test cihazları 
çeşitliliğinin arttığını, buna bağlı olarak işçilik, 
laboratuvar sürelerinin uzadığına dikkat çeke-
rek zemin etüt fiyatlarındaki artışa tüm bu 
değişikliklerin neden olduğunu açıkladılar. 

Kendisi de inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Şevket Süreyya Gürol da inşaat sektörün-
de birden bire ortaya çıkan özellikle jeolojik 
etüd fiyat artışlarının sektörü tedirgin ettiğini 
ifade ederek, “Daha önce bir birim olan maliyet, 
7 kat artışla 7 birime çıktı. Dolayısıyla bu artışın 
nedeni anlaşılamıyor. Sektör temsilcileri olarak 
bu artışın nedenini anlamak istiyoruz” dedi.

Toplantı sonunda fiyat artışının sebebi olan 
Yönetmelik’te yer alan testlerin Fethiye bölge-
sinde uygulanmasının gerekip gerekmediği 
hususunda konuya taraf tüm odaların desteği 
ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden de 
uzman görüşü alınarak bir rapor hazırlanması 
ve Fethiye Belediyesi’ne iletilmesi yönünde 
ortak görüş oluştu. Alınan görüş doğrultusunda 
Fethiye Belediyesi de konuyu üst mercilere taşı-
yarak görüş alacak. Gelecek cevap doğrultusun-
da sorun tekrar değerlendirilecek.

Resmi Gazete’de 18 Mart 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem 
Yönetmeliği’nde yer alan ağır hükümler kafa karıştırdı. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde 12 Temmuz Cuma günü yapılan toplantıda Deprem 
Yönetmeliği ve yeni yönetmelikle getirilen ilave zemin etütleri ve raporlar ele alındı.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
kuyumculuk sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerinin toplantısına 
ev sahipliği yaptı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 30 
Temmuz Salı günü gerçekleştirilen toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada sektörel toplan-
tıların önemine dikkat çekti. Osman Çıralı, “Bu 
toplantılar sektörlerin kendi ihtiyaçlarını ortaya 
koyma noktasında önem arz ediyor. Toplantılar 

sonucu çıkan sorun ve çözüm önerilerinin ilgili 
üst mercilere taşınması konusunda ise oda ola-
rak elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi. 

FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tufan da, ku-
yumculuk sektörünün temsilcileri ile yapılan top-
lantılar sonucu kurulacak diyalog ve istişarelerin 
sektörü geliştirmesini amaçladıklarını belirtti. 
Toplantıda, kuyumculuk faaliyeti gösteren işlet-
melerin dayanışma halinde birlikteliklerinin artı-
rılması konusunda görüş birliğine varıldı.

KUYUMCULAR SORUNLARINI KONUŞTU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin eğitim ile ilgili 
sorunları Fethiye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Kaya’ya iletildi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi 
Akif Milaslıoğlu, FTSO Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi İbrahim Erdem ve 13 Nolu Emlak, Eğitim, 
Sağlık ve Sportif Faaliyetler Meslek Komitesi Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali Uyar, Fethiye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk Kaya’yı ziyaret etti. Ziyarette, 
özellikle motorlu taşıtlar sürücü kurslarının sorun-
larını dile getiren Akif Milaslıoğlu, sürücü kursları-
nın e-sınavının sadece Muğla’da yapılıyor olması-
nın, sürücü adaylarını ve sürücü kurslarını maddi 
olarak zarara uğrattığını söyledi. Milaslıoğlu, “Bu 
sınavlar Fethiye’de yapılabilecekken sürücü aday-
larının 110 km yol ötedeki Muğla’ya gönderilmesi 
zaman ve maddiyat açısından büyük zararlara yol 
açıyor. Özellikle ve ivedilikle bu konuda gerekli 
adımların atılmasını sizlerden rica ediyoruz.” dedi.

Ziyaret sırasında görüşülen diğer bir konu ise mo-
torlu taşıtlar sınavına girip başarılı olan adayların 
ehliyet alması için Şoförler Odası’ndan alması 
gereken sertifikanın Fethiye’de sorulurken başka 

yerlerde bu belgenin istenmemesi konu oldu. İbra-
him Erdem, “Fethiye’de adaylardan istenen bu bel-
genin Dalaman’da istenmediği hakkında birtakım 
duyumlar alıyoruz. Üyelerimizin bu mağduriyetini 
giderici önlemler alınmasını talep ediyoruz. Zira 
bu durum Fethiye’de sürücü kursu sahiplerini hem 
maddeten hem de manen zora sokuyor.” dedi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ise 
kendisine iletilen bu sorunları gerekli yerlere iletip 
takipçisi olacağını belirterek, “Sorunların en kısa 
sürede çözüme ulaştırılması hususunda Fethiye 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ivedilikle çö-
züm çalışmalarına başlayacağız.” diye konuştu.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ’NDEN 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NE ZİYARET 
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Karacabey Restoran’da 18 Temmuz Perşembe 
günü düzenlenen kahvaltılı buluşmaya, FTSO 
Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke, Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Başkan Yardımcısı 
Kemal Hıra, Yönetim Kurulu üyeleri Şevket 
Süreyya Gürol, Ramazan Dim, Halil İbrahim 
Öztürk, Fatih Tufan, 11 Nolu Kuyum, Tekstil ve 
Ayakkabı Toptan ve Perakende Ticareti Meslek 
Komitesi Başkanı Mehmet Köse, Komite Başkan 
Yardımcısı Ayfer Kıvrak, Komite üyeleri Mustafa 

11 NOLU MESLEK 

GRUBU ÜYELERİ 

BULUŞTU

Özkaya, Mustafa Demirhan, Kemal Divrik ile 
meslek grubu üyeleri katıldı.

Yoğun katılımla samimi bir ortamda gerçek-
leştirilen organizasyonda meslek grubu üyeleri 
sektörün sorunları ile ilgili fikir alışverişi yapma 
imkânı buldu. Etkinlikte konuşan FTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Osman Çıralı “Odamız, mes-
lek komitelerimiz, meclisimiz, yönetim kurulu 
üyelerimiz ile bu buluşmalara büyük önem veri-
yoruz ve sizlerle sık sık bir araya gelerek birlik ve 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 11 No’lu Kuyum, Tekstil ve Ayakkabı 
Toptan ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi ile meslek grub u 
üyeleri kahvaltıda buluştu.
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beraberlik içinde hizmet etmenin gayreti için-
deyiz. Komitelerimiz aracılığıyla meslek grupla-
rımızdan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde 
hizmetlerimize yön veriyor, sorunların çözümü 
için gerekli mercilerle görüşmeler yapıyoruz. 11 
No’lu Meslek Grubu üyelerimizin büyük çoğun-
luğunu Paspatur’da iş yeri var. İşlerimizin daha 
iyi olması için minibüslerin Paspatur’a kadar 
gitmesi yönündeki taleplerinizi biliyoruz. Çar-
şıdaki bir başka sorun da otopark sorunu. Bu 
konuların takipçisiyiz.  Sorunlarınızın ve talep-
lerinizin ele alındığı öneri ve şikâyetlerinizi bize 
iletebildiğiniz etkinliklerimize devam edece-
ğiz.” diye konuştu.  

Meslek Komitesi üyelerinin de söz aldığı buluş-
mada aynı zamanda komite üyesi olan Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Oda’nın, üyelerin 
sorunlarının çözümü için var olduğunu, üyele-
rin sorunlarının Oda’ya taşınmasında meslek 
komitesi üyelerine önemli bir görev düştüğü-
nü söyledi. 11 Nolu Kuyum, Tekstil ve Ayakkabı 
Toptan ve Perakende Ticareti Meslek Komitesi 
Başkanı Mehmet Köse, Komite Başkan Yardım-
cısı Ayfer Kıvrak, Komite Üyeleri Mustafa Özka-
ya, Fatih Tufan, Mustafa Demirhan, Kemal Divrik 
de söz alarak kendilerini tanıtarak görüşlerini 
paylaştılar.  
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TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
ÖZER MATLI, 

FTSO’YU ZİYARET ETTİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mustafa Büyükteke, Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, başkan yardımcıları Mete Ay ve 
Kemal Hıra, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tufan 
ile FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu tara-
fından karşılanan TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si Özer Matlı, ziyarette TOBB’un büyük bir aile 
olduğuna dikkat çekti. Özer Matlı, “Fethiye’ye 
tatil amacıyla geldim. Ancak her tatilde oldu-
ğu gibi, aile üyelerimiz olan Fethiye Ticaret ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası 
(BTB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Özer Matlı, Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 
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Matlı’ya teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  

Ekonomideki gelişmeler de 
değerlendirildi
Son günlerde yaşanan ekonomik ve finansal 
hareketler ve kredi faizlerinin düşmesi ile inşaat 
sektörünün son durumunun da ele alındığı zi-
yarette TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
“Fethiye, son geldiğimden bu yana oldukça bü-
yümüş. Bu durum özellikle inşaat sektöründe 
hizmet veren üyelerimizin aktif olarak çalıştığı 
hissiyatını doğurdu. Sizlerin bu konu hakkında 
görüşlerini merak ediyorum.” şeklinde konuştu. 
Konuyla ilgili söz alan ve görüşlerini paylaşan 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tufan şunları 
söyledi: “Özellikle son bir haftadır kredi faizleri-
nin düşmesi inşaat sektöründeki satışların art-
masına yardımcı oldu. İnşaat sektörü tek başına 
13 sektöre finans ve yatırım desteği sağlayan ve 
bu dinamikleri etkili bir şekilde ekonomiye yan-
sıtan bir sektör.”

Sanayi Odası’nı da ziyaret etmek istedim. TOBB 
olarak biz büyük bir aileyiz ve bayramlarda ya 
da tatillerde nasıl aile üyelerimizi ziyaret ediyor-
sak TOBB ailesinin üyeleri olarak birbirimizi de 
ziyaret etmeliyiz düşüncesi içerisindeyim.” diye 
konuştu. 

“FTSO üzerine düşen görevi 
layıkıyla yerine getiriyor”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri-
ni yakinen takip ettiğini vurgulayan TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Özer Matlı,  “Son dönemde 
özellikle sosyal medya ve basında faaliyetleriniz 
oldukça artmış durumda. Sizleri yakinen takip 
ediyor ve memnuniyetle gözlemliyorum. Bizler 
TOBB camiası olarak ticaret yapan her üyemizin 
görüşüne saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla 
yaptığımız her açıklamanın üyelerimizin gene-
line uygun olarak yapılması gerekir. Bu konu-
da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın üzerine 
düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini söyle-
mekten mutluluk duyarım.” dedi. FTSO Başkanı 
Osman Çıralı da, Yönetim Kurulu Başkanı Özer 

Ziyarette daha sonra FTSO Başkanı Osman Çıralı, Oda adına TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı’ya günün anısına hediye takdim ederken, Matlı da Çıralı’ya Bursa 
ipeğinden yapılmış Atatürk portresi hediye etti. 

17TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019 /  MAKRİ



TANDEM YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU 
ULUSAL YETERLİLİĞİ ONAYLANDI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın, tandem yamaç paraşütü 
pilotluğu mesleğinin işinde yetkin 
belgeli kişiler tarafından gerçek-
leştirilmesi amacıyla 2014 yılın-
da başlattığı çalışmalar olumlu 
sonuçlandı. Ulusal Meslek Standartlarının 
ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hak-
kında Yönetmelik çerçevesinde Fethiye’de 
yoğun bir şekilde yapılan tandem yamaç 
paraşütü pilotluğu mesleğinin standart-
ları ve yeterliliklerinin oluşturulması için 
yürütülen çalışmalar sonucunda Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 
kararı ile onaylanan Tandem Yamaç Para-
şütü Pilotu  (Seviye 5) Ulusal Meslek Stan-
dardı, 29.11.2017 tarihli ve 30255 (Müker-
rer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Ulusal meslek 
standardının Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının ardından 
MYK bünyesinde oluşturulan 
ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kuru-
mu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu 
yetkililerinin yer aldığı bir çalışma gru-
bu oluşturulmuştu. MYK Çalışma Grubu, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın çalışmalarını 
yürüttüğü, Tandem 
Yamaç Paraşütü Pilotu 
(Seviye 5) Ulusal 
Yeterliliği, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girdi. 
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bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için 
sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkin-
likler ile bu yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl 
bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geç-
meleri gerektiğini açıklayan doküman olan 
ulusal yeterlilik hazırlama süreci tamamlandı. 
Yoğun çalışmaların ardından hazırlanan Tan-
dem Yamaç Paraşütü Pilotu  (Seviye 5) Ulusal 
Yeterliliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Spor ve 
Rekreasyon Sektör Komitesi tarafından detaylı 
olarak incelendi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Yönetim Kurulu’nun 17 Temmuz 2019 tarih ve 
2019/92 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe 
girdi.

Ulusal Yeterlilik 
Neyi Amaçlıyor?
Ulusal yeterlilik, tandem yamaç para-
şütü pilotluğu mesleğinin nitelikli 
kişiler tarafından yürütülmesini 
ve mesleki kalitenin artırılmasını 
hedefliyor. Bu amaçla, söz konu-
su yeterlilikte tandem yamaç 
paraşütü pilotlarının sahip 

olması gereken nitelikler, bilgi, beceri ve yet-
kinlikler tanımlandı. Tandem Yamaç Paraşütü 
Pilotu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğinde, iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilik-
leri, uçuş öncesi, sırası ve sonrası işlemlerine 
detaylı olarak yer verildi. Tandem yamaç para-
şütü pilotları, yayımlanan ulusal yeterlilikteki 
bilgilerin temel alındığı teorik ve uygulamalı 
sınavlara girerek mesleki yeterliliklerini kanıt-
layacak.
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Çıralı: “Mesleğin Gelişimini 
Sağlamak İçin Çalışıyoruz”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Osman Çıralı konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada, yeni dönemde mesleğinin gerek-
lerini standartlara ve yeterliliklere göre yapan 
tandem yamaç paraşütü pilotlarının belge-
lendirilmesi için çalışmalarda bulunduklarını 
söyledi. Tandem yamaç paraşütü pilotluğu 
mesleğinin özel bir meslek olduğuna dikkat 
çeken Çıralı, “Türkiye’nin 1 numaralı yamaç 
paraşütü merkezi olan Babadağ, başta yurt 
dışından gelen turistler olmak üzere tüm 
kesimler için bir çekim noktası. Babadağ’dan 
yılda 160.000’den fazla yamaç paraşütü uçuşu 
gerçekleştiriliyor. Bu da, başta güvenlik olmak 
üzere, tandem yamaç paraşütü uçuşunun 
tüm süreçlerinin tam ve sağlıklı bir şekilde, 
standartlara uygun yapılmasını gerektiriyor. 

Tandem yamaç paraşütü pilotları meslekle 
ilgili tüm süreçlere hakim olduklarını mesleki 
yeterlilik sınavlarına girerek belgeleyecekler. 
Biz de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
mesleğin gelişimini sağlamak için çalışıyoruz. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilen-
dirilmiş sınav ve belgelendirme merkezi olmak 
için adım attık. Önümüzdeki yıl bu süreç işle-
yecek. Sektöre ve bu işi yapan tüm tandem 
yamaç paraşütü pilotlarına hayırlı olsun.” diye 
konuştu. 

Spor ve Rekreasyon 
Sektöründe ilk oldu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttü-
ğü Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu (Seviye 
5) çalışmaları; spor ve rekreasyon sektöründe 
hem meslek standardı hem de yeterlilik almış 
ilk meslek olarak kayıtlara geçti.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, tandem yamaç 
paraşütü pilotluğu mesleğinin niteliklerinin ar-
tırılması ve mesleği icra eden kişilerin Mesleki 
Yeterlilik Kurumu standartlarına uygun belge-
lendirilmesi için çalışmalarını yürütmeye de-
vam ediyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Babadağ’ın can 
damarı olan ve bölge ekonomisinde önemli bir 
yeri bulunan tandem yamaç paraşütü faaliyet-
leri ile ilgili yoğun mesaisini yürütüyor. 

Sıra sınav ve belgelendirme 
merkezi kurmaya geldi
Ulusal standart ve yeterliliklerin tamamlanma-
sının ardından Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
‘Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Mer-
kezi’ kurma çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar 
bünyesinde 7-8-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ya-
pılan toplantılara FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Genel Sekreter Ezgi Kullukçu, Uz-

TANDEM YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTLARI 
İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

man Büşra Eren, Babadağ Uçuş Kontrol Heyeti 
Başkanı Birkan Paçalı, Uçuş Kontrol Heyeti So-
rumlusu Aykut Boğa, FTSO Oda Memuru Özge 
Ertürk Hakanoğlu ve Fethiye Güç Birliği Turizm 
Tanıtım ve Ticaret Limited Şirketi’ni temsilen 
Serdar Şener katıldı. 

Çalışmalar, FTSO iştiraki olan Fethiye Güç Birli-
ği Turizm Tanıtım Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme mer-
kezi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmesini ve tandem yamaç paraşütü 
pilotluğu mesleğini gerek Fethiye özelinde ge-
rekse Türkiye genelinde yapan ve sayıları 450’yi 
aşan pilotun, belirlenen standartlar çerçevesin-
de sınav ve belgelendirme hizmetlerinden fay-
dalanmasını içeriyor. 
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FTSO’NUN BİR PROJESİNE DAHA GEKA’DAN HİBE
FTSO’NUN ‘FETHİYE DIŞ TİCARET İLE BÜYÜYOR’ 
PROJESİ GEKA’DAN HİBE ALMAYA HAK KAZANDI
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(FTSO)  ‘Hedef Dış Ticaret’ projesinin 
ardından ‘Fethiye Dış Ticaret ile 
Büyüyor’ projesi de Güney Ege 
Kalkınma Ajansı’ndan (GEKA) hibe 
almaya hak kazandı. 

FTSO üyelerinin ve paydaşlarının beklentilerini 
karşılama doğrultusunda gerçekleştirdiği hiz-
metlerine bir yenisini daha ekledi. FTSO’nun 
GEKA tarafından sunulan 2019 Teknik Destek 
Programı kapsamında başvuruda bulunduğu 
‘Fethiye Dış Ticaret ile Büyüyor’ projesi hibe aldı. 
Fethiye ve Seydikemer bölgesindeki firmaların 
dış ticaret süreçlerine katkı sağlayacak olan pro-
jeye ilişkin sözleşme 8 Ağustos Perşembe günü 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Ge-
nel Sekreteri Ezgi Kullukçu ve GEKA yetkilileri 
tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 
Muğla Yatırım Destek Ofisi’nde imzalandı. 

Amacı dış ticaretin içeriği ve kapsamını, operas-
yon ve pazarlama süreçlerini azaltarak Fethiye 
ve Seydikemer bölgesinde ihracat potansiyeli 
bulunan firmaların eksikliklerini gidermek ve 
ihracat yol haritalarını çizerek ihracat yapabile-
cek duruma getirmek olan proje kapsamında, 
hali hazırda ihracat yapan firmaların da ihracat 
kapasitelerini artırmak, eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri de yer alıyor. 

Proje kapsamında eğitim ve 
danışmanlık desteği verilecek
GEKA’dan hibe desteği alan ‘Fethiye Dış Ti-
caret ile Büyüyor’ projesi hakkında bilgi veren 
FTSO Başkanı Osman Çıralı, “Odamızın geçen 
yıl ‘Hedef Dış Ticaret’ projesinin ardından bu yıl 
da ‘Fethiye Dış Ticaret ile Büyüyor’ projesinin 
GEKA’dan hibe almaya hak kazanması, yaptı-
ğımız çalışmaların hedefine uygun olduğunun 
göstergesidir. Hibe alan bu iki proje birbirinin 
destekçisi olacak. ‘Fethiye Dış Ticaret ile Büyü-
yor’ projemiz dahilinde, ihracatçı firmalarımız 
ve ihracat potansiyeli olan firmalarımızın çalı-
şanlarını kapsayan, ihracatta pazarlama ile satış 

stratejilerine ilişkin 1 günlük (8 saat) eğitim veri-
lecek. Eğitim faaliyetlerine Fethiye ve Seydike-
mer bölgesinde bulunan tüm resmi kurum ve 
firma çalışanları da katılabilecek. 

Yine projemiz kapsamında danışmanlık deste-
ği ise firmaların eksiklerine, ihtiyaçlarına ve ihra-
cat alanındaki hedefleri ile yapmak istediği fa-
aliyetlere yönelik olarak, sağlanacak danışman 
tarafından verilecek.” diye konuştu.  

Ekim ayında başlaması planlanıyor 
‘Fethiye Dış Ticaret ile Büyüyor’ projesi 
çerçevesinde planlanan eğitim ve danışmanlık 
faaliyetlerinin, FTSO’nun GEKA’nın 2018 
Teknik Destek kapsamında hibe alan ‘Hedef 
Dış Ticaret’ projesi kapsamında 13-17 Mayıs 
2019 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ile 
bütünleşmesi, proje çıktılarının bir ileri düzeye 
taşınması hedefleniyor. 

Proje kapsamındaki eğitim ve danışmanlık faa-
liyetlerinin ekim ayında gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin ta-
rihi, yeri ve içeriği FTSO’nun internet sitesinden 
ilan edilecek.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası,  
girişimci adaylarına yol göstererek 
fikirlerini hayata geçirebilmeleri 
amacıyla, 4 günlük KOSGEB uygulamalı 
girişimcilik eğitimi düzenledi. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Fethiye İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hakan Kiracı tarafından verilen 
eğitime 22 yeni girişimci adayı katıldı. 

Fethiye’de KOSGEB temsilciliği olarak faaliyet 
gösteren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, bölge-
mizde sürdürülebilir girişimcilik ortamı için fa-
aliyetlerini sürdürüyor. FTSO’nun her yıl düzen-
lediği KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi 
30 Temmuz - 2 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Eğitimin son günü katılımcılarla 
bir araya gelen FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, “Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak,  bölgemizde girişimci sayısının ve var 
olan girişimci yetkinliğinin artırılması hedefiyle 
2013 yılından bu yana her yıl KOSGEB uygula-
malı girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Kendi 
işini kurmak isteyen yeni girişimcilerin KOSGEB 
Girişimci Destek Programı’ndan faydalanabil-
mesi için Oda’mızda düzenlenen bu eğitimlere 
bugüne kadar toplam 228 kişi katılarak sertifika 
aldı.” dedi. 

Çıralı konuşmasında, eğitimlerin düzenlenme-
sinde destek veren KOSGEB İl Müdürlüğü’ne ve 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ VERİLDİ

eğitimleri veren Fethiye İşletme Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Hakan Kiracı’ya teşekkür etti. 

Çıralı, FTSO’da KOSGEB girişimcilik eğitimleri-
nin yanı sıra, KOSGEB destekleri hakkında üye-
lere daha ayrıntılı bilgi verebilmek için KOSGEB 
temsilciliği kurulduğunu, 2 personelin bu konu-
da üyelere hizmet verdiğini anlatarak, “Üyeleri-
miz KOSGEB ile ilgili ya da bakanlıkların diğer 
destekleri noktasında tüm konularda Oda’mız-
dan destek alabilir.” diye konuştu. 

Eğitimin son gününde devlet teşviki ile iş kuran 
genç girişimci Günal Biyolojik Tarım Ltd. Şti. sa-
hibi Ali Rıza Günal, katılımcılarla tecrübelerini 
paylaştı. Günal, devlet teşviki ve KOSGEB des-
teği alan projeleri hakkında katılımcı girişimci 
adaylarına bilgi aktardı. 

KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimine katı-
lan 22 aday KOSGEB yeni girişimci desteği baş-
vurusu yapabilmek için; uygulamalı girişimcilik 
eğitimi katılım belgesi almaya hak kazandı.
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Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sa-
hipliğinde Ankara’da düzenlenen Sigorta Acen-
teleri Kurultayı’na Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı temsilen, FTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kemal Hıra, 8 Nolu Sigorta ve Finans 
Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Fadıl Ardıç, 
Komite Başkan Yardımcısı Ramazan Patat, Ko-
mite üyeleri Mehmet Döver ve Hakan Karakaya 
katıldı.

Sigortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalı 
olan sigorta acentelerini bir araya getiren Sigorta 
Acenteleri Kurultayı, TOBB İkiz Kuleleri’nde ger-
çekleştirildi. İlk kez düzenlenen Kurultay’a sigorta 
acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluş-
larının temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi oda-
larının ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi 
organ üyeleri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri yer aldı. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal 
Hıra, 8 Nolu Sigorta ve Finans Hizmetleri Meslek 
Komitesi Başkanı Fadıl Ardıç, Komite Başkan Yar-

dımcısı Ramazan Patat, Komite üyeleri Mehmet 
Döver ve Hakan Karakaya da Kurultay’da Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil etti. 

Kurultay’ın açılış bölümünde konuşan TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Sigorta Acen-
teleri İcra Komitesi (SAİK) ile sektörün gelişme-
sinde önemli mesafe kaydettiklerini belirterek, 
“12 yıl önce Sigortacılık Kanunu’nda yapılan dü-
zenlemelerle önemli kararlar alındı. Sigortacı-
lık sisteminin bankacılık sisteminden ayrılması 
gerektiğini yıllardır dile getirdik. Sigortacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurulunun gerekliliğini 
ifade etmiştik. Bugünlerde ise devrim niteliğin-
de olacak bir sürecin başlangıcındayız. Kurulun 
hayata geçmesi için çalışmalara başlandı. Si-
gortacılık sektörü artık bağımsız bir kurula sa-
hip olacak.” diye konuştu. 

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut da sigorta şir-
ketleri tarafından dağıtım kanalları arasında farklı 
fiyat uygulaması yapılmasını sonlandırmak için 

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
SİGORTA ACENTELERİ KURULTAYI’NA KATILDI

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 
“SİGORTA LÜKS DEĞİL, ZORUNLU BİR İHTİYAÇTIR” 
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FTSO Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Tufan ve Şev-
ket Gürol ile Akreditasyon Sorumlusu Aysun Şan-
lısoy ve Satın Alma ve Mali İşler Memuru Emre 
Çürük’ün katıldığı, 29 Ağustos 2019 tarihinde ger-
çekleştirilen kıyaslama ziyareti sırasında Denizli 
Ticaret Odası’nın kalite yönetim sistemi ve insan 
kaynakları konularında uygulamaları hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Te-
kin, Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan ve 
Akreditasyon Sorumlusu Mutlu Sözgen, Oda’nın 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
uyguladığı TOBB Akreditasyon Sistemi 
ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında, uygulamamalarını 
kıyaslamak ve iş süreçlerinde iyileştirme 
fırsatlarını tespit etmek üzere Denizli 
Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi.

girişimlerde bulunduklarını anlattı. Korkut, sigor-
ta poliçesinin promosyon aracı olarak kullanılma-
sının bir hafta önce yasaklandığını hatırlattı. 

“Sigorta olmadan ekonomi 
büyümez”
Kurultay’ın kapanışında katılımcılara hitap eden 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sigorta kav-
ramı olmadan ekonominin ve ticaretinin büyüme 
şansının olmadığını söyledi. “Sigorta lüks değil, 
zorunlu bir ihtiyaçtır.” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, 
sigortacılık sektörünün önemi ve gerekliliğine 
dikkat çekerek, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Ko-
mitesi’nin (SAİK) çalışmaları ve başarıları hakkın-
da bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu, İcra Kurulu vasıtasıy-
la birçok ilkin başarıldığını ve mesleki disiplinin 
sağlanmasında rol model olunduğunu ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu “Sigorta sektörü, sigorta şirketleri 
olmadan, sigorta şirketleri de acenteler olmadan 
olmaz.” dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 

“Modern dünyada ekonomiyi büyütmenin, tica-
reti artırmanın yolu sigortadır. Sigorta olmadan 
ekonomiyi büyütemezsiniz. Unutmayın, daha 
gidecek çok yolunuz var. Bu mesleğin geleceği 
yarın daha parlak olacak. Ekonomiyi büyütmek 
istiyorsak, riski azaltarak sigortayı çoğaltmalıyız.  
Bu zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu konuda halkımızı 

ve iş dünyamızı bilinçlendirmemiz lazım. Onun 
için hep söylüyorum: Alacak sigortasını da her 
yerde anlatın. Sadece trafik sigortasına takılıp 
kalmayın. Yelpazenin farklı alanlarına da bakın. 
İlerleme farklılıkla olur.”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bunu ya-
parsanız kazanan siz olursunuz. Unutmayın, 
birlik ve beraberlikte rahmet ve bereket, ayrılık-
ta azap vardır.” dedi. Hisarcıklıoğlu, sigorta acen-
telerinin her türlü sıkıntılarında elinden gelen 
yardımı yapmaya hazır olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Acentelik mesleğine ilişkin güncel konuların de-
ğerlendirildiği kurultay kapsamında katılımcılar, 
Anıtkabir’i de ziyaret etti.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NA KIYASLAMA ZİYARETİ

genel durumu hakkında bilgiler paylaştı ve akre-
ditasyon, kalite yönetim sistemleri kapsamında 
yapmış oldukları uygulamaları anlattı. Ziyarette 
iki odanın iş süreçleri ve insan kaynakları süreci-
nin işleyişleri konusundaki uygulamaları kıyasla-
narak iyi uygulamalar paylaşıldı.

Oda üyelerine sunduğu hizmetleri sürekli iyileş-
tirmek üzere her yıl diğer odalar ile kıyaslama 
çalışmaları yapan FTSO, üyeleri nezdinde mem-
nuniyeti artırmak, Oda faaliyetlerini geliştirmek 
amacıyla diğer odalar ile iyi uygulamalarını pay-
laşmaya devam ediyor.
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43 GALERİCİ DAHA 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALDI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM 
tarafından düzenlenen motorlu taşıt alım satım 
mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan toplam 
43 galerici 29 Temmuz ve 21 Ağustos tarihlerinde 
düzenlenen törenlerle mesleki yeterlilik belgelerini 
aldılar. FTSO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin iştiraki TOBB MEYBEM ile birlikte düzenlediği 
2. el motorlu taşıt alım satım sorumlusu yeterlilik 
sınavlarında başarı göstererek belge almaya hak 
kazanan 22 galericiye belgeleri, 29 Temmuz 2019 
tarihinde FTSO Likya toplantı salonunda düzenle-
nen törenle Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı 
tarafından verildi. 

Törende konuşan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Çıralı, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak ka-
zanan adayları tebrik ederek, “Sizler sektörünüzün 
standartlarına göre iş yaptığınızı kanıtlayan belge-
yi almaya hak kazanarak bir adım öndesiniz.” dedi. 
Osman Çıralı konuşmasında şunları söyledi: “Mes-
leki Yeterlilik Kurumu meslekleri sadece işinin ehli 
olanların yapabilmesi amacıyla tüm meslekler için 
standartları belirliyor. Mesleki yeterlilik belgesi zo-
runluluğu getirilen 117 meslekten biri de 2. el motor-
lu araç alım satım ticareti. Mesleki yeterlilik belgesi 
zorunluluğu, aslında sektörlerimize standart getiren 
ve işini bu standartlarda yapan iş yerlerini ve çalışan-
larını koruyan bir uygulama.  Sektör temsilcileri ola-
rak sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 13 Ağustos 
2018 tarihinden bu yana ikinci el araç alım satımı 
yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için 
mesleki yeterlilik belgesi zorunlu. Firma sahipleri 
için bundan sonraki aşama, Muğla Ticaret İl Müdür-
lüğü’nden alınacak yetki belgesi alınması.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de sek-
törün ihtiyacını karşılamak üzere TOBB MEYBEM 
ile Eylül-Kasım 2018 ve Şubat-Mayıs-Temmuz 2019 
aylarında olmak üzere 5 kez motorlu taşıt alım sa-
tım sınavları düzenledik. Belge almak için bugüne 
kadar 206 kişi başvuruda bulundu. Mayıs ayında 
düzenlenen teorik ve uygulamalı olarak iki aşama-
lı 2. el araç alım satımı mesleki yeterlilik sınavlarına 
girerek başarılı olan 22 kişi olarak, bugünden itiba-

ren sektörünüzün standartlarına göre iş yaptığınızı 
kanıtlayan belgeyi almaya hak kazanarak bir adım 
öndesiniz. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, iş ha-
yatınızda başarılar diliyorum.”

Osman Çıralı’nın konuşmasının ardından motorlu 
kara taşıtı alım satımı mesleki yeterlilik sınavlarına 
girerek başarılı olan 22 adaya belgeleri törenle tes-
lim edildi.

Yetki belgeleri için son tarih, 
31 Aralık 2019’a uzatıldı
FTSO ile TOBB MEYBEM iş birliği ile 25 Temmuz 
2019 tarihinde düzenlenen 5’inci ikinci el motorlu 
taşıt alım satım sınavlarında başarılı olan 21 galerici 
ise 21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen törenle 
mesleki yeterlilik belgelerini aldı. 

Törende konuşan FTSO Başkanı Osman Çıralı, “Oda 
olarak TOBB MEYBEM ile birlikte gerçekleştirdiği-
miz 5 sınav sonunda toplam 181 kişi motorlu taşıt 
alım satım mesleki yeterlilik belgesi almaya hak ka-
zandı.” dedi. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen 
belge törenine, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü yetki-
lileri Hatice Durmaz ve Funda Köroğlu da katıldı. 
Hatice Durmaz katılımcılara İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hakkında 
bilgi verdi. Durmaz, şunları söyledi: 

“10 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan değişiklik ile ikinci el araç alım satım faaliye-
tinde bulunan işletmelerin alması zorunlu yetki 
belgesi tarihi uzatıldı. Son gün 31 Aralık 2019 olarak 
düzenlendi. Galeri sahiplerinin işletmelerini yönet-
meliğe uygun hale getirerek bu tarihe kadar Mü-
dürlüğümüzden yetki belgesi almaları gerekiyor.” 

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 
galericilerin izleyen süreçte Ticaret İl Müdürlüğü’ne 
İETTS (İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi 
Sistemi) üzerinden online olarak başvurarak yetki 
belgesi almaları gerekiyor.
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BÜYÜK SAMANLIK KOYU’NDAKİ 
ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİNE FTSO DA DESTEK VERDİ
Adalet Bakanlığı’na bağlı Fethiye Denetimli Ser-
bestlik Müdürlüğü’nün Büyük Samanlık Koyu’n-
da gerçekleştirdiği çevre temizlik etkinliğine 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye 
Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhu-
riyet Baş Savcısı Kurtca Eker, Fethiye İl Gençlik 
Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye İlçe Jan-
darma Komutanı Rüştü Şen, Fethiye İlçe Emniyet 
Müdürü Cemil Emre Süel, Fethiye Denetimli Ser-
bestlik Müdürü Mehmet Aksu ve Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Çıralı, Başkan Yardımcısı Kemal Hıra ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Başaran katıldı.

Adalet Bakanlığı’nca Türkiye genelinde denetimli 
serbestlik infaz uygulamalarından kamuya yarar-
lı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, diğer adıyla 
kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, 
yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun görülen 
yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilme-
si kapsamında yapılan çevre temizlik etkinliği bu 
yıl 26 Ağustos tarihinde Aksazlar ve Büyük Sa-
manlık koyları arasındaki yol güzergâhı arasında 

başladı ve 29 Ağustos Perşembe günü Büyük Sa-
manlık Koyu’nun temizlenmesi ile tamamlandı. 
İlçe protokolünün de hazır bulunduğu etkinliğe 
katılanlar toplanan çöplerin çöp arabasına kon-
masına yardımcı oldular.

Keyifli ve samimi bir atmosferde gerçekleşen 
etkinlik, temizlik çalışmalarına vatandaşların da 
sahip çıkması ve doğanın korunması dilekleriyle 
son buldu.
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Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının 
ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 
19 Eylül 1921 tarihinde mareşallik rütbesi ve ga-
zilik unvanının verilmesi nedeniyle kutlanan 19 
Mayıs Gaziler Günü’nde Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimi anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 

FTSO Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Mete 
Ay, Kemal Hıra ve FTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Emre Başaran, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit 

FETHİYE SMMM ODASI’DAN 
FTSO’YA İADE-İ ZİYARET

FTSO’DAN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NDE 
ANLAMLI ZİYARETİ

Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı Yılmaz Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na iadei ziyarette 
bulundu.

Fethiye SMMM Odası’nın 11-12 Mayıs tarihlerinde 
yapılan genel kurulunda göreve seçilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Köse ile Yönetim Kurulu 
üyeleri Murat İnce, Murat Koca, Mehmet Tekin 
ve Sezgin Karahan, 30 Temmuz 2019 Salı günü, 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı’yı 
makamında ziyaret etti. Osman Çıralı, Fethiye 
SMMM Odası Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fethiye 
SMMM Odası’nın yeni yönetimine başarılar diledi. 

Turizm sezonunun değerlendirildiği ziyarette ay-
rıca konaklama sektöründe, 04.01.2008 tarih ve 
26746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 107 Seri 
No’lu KDV Genel Tebliği ile düzenlenen yiyecek ve 
içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına 

ilişkin Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 
konaklama hizmeti veren (otel, motel, pansiyon, 
vb.) işletmelere gönderilen tebligatlarla yaşanan 
KDV belirsizliği hakkında görüş alış verişinde de 
bulunuldu. 

Fethiye SMMM Odası Yönetim Kurulu üyeleri 
daha sonra Fethiye Ticaret Sicil Müdürü Mustafa 
Ergin’i de ziyaret ederek ticaret sicili uygulamala-
rı hakkında bilgi aldı .  

Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni 
ziyaret etti. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı’nın Ankara olduğu için ziyarete 
katılamadığını belirten Başkan Yardımcısı Mete 
Ay, “Buraya gelmeden önce görüştüğüm Yönetim 
Kurulu Başkanı’mız sizlere şükran, minnet ve 
selamlarını iletti.” dedi. 

Mete Ay şöyle devam etti: 

”Bu güzel ülkemizin her karış toprağını savunur-
ken gazi ve şehit olanlara ne kadar teşekkür et-
sek, şükranlarımızı sunsak azdır. Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, gazi-
lerimiz yaşayan anıtlardır. Ülkemize nasıl sahip 
çıkıyor seviyor ve sakınıyorsak bizlere bu ülkede 
yaşayabilme fırsatı veren tüm gazilerimize aynı 
özeni ve minneti göstermeliyiz. İşte bu sebeple 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak gazilerimi-
zin, şehit ve şehit yakınlarımızın her ihtiyaçların-
da yanlarında olmaya çalışıyoruz; bundan sonra 
da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Ziyarete katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yöneticileri de gazilere ve şehit yakınlarına min-
net ve şükranlarını sundu.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO), ihracat yapan veya ihracat 
yapma potansiyeli olan firmalara 
yönelik düzenlediği ücretsiz 
eğitimlere bir yenisini daha ekledi. 
FTSO, 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde 
düzenlenen “AB Pazarına Yönelik 
Dış Ticaret Eğitimi”ne ev sahipliği 
yaptı. 

Fethiye-Seydikemer bölgesinde dış ticaretin 
geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu projelerle 
öne çıkan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
çalışmaları devam ediyor. İhracat yapan veya 
ihracat yapma potansiyeli olan firmaları iç ve 
dış pazarlardaki farklı alıcılar ile buluşturmak, 
yurt dışı pazarlarını genişletmek ve ihracat ka-
pasitelerini artırmaları amacıyla eğitimler dü-
zenleyen ve firmalara danışmanlık yapan FTSO, 
üyelerinin bölgede faaliyet gösteren firmaların 
dış ticaret süreçleri ve mevzuat hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenle-
diği ücretsiz eğitimlere bir yenisini daha ekledi. 
Bu kapsamda “AB Pazarına Yönelik Dış Ticaret 
Eğitimi” FTSO hizmet binasında 17-18 Eylül 2019 
tarihlerinde düzenlendi. 

İhracat yapan, ihracat yapma potansiyeli olan 
ve dış pazarını genişletmeyi hedefleyen firma 
yetkililerinin katıldığı, “AB Pazarına Yönelik Dış 
Ticaret Eğitimi” ile ilgili FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, şunları söyledi: 

“Ekonomik kalkınmada üretmek kadar önem-
li olan bir diğer faaliyet de üretilen ürünlerin 
yurt dışı pazarlarında da yer almasını sağla-
mak, yani dış ticaret ve özellikle ihracat faali-
yetlerinde bulunabilmektir. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak, sadece lokomotif sektö-
rümüz olan turizm sektörünü değil, tüm sek-
törleri yakından takip ediyoruz. FTSO olarak 
üyelerimizin ve bölgemizdeki firmalarımızın 
dış ticaret kapasitelerini artırmak, yurt dışı pa-

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN
“AB PAZARINA YÖNELİK DIŞ TİCARET EĞİTİMİ”

FTSO’DAN 
DIŞ TİCARET ALANINDA 

BİR ADIM DAHA
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zarlarına ulaşımını kolaylaştırmak ve yeni pa-
zarlar bulabilmelerini sağlamak için gerçek-
leştirilecek tüm faaliyetlerde yanlarındayız. Bu 
noktada, ihracat yapan veya ihracat yapma 
potansiyeli olan tüm firmalarımızı iç ve dış pa-
zarlardaki farklı alıcılar ile buluşturmak, yurt 
dışı pazarlarını genişletmek ve ihracat kapa-
sitelerini artırmak adına eğitimler düzenliyor, 
onlara danışmanlık yapıyoruz. Üyelerimizi ve 
tüm halkı dış ticaret süreçleri ve mevzuatla-
rı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
amaçlı düzenlediğimiz ücretsiz eğitimlere bir 
yenisini daha ekledik. Tüm sektörlerde faaliyet 
gösteren, ihracat yapan ve ihracat yapmak is-
teyen, ihracatın temel basamaklarını ve mev-
zuatını kavramak isteyen firma temsilcilerine, 
üniversite öğrencilerine açık olarak 17-18 Ey-
lül 2019 tarihlerinde Odamızda ücretsiz “AB 
Pazarına Yönelik Dış Ticaret Eğitimi” gerçek-
leştirdik. 2 gün süren bu eğitimde, dış ticaret 
eğitmeni tarafından dış ticaret süreçleri, dış 
ticaret mevzuatı, ithalatçı ve ihracatçı olma 
şartları, ihracatta sağlanan devlet destekleri, 
hedef pazar ve müşteri analizi başlıklı konular 
ele alındı.” 

INTERFRESH Fuarı 
16-19 Ekim’de
Fethiye’nin diğer turizm bölgelerinden farklı ve 
üstün bir yanı olan iklim ve coğrafi koşullarımızın 
uygunluğu sayesinde her geçen gün büyüyen ta-
rım sektörü olduğunu vurgulayan Çıralı, şöyle de-
vam etti: 

“Bölgemizin başlıca geçimini sağladığı sektör-
lerden biri olan tarım sektöründeki potansiyeli 

güçlendirmek ve geliştirmek için Oda’mız adı-
na var gücümüzle çalışmaktayız. Bu noktada, 
üreticimizin, komisyoncumuzun, ihracatçımı-
zın komisyoncumuzun ve ihracatçımızın iç ve 
dış pazarlardaki farklı alıcılar ile buluşturmak, 
yurt dışı pazarlarını genişletmek ve ihracat ka-
pasitelerini artırmak için yapılacak önemli fa-
aliyetlerden biri de fuarlara katılım sağlanma-
sıdır. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
tarım sektöründe faaliyet gösteren yaş ve kuru 
meyve-sebze üretici ve tedarikçilerini, mey-
ve-sebze işleme ve saklama tedarikçilerini, 
bu alanda paketleme, depolama ve ambalaj 
sanayinde faaliyet gösteren firmalar ile lojistik 
hizmetleri sunan firmaları,  organik ürün üre-
tici ve tedarikçilerini, zirai ilaç firmalarını 16-19 
Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirile-
cek olan INTERFRESH Yaş Sebze Meyve, De-
polama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı’na katılma-
ya teşvik ediyoruz. Geçen yıl 26 farklı ülkeden 
ziyaretçi, 3 ülkeden katılımcı olmak üzere 112 
toplam katılımcı ve 15 bin 554 ziyaretçi sayısı 
ile gerçekleştirilen fuarda, Oda olarak üyele-
rimizle birlikte bölgemizi temsil etmek, ürün-
lerimizi tanıtmak ve yurt dışı firmaları ile bire 
bir görüşme fırsatı yakalayarak firmalarımızın 
iş ve dış pazar ağlarını genişletmelerine katkı 
sağlamak istiyoruz. 

AB Pazarına Yönelik Dış Ticaret eğitimi ve IN-
TERFRESH Yaş Sebze-Meyve, Depolama, Am-
balaj ve Lojistik Fuarı hakkında ayrıntılı bilgi, 
yardım ve destek talepleriniz için, Odamız 
bünyesinde Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler biri-
mi ile iletişime geçebilir.“
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
kahvaltılı meslek grupları 
buluşmalarına, 9 Nolu Oto Kiralama 
ve Seyahat Acenteleri meslek 
grubunun 13 Eylül Cuma günü 
Babadağ’da yapılan kahvaltısı ile 
devam edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen 9 Nolu Oto Kirala-
ma ve Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi ve 
meslek grubu üyelerinin buluşmasına, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Başkan Yardımcısı Mete Ay, Yöne-
tim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, Yö-
netim Kurulu üyeleri Şevket Süreyya Gürol, Ra-
mazan Dim, Fatih Tufan, Halil İbrahim Öztürk, 
Emre Başaran, FTSO Disiplin Kurulu Başkanı 
Süleyman Kaya, TÜRSAB BYK Başkanı Özgen 
Uysal’ın yanı sıra 9 Nolu Meslek Komitesi Başka-
nı Ozan Avcı, Başkan Yardımcısı Fikret Koyuncu, 
Komite üyeler Ertuğrul Gürkan, Levent Ersoy, 
Ümit Akyalı ve 9 nolu  meslek grubu üyeleri ka-
tıldı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı et-
kinlikte yaptığı konuşmada, Babadağ’da yapı-
lan çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi 
vererek, “Babadağ her geçen gün güzelleşmeye 
ve turizm açısından bir cazibe merkezi haline 
gelmeye devam ediyor. Fethiye’de yaşayan her-

kesin bu projeye sahip çıkarak el birliği ile daha 
iyi yerlere getirmesi gerekiyor. Biz Fethiye Tica-
ret ve Sanayi Odası olarak Babadağ için projeler 
üretmeye devam ediyoruz. Örneğin Brezilya Rio 
de Janerio şehrinde bulunan Corcovada Dağı’n-
daki İsa heykeli gibi biz de Babadağ’ımız için 
bir motif ve simge arayışı içerisindeyiz. Sizler se-
yahat acentesi sahipleri olarak dünyanın birçok 
şehrine gidiyorsunuz. Bu konuda önerilerinizi 
sunarak böyle bir simgenin Babadağ’ımıza, do-
layısıyla Fethiye’mize kazandırılmasına yardım-
cı olmanızı rica ediyoruz.” diye konuştu. Çıralı 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odamız tüm kurumlarla dirsek teması halinde 
kalarak çalışmalarına devam etmektedir. Tu-
rizm Konseyi ve Fethiye-Seydikemer Güç Birliği 
Platformu gibi güçlü ve üretken yapılara sahip 
oluşumlarımız var. Sizler de dilediğiniz zaman 
Oda’mıza gelerek Fethiye’miz ve Odamız üye-
leri ile ilgili yapılabilecek çalışmalar konusunda 
bizlere yön vererek çalışmalarımıza destek ola-
bilirsiniz.” 

Buluşmada daha sonra 9 Nolu Oto Kiralama 
ve Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı 
ve üyeleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası çatısı 
altında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

9 NOLU MESLEK GRUBU 
BABADAĞ ZİRVESİNDE BULUŞTU
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ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Turizm Konseyi 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın sekretaryası ve ev 
sahipliğini yaptığı Turizm Konseyi, her ay düzenli olarak 
toplanarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Turizm Konseyi’nin 10 Temmuz 2019 tarihinde 
FTSO Meğri salonunda gerçekleştirilen toplantı-
sına Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri 
Oğuz Bolelli, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-
man Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir, FETOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Bülent Uysal, Çalış-Der Başkanı ve 
FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Ay, 
YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü 
Orçun Songur, FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ra-
mazan Dim, FETAV Müdürü Dilek Dinçer, FETOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Doğan, TÜRSAB adı-
na Süleyman Kaya, SKAL Fethiye Derneği Başkanı 
Uğur Serindağ, Turizm Denetleme Bürosu adına 
Güler Uymaz, DTO Yönetim Kurulu Danışmanı 
Mehmet Ekici katıldı. 
Fethiye’ye gelen turist sayısının yıllara göre dağı-
lımının incelendiği ve analizinin yapıldığı toplan-
tıda, Fethiye Gençlik Spor İl Müdürü Harun Reşit 
Yiğit Fethiye’de yapılmasına karar verilen Fethiye 
Sporfest’in tanıtımını yaptı.

Fethiye Sportfest 2019 

Festival kapsamında Fethiye’ye yaklaşık 4 bin 
sporcu ve bunların yakınlarının gelebileceğinin 
altını çizen Harun Reşit Yiğit,  “İlki bu sene ekim 
ayında gerçekleştirilecek olan Fethiye Sporfest 
hem sporun ve sporcunun desteklenmesi açısın-
dan hem de bölgemizin tanıtımı açısından çok 
önemli bir görev üstlenecek. Zira İsveç, Norveç ve 
Danimarka gibi, turist sayısının az olduğu bölge-
lerden gelecek olan sporcuların ve bunları takip 
eden basının Fethiyemizi tanıması ve tanıtılması 
açısından bizlere fırsat yaratacaktır.” dedi. Turizm 
Konseyi üyeleri Fethiye Gençlik Spor İl Müdürü 
Harun Reşit Yiğit’e Fethiye Sporfest kapsamında 
kendilerine ne gibi görev ya da görevler düşüyorsa 
yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Dijital Destinasyon Yönetimi
Konsey toplantısında, Yeni Dünya Ajans Kurucu-
su Özgür Devrim Kurt dijital destinasyon yöneti-
mi konusunda bir sunum yaptı. “Fethiye’nin Dijital 
Destinasyon belirlemesi ve bu destinasyonun böl-
gemize gelmek isteyen yabancı misafirlerimize iyi 
anlatılması ve bunun biran önce yapılması gerekli.” 
diyen Özgür Devrim Kurt  sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bölgemizin ve hatta ülkemizin en önemli turizm 
rakibi Yunanistan da böyle bir dijital destinasyon 
yönetimine geçiş yapıyor. Rekabetin ivmesi onla-
rın lehine değişmeden bizim de bu konuyu hızlı-
ca ve en iyi şekilde çözmemiz gerekli. Dolayısıyla 
bir an önce bir başlangıç noktası belirleyerek ha-
rekete geçmeliyiz.” 

Toplantıda Fethiye’nin tanıtımını interaktif ortam-
da yapılabilmesi hakkında gündeme alınan Hİ-
SER kapsamında (Hizmet Sektörü Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi) Dijital Destinasyon Yönetimi konu-
su da gündeme geldi. 

Turizm Konseyi’nin temmuz ayı toplantısı, Hizmet 
Sektörü Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (HİSER) Diji-
tal Destinasyon Yönetimi kapsamında yürütülen 
bugüne kadar konseye getirilen projelerin değer-
lendirilmesi ile son buldu. 
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Körfez kirliliği ve koylardaki yapılaşma 
Fethiye Turizm Konseyi’nin ağustos ayı toplantı-
sında ise koylardaki yapılaşma, körfez kirliliği ve 
alg patlaması ile EMITT 2020 ve Travel Turkey fu-
arları ele alındı.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz 
Bolelli’nin başkanlığında 7 Ağustos Çarşamba 
günü FTSO Meğri toplantı salonunda gerçekleşen 
toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Erdi 
Filiz, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıra-
lı,  FETOB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uysal, 
YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü 
Orçun Songur, FETAV Müdürü Dilek Dinçer, FTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dim, Turizm Da-
nışma Bürosu Yetkilisi Güler Uymaz, SKAL Fethiye 
Derneği Başkanı Uğur Serindağ, Fethiye Güç Birli-
ği Şirketi adına Selamettin Yılmaz,  DTO Yönetim 
Kurulu Danışmanı Mehmet S. Ekici, Ölüdeniz Tu-
rizm Kooperatifi adına Musa Ünsal ile FTSO Genel 
Sekreteri Ezgi Kullukçu katıldı.

Uydu görüntüleri incelendi
Toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye 
Şubesi Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Sıtkı 
Eskici,  Hamam Koyu, Küçük Sarsala, Sıralıbük gibi 
Fethiye ve civarı koylarda yapılaşmaya ilişkin uydu 
görüntülerinin de yer aldığı bir sunum gerçekleş-
tirdi. Fethiye Turizm Danışma Bürosu’ndan Güler 
Uymaz konuyla ilgili Müze Müdürlüğü ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’na yazı yazılarak girişimde bulunu-
labileceğini kaydetti.

Konsey toplantısında körfez kirliliği ve alg 
patlamasıyla ilgili alınan tedbirler ve bundan sonraki 
aşamada neler yapılabileceği de değerlendirildi.

Travel Turkey Turizm Fuarı ile EMITT 2020’ye ha-
zırlıkların ve katılımın da ele alındığı konsey top-
lantısında, bölgede düzenlenen fuar, festival ve et-
kinliklerin yer alacağı ortak takvim oluşturulması 
konusunda görüş birliğine varıldı.

Fethiye, Travel Turkey İzmir ve Londra 
WTM fuarlarında tanıtılacak

Turizm Konseyi’nin Fethiye Belediye Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Bolelli’nin başkanlığında 16 Eylül 
2019 Pazartesi günü yapılan Eylül ayı toplantı-
sında Fethiye’nin yer alacağı ulusal ve uluslarara-
sı fuarlar ele alındı. Toplantıya Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsilen Erdi Filiz, FTSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Dim, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir, Çalış Turizm ve Ta-
nıtım Derneği Başkanı ve FTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mete Ay, SKAL Fethiye Derneği 
adına Uğur Serindağ, Fethiye Otelciler Birliği Baş-
kanı Bülent Uysal, YDA Dalaman Havalimanı adı-
na A. Orçun Songur, Deniz Ticaret Odası’nı tem-
silen Mehmet Eskici, FETAV adına Mustafa Argın, 
TURSAB Başkanı Özgen Uysal, Ölüdeniz Turizm 
Geliştirme Kooperatifi adına Musa Ünsal, Fethiye 
Turizm Danışma Bürosu’ndan Güler Uymaz ve Sü-
leyman Kaya katıldı.

Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Fethiye standının ta-
sarımı ve tanıtım materyallerinin içeriklerinin ha-
zırlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Konsey 
üyeleri toplantıda ayrıca İngiltere’de düzenlenen 
World Travel Market (WTM) fuarına katılım sağlan-
masına karar verdi.
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Zirvenin açış konuşmasını yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Tür-
kiye’de nice hazineler var. Herkes, 
bir yere gittiğinde yöreyle özdeş-
leşen, otantik değeri ve hikâye-
si olan ürünleri tercih ediyor. Bir 
şehre gittiğimizde ‘nesi meşhur’ 
sorusunun karşılığı aslında coğ-
rafi işaretlerdir. Biz bu ürünlerin 
tescili, markalaşması, üretimin ar-
tırılması ve ürünlerin dünya sah-
nesine taşımakla görevliyiz. Ana-

dolu’nun çeyiz sandığında nice 
iksir var. Kıymetini bilir, hak ettiği 
değeri verirsek bize nice kapıları 
açacaktır.” dedi. 

Zirvenin açılışında konuşan Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank da, “Bir yandan teknolojik 
ürünler hayatımızda yer alırken 
diğer taraftan doğala dönme ih-
tiyacı içerisindeyiz. Bugün burada 
446 adet tescilli ürün var. Ancak 
tescil tek başına bir önem ifade 
etmiyor. Önemli olan tescil son-

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
2. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER 

ZİRVESİ’NDE

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi 
19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirveye Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ve FTSO Oda Muamelat 
Memuru Özge Ertürk Hakanoğlu katıldı. 
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rası markalaşıp ticarileşebilmektedir. Kalkınma 
ajansları coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen 
geliri artırmaya yönelik projeler sunuyor. Coğ-
rafi işaretli ürünlerle yurt dışındaki pazarlarda 
bir adım öne çıkarak tescilli ürünlerimizi daha 
rahat pazarlama noktaları elde ede-
bileceğimizi temenni ediyorum.” 
diye konuştu. 

Zirveye ev sahipliği yapan 
Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Yönetim Kuru-
lu Başkanı Gürsel Baran 
ise tüketimin fabrikas-
yondan yerel üretime 
doğru bir dönüş yaptı-
ğını belirterek, bu du-
rumun kırsal kalkınmaya 
can verdiğinin altını çizdi. 
Gürsel Baran konuşmasına 
şöyle devam etti: 

“Yerel kalkınmaya ivme kazandı-
rarak artışın sağlandığı bugünlerde 
coğrafi işaretler sayesinde bilinirliği ve güvenir-
liliği artırarak Anadolu topraklarından çıkan be-
reketi ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz.” 

Bölgesel değerlerimize sahip 
çıkıp, kazanca dönüşmesini 
sağlamalıyız

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Coğrafi 
İşaretler Zirvesi’nde Fethiye’yi temsil eden FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı toplantı 
sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirve-
si, tescili ürünlerin yerel ürünlerin 

tanıtımına katkı yapması açı-
sından çok önemli bir zirve. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak bizim de 
yöresel ve tarımsal ürün-
lerle ilgili coğrafi işaret 
çalışmaları yürütüyo-
ruz. 

Bu değerleri ön plana 
çıkartarak, üretimin ar-

tırılmasına ve ekonomik 
değere dönmesine ve-

sile olacak coğrafi işaretli 
ürünler, Türkiye’nin kırsal kal-

kınmasının en önemli dinamik-
lerinden biri olacak görüşündeyiz. 

Dolayısıyla bölgemiz, coğrafi işaretli ürünle-
rine sahip çıkarak, üretimlerini desteklerse 
Fethiye ve Seydikemer için yepyeni bir ticaret 
dönemi başlamış olur. Bu ürünlerin üretiminin 
artırılması ve korunması konusunda tüm böl-
ge olarak el ele verip, bu değerlerin kazanca 
dönüşmesini sağlamalıyız.” 

2. Uluslararası 
Coğrafi İşaretler Zirvesi, 

tescili ürünlerin yerel ürünlerin 
tanıtımına katkı yapması 

açısından çok önemli bir zirve. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak bizim de yöresel ve 
tarımsal ürünlerle ilgili 

coğrafi işaret çalışmaları 
yürütüyoruz. 
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Müşterek toplantıda FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, Oda’nın 

2018 Nisan ayından bu yana ger-
çekleştirdiği faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Bir önceki Meslek 
Komiteleri müşterek toplantının 
31 Mart yerel seçimleri öncesinde 
15 Mart 2019 tarihinde yapıldığını 
hatırlatan Osman Çıralı, “Yılda iki 
kez gerçekleştirdiğimiz Meslek 
Komiteleri Müşterek toplantı-
larımızın ilkinde Muğla, Fethiye 
ve Seydikemer’de görev yapan 
bürokratların yanı sıra, belediye 
başkan adayları ve milletvekilleri-
mizin de katılımıyla Fethiyemizin 
ve ilçemizdeki sektörlerin sorun-
larını ve çözüm önerilerini karar 
mercilerine tek elden ulaştırma 
imkanı bulmuştuk. 2019 yılının 
ikinci Meslek Komiteleri Müşte-
rek Toplantısında sizlere göreve 
geldiğimiz tarihten bu yana 
yaptığımız çalışmalar hakkında 
bilgi vermek istiyorum. Odamız 
tarafından bölgesel kalkınma he-
defiyle sürdürülen çalışmalarda 
yurt içi ve yurt dışı fuarlara katı-
lım önemli bir yer tutuyor. Böl-
gemizin başta tarım ve turizm 
sektörünü konu alan yurt içi ve 
yurt dışı fuarları yakından takip 
ediliyor, katılım ve organizasyon 
desteği veriliyoruz.” dedi. 

“Tanıtım çalışmalarına 
önem veriyoruz”
Bölgemizdeki turizm faaliyetle-
rinin gelişmesi ve yeni pazarlara 
açılmamız için her platformda 
tanıtım çalışmaları yapıldığını 

FTSO MESLEK KOMİTELERİ 
MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI

kaydeden Osman Çıralı şöyle 
devam etti: 

“Tanıtım çalışmaları kapsamında 
29 Temmuz 2018 tarihinde Dün-
ya Hava Sporları Federasyonu 
FAI’nin yetkililerini bölgemiz-
de ağırladık. 2023’e ertelenen 
Dünya Hava Oyunları Türkiye’de 
yapılacak. Biz de bu organizas-
yonun bir ayağının Babadağ’da 
yapılması için lobi faaliyetleri 
yürüttük. Girişimlerimiz olumlu 
sonuçlandı. 

Yine 2018 yılında Yunus Emre 
Enstitüsü ile birlikte Çinli medya 
mensuplarını bölgemizde ağırla-
dık. Çinli turistlerin beklentilerini 
aldık. 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde 
Afyon’da gerçekleştirilen Dün-
ya Motokros Şampiyonası’nda 
Fethiye Turizm Konseyi üyeleri 
ile beraber Fethiyemizin tanıtı-
mını yaptık. Şampiyonayı takip 
eden 100 basın mensubu, 6 
kıtada, toplam 180 farklı ülkede 
Eurosport, Foxsport, Beinsport 
gibi dünyaca ünlü spor kanalla-
rından canlı yayınla 1 milyar 500 
milyon izleyiciye ve 5 milyon sos-
yal medya kullanıcısına erişildi. 
Uluslararası tanıtımda, Fethiye 
canlı yayınlar sırasında her bir 
dakikada bir ekrana gelerek tüm 
dünyaya adını duyurmuş oldu.

Ayrıca Fethiyemizin mevcut po-
tansiyelini en iyi şekilde yansıtan 
fotoğraf arşivi oluşturduk ve tanı-
tım filmleri hazırladık. Bölgemiz 
turizm bölgesi olduğu kadar ta-
rım bölgesi. Ancak tarım bölgesi 
olduğumuz çok iyi bilinmiyor. 
Bölgemizin potansiyelini yansı-

tacak şekilde, turizm, mermer, 
domates ve alabalık sektörleri 
öncelikli olmak üzere sektörel 
tanıtım filmleri yaptırmak üzere 
çalışmalarımızı başlattık.”

Yunanistan vizesi
FTSO’nun Haziran ayında baş-
layan Yunanistan vizesi başvuru 
hizmetinin yoğun ilgi gördüğünü 
kaydeden Başkan Çıralı,“Odamı-
zın mobil biyometri aracılığıyla 
Yunanistan’a Shengen vizesi hiz-
meti, 15 Haziran Cumartesi günü 
alınan ilk vize başvurularıyla start 
aldı. Bugüne kadar gerçekleştiri-
len 5 buluşmada toplam 120 kişi 
İzmir’e ya da Marmaris’e gitme-
den vize başvurusunda bulundu
diye konuştu. 

Konuşmasında meslek komitesi 
üyelerinin büyük çoğunluğunun 
toplantıya iştirak etmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Çıralı, FTSO’nun verdiği 
hizmetlerle ilgili şu bilgileri verdi: 

“Üyelerimizin sektörleri ve kendi-
lerini etkileyen yasal değişiklikler 
yakından takip edebilmesi için 
uzman isimlerle bilgilendirme 
toplantıları düzenliyoruz. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana 19 
bilgilendirme toplantısı düzen-
ledik. Yine sektörel ve bölgesel 
toplantılar düzenliyoruz. Seydike-
mer’de ve Karaçulha’da bölgesel 
toplantı düzenledik. Bugüne ka-
dar 9 meslek grubumuz ile kah-
valtılı buluşma gerçekleştirdik. 

Diğer taraftan üyelerimizin dış 
ticaret hacminin, potansiyelinin 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2019 yılı 
ikinci Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, 
27 Eylül 2018 tarihinde FTSO hizmet binası 
Likya Salonu’nda meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri ile meslek komitesi üyelerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
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gelişmesi, daha çok üyemizin ih-
racat yapabilir hale gelmesi için 
çalışıyoruz.  Bunun için GEKA’ya 
projeler yazıyoruz. Son olarak 
yeni bir projemiz daha kabul 
oldu. Dış ticaret danışmanını biz-
zat üyelerimizin ayağına götüre-
rek yerinde danışmanlık faaliyeti 
verilmesini sağlayacağız.

350 danışmanlık 
hizmeti verdik
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak, üyelerimizin KOSGEB 
desteklerinden yararlanıp işini 
geliştirmek isteyen üyelerimiz 
için temsilcilik hizmeti veriyoruz. 
Odamız tarafından göreve geldi-
ğimiz tarihten bu yana KOSGEB 
ile ilgili konularda yaklaşık 350 
danışmanlık hizmeti verildi. Yine 
Güney Ege Kalkınma Ajansı tara-
fından verilen hibelerle ilgili ise 
20 danışmanlık hizmeti verildi.

Mesleki yeterlilik 
belgesi sınavları
İkinci el motorlu taşıt alım satım 
sektörüne yönelik olarak TOBB 
MEYBEM ile 5 kez düzenledi-
ğimiz sınavlar sonunda toplam 
181 kişi motorlu taşıt alım satım 
mesleki yeterlilik belgesi almaya 
hak kazandı. TOBB MEYBEM ile 
4 kez düzenlediğimiz sorumlu 
emlak danışmanı seviye 5 ve em-
lak danışmanı seviye 4 sınavlarını 
sonunda başarılı olan 27 kişi 
mesleki yeterlilik belgesi almaya 
hak kazandı. Son olarak yapılan 4. 
sınava 22 aday girdi. Son sınavın 
sonuçları önümüzdeki günlerde 
açıklanacak. Mesleki yeterlilik 

belgesi sınavlarını talepler doğ-
rultusunda devam edecek.

Diğer taraftan Tandem Yamaç 
Paraşütü Pilotu mesleğinin 
ölçme ve değerlendirmelerinin 
yapılacağı ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun yetkilendireceği 
Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
kurma çalışmaları devam ediyor. 

Coğrafi işaret 
çalışmaları
Oda olarak yöremize özgü ürün-
lerin markalaşarak ön plana 
çıkartılmasını çok önemsiyoruz. 
Bu kapsamda bölgemize ait 
ürünlerle ilgili coğrafi işaret ça-
lışmalarımız yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Şu anda Seydiler 
Kilimi ve Fethiye Tahini ve Kaya 
İnciri’nin coğrafi işaret tescili için 
çalışmalarımız sürüyor. Beledi-
ye nezdinde de Kaya Halısı ve 
Üzümlü Dastarı için çalışmalar 
sürüyor.

Odamızda kurumsal ve kişisel 
gelişim eğitimleri daha önce 
üyelerimize de ücret karşılığında 
veriliyordu. Göreve geldiğimizde 

yaptığımız ilk uygulama üyeleri-
mizden eğitimler için ücret alın-
masını kaldırmak oldu. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana da 
2018 yılında 16, bu yılın ilk 9 ayın-
da da 12 olmak üzere 28 farklı 
eğitim düzenledik. Bu eğitimlere 
toplam 1.428 kişi katıldı. 

Göreve geldiğimiz günden bugü-
ne kadar, üyelerimizin iş ve özel 
yaşamlarında ihtiyaç duydukları 
hizmetleri indirimli ve daha iyi 
koşullarda alabilmesi için bugü-
ne kadar 15 protokol imzaladık.

Logomuzu değiştirdik
Odamızın 2019-2023 yılı stratejik 
planını hazırladık. Uygulamaya 
koyduk. Bölgemizin hangi alan-
larda katkıya ihtiyacı olduğunu 
tespit ederek, bu konularda neler 
yapabileceğimizi belirledik. Bu 
doğrultuda kendimize bir 4 yıllık 
çalışma planı çıkardık.”

Meslek komiteleri müşterek 
toplantısında İngiliz turizm fir-
ması Thomas Cook’un iflasını 
açıklamasının ardından yaşanan 
gelişmeler değerlendirildi. 

37TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019 /  MAKRİ



FTSO’da yapılan değerlendirme toplantısına 
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye 
Belediye Başkanı Alim Karaca, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, 
FETOB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uysal, 
Çalış-Der Başkanı ve FTSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mete Ay, TÜRSAB BYK Başkanı Özgen 
Uysal,  FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dim, 
SKAL Fethiye Derneği Başkanı Uğur Serindağ, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Erdi Filiz, 
DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Eskici, 
Turizm Denetleme Bürosu adına Güler Uymaz, 
Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi adına 
Musa Ünsal, FETAV’dan Mustafa Argın, Fethiye 
Güç Birliği Şirketi adına Selamettin Yılmaz, FTSO 
Meclis Üyesi Ramazan Gümüşhan, İngiltere-
Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman, 
Süleyman Kaya ve Cevdet Ertunca ile FTSO Genel 
Sekreteri Ezgi Kullukçu katıldı.

FETHİYE’DEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI
TURİZM SEKTÖRÜ PAYDAŞLARI, 
THOMAS COOK’UN İFLASININ ETKİLERİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

Dünyanın en eski ve büyük turizm acentelerinden biri olan Thomas Cook’un 
iflasını açıklamasının ardından zor durumda kalan Fethiye’deki otel ve 
işletmelerin durumu Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda 
masaya yatırıldı. Toplantıda kriz masası oluşturulmasına karar verilirken, turizm 
sektörü paydaşlarına sağduyu çağrısında bulunuldu.

Zarar gören şirketlerin talepleri 
Ankara’ya iletilecek
Dünya turizm sektöründe büyük yankı 
uyandıran iflasın bölge turizmine yansımalarının 
değerlendirildiği toplantıda konuyla ilgili kısa ve 
uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. Thomas Cook firmasının 
iflasını açıklamasının ardından konuyla ilgili 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Türkiye’ye 
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Thomas Cook aracılığı ile gelen 
İngiliz misafirlerin ödemelerinin 
İngiliz hükümetinin güvencesi 
altında olduğunu açıklamasına 
dikkat çekilen toplantıda, 
şirketin, iflasını açıkladığı 23 
Eylül 2019 tarihinden itibaren 
doğan alacakların, sigorta 
şirketleri tarafından ödeneceği 
hatırlatıldı. Turizm sektörünü 
ciddi şekilde etkileyen iflas 
kararı ile ilgili gelişmelerin 
yakından takip edilmesi ve 
konaklama sektörü başta 
olmak üzere zarara uğrayan 
tüm firmaların zararları ile ilgili 
Ankara nezdinde yapılabilecek 
çalışmalar istişare edildi. 
Bu amaçla bir kriz masası 
kurulmasına karar verilen 
toplantıda, turizm paydaşları 
Turizm Bakanlığı ile Ekonomi 
Bakanlığı’nın zarara uğrayan 
firmalara kredinin yanı sıra 
vergi ödemeleri konusunda da 
kolaylık sağlanması taleplerini 
dile getirdiler. 

Sağduyu ile hareket 
edilmeli
Toplantı sonrasında toplantıya 
katılan tüm kurum ve kuru-
luşlara adına açıklama yapan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Çıralı, turizm sektörün-
deki tüm aktörlere sağduyu 
çağrısı yaparak şunları söyledi: 

“Turizm paydaşları olarak, böl-
gemizdeki konaklama şirket-
leri başta olmak üzere Thomas 
Cook ile iş yapan veya bu firma-
dan alacağı olan tüm hak sa-
hiplerini, geleceği de düşüne-

Turizm sadece 
dün veya bugünü 

kapsayan bir sektör 
değildir. Karşılıklı 

güven ve saygının 
esas olduğu bir 

sektördür. 

rek,  sağduyu ve sükûnet içinde 
hareket etmeye davet ediyoruz. 
Bölgemizde turizm sektörün-
de faaliyet gösteren firmaları-
mızın, Thomas Cook aracılığıyla 
gelen ve halen tatil için ülke-
mizde bulunan misafirlerimize, 
Türk misafirperverliğini en iyi 
şekilde göstereceğine inancı-
mız tamdır. Bölgemiz için çok 
daha önem taşıyan İngiliz mi-
safirlerimiz konusunda hassas 
olmalıyız.

Unutmayalım ki, Thomas Co-
ok’a güvenerek gelen ve şu an 
bölgemizde bulunan misafir-
lerimiz de, en az, alacağı olan 
firmalarımız kadar mağdurlar. 
Onları bu zor durumlarında 
da iyi ağırlarsak yarın başka bir 
firmayla geldiklerinde yine böl-
gemizi tercih edeceklerdir.

Turizm sadece dün veya bugü-
nü kapsayan bir sektör değildir. 
Karşılıklı güven ve saygının esas 
olduğu bir sektördür. Dolayı-
sıyla gelecek yılları ve turizm 
sektörümüzün geleceğini, tu-
rizmde sürdürülebilir olmayı 
da dikkate alarak, söz konusu 
hassas süreci çok iyi yönetme-
miz gerekmektedir. Konuyla 

ilgili gelişmeleri Sayın Kayma-
kamımız, Sayın Belediye Baş-
kanımız, Fethiye’deki tüm sivil 
toplum kuruluşları olarak pay-
daşlarımızla birlikte gece gün-
düz demeden yakından takip 
ediyor ve turizm sektörümüzün 
ve bölgemizdeki işletmelerin 
bu süreci zararsız atlatması için 
elimizden gelen gayreti göste-
riyoruz. Konunun bundan son-
ra da takipçisi olmak ve geliş-
meleri değerlendirmek üzere 
bir kriz masası oluşturulmasına 
karar verildi.  

Bu noktada son olarak turizm 
sektörlerimizin ilgili aktörlerine 
Turizm Bakanlığı’nın söz konu-
su firma ile gelen turistlerden 
ek ücret alan işletmelere ceza 
kesileceğine ilişkin açıklaması-
nı da hatırlatmak isteriz. 22 Ey-
lül 2019 tarihi dâhil giriş yapmış 
olan tüm İngiliz misafirlerin İn-
giliz kamu otoritesinin ve sigor-
ta şirketlerinin garantisi altında 
olduğunu bir kez daha vurgu-
lar, misafirlerimizden ne ad 
altında olursa olsun herhangi 
ücret talep edilmemesi gerek-
tiğini tüm sektör aktörlerimizin 
dikkatine sunarız.”
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Ülkelerin ekonomik büyümesinde ve tica-
ri kapasitelerinin gelişmesinde önemli rol 
oynayan sektör, ham maddelerin işlenmesi 

suretiyle nihai ürüne dönüştürülerek katma değer 
kazandığı imalat sektörüdür. İmalat sektörü ve yerli 
üretim, günümüzde ekonomi politikalarının büyü-
meye yönelik amaçları doğrultusunda özellikle 
Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ya da kalkınma ajansları 
tarafından verilen hibe ve teşviklerle desteklenmek-
tedir. Türkiye’de imalatı yapılan düşük, orta ya da ileri 
teknoloji ürünlerinin yurt içi satışlarının yanı sıra, yurt 
dışı pazarlara açılması ve küresel ihracattaki payla-
rının artırılması da sanayi işletmeleri için önem arz 
etmektedir. 

Sanayi işletmeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
ait Sanayi Sicili’nde kayıt altına alınmakta, üretim 
yapılan firmaların bilgilerinin yanı sıra sektör dağı-
lımları, üretim kapasiteleri ve istihdam ile ilgili veriler 
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nde tutulmaktadır.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından istenen belgeleri, faaliyete başla-
dıkları tarihten itibaren iki ay içinde doldurup Bakan-
lığa elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

İMALAT SEKTÖRÜNDE SANAYİ SİCİL BELGESİ

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten Firmalar 
da Sanayi İşletmesi Statüsünde
1 Temmuz.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7033 sayılı Kanun’la aşağıda belirtilen 
işletmeler de sanayi işletmeleri kapsamına dâhil 
edilmiştir:

▶ Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müessese-
lerle,

▶ Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller,
▶ Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri,
▶ Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler

SANAYİ SİCİL BELGESİ ZORUNLULUĞU VE 
FAYDALARI

İmalat sanayisinde sanayi sicil belgesi hakkında 
Muğla Sanayi İl Müdürü Ahmet Bayramer ile görüş-
tük. Muğla Sanayi İl Müdürü Ahmet Bayramer, sana-
yi sicil belgesi zorunluluğu ve işletmelere sağladığı 
faydalar ile ilgili bilgi verdi. 

Sanayi Sicili Kapsamındaki 
İşletmeler Hangileridir
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesin-
de sanayici tanımı yapılmaktadır. Bu düzenlemeye 
göre;

▶ Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini,
▶ Makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve 

kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile
▶ Kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu 

maddeleri işlemek suretiyle, devamlı ve seri 
halinde imal veya istihsal eden yerlerle maden-
lerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi ve 
sanayici kapsamındadır.

“Sanayi sicil belgesi, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanu-
nu’nda belirtilen sanayi işletmelerine ve devamlı 
ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik 
veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi 
büyük inşaat yerlerine ve bilişim ve yazılım firmaları-
na verilen bir belgedir.

Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin 
Sanayi Sicili’ne kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. 
Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletme-
nin Sanayi Sicili’ne kaydedilmesi için, e-Devlet kapı-
sından girişi yapılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerin-
den elektronik ortamda başvuru yapılması gerek-
mektedir. E-Devlet uygulamasına Ağustos 2019 iti-
bariyle geçilmiş olup, sanayi firmalarının işlemlerini 
hızlı halletmelerine destek olacaktır. 

Sanayi Sicili’ne başvuruda bulunan işletme, içeriği 
Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müra-
caat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş 
ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektro-
nik ortamda doldurur. 
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Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesi-
sat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, 
firmaya ait kapasite raporu esas alınarak elektronik 
ortamda beyan edilir. Müracaatın sonuçlandırılma-
sı için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf 
Sicil Gazetesi nüshaları müdürlüğümüze iletilmesi 
gerekmektedir.

10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 
1 milyon lirayı aşmayan işletmeler, mikro işletme 
olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme vasıflarını 
taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üre-
tim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri, varsa 
kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda 
beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıfları-
nı taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu 
olmayanlar için firma beyanı esas alınır.

Elektronik ortamda yapılan müracaat, Müdürlüğü-
müz tarafından incelenir, tarafımıza teslim edilen bel-
geler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulu-
nan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan 
müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat reddedilir, 
yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.

Sanayi sicil belgeleri, belgenin alındığı tarih itibariyle 
iki yılda bir vize işlemine tabidir. Vize süresi ile ilgili ola-
rak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.”

YILLIK İŞLETME CETVELİNİN VERİLMESİ 
ZORUNLU

“Sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetleri-
nin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yıl sonundan 
itibaren dört ay içinde vermek zorundadırlar. Yıllık 
işletme cetveli, yine, e-Devlet kapısından girişi yapı-
lan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik 
ortamda verilir.

Burada önemli husus, işletmelerin Kanun’da belir-
lenmiş para cezaları ile karşılaşmamaları için işletme 
cetvellerini her yılın nisan ayı sonuna kadar vermeleri 
gerekliliğidir. 

Muğla Sanayi İl Müdürlüğümüze 4446100 numaralı 
telefondan ulaşarak konu ile ilgili uzmanlarımızdan 
bilgi almanız mümkündür. Sanayi Sicil başvuruları, 
vize işlemleri ya da yıllık işletme cetvellerinin beyanı 
için herhangi bir ücret alınmamaktadır.”

İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde KDV Tecil-Terkin 
Uygulamasından Yararlanma: Sanayi sicil belgesi bulu-
nan firmalar, ihracat işlemi (ihraç kayıtlı mal teslimi) 
gerçekleşinceye kadar KDV ödemezler, ihracat gerçek-
leşince KDV terkin edilir veya iade alınır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALARIN 

YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİ 

HER YIL NİSAN AYI SONUNA KADAR 

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN 

SANAYİ İL MÜDÜRLÜKLERİNE VERMESİ 

GEREKMEKTEDİR.

KDV Muafiyeti: 7103 sayılı Kanun’la, 01.05.2018 tari-
hinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanun’a 
eklenen geçici 39’uncu maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek yeni makine ve teç-
hizatın, 17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili 
Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV 
mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kul-
lanılmak üzere teslimi 31.12.2019 tarihine kadar 
KDV’den müstesnadır.

Elektrik Faturalarında Avantaj: Sanayi sicil belgesi 
bulunan firmalar, elektrik faturalarını sanayi abonesi 
tarifnamesinden öder. Bu avantajdan yararlanmak 
için elektrik dağıtım firmasına başvuruda bulunmak 
gerekmektedir.

Kamu İhalelerinde Avantaj: İhale Kanunu’nda yer 
alan yerli isteklilerin belirlenmesinde sanayi sicil bel-
gesi sahibi işletmeler tercih edilebilmektedirler.

LONCA: TÜRKİYE’DEKİ ON BİNLERCE 
FİRMA VE ÜRÜNÜ BULUŞTURAN SİTE

Lonca, Sanayi Teknoloji il müdürlüklerinde Sanayi 
Sicili’ne kayıtlı ve sayıları 150.000’i geçen firmanın 
yer aldığı ortak ağdır. www.lonca.gov.tr adresi ile 
ulaşılabilen site, firmaların üretim konularını, iletişim 
bilgilerini ve genel ağ sitelerini paylaşmaktadır. Ulu-
sal ve uluslararası iş birliğini artıracak ‘Lonca’ sitesini 
2015 yılından itibaren yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret 
etmiştir. Sektör ve ürünün yanı sıra il bazına göre firma 
listelemelerinin yapılabileceği site, Türkiye’nin imalat 
gücünü barındırmaktadır ve sanayi sektörünün sarı 
sayfaları olarak kabul edilebilir. Sitede ayrıca sanayi 
yatırımlarına verilen teşvik ve destekler ile imalat sana-
yisine yönelik istatistiki veriler yer almaktadır. 

2018 YILI SANAYİ SİCİL BELGESİ 
İSTATİSTİKLERİ

2018 Yılı Fethiye/Seydikemer İlçesi 
Sanayi Sicil Belgesi Almış Sanayi Tesislerinin 

Sektörel Dağılımı
İmalat Türü Fethiye Seydikemer

Madencilik 32 11
İnşaat 15 0
 Gıda, İçki ve Tütün Sanayi 52 10
Makine ve Teçhizat 11 1
Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayisi 10 2
Enerji 4 21
Yat İmalatı 3 0
Diğer İmalat Sanayisi 23 3
Toplam 150 48
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Kaya İnciri
FETHİYE’NİN SİYAH HAZİNESİ

Levissi’nin incirleri çok tatlı ve ince kabuklu olurlardı. 
Olgunlaşıp yere düştükten sonra toplanır ve bez üstüne 
serilip kurumaları beklenirdi. Sonra en iyileri seçilip 
fırında pişirdikten sonra sandıklara yerleştirilirlerdi. 
İkincileri kaynar su ile ıslatıldıktan sonra, kokulu mersin 
yaprakları koyup uzun sepetlere yerleştirirlerdi. Küçük 
ve açılmış olanlardan her evin uzo ya da rakısı çıkardı.

Özge ERTÜRK HAKANOĞLU
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Şükrü Gürel’in 2019 tarihli Fotoğraflarla 
Fethiye isimli kitabında 1903 doğumlu, 
Kaya köyünde yaşamış Rum asıllı Nikolas 

Emmanuel Karayeorgiu ile anne ve babasının 
anılarında ‘Kaya inciri’nden böyle bahsediliyor.

Fethiye’nin tarihi ile ön plana çıkan bölgele-
rinden olan Kaya, mübadele sonrası terk edil-
miş evleri, kiliseden okula, şapelden çeşmeye 
kadar uzanan geniş yelpazeli mimari yapıları,  
tarihi dokusu ve mistik havası ile görenleri bü-
yülüyor. Kaya, aynı zamanda verimli toprakla-
rı ile yöreye has tarım ürünlerinin yetiştirildi-
ği önemli bir bölge. Bu ürünlerin başında ise 
Kaya inciri geliyor.

Kaya’daki hemen her evin bahçesinde ve top-
rak yolların kenarlarında yükselen incir ağaç-
ları bulunuyor. Yapılaşmanın verdiği olumsuz-
luklardan etkilense de, Kaya inciri ağaçları, de-
rin kökleri, karakteristik özellikleri ve yüzyılları 
aşan varlığı ile tarihin imzalı tanığı olarak Kaya 
köyünün simgesi âdeta. 
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Tatlı buruk lezzeti, ince kabuğu, koyu mor ren-
gi ve ufak boyutu ile benzerlerinden ayrışan 
Kaya inciri Fethiye için önemli bir değer. Kaya 
inciri günümüzde Kaya köyünün yanı sıra İn-
cirköy’de ve Fethiye’nin farklı bölgelerinde de 
yetiştiriliyor. 

Herkes bu inciri tatmalı Herkes bu inciri tatmalı 
Kaya inciri üreticileri ile Kaya ve Karakeçililer 
muhtarları ürünün tarımsal değerinin farkın-
da. Ancak daha fazla destek ve tanıtım ile Kaya 
incirinin hak ettiği yere taşınmasını talep edi-
yorlar; “Kaya’ya gelen herkes mutlaka bu inciri 
tatmalı.” diyorlar.

Uzun yıllardır Kaya’da tarım ile uğraşan Zeki 
Tümtürk, Kaya inciri üretiminin tamamen do-
ğal yollarla yapıldığını belirterek incirin meyve 
tutum aşamalarını anlattı:

“Mayıs ayı sonunda incir doğmaya başlar. Boğa 
tabir edilen incirler haziran ayının ilk haftasın-
da erkek incir ağacından toplanır. Boğalar, yaş 
çöp adı verilen dut ağacının ince filizlerine, 

Erkek incirden toplanıp çöp adı verilen filize takılan incirler

Erkek incirde bulunan ilek sineği (Blastophaga psenes)  

her bir çöpte 10-15 adet olmak üzere dizilir. Bu 
meyvenin dalda tutulmasını sağlar ve bu şe-
kilde daha çok verim elde edilir. Dedelerimiz 
zamanında Rumlar boğa denilen incirin erke-
ğini Türkler’den sarı liraya satın alır, dişi incire 
asarlardı.

Boğaların içerisinde bulunan çekirdeklerin 
içerisinde ilek sineği adı verilen sinek bulunur. 
İlek sinekleri sabah erken saatlerde çıktıkları 
için boğalar sabah erken saatlerde toplanma-
lıdır.

Yapraktan sonra doğan incire ‘gök incir’ adı 
verilir. Boğa asma işlemi, dişi ağaçtaki incirler 
bilye büyüklüğüne geldiğinde yapılır. Dizilen 
boğalar dişi incir ağacının dallarına, her bir 
ağaçta yaklaşık 10 yaş çöp, toplamda 100 boğa 
olacak şekilde dizilir.  Boğaların içinden incir 
sineği 5 gün içerisinde çıkar ve dişi incirlerin 
döllenme aşaması gerçekleşir.

Ağustos ortası itibariyle meyveler olgunlaşır ve 
koparılma aşamasına gelir. Hava sıcaklığına, 
meteorolojik şartlara, hatta rüzgâra göre taze 
meyve sezonu belirlenir. Duruma göre ağustos 
sonu ya da eylül başına kadar bu tarih uzaya-
bilir.”

Üretimi tamamen Üretimi tamamen 
organik yollarlaorganik yollarla
Kaya köyünün en önemli tarımsal ürünlerin-
den olan Kaya incirinin kurutulma aşamalarını 
üretici Cengiz Sert şöyle anlatıyor:

“Kaya incirinin meyvesi olgunlaşmışsa, koparıl-
dığında içinden süt benzeri özüt çıkar. Ağacın 
dallarından koparılarak yenen taze incire pa-
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İncir ağacına asılan boğaların mayıs ve ağustos aylarındaki durumları

   Kaya incirinin güneşe serilme aşaması

lamut denir. Bu meyve küçük ve siyah renkli-
dir. Eğer ürün taze yenilmek istenirse koparılır. 
Dalından koparılmayan incirler ise bir, iki hafta 
içinde yumuşar, yaz ayı olduğu için güneşten 
çok etkilenir ve incirler kendiliğinden yere dü-
şer.  

Yumuşayan incirler ağaçtan yere düştüğü gibi 
yerden toplanır, temiz bir bez üzerine güneşin 
altına serilir. Havanın durumuna göre, yaklaşık 
bir hafta kadar kurutulur. Güneşe direkt olarak 
bırakılmaz, aksi takdirde çabuk kurur, içini çe-
ker. Kurutulma aşamasında incirin içinin hafif 
nemli kalması gerekir.

Kurutulan incir ardından küfelere koyulur. Kü-
feler kargıdan yapılır. Yörede bu sepete “çinge-
ne sepeti” de denir. Bu işlem incir ağaçlarında 
hiç meyve kalmayana kadar devam eder. 

Bu aşamadan sonra 60-70 litrelik kazanlarda 
su kaynatılır, kaynayan suya bolca mersin dalı 
ve kuru kekik atılır. Mersin dalları ve kekik, su-
yun içinde demlenir ve su mersin rengini alır. 
İncirler yaklaşık 4-5 kilogram incir alan küçük 
sepetlere konulur ve içinde mersin dalları bu-
lunan kaynar suya batırılır. Sepet içindeki incir-
ler suyun içinde yaklaşık 4-5 dakika durur ve 
incirler haşlanır.  
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Bundan sonra ürünün ikinci kurutulması aşa-
masına geçilir. İncirler bezlerin üstüne serile-
rek yaklaşık 1-2 günde kurutulur. Bu aşama, 
kontrol edilerek yapılır. Ürünler çok kurursa 
incirin içi çok kuru ve sert olur, çok yaş kalırsa 
da kurtlanır.

Tam kıvamında kurutulan incirler, tahta lokum 
kasalarına konulur. Kasaların içine, incir sırala-
rının arasına mersin yaprağı atılır, bastırarak 
bez konulup çiğnenir. Bu şekilde sıkıştırılan in-
cir kış boyu saklanır. Kıvamını yakalayan incir 
üstüne pudra şekeri serpmiş gibi bir hal alır. 
Tüm bu aşamaların tamamlanması sonucun-
da Fethiye Kaya inciri aromalı bir kuru yemiş 
haline gelir.

Bir dizi incir: DilgeritBir dizi incir: Dilgerit
Kaya incirinin kurutulmasında diğer bir metot 
da ‘dilgerit’ yöntemidir. Günümüzde bu yön-
tem çok kullanılmamaktadır. Güneşte kuru-
tulmuş Kaya incirleri anız çöpüne ya da kova 
adı verilen otlara ip gibi dizilir, Rum ve Türk 
evlerinde bulunan kapaklı taş fırınlarda pişirilir, 
üzerine dövülmüş anason serpiştirilerek san-
dıklara yerleştirilirdi. 

Tatlı yerine incirTatlı yerine incir
80’li yıllardan önce evlerde misafirlere, düğün-
lerde çocuklara tatlı yerine kuru Kaya inciri 
dağıtılırdı. Yine eskiden Fethiye’de kuru yemiş 
olarak en çok tüketilen yemiş kuru Kaya inci-
riydi. Öyle ki, kuru Kaya incirleri evlerde ufak 
ahşap sandıklarda saklanır, çocuklar bitirme-
sin diye anneler ahşap kutuları kilitlerdi.

Bilimsel boyutu:  Bilimsel boyutu:  
Tam organik üretimTam organik üretim
21 Ağustos 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Fatih Şen, Fethiye Ziraat Odası’nda gö-
revli Ziraat Mühendisi Gökçen Sertkaya Güven, 
Destek Patent Yönetim Kurulu Üyesi Süley-
man Zemin Kaya’da Kaya inciri ile ilgili teknik 
incelemelerde bulundu.

Kaya köyünde incir bahçelerinden yaş, buruk 
ve kuru olmak üzere incir örnekleri alındı. Ay-
rıca toprak analizi için de numuneler temin 
edildi. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
laboratuvarlarında incelenerek raporlandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkile-
ri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, Fethiye’de 
incir üretiminin tamamen doğal yöntemlerle 
ve organik olarak yapıldığını, kurutma sonrası 
kimyasal fümigasyon uygulanmamasının ol-
dukça kıymetli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Fatih Şen, “Kaya inciri yöreye has, ol-
dukça özel bir ürün. Kaya incirinin ufak boyu, 
içinin kırmızı rengi, ince kabuğu, tadı ve aro-
ması ürünü diğer siyah incirlerden ayırıyor. 

Güneşte kuruyan Kaya incirleri

46 MAKRİ  / TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019



Ayrıca Kaya inciri ağaçlarının çok yaşlı olması, 
ağaçlarının kendi içinden sürgün vererek bü-
yümeye devam etmesi de ürünü farklı kılıyor. 
Kaya inciri güneşte doğal yöntemlerle kuru-
tulmakta, kurutma öncesi ve sonrası hiçbir 
kimyasal işlem uygulanmamaktadır. Bundan 
dolayı Kaya inciri tamamen doğa dostu orga-
nik bir şekilde üretilmektedir. Yurt dışından bu 
tip siyah incire olan talep giderek artmaktadır. 
Kaya inciri de tüketicilerin taleplerini karşılaya-
cak görünüş, tat ve aromaya sahip.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Mutlak korunması Mutlak korunması 
gereken değergereken değer
Kaya inciri hem tarihi geçmişi hem de kendi-
sine özgü karakteristik özellikleri ile Kaya kö-
yünün en değerli tarımsal ürünü olarak kabul 
ediliyor. Ancak bu değer günümüzde yürütü-
len imar değişiklikleri karşısında ve tarımsal 
ürünlerin hak ettiği değeri görmemesi nede-
niyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Gele-
cek nesillere aktarılması gereken bu önem-
li hazine için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
markalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu’na yapılacak olan coğ-
rafi işaret tescil başvurusu ile Kaya inciri hak 
ettiği konuma getirilmesi hedefleniyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Çıralı, Kaya inciri coğrafi 
işaret çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak yöreye 
özgü ürünlerin markalaşarak ön plana çıkar-
tılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda 
Seydiler kilimi ve Fethiye tahininin yanı sıra Ka-
ya’nın ünlü Kaya incirinin coğrafi işaret tescili 
için çalışmalarımız devam ediyor. Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na yapılacak başvuru sonra-

sı Kaya incirinin coğrafi işaret tescilini sağlaya-
rak markalaşmasını sağlayacağız. Oda olarak 
bu önemli değerin tanıtımına ve üretiminin 
çoğalmasına ön ayak olacağız.

Kaya incirinin bilimsel çalışmalarının rapor-
lanmasının ardından Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na başvurumuzu ileteceğiz. Yöreye 
özgü tarımsal ürünlerimizi ön plana çıkarmak, 
gastronomi turizmini geliştirmek, markalaşma 
sonucu ürünlerin değerini artırarak bölgesel 
kalkınmayı artırmayı hedefliyoruz. Yine ürünle-
rin coğrafi işaret alması ürün kalite standartla-
rının korunmasını ve karakteristik özelliklerini 
kaybetmemesini sağlıyor. Aynı zamanda ürün 
yöre halkı tarafından sahiplenilerek üretimin 
artırılmasını ve teşvik edilmesini sağlıyor.”

FTSO Başkanı Osman Çıralı, 
Fethiye ikliminin bölge olarak 

Kaya incirinin yetişmesine oldukça 
elverişli olduğunu belirterek, 

“Herkesi evinin bahçesine Kaya 
inciri fidanı dikm eye davet 

ediyorum.” çağrısı yaptı. 
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Kıymetli Okuyucular, 
Sevgili Fethiyeliler,

Öncelikle hepinize merhaba.

Makri dergisi, dijital pazarlama konusunu 
işleyeceklerini ve katkı yapmamı istedik-
lerini açıkladığında çok heyecanlandım. 

Çünkü içerik olarak hem son derece güncel hem 
de çok dolu bir alan belirlemişler ki, hepimize çok 
faydalı olacağına inanıyorum. Dijital dünya öyle 
bir dünya ki, elbette bu kadarcık alana sığdırarak 
anlatabilmek mümkün değil. Bitcoin gibi kripto 
para alışverişleri de var dijital dünyada, öğlen ne 
yiyeceğiniz yemeği size ulaştıran sepetler de. En-
düstri 4.0 diye bildiğimiz ve 2011 yılından beri ya-
tırımların bu yönde evrildiği bir çağda yaşıyoruz. 
Öyle ki, belki yakın gelecekte istediğiniz ayakkabı-
yı internetten indirerek, üç boyutlu yazıcıda yaz-
dırabileceksiniz.

göstermektedir. Ancak bu çalışmada konunun 
teknolojik boyutu değil sosyal anlamda pazarla-
ma boyutu ele alınmaktadır.

Dilerseniz dijital ve sosyal pazarlama hakkında 
şaşırtıcı gerçekler ve istatistikler ile başlayalım. 
Devamında işin akademik boyutundan, kavram 
ve tanımlardan bahsedelim. Sonra da özellikle 
turizm endüstrisindeki uygulamalarından 
örnekler vererek bu derin konuya bir kılavuz ışığı 
tutalım. “We Are Social” isimli dijital pazarlama 
ajansı dönem dönem birtakım dijitalleşme 
raporları hazırlıyor. Ocak 2019 sayılarına aşağıda 
yer verdim (Kaynak: https://wearesocial.com/, 
Erişim: 22.09.2019).

Global Dijital Rapor (2019)’a göre ülkemizde en 
çok tercih edilen sosyal medya platformu yüzde-
leri ise aşağıdaki gibi: 

Sosyal 
Medya Adı

Sayı 
(Milyon Kişi)

Kadın 
Yüzde

Erkek 
Yüzde

Facebook 43 %36 %64

Instagram 38 %41 %59

Twitter 9 %19 %81

SnapChat 6 %68 %30

Peki neydi geleneksel pazarlama? Geleneksel 
pazarlama, bu alandaki akademik araştırmaların 
gurusu sayılan Philip Kotler tarafından şu şekilde 
tanımlanmıştır: “Pazarlama firmaların, hangi mal-
ların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çeke-

Şekil: İnternetten indirilebilen ayakkabılar

İnternet ve ağ (‘web’) teknolojilerinin ilerlemesi 
ile birlikte, bilgi işlem kaynaklarının artan erişile-
bilirliği ve mobil cihazlar, zengin medya içeriği ve 
ardından gelen toplumsal, ekonomik ve kültürel 
değişiklikler, bilgisayar teknolojisi ve uygulamaları 
son yirmi yılda hızla gelişti. Günümüzde daha da 
ileri gidilmektedir. Bilgisayar kullanımı, tabletler, 
telefonlar, akıllı cihazlar iş birliğini ve toplumun 
etkileşimini kolaylaştıran uygulamalar sosyal çev-
reyi sarıp sarmalamaya devam etmektedir. Bu 
nedenle, sosyal bilgi işlem, bu yeni tekno-sosyal 
dünyanın yeni paradigması sayılabilir. Elbette 
sosyal bilgi işlem bir dizi bilgi merkezli teknik bir 
temaya ve iletişim teknolojilerine gönderme ya-
pan bir kavramdır. Ancak öyle bir hale gelmiştir 
ki, sadece araştırmacılar değil, aynı zamanda tek-
nologlar, yazılımlar ve çevrim içi oyun üreticileri, 
ağ girişimcileri, iş stratejistleri, politik analistler ve 
dijital hükümet uygulayıcıları konuya yoğun ilgi 
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ceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme 
idaresi geliştirmeleri için stratejileri belirlemeleri 
sürecidir.” (Kotler vd., 2008: 5; “Principles of Mar-
keting, Philip Kotler; Veronica Wong; Gary Armst-
rong; John A Saunders, Pearson Education Limi-
ted”). Amerikan Pazarlama Derneği’nce yapılan 
tanım ise şöyledir: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel 
amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri 
gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve 
fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundu-
rulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uy-
gulama sürecidir.” (https://www.ama.org/Abou-
tAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, Erişim: 

Dünya Nüfusu: 7,68 milyar kişi

Dünyada Mobil Cihaz Kullanıcı Sayısı: 5,11 milyar kişi.

Dünya nüfusunun %67’si mobil cihaz kullanıyor.

OCAK 2019’DA DÜNYADA DİJİTALLİK

Dünyada İnternet Kullanıcı Sayısı: 4,39 milyar kişi.

Dünya nüfusunun %57’si internet kullanıyor.

Dünyada Aktif Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı: 3,48 milyar kişi.

Dünya nüfusunun %45’i aktif olarak sosyal medya kullanıyor.

Dünyada Mobil Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı: 3,26 milyar kişi.

Dünya nüfusunun %42’si mobil cihazlarından sosyal medya kullanıyor.

Türkiye Nüfusu: 82,44 milyon kişi

Türkiye’de Mobil Cihaz Kullanıcı Sayısı:76,34 milyon kişi.

Türkiye nüfusunun %93’ü mobil cihaz kullanıyor.

OCAK 2019’DA TÜRKİYE’DE DİJİTALLİK

Türkiye’de İnternet Kullanıcı Sayısı: 59,36 milyon kişi.

Türkiye nüfusunun %72’si internet kullanıyor.

Türkiye’de Aktif Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı: 52 milyon kişi.

Türkiye nüfusunun %63’ü aktif olarak sosyal medya kullanıyor.

Türkiye’de Mobil Sosyal Medya Kullanıcı Sayısı: 44 milyon kişi.

Türkiye nüfusunun %53’ü mobil cihazlarından sosyal medya kullanıyor.

22.09.2019). Pazarlama dünyasında postmodern 
yöntemlere geçişin ardından, sistem nerdeyse 
tamamen değişmiştir. Dijital dünyanın gelişmesi 
dijital pazarlamayı doğurmuştur. Dijital pazarla-
mayla ilgili ve ilişkili diğer kavramlar ise interaktif 
pazarlama, çevrim içi pazarlama, internet pazar-
laması veya e-pazarlamadır. 

Günümüzde dijital olmak demek 
sosyal olmak demektir

50 MAKRİ  / TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019



Geleneksel yöntemler tek taraflı bir iletişimle yü-
rüyor ve hedef kitlenin eş zamanlı iletişim süreci-
ni işletmesine imkân tanımıyordu. Dijital pazarla-
mada ise, her aşamada hedef kitlenin düşünce, 
fikir ve yorumlarına açık bir iletişim süreci işle-
mektedir. Çeşitli kanallar vasıtasıyla hedef kitleye 
ulaşarak özellikle zaman, emek ve para yönün-
den oldukça büyük faydalar sağlamaktadır. Mobil 
platformlar olarak adlandırılan, yukarıdaki istatis-
tiklerde görüldüğü gibi akıllı cihazların kullanım 
oranının artmasıyla oldukça önemli bir dijital 
pazarlama kanalı olarak kullanılan bu alan, işlet-
meler açısından hem üretilen içeriğin mobil plat-
formlarla uyumlu hâle getirilmesi hem de alana 
özgü içerik üretiminin gerekliliği şeklinde iki ba-
kış açısının ortaya koyulmasını zorunlu kılmıştır. 
Mobil telefonlardan yapılan internet bağlantısı 
Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal payla-
şım siteleri; FlickR, SmugMug ve Photobucket 
gibi fotoğraf paylaşım siteleri; YouTube ve Vimeo 
gibi video paylaşım siteleri ve Wikipedia gibi bil-
gi sitelerinden çok daha önemli bir hâle gelmiştir 
(Safko, 2012: 464; “The Social Media Bible: Tactics, 
Tools, and Strategies for Business Success, Safko, 
Lon, Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons). İçeriğe 
ulaşma, bilgi ve haber alma bakımından önce-
likle başvurulan yeni medya araçları olan mobil 
platformlar, tüketicilere yarattığı kolaylık ve ulaşı-

 Eğer anlatamazsan, 
satamazsın

labilirlik ölçütleri açısından değerlendirildiğinde 
son derece önemli bir konumda bulunmaktadır 
ve bu alana yapılacak yatırımların gelecek yıllarda 
da artarak devam edeceği gerçeğini görmek ge-
rekmektedir.

Dijital pazarlamanın temelini dört adım oluşturmaktadır (Chaffey ve Smith, 2013:189, “Emarketing 
Excellence, Dave Chaffey, PR Smith” bkz. Şekil):

Elde Et: 
Arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya pazarlaması, gelir ortaklığı, viral 
ve mobil pazarlama ile tüketiciyi internet sitene çek.

Sahip Çık Büyüt: 
Fiyatlandırma stratejileri, kişiselleştirme, sadakat programları, topluluk oluşturma 
gibi yöntemlerle hedef kitleyi büyüt.

Kazan:
Müşterinin karar vermesini sağlamak için, içerik yönetimi yap, sitenin işe yararlığını 
artır, atış metinlerinde ikna edici mesajlar kullan, müşteriye göre kişiselleştir, müşteri 
bölümlerini ayır ve odaklan.

Ölç ve Optimize Et: 
En önemli aşamadır. İşletmenin başarısını ölçerek neler doğru neler yanlış 
yapılmaktadır tespit et. Ağ (web) analiz yazılımları ile kendini rakiplerle kıyasla, 
müşteri beklentileri için testler uygula.
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DÜNYA VE TÜRKİYE TURİZMİNDE 
DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA 
PAZARLAMASI

Turizm, küresel toplumumuzu etkileyen çok zen-
gin ve çok çeşitli bir sosyoekonomik faaliyettir. 
Küresel toplumumuz diyorum, çünkü dijitalleş-
me ile sanal dolaşımla bir nevi sınırlar kalkmıştır. 
Dijital turizm, turist deneyimine, turistik aktivi-
te öncesinde, esnasında ve sonrasında dijital bir 
destektir. Bu dijital destek tatil planında en uygun 
konaklama yerini bulabileceği öneri sistemi de 
olabilir (Booking, Hotels, AirBnB gibi), oradayken 
yapılacak en iyi şeyleri sıralayan akıllı cihazlara 
yüklü bir tur rehberi uygulaması da. Hatta yine bir 
akıllı cihaz uygulaması tatilinize ait en iyi fotoğraf-
ları seçip albüm oluşturabilir veya Iclouds, Google 
Fotoğraflar gibi bulut sistemler size tatil anılarınızı 
unutturmayacak tasarımlar geliştirebilir. 

Dijital turizm kavramı yeni değildir ve günümüz-
de sıkça kullanılan internet siteleri Expedia ve 
TripAdvisor ile gezi planlaması, Tripit ile seyahat 
yönetimi, Facebook, Flickr, iPhoto veya Picasa 
gibi akıllı telefon uygulaması aracılığıyla fotoğraf 
yönetimi ve ilgili mobil gezi rehberleri ile günü-
müzde yürüttüğü pek çok aktiviteye izin vermek-
tedir. Ancak, yeni olan, dijital olarak gelişmiş tu-
rizm kavramı. Teknoloji kullanımı yoluyla, bir turist 
deneyiminin kalitesini veya kapsamını daha da 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Uriely 2005). Seya-
hat kitaplarını daha kolay hale getirmek veya ba-
sılı bir kılavuzu multimedya ile değiştirmek veya 
daha iyi fotoğraf yönetimini desteklemek yerine, 
yeni teknolojiler turist deneyimini önemli ölçüde 
artırabilir.

Turizm faaliyeti sırasında dijital destek, basılı veya 
dijital kılavuzlar, haritalar, sosyal medya, ses/video 
cihazları, mobil uygulamalar ve kiosklar dahil ol-
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mak üzere genişletilmiş bir alandır. Standartlaş-
ma ve kullanım beklentisinin çok az anlaşıldığı 
açıktır. Turizmde dijitalleşme, operatör için hâlâ 
yüklü maliyet içermekte ve önemli miktarlarda 
yatırım yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Turizm 
çok büyük bir piyasadır, büyük ve ekonomik ola-
rak güçlendirici olduğu için maliyetler değerlidir. 
Ancak maliyetler potansiyel pazarlara karşı değer-
lendirilmelidir. Nitekim politika yapıcılar ve karar 
alıcılar da bu durumu zamanında fark etmiş ve 
ülke genelinde yenilikçi turizm uygulamalarına 
kalkınma ajansları aracılığıyla destek vermiştir. 
Ek olarak, uzak dijital ziyaretçiyi desteklemek için 
yeni bir pazar olduğunu da düşünmeliyiz. 

Dijital turizm, çeşitli müzelere, kongrelere, ülkelere, 
hayvanat bahçelerine, tema parklarına odaklan-
maktadır (Durrant ve ark. 2011a). Dünyadaki 7,68 
milyar insanın Uluru, Machu Picchu, Angkor Wat 
veya Paskalya Adası’nı ziyaret etmelerini beklemi-

yoruz. Ancak, teknoloji sayesinde bu destinasyon-
lar çevrim içi ziyaretçilere açılamaz mı? İşte bu çev-
rim içi ziyaretlerde turist deneyimini maksimize 
etmek için Endüstri 4.0’ın ürünleri arıtılmış gerçek-
lik, hologram, üç boyutlu mekânlar devreye giriyor. 
National Museum of Natural History Vaşington’da 
bir müze. Bu müzeye Web VR ile geziler sanal or-
tamda düzenleniyor. Sanal geziler, ekran üzerinde 
bir harita veya etkileşimli oklar ile gezilebilen, dü-
zinelerce panoramik görüntü sunan çekirdek tura 
sahip hem kalıcı hem de geçmiş sergileri içeriyor. 
Bir turizm çeşidi olarak etkinlik ve festivallerde ar-
tık hologramlar kullanılmaya başlandı. Örneğin, 
yedi yıl önce kaybedilen dünyaca ünlü sanatçı 
Whitney Houston’un hologramı turneye çıkıyor. 
‘’An Evening With Whitney: The Whitney Houston 
Hologram Tour’’ adlı konserler serisi 2020 yılının 
oca k ayında Meksika’da başlıyor ardından ise Avru-
pa ve Asya’ya kadar uzanıyor.

Değerli Okuyucular,

Sizin de gördüğünüz gibi, konu çok kapsamlı. 
Eminim sanal müzeler ve hologram konserler 
gibi uç örnekler biraz fikir veriyor. Ancak dijital 
turizm pazarlamasında mutlaka bahsedilmesi 
gereken bir diğer konu ise “akıllı turizm destinas-
yonları”. Mobil cihazlar turizm ve coğrafi merkezli 
navigasyon uygulamaları bağlamında popüler 
bir mekanizmadır. Ancak navigasyon uygulama-
ları çoğunlukla, yol ve trafik durumunu, işaretlen-
miş birkaç akaryakıt istasyonu ile konaklama ve 
yiyecek içecek işletmelerini gösterir. Akıllı turizm 
destinasyonları dediğimizde, aslında, akıllı şehir-
ler şemsiyesi altındaki bir kavramdan bahsetmek-
teyiz. Pazarlama dilinde akıllı kavramı kullanıcı 
merkezli bir bakış açısıdır ve bu da akıllı ürün veya 
hizmetin daha çok kullanıcı dostu olmasını sağ-
lamaktadır. Akıllı şehirler konsepti vatandaşların 
yaşam kalitesini artırmak ve şehir hizmetlerinin 
verimliliğini iyileştirmek için sosyal bileşenleriyle 
sinerji yaratmaya çalışan teknoloji ile iç içe olan 
ekosistem ile ilişkilendirilmektedir (Çelik ve Top-
sakal, 2017; “Smart Tourism Destinations: Review 
of Smart Tourism Applications of Antalya Desti-
nation, Çelik Pınar, Topsakal Yunus, Journal of Tra-
vel and Hospitality Management 14 (3), 2017).

Şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, Zhang vd. 
(2012)’ne göre akıllı turizm sistemi beş unsurdan 
oluşmaktadır: Bilgi değişim merkezi, turistler, hü-
kümet, doğal alanlar ve iş. Genel olarak, turistler 
bilgi değişim merkezine bilet arama, bilet satın 
alma, rezervasyon, sosyal iletişim vs. gibi talep-
ler göndermektedir. Bilgi değişim merkezi daha 
sonra talep edilen bilgi veya sonuçları talep ede-
ne göndermektedir. Bilgi değişim merkezi doğal 
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alanlar kaynaklarını gerçek zamanlı olarak izle-
mekle de yükümlüdür. Günlük ziyaret verilerinin 
istatistikleri, yönetimi analiz etmek ve arşivlemek 
için bilgi alışverişi merkezine bildirilmelidir. Öte 
yandan, istatistikî veriler bir sonraki politikaların 
belirlenmesi için turizm idaresinde hükümet yet-
kililerine ulaştırılabilir. Turizm işletmeleri, oteller, 
restoranlar ve eğlence işletmeleri gibi işletmeler 
bilgi değişim merkezinden turistlere reklam veya 
tanıtım göndermelerini isteyebilmektedir (akta-
ran Çelik ve Topsakal, 2017).

Akıllı turizm destinasyonu geliştirmek için önem-
li olan üç tür bilgi ve iletişim teknolojisi bulun-
maktadır: Bulut bilişim, internet bağlantılı şeyler 
ve son kullanıcı internet hizmet sistemleri. Bulut 
bilişim hizmetleri belirli ağlar aracılığıyla ağ plat-
formlarına ve veri saklama alanlarına erişmenin 
kolay yollarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bulut 
bilişim hizmetlerinin kullanımı sabit maliyetleri 
azaltmakta ve ihtiyaçlara göre değişen maliyet 
olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda akıl-
lı turizm destinasyonları projelerinin ge-
liştirilmesi için temel olan bilgi 
paylaşımını da sağlamakta-
dır (Çelik ve Topsakal, 2017).

Bana verilen konu as-
lında dijital turizm 
pazarlamasıy-
dı. Dolayısıy-
la elimizde-

ki turistik ürünü dijital ortamda neden ve nasıl 
satmalıyız konusuna ışık tutmalıydım. Ancak dün-
yadaki teknoloji hızı bizi tüm ürün ve hizmetlerin 
üretim, dağıtım, sunum süreçlerinde de dijitalleş-
menin kullanılmasına doğru evrim geçirmemize 
neden oldu. Nasıl mı? Çin’in en büyük anlık me-
sajlaşma uygulaması WeChat, InterContinental 
ile iş birliğine giderek Şangay’da akıllı otel açtı. 
Bu otelde misafirler odaların rezervasyonlarını ve 
uzaktan girişlerini (‘check-in’) WeChat aracılığıyla 
yapıyor. Ayrıca telefonlarını oda anahtarı gibi kul-
lanabiliyorlar. Tüm bunlar insan yardımına ihtiyaç 
duymadan gerçekleşiyor. Misafirler rezervasyon-
larını yaptıktan sonra otele geldiklerinde, kimlik 
tanıması yüz tanıma üzerinden yapılıyor ve dijital 
oda kartlarını alıyorlar. Otel yerin 27 metre altında 
olsa da, misafirlerine hızlı internet erişimi sunu-
yor. WeChat ve ana şirketi Tencent, 2014 yılından 
beri akıllı otel deneyimleri geliştirmek için çalışı-
yor. Şimdi daha hızlı kimlik doğrulama işlemleri 

için yüz tanımayı da sistemlerine eklemişler. 
Normalde Çin’deki otellere girişte fo-

toğrafınızın çekilmesi ve kimlik bel-
gesinin taranması ve kopyalan-
ması gerekiyor. Bununla birlikte, 
Çin’deki otellerin büyük kısmın-

da internet erişimi devletin 
koyduğu kısıtla-

malar nedeniyle 
engellemelere 

t a k ı l ı r . 
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Birçok Batılı otel zinciri müşterilerine VPN erişi-
mini ücretsiz sunmayı da bırakmıştı. Ziyaretçiler 
WeChat aracılığıyla oda servisinden sipariş vere-
biliyor, ödeme yapabiliyor, odadaki klimayı ayar-
layabiliyor, perdeleri ve ışığı kumanda edebiliyor. 
Kahvaltı kuponları da uygulama içindeki müşteri 
bilgileri arasında yer alıyor. Böylelikle kahvaltı hiz-
metinin verildiği restoranda yüzünüzün taran-

Turizm için en popüler uygulama ve sitelere bir göz atalım:

Adı Sunduğu Hizmet Menşei

Booking
Konaklama rezervasyonu, uçuş, havaalanı taksi, araba kiralama için 

seçenekler sunar.
Amerika

TripAdvisor

Otel ve restoran incelemelerini, konaklama rezervasyonlarını ve seyahatle 

ilgili diğer içerikleri gösteren bir Amerikan seyahat ve restoran sitesi şirketidir. 

Ayrıca etkileşimli seyahat forumları içerir.

Amerika

Airbnb

Airbnb insanların seyahatlerinde konaklayacak yer bulmasını, mekân 

sahiplerinin kiralamasını sağlayan ağ uygulaması. 192 ülkede 33 bin 

şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekân seçeneği sunmaktadır.

Amerika

Expedia

Expedia Grubu, bir Amerikan dünya seyahat teknolojisi şirketidir. Öncelikle 

seyahat ücreti toplayıcıları ve seyahat meta arama (‘metasearch’) motorları 

olan internet siteleri arasında CarRentals.com, CheapTickets, Expedia.com, 

Vrbo, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, Trivago ve Venere.com 

bulunur.

Amerika

Skyscanner

Skyscanner yüzlerce hava yolu ve seyahat acentesini gerçek zamanlı 

olarak tarayarak, fiyat ve mekân bazında sonuçları karşılaştırmalı olarak 

sunan bir arama motorudur. Böylece kullanıcılara ucuz uçak bileti alma 

imkânı sunuyor. Uçak biletinin yanı sıra araç kiralama ve otel rezervasyonu 

konusunda da hizmet vermektedir.

İngiltere

Zomato

Bulunulan şehirdeki yemek yenebilecek bütün yerleri güncel menülere, 

resimlere ve kullanıcı yorumlarına göre sunan, karar verilen yere gitmek 

için harita özelliğini olan platform.

Hindistan/ 

İngiltere

ması yeterli oluyor. Eğer özel bir süit tuttuysanız, 
24 saat hizmet veren hizmetçi servisi de WeChat 
üzerinden kullanılabiliyor. Otelden çıkış işlemleri 
de uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor (Kay-
nak: https://www.teknoblog.com/her-seyi-wec-
hatten-halleden-akilli-otel-cinde-acildi/, Erişim: 
09.04.2019). Turizmde yenilik ve inovasyon nasıl 
olur derseniz, sanırım bu çok iyi bir örnek.

Bunun dışında her ne sunuyorsak sunalım ko-
naklama, yiyecek içecek, tur, tema ve deneyim, 
hediyelik eşya, artık herkes farkında ki başta Ins-
tagram sonra Twitter ve Facebook bunları dijital 
olarak pazarlamamız için muhteşem bir fırsat su-
nuyor. Türk turizmcilerinin Instagram gibi uygula-
maları keşfetmelerinin geç olduğunu düşünenler 
var. Yukarıdaki tablolardaki uygulamaların aksine 
daha farklı bir mecradan söz ediyoruz. Özellikle 
Instagram’da gerek seyahat edenler gerekse ürün 
ve hizmet sunanlar kendilerinin çektikleri fotoğ-
rafları, kendi metinlerini kullanarak sayfalarını 
yönetiyorlar. Takipçi sayısına göre ise iş hacimle-
ri genişliyor. Müşteriyle bire bir interaktif iletişim 
halinde olabiliyorlar. Ödemeler içinse PayPal gibi 
aracı firmalar duruma göre aradan çıkmış olu-
yor. Aynı zamanda kendi çektikleri fotoğraflarla 

destinasyona veya sunulan ürünlere ait pek çok 
detayı da paylaşıyorlar. Genelin bilmediği detay-
ları öğreniyor, karar aşamasında seyahatinizle ilgili 
planlamaları ona göre yapabiliyorsunuz. Örneğin 
lüks bir tatil köyünden paylaşılan fotoğrafın altına 
yazılan “Her taraf arı kaynıyordu.” takipçi yorumu, 
arı sokmasına alerjisi olan bir çocuğa sahip bir tu-
risti vazgeçirebiliyor. Elbette firmanın kendisinin 
tanıtımında arılardan bahsetmeyeceği bir gerçek.

Değerli Okuyucular,

Bu konunun buraya sığmayacağı da bir gerçek. 
Daha bahsedemediğim pek çok şey oldu. Sizle-
rin ürün ve hizmetlerini dijital pazarlamaya nasıl 
entegre edecekleri ise tamamen kapsamlı bir 
eğitimin konusu. Hepinize saygı ve selamlarımı 
yollayarak bitiriyorum.
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Makri Dergimizin bu ayki doysa konusu olan 
dijital pazarlama hakkında bir yazı yazmam 
istendiğinde aklıma gelen ilk şey, “Dijital pa-

zarlama nedir?” sorusuydu. Bu sorunun doğuraca-
ğı muhtemel cevapları ve alt başlıkları düşününce 
doğrusu biraz korktum. Çünkü dijital pazarlamayı 
ve bunu kullanırken yararlanılması gereken sosyal 
medya ve bileşenlerini hesaba katınca bu dergiyi 
komple bu yazıya ayırsak ancak yeter. Yine de siz 
dergimizin sevgili okurları ve Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın kıymetli üyeleri için kişisel olarak di-
jital pazarlama hakkında edindiğim tecrübeleri bir 
nebze de olsa sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

2009 yılından bu yana ‘web’ (ağ) camiasında alın 
teri dökmüş, Türkiye’de bugün e-ticaret denince 
akla gelen ilk 5 sitenin yapımında emeği geçmiş 
biri olarak ben bile dijital pazarlamanın gelişmesini 
hayranlık ve şaşkınlıkla izliyorum. Dijital pazarlama 
geleneksel pazarlamacılığın önüne geçecek, dedi-
ğimde bana gülen satış pazarlama kompetanı abi-

BİLİNMEYENLERİ İLE 
DİJİTAL MEDYA

Özgür ÜNAL
FTSO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
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den yapacak olduğumuz dijital pazarlama örnekle-
mesini bu faaliyet kolundan seçtim. 

Bir firmamız olsun ve firmamızın adı Dijital İnşaat 
olsun. Dijital İnşaat yaklaşık 10 yıllık tecrübesi ile Fet-
hiye ve bölgesinde akıllı evler inşa eden ve bunları 
pazarlayan tecrübeli bir kadroya sahip, bölgesel ola-
rak medya bilinirliliği yüksek bir firma olsun. Dijital 
İnşaat yeni yaptığı Göcek Projesi’ni klasik pazarlama 
anlayışı ile satmaya çalıştığında mevcut müşteri ve 
potansiyel müşterilerini kullanarak evlerin ancak 3 
te 1’ni satabildi. Bu noktadan itibaren klasik pazar-
lama anlayışı ile ilerlersek bu firmanın emlakçılar 
ile anlaşarak evini onların potansiyel müşterilerine 
sunması, yine araya başka aracılar alarak onların 
potansiyellerine ulaşması gerekiyor. Ancak bu orga-
nizasyon müthiş bir satış pazarlama eforu gerektiri-
yor. Her yeni müşteriye binayı anlatmak, müşteriyi 
getiren emlakçı ile komisyon anlaşması, örnek daire 
çalışmalarını göstermek, basılı reklam araçları ile 
bina tanıtımlarının dağıtılması gibi standart olarak 
yapılan işleri sayabiliriz. 

Şimdi bu firmanın kullandığı tüm bu kanalları dijital 
medya üzerinde tam olarak nerede bulabileceğini 
örnekleyerek gösterelim. Aşağıda firmamızın kul-
lanacağı kanalları anlatırken ben size bu kanalların 
açıklamalarını yapmayacağım. Zira bu kanallar tek 
tık uzağınızda ve istediğiniz zaman kullanmak üze-
re elinizin altında. Dijital İnşaat firması bu kanalları 
nasıl etkili bir şekilde kullanacak, onu anlatacağım. 

Dijital İnşaat / Emlak İnternet Sitesi: Firmamızın 
kendisine ait bir internet sitesi var. Bu site içerisinde 
bugüne kadar yaptıkları projeleri anlatan açıklayıcı 
yazıların yanı sıra önceden yaptıkları işler ve refe-
ransları var. Buraya kadar standart bir site gibi gözü-
kebilir ancak inşaat firmamız bu siteye bir de emlak 
sitesi gibi yaptıkları dairelerin resimlerini, inşaat pro-
jelerini ve konumlarını koymuş. Satışa hazır her da-
irenin fiyatı net bir şekilde yazıyor. Daire konumları, 
ısıtma şekilleri, kullanım alanı, kat, konum bilgileri 
gibi seçenekleri var. Sitelerine giren bir kişi bu seçe-
nekler üzerinden aramalarını istedikleri gibi yöne-
tebiliyor, hayallerinin dairesini bulabiliyor. Böylece 
potansiyel müşterilerini evlere götürmek zorunda 
kalmadan zamandan ve masraftan tasarruf ediyor. 
İnternet sitelerinde Facebook bağlantıları var ve her 
dairenin altından Facebook takipçilerinin onlar için 
yazdıkları yorumları orada yayımlıyorlar. Yine site 
ziyaretçileri onların dairelerini kendi sayfalarında 
yayımlayabiliyorlar. İşte Dijital İnşaat bu yolla hem 
kendi Facebook takipçilerine hem de takipçilerinin 
arkadaşlarına interaktif bir şekilde ulaşabiliyor. Gelin 
bundan sonrasına Facebook’tan devam edelim:

Facebook Dijital İnşaat Sayfası: Ağ sayfası ile iç içe 
çalışan Facebook sayfası içinde de bugüne kadar 
yaptıkları projeleri anlatan açıklayıcı yazıların yanı 
sıra önceden yaptıkları işler ve referansları var. Bu or-
tak yazıların sebebi ağ sayfasına giren bir kişinin Fa-
cebook sayfasında aynı şeyi okuyarak size olan gü-
veninin tazelenmesi değildir. Bu yan faydasıdır. Bu 
yazıların aynı mesajı veriyor olması hem ziyaretçile-
rinizin algıda seçiciliğine etki eder hem de Google, 
Yandex ve Bing gibi arama motorları içeriklerinin 

lerim bugün dijital pazarın geldiği yönü şaşkınlıkla 
izliyor olmalılar.

Mesleğe ilk başladığım 2009 yılında bilgisayar 
kullanan sayısı nüfusun ancak %15’ini kapsıyordu. 
O yıllarda Türkiye’de çevrim içi (‘online’) alışveriş 
yapabileceğiniz 4 ya da 5 site vardı ve bu sitelerin 
100 müşterisinden 45’i farklı sektörlerdeyken kalan 
%55’lik kısmı bankacılardan oluşuyordu. İnternet 
üzerinden alışveriş fikri herkese cazip gelen, oturdu-
ğunuz yerden istediğiniz ürünü istediğiniz şekilde 
alarak kapınıza kadar getirtmek, özellikle eşlerinin 
yoğun alışveriş trafiğinden yorulan ve paket taşı-
maktan usanan kocalar için bulunmaz bir nimetti. 
Ancak zor kazanılan paranın kolayca harcanması 
için güven gerekiyordu ve bu internet üzerinden 
yapılacak harcamaların güvenliğini bankacılar daha 
iyi bildikleri için e-ticaretin ilk müşterileri banka ça-
lışanları oldu. O tarihten 2019 yılına kadar değişme-
yen tek şey dijital pazarlamanın aldığı yolda binde 1 
bile gerilemeden büyümesi oldu. Her yıl elinde bu-
lundurduğu pazarlama argümanlarına bir yenisini 
daha ekleyen pazar 2019 yılında silah, enerji ve ilaç 
pazarlarını bile milyarlarca dolar geride bırakarak 
dünya ticaretinin lideri oldu. 

Peki, gerçekte nedir bu dijital pazarlama?
Önemli sözlüklerde ve internette yaptığım araştır-
malar sonucunda dijital pazarlamayı, “Dijital pazar-
lama TV, radyo, dergi gibi geleneksel medyadan 
uzak yöntemlerle, markayı ve işi desteklemek ve 
tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interak-
tif platformları kullanarak ticari çalışmaları sürdür-
mektir. Dijital pazarlama aynı zamanda geleneksel 
pazarlamadan daha etkili olan interaktif pazarlama, 
online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama 
diye de tanımlanmaktadır.” diye açıklamışlar. 

Benim bu tanımlamada karşı olduğum şey gele-
neksel medya ve geleneksel pazarlama tabirleri. 
Dijital medya da geleneksel medyanın bir ürünü-
dür, dijital ticaret / pazarlama da geçmişte yapılan 
ticaretin bir ürünü ve türevidir. Zira iki pazarlama ve 
tanıtım yöntemi birbirinden uzak olamaz. Aksine 
2007 yılından bu yana geliştirilen bütünleşik rek-
lam (her yerde tek mesaj) kavramının ürünleridir. 
Kısacası, geleneksel pazarlama tecrübesi olmayan 
hiçbir kuruluşun dijital pazarlamada etkili olması 
beklenemez. 

Dijital pazarlama denince, bu işle hiç uğraşmamış 
kişilerin aklına gelen ilk şey e-ticaret siteleridir. Ama 
bu çok büyük bir yanlıştır. E-ticaret siteleri aktif diji-
tal pazarlamanın iş kollarından sadece bir tanesidir. 
Aslında gelin beraber bir örnekleme yaparak gide-
lim ve sizlerin kişisel (geleneksel) ticaret tecrübele-
rinizi de bu işe dâhil ederek dijital medyanın argü-
manlarını tek tek geleneksel ticaretle birleştirerek 
daha açıklayıcı olmaya çalışalım. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2018 yılı faaliyet ra-
poruna baktığımızda yükselişte olan sektörün in-
şaat sektörü olduğunu, yeni açılan firmaların faali-
yetlerini bu alanda tercih ettiklerini görebiliyoruz. 
Ayrıca tüm okuyucularımızın bu sektör hakkında 
birkaç fikre sahip olduklarını düşünüyorum. Bu yüz-
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ortak olmasından dolayı işinize aynı ciddiyet ile yak-
laştığınız için sizleri ilgili aramalarda bir adım öne 
çıkartır. Bu da dijital ortamda SEO olarak açıklanı-
yor. Ama bu yazımda SEO’dan bahsetmeyeceğim. 

İnşaat firmamızın Facebook sayfasında yine yaptığı 
projelerin ve inşaatların resimleri yer alıyor ve takip-
çilerimiz bu fotoğrafların altına yorum yazabiliyor, 
arkadaşları ile sizin resimlerinizi paylaşarak onların 
da bilgi sahibi olmasını sağlıyorlar. Bu da tanınırlı-
ğınızı, bilinirliğinizi artırırken yeni yapacağınız proje-
lere potansiyel müşteriler oluşturuyor. Buraya kadar 
bilmediğiniz bir şey yok aslında. Bilinmeyen konu 
Facebook’ta reklam yapmak.

Firmamız Facebook üzerinde reklam hesabı olan 
bir firma ve Facebook reklamları kullanarak takipçi-
lerine ulaşmak istiyor. Peki, reklamı nasıl seçecekler, 
neyi ön plana çıkaracaklar? İşte bu noktadan itiba-
ren araya istatistikler giriyor. Reklam hesabı olan her 
kullanıcı Facebook’ta hangi görselleri ne kadar ki-
şiye ulaşmış, ne kadar kişi kaç dakika boyunca bir 
resme bakmış, kaç kişi ile paylaşmış gibi sorulara 
cevap bulabilirsiniz. İşin güzel tarafı, doğru kurgu-
lanmış bir internet sitesinin içerikleri aynı şekilde 
değerlendirebileceğiniz istatistikleri size otomatik 
olarak sunuyor olması. Dolayısıyla akıllı bir ticaret 
erbabının yapacağı gibi bunları yorumlamak kalıyor 
size. Örneğin Göcek evleri konusunda sitenizin en 
çok tıklama alan yeri binanın havuz fotoğrafı ise Fa-
cebook’ta da bunu paylaşmak en doğru seçenektir. 
Bunun aynısı aslında pek çok esnaf iş yerlerinde en 
çok sattıkları ürünü dükkânın vitrinine koyarak yapı-
yorlar. Ama onlar böyle bir istatistiğe zamanla sahip 
olurken dijital dünyada bu istatistikleri almanız sa-
niyeler içinde gerçekleşiyor.

Facebook reklamları sizi takip etmeyen kullanıcılara 
ulaşmak içinde etkili bir mecradır. Örneğin Facebo-
ok’ta bir reklam verirken hedef kitle seçiminizi daha 
önce ev satın almış, Göcek’le ilgili bilgileri okuyan ve 
takip eden, gelir durumu evi almaya yeterli olabi-
lecek mesleklere kadar seçerek dağılım yapabilir. 
Belirleyebileceğiniz reklam bütçesi ile bu kişilere 

kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kaç kişi reklamlarınızı gör-
müş, bu gören kişilerden kaçı internet sitenizi ziya-
ret etmiş ve kaç kişi bu sizinle temasa geçmiş gibi 
bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İşler sizin için daha 
kolaylaşmadı mı? Sizler için yeni potansiyel müşteri-
nizi binanın önüne kadar getirmedik mi? Normalde 
örneğini verdiğimiz inşaat firmasının bu kadar insa-
nı etkilemek için sahip olması gereken potansiyeli 
ve sermayeyi düşününce dijital medya bizler için 
işi çok kolaylaştırmıyor mu? Peki, buraya kadar hep 
potansiyel müşteri elde ettik. Ama ticaret eş dostla 
yapılır anlayışı içinde olan eski müşterilerimizi eli-
mizde nasıl tutarız, sorusunun cevabı içinse seçe-
nek Instagram.

Dijital İnşaat Instagram Sayfası: Instagram sayfa-
sı pek çok perakende satış firması için satış kanalı 
olarak gözükse de, bu sosyal medya üzerinden satış 
yapmanın hem zor hem de gereksiz bir çaba oldu-
ğunu düşünüyorum. Eğer evde çalışan ve el işi ile 
uğraşarak yaptığınız bir ürün yoksa burada ev sat-
manın çok sancılı ve uzun bir süre olduğunu biraz 
düşünen herkes anlayabilecektir. Instagram sayfası 
mevcut müşterinizi kendi hakkınızda sürekli yeni 
resimler ve videolar ile marka bağımlısı hale getire-
bileceğiniz bir medyadır. Dijital İnşaat firmamızda 
Facebook ve internet sitesinde elde ettiği yeni müş-
terileri Instagram sayfasına davet ederek bir dahaki 
sene başlayacak oldukları Dalaman Evleri projesi 
hakkında proje ve 3 boyutlu görsellerini paylaşarak 
mevcut müşterilerini ellerini bilgi sahibi ederken el-
lerinde tutmaya devam ediyor.  

Instagram sayfası ve Facebook sayfası aynı reklam 
hesabı üzerinden yönetilebiliyor bundan dolayı Fa-
cebook’ta satın alarak paylaşabileceğiniz bir reklam 
potansiyel müşterilerinizin tamamına ulaşmanın 
yanı sıra sizlere olağanüstü bir istatistik bilgi dönü-
şü de yapacaktır. Örneğin, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak biz Facebook’ta ve Instagram’da Fet-
hiye görselleri ve Fethiye videosu olan bir reklamı 
paylaştığımızda, bunların en çok Isparta ve Burdur 
illerinden izlendiğini gördük. Aynı ayın sonunda çı-
kan turizm istatistiklerinde ise en fazla tatilcinin bu 
bölgeden gelmiş olması sizce tesadüf müdür? Peki, 
bu bilgi nasıl kullanılabilir? Bir dahaki turizm sezonu 
öncesi bu bilgiye sahip olan bir otel Burdur içerisin-
deki reklam kanallarını kullanarak bu bölgenin ken-
dileri hakkında fikir sahibi olmasını sağlarken yeni 
müşterilerin onları bulmasını sağlar. 

Ben bu yazımda dijital medyanın sadece üç kana-
lından bahsederek dijital medya hakkındaki ufku-
nuzu açamaya çalıştım. Aslında dijital medyada ta-
nıtım ve satış yapabileceğiniz 30’un üzerinde kanal 
var. Bunların hepsini burada anlatmamız maalesef 
mümkün değil. Ancak Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası bu konu hakkında eğitimler vermeye devam 
ediyor. Dijital medya içerisinde yer almak, bu konu 
hakkında daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız 
Odamızın internet sitesini, sosyal medya kanallarını 
takip ederek bu konu hakkında açacağımız eğitim-
lerin tarihlerini öğrenebilirsiniz. 
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Dergimizin önceki sayısında, tarım ve 
hayvancılıkta katma değer konusunu 
işlemiştik. Bu sayıda ise bu konuyu 

örnekler ile daha derinlemesine açıklayacağız. 
Katma değer, ürüne yeni bir boyut kazandır-
manın yanında, yeni bir pazarlama ve müşteri 
kitlesinin de oluşmasına hizmet eder. Ziya 
Paşa “Müşterisiz mal zayidir.” derken satılama-
yan ürünün, boşa harcanmış bir emek olduğu-
nu vurgulamıştır. Yazımızın konusu olan kat-
ma değer, ürünün satışı, yani parasal değere 
dönüşmesi için başvurulan yollardan biridir. 
Tarım ve hayvancılıkta elde edilen ürün, her 
aşamada değerlidir. Çünkü çoğunlukla gıda 
kategorisinde yer alır ve gıdanın hem ham 
hâli hem de işlenmiş hâli önemli ve değerlidir. 
Katma değeri, kendi sektörümüze yani tarım 
ve hayvancılığa çektiğimize göre, hemen bir 
örnekle destekleyelim. 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin ilk hâli, birçok 
üründe olduğu gibi, ‘’ham’’ diye anılır. Bu 
ham ürün belli bir prosedür sonucunda farklı 
bir forma bürünür ve mamul olarak farklı bir 
değer kazanmış olur. Örneğin, mısır tarlada 

Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Fethiye Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi

TARIM VE HAYVANCILIKTA 

KATMA DEĞER ÖRNEKLERİ

Katma değer, ürüne yeni 
bir boyut kazandırmanın 
yanında, yeni bir pazarlama 
ve müşteri kitlesinin de 
oluşmasına hizmet eder. Ziya 
Paşa “Müşterisiz mal zayidir.” 
derken satılamayan ürünün, 
boşa harcanmış bir emek 
olduğunu vurgulamıştır. 
Yazımızın konusu olan katma 
değer, ürünün satışı, yani 
parasal değere dönüşmesi için 
başvurulan yollardan biridir. 
Tarım ve hayvancılıkta elde 
edilen ürün, her aşamada 
değerlidir. Çünkü çoğunlukla 
gıda kategorisinde yer alır 
ve gıdanın hem ham hâli hem 
de işlenmiş hâli önemli ve 
değerlidir.

59TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019 /  MAKRİ

Uzman
Gözüyle



büyür, hasat edilir, depolanır ve hayvan yemi 
olarak kullanılır. Mısırın tarlaya ekildikten son-
raki her aşaması, aslında bir katma değere 
sahiptir. Ama en büyük katma değer, mısır 
hayvana verilince elde edilir. Çünkü bitkisel 
yapı hayvansal proteine dönüşmüş ve et ola-
rak değer kazanmıştır. Aynı durum, buğdayın 
una ve undan da çok çeşitli unlu mamullere 
dönüşmesinde de görülür. Fakat her katma 
değer, mutlaka, araştırma, teknoloji, mühen-
dislik, dağıtım ve pazarlamayla ilgili bir yatırım 
gerektirir. Elde edilen katma değer tatminkâr 
olduğu sürece, yatırım amacına ulaşmış 
demektir. Hiç şüphe yok ki, yatırımlar müşteri 
taleplerine göre şekillenir ve ürünlerin de kat-
ma değer kazanması bu talep doğrultusunda 
olur. Dünyada en çok talep edilen ürün sağlık, 
gıda ve hayatı kolaylaştırıcı uygulamalarla iliş-
kili olanlardır. Üreticiler, sadece ham madde 
üretimi boyutunda kaldıkları sürece tarım ve 
hayvancılıkta çok sık yaşanan ekonomik dalga-
lanmaların hepsinden darbe yiyebilirler. Ancak 
üretimlerine az veya çok katma değer ilave 
ettikleri takdirde, bu dalgalanmaları kolay-
lıkla atlatabilirler. Bir üreticinin kasaplık sığır 
yetiştirip canlı satmasıyla, onu mutfağa uygun 
et haline getirerek satması bu detay için veri-

lebilecek en güzel örnektir. Bu örnek, hemen 
hemen bütün bitkisel ve hayvansal ürünlere 
rahatlıkla uyarlanabilir. Katma değer, tüketici-
lerin talebi doğrultusunda üreticiler arasında 
ciddi bir rekabet oluşturmalıdır. Bu rekabe-
tin belirleyici noktaları da nitelik, nicelik ve 
paketleme olmalıdır. Ürünün kolay ulaşılabilir 
olması, sağlıklı olması ve çevreci bir zihniyetle 
üretilmiş olması, birçok ortamda, ürünün fiya-
tından daha önce konuşulan konulardır. İşte 
bu konular, planlanan katma değerin taşıması 
gereken en önemli özelliklerdir. Ayrıca yenilik, 
koordinasyon ve pazarlama bir ürünün katma 
değerinin başarıya ulaşması için en elzem 
üçlüdür. Entegrasyon, bahsettiğimiz sektörler 
için arzulanan katmam değere ulaşmanın 
en kestirme yoludur. Yani üretim, geliştirme, 
teknolojik katkı ve pazarlamanın aynı işletme 
tarafından yapılabildiği durumlarda katma 
değerin zirve yapması beklenen bir durumdur. 
Bütün bunların yanında, bitkisel ve hayvansal 
üretimden elde edilmek istenen yüksek kat-
ma değerin temeldeki ilk şartı düşük mali-
yetle üretim yapabilmektir. Bunun da bireysel 
olarak başarılması neredeyse imkânsızdır. Bu 
durumda, üretim kooperatiflerinin devreye 
girmesi kaçınılmazdır.

Ayrıca yenilik, 
koordinasyon ve pazarlama 
bir ürünün katma değerinin 
başarıya ulaşması 
için en elzem üçlüdür. 
Entegrasyon, bahsettiğimiz 
sektörler için arzulanan 
katmam değere ulaşmanın 
en kestirme yoludur.
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Bitkisel ve hayvansal ürünlerin, yüksek oran-
da katma değere ulaşmasını sağlayacak en 
önemli faktörlerden biri de coğrafi işarettir. 
Dünyada ve ülkemizde, katma değer boyu-
tunda en büyük başarıyı yakalayan örneklerin 
hepsinin en önemli ortak noktalarından biri 
de coğrafi işarete sahip olmalarıdır. Coğrafi 
işaretin ürüne kazandırmış olduğu standart, 
hem üreticiler hem de tüketiciler açısından bir 
güvence olarak kabul edilir. 

Gelelim işin hikâyesine. Evet, “hikâyesine”. Bir 
ürünün yüksek katma değerle piyasaya sürül-
mesine, sahip olduğu coğrafi işaretin katkısı 
şüphesiz ki çok fazladır. Bunun yanında, ürü-
nün üretim veya mamul hale getirilirken geçir-
diği aşamaların ya da ürünün tarihçesiyle ilgili 
olguların, hikâyeleştirilerek sunulması ürünün 
değerine tavan yaptırabilecek bir uygulamadır. 
Ürünlerimizin profesyonelce hazırlanmış hikâ-
yelerinin bulunmayışı, gerek ülkemiz gerekse 
yöremiz açısından ciddi bir eksikliktir. Özellikle 

Avrupa’daki her coğrafi ürünün sayfalarca 
süren hikâyeleri, müşterilerin alıma yönelme-
lerini tetikleyen en önemli etkenlerden birini 
oluşturmaktadır.

Hijyen, yani sağlıklı üretim, hedeflenen katma 
değere ulaşılmak için çıkılan yolun en önem-
li kilometre taşıdır. Bu taş bir kez yerinden 
oynadı mı, diğer taşlar ne kadar sağlam olursa 
olsun, artık ürün için sonun başlangıcı gelmiş-
tir. Çünkü hijyen, günümüz tüketicisinin en 
hassas olduğu konudur ve üretimin her aşa-
masında tavizsiz bir disiplin içerisinde kontrol 
edilmelidir. Yani ürün adına hedeflenen katma 
değere ulaşmak için çıkılan yolda, hijyenin eli 
kesinlikle bırakılmamalıdır. 

Ürünlerin değerini artırmak için gerekli olan 
paydaşları saydıktan sonra örneklerimize 
geçebiliriz. Bütün örneklerde bu paydaşların 
varlığını hissetmek, başarıya ulaşmış ürünlerin, 
farklı coğrafyalarda olsalar bile, aynı yolu kat 
ettiklerinin anlaşılması adına önemlidir. 

Bir ürünün yüksek katma değerle piyasaya sürülmesine, sahip olduğu coğrafi 
işaretin katkısı şüphesiz ki çok fazladır. Bunun yanında, ürünün üretim veya mamul 
hale getirilirken geçirdiği aşamaların ya da ürünün tarihçesiyle ilgili olguların, 
hikâyeleştirilerek sunulması ürünün değerine tavan yaptırabilecek bir uygulamadır. 
Ürünlerimizin profesyonelce hazırlanmış hikâyelerinin bulunmayışı, gerek ülkemiz 
gerekse yöremiz açısından ciddi bir eksikliktir. Özellikle Avrupa’daki her coğrafi 
ürünün sayfalarca süren hikâyeleri, müşterilerin alıma yönelmelerini tetikleyen en 
önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır.

61TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019 /  MAKRİ



COTIJA PEYNİRİ 
Meksika’da dağlık bir bölgede bulunan Jalmich köyünün cotija adında bir peyniri var-
dır. Bu peynir, aynı bölgede 400 yıldır üretilmektedir. Sanayi sektöründeki gelişiminin 
etkisiyle, 1990’ların başında peynirin üretimi gelenekselden endüstriye kaymış ve 
cotija peyniri sahip olduğu özellikleri kaybetmiştir. 400 yıllık mazisi olan bir peynir yok 
olmak üzeredir. Cotija adı altında üretilen endüstriyel peynir o kadar ucuzdur ki, geleneksel metotlarla üretilen 
gerçek cotija peynirinin, fiyat yönünden, bu endüstriyel peynirle başa çıkabilmesi mümkün değildir. Böylesine bir 
olay, sadece bir peynirin değil, onunla birlikte yaşayan bir kültürün ve sahip olduğu tarihî geçmişin de yok olması 
demektir. Bu durumu dert edinen iki akademisyen ve bir de yerel politikacı, cotija peyniri için proje üretirler. 
İlk hedef, cotija peynirinin, kopya üründen farklılığını ortaya koymaktır. Öncelikle, hayat tarzlarını terk etmeden 
bu peynirin üretimini yapan sekiz tane yetiştirici ile anlaşılır. Geleneksel üretim metotlarını, bilimsel gerçeklerle 
birleştirirler. 2001 yılında, Yerel Cotija Peyniri Üreticileri Birliği kurulur. Peynir, yörede otlayan yerli ırk sığırların, 
sadece temmuz ve ekim ayları arasında sağılan çiğ sütlerinden yapılır. Çiğ süt kullanılması sebebiyle, hem hayvan 
sağlığına hem de üretim hijyenine harfiyen uyulur. Peynir, 2005 yılında coğrafi işaret alır ve 2006 yılında İtalya’da, 
en iyi yabancı peynir ödülüne layık görülür. Böylece peynirin satış fiyatı, ilk yıllara göre %50 artış gösterir. Yerel 
Cotija Peyniri Üreticileri Birliği, 2008 yılında Meksika’nın en büyük peynir olgunlaştırma deposunu açar. Teknolo-
jik gelişmeler, gelenekselliği bozmadan üretime entegre edilir. Peynirin üstü, pastörize süt ile kaplanarak raf ömrü 
uzatılır. Bu uygulama ile peynirin fiyatı tam beş kat artar ve geleneksel cotijanın kilosu 150-200 dolardan satılarak 
parası birlik aracılığı ile üreticilere dağıtılır. Evet, gerçek bir katma değer başarısı; sütün fiyatı ile peynirin fiyatını 
karşılaştırarak başarının büyüklüğünü anlayabilirsiniz.

JAPON KARA SIĞIRI (WAGYU)
Aslında birçok ülkenin, kendi coğrafyasına özgü kara sığırı vardır. Bizim kara sığırımızı, ‘’yerli kara’’ diye adlandı-
rırız. İskoçların kara sığırı, ülkemize de besi maksatlı getirilen meşhur ‘’Aberdeen angus’’ sığırlarıdır. Japonların 
da böyle bir kara sığırları vardır ve “wagyu’’ adıyla anılır. Bu sığır, yıllar süren seleksiyon sonucunda mükemmel 
bir etçilik özelliği kazanmıştır. Ette istemiş olduğumuz mermerleşme, yağın kas lifleri arasına dengeli bir şekilde 
dağılması, bu sığır ırkında mükemmel denecek düzeydedir. Bu sebeple, çok lezzetli ve çok yumuşaktır. Çok kısa 
sürede pişer, özel restoranlarda, özel müşterilere servis edilir. Çünkü kilosu 400 $‘a kadar satılabilmektedir. 

Wagyu ırkının, çok özel bir yetiştirme metodu vardır. Hayvanlar, mümkün olduğunca stresten uzak yetiştirilir; 
günün belli saatlerinde bakıcıları tarafından özel bir kaşağılama hatta masaj uygulanır. O esnada hayvanın sırtı bira 
ile silinirken, hayvana da bir miktar içirilir. Bütün bu işlemler, hayvanın yağ yapıcı gıdaları daha çok tüketmesi için 
yapılır. Ortaya konulan uygulamalar sayesinde yağ, kaslar arasına orantılı bir şekilde dağılır. Beslenmeleri de yine 
özel uygulamalara göre yapılır. Sığırlar kendi yöresel meralarında otlar. Pirinç samanı ise kaba yem ihtiyacının 
karşılandığı en önemli besin maddesidir. 

BRESSE TAVUĞU 
Bu tavuk ırkının yetiştiriciliğinin yapıldığı Bresse Vadisi, 1936’da coğrafi olarak tanımlanmış 
ve 1957’de de kanunla koruma altına alınmıştır. Bresse ırkı tavuklardan elde edilen ürünler, 
1965 yılında coğrafî işaret almıştır. Tavuğun adı ile anılan vadide, yılda 1,4 milyon adet kesimlik 
tavuk üretilir. Tavuklar önce 5 hafta tahta kümeslerde kapalı, sonra da 9 hafta açıkta büyütülerek 
kesime sevk edilir. Bu süre boyunca tavuklar, keçi sütü ile desteklenmiş yemlerle beslenirler. 
Horozların bir kısmı, kastre edilerek (kısırlaştırılarak) üretime katılır. Bunlar, normal süreçten 4 hafta daha fazla 
beslenir. Hayvanların kafa ve boyun tüyleri yolunmaz. Irk özelliği olarak tanımlanan mavi bacaklar da karkasın 
üstünde bırakılır. Kesilip pazara sunulan her hayvan, yetiştiricisine ve kesildiği mezbahaya göre etiketlenir. Kendi-
ne has kokusu, pembemsi eti ve parlak sarı yağlarının bozulmaması için karkaslar, suyla temas etmeden hava ile 
soğutulur. Ketenle sarılır ve kısrak sütüne bandırılıp kurutulur. Mumyalaşan karkaslar, doğrudan veya pişirilerek 
pazarlanır. Bu özellikleri taşıyan bir Bresse horozu markette 100 €’ya alıcı bulur. Marketlerde satılan standart 
tavuk fiyatı ile bu fiyat karşılaştırıldığında, aradaki fark tamamen yapılan uygulamalar sonunda elde edilen katma 
değerdir. 
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ANZER BALI 
Ülkemiz, coğrafî konumu bakımından, arıcılık ve bal üretimi açısından oldukça şanslı 
bir bölgededir. “Kutsal kitaplardaki süt ve bal ülkesinin” sınırları içerisinde bulunan 
Anadolu’nun, böyle bir özellik taşıması gayet yerindedir.  Anadolu’muzda çok çeşitli 

ballar üretilir. En pahalısı da Anzer balıdır. Diğer balların kilosu 20-30 TL’de seyrederken Anzer Balı kilosu 1500 
TL’den alıcı bulabilmektedir. Bunun nedeni, aslında buraya kadar anlattıklarımızda saklıdır. Yılın belli zamanında, 
belli bir bölgede, belli bir rakımdaki, belli bir floradan sağlanan bal olması ona özellik üzerine özellik yüklemekte-
dir. Bu yüklenen özelliklerin her biri de Anzer balının fiyatı üzerinde artırıcı etki yapmaktadır. 

KARS GRAVYER PEYNİRİ
İsmini İsviçre’nin Gruyère kasabasından alır. Kars’a gelip yerleşen ve sonradan göçüp giden 
Malakanların, Kars’a bıraktıkları bir hediyedir. Kars’ın Boğatepe köyünde en iyi örnekleri 
üretilir. Malumunuz, Kars kaşarı da meşhurdur ama Kars gravyer peynirinin katma değeri 
çok daha yüksektir. Kars’ın 2000 ve üzeri rakımdaki yaylalarında yetişen doğal otlarla beslenen 
Zavot sığırlarının sütünden yapılır Kars gravyer peyniri. Yapıldığı ortamda, kendisi için gerekli olan maya kül-
türünü alır. Üst düzey titizlik ve hijyen isteyen bir süreç sonunda üretilir. Halk arasında ‘’Gravyerin sütüne bir 
kıl bile düşse peynir oluşmaz.’’ diye bir söylenti vardır. Bu durum, yapım esnasında ne kadar özenli davranılması 
gerektiğini gösteren bir ayrıntıdır. Çiğ sütün litresinin 2 TL olduğu günümüzde, Kars gravyer peynirinin kilosunun 
100 TL’nin üzerinde satılması ciddi bir katma değer başarısıdır. 

AYDIN İNCİRİ, MALATYA KAYISISI, SULTANİYE ÜZÜMÜ
Her üç ürün de yaş meyve olarak tüketilse de en yüksek katma değeri kuru halleriyle yakalar. Kurutma süreçlerinin 
özellikleri ise fiyatlarına doğrudan yansır. Doğal kurutma metotlarının tercih edilmesi, müşteri talebini ve buna 
bağlı olarak da ürünün fiyatını artırmaktadır. Sadece Türkiye değil, birçok dış pazar da bu ürünleri memnuniyetle 
satın almaktadır. Yöremizde ise tam anlamıyla ciddi bir katma değer yükleyebileceğimiz ürünümüz ne yazık ki 
bulunmamaktadır. O yüzden katma değer taşıyabilecek olası ürünler üzerinde, yarı gerçek yarı senaryo şeklinde 
bir çalışma yapacağız.

KAYA İNCİRİ
Bana göre, Fethiye’mizin en çok katma değer yükleyebileceği bir ürünüdür. Yaşı 
ayrı kurusu ayrı değerlendirilebilir. Özellikle belli ve dar bir coğrafyada sınırlı olarak 
yetiştirilmesi, yetiştirildiği Kaya köyünün özel bir mikro-klimaya sahip olması ve 
Kaya köyünün eski sakinlerinden gelen bir hikâyeye de sahip olması bu ürünümüzü 

doğrudan ön plana çıkarmaktadır. Özellikle yörenin endemik ve aromatik bitkilerinin karışımıyla hazırlanan 
bandırma suyu ve bandırmada uygulanan metotlar, alınacak coğrafi işarete ve sonunda elde edilecek katma 
değere en büyük katkıyı verecektir.  

Dünyadan oldukça uç örneklere değindik. Türkiye’de de yine hepimizin bildiği ve oldukça fazla 
katma değere sahip birkaç ürüne değinelim.

n 
i 
ri 
en
li olan maya kül-

FETHİYE PEYNİRİ
Şu anda hayali bir ürün olsa da oldukça iddialı bir ürüne dönüşebilir. Altyapısı ve hikâyesi hazır bir üründür. En az 
500 m rakımda, makilik alanda otlayan kıl keçilerinin, mayıs ve ağustos ayları arasında sağılan sütleriyle yapılan 
bir peynir olabilir. Doğal şirden mayası ile mayalanıp, oğlak derisi içinde olgunlaştırılır veya Fethiye Körfezi’nden 
elde edilen tuzla salamura edilir. Böyle özgünlüğe sahip bir ürünün, yüksek bir katma değerle satılmama ihtimali 
yoktur. 
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Dünyada ve ülkemizde olan veya olabilecek 
örneklerle, ürünlere yüklenen katma 
değerin ne denli kazançlı olduğunu gördük. 
Hijyen, ürün hikâyesi, coğrafi işaret ve 
kooperatifleşme ile ilk adımın atılabileceği 
bu yolculukta, üreticimizin cebine bir kuruş 
fazla para girmesi, yapılan emeklerin karşılığı 
olarak kabul edilebilir.     

Fethiye, doğal güzelliklerinin yanında tam 
bir bitkisel ve hayvansal ürün cennetidir. 
Floramız içinde endemik türlerimiz azım-
sanmayacak boyuttadır. Bu endemik türlerin 
gıdayla entegrasyonundan ciddi anlamda 
katma değer üretme şansımızın yanında, 
çevreci üretime geçebilecek birikimimiz de 
vardır. Samimi paydaşlar ve iyi işleyen bir 
organizasyonla, bu fırsatlar rahatlıkla maddi 
kazanca dönüştürülebilir.
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FETHİYE ÇAM BALI VE ARI ÜRÜNLERİ
Belki de tanıtımını en kolay yapabileceğimiz ürünlerimizdir. Arıcılık ve çam balı denince 
Türkiye ve dünyada tanınan bir coğrafyada bulunmak büyük avantajdır. Çam balına 
uygulanacak olan teknolojik katkıyla, üretim, ambalaj ve pazarlama alanlarında katma 
değer yükseltilmeye çalışılabilir. Yöre meyveleri ve aromatik otlarla doğal olarak tatlan-
dırılmış ballar, farklı bir müşteri kitlesine hitap edebilir. 

FETHİYE DOMATESİ
Domatesimizin coğrafi işaret alma mücadelesinin devam ettiğini biliyorum. Bu mücadele, başa-
rıyla sonuçlanıp “Fethiye domatesimiz” tescillendikten sonra pazarlamaya yönelik uygulamalar 
devreye girecektir. Bunu hayata geçirebilmek için de en çok perakende satışı artırabilecek katma 
değer uygulamalarına gerek olacaktır. Örneğin, mutfağa girdikten sonra yıkamaya gerek duyulma-
dan işlenebilecek şekilde üretilmiş ve belli bir kiloya sahip domates paketlerinin satışı fiyatı mutlaka 
daha fazla olacaktır. Hatta bu sunu, farklılaştırılarak içine rengârenk biberlerin serpiştirilmesiyle, salataya 
hazır bir paket ürün hazırlanabilir. Böyle bir seçenek gençler ve mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyen çalışan-
ların tercihleri arasında rahatlıkla yer alabilir. Mamul ürün olarak düşündüğümüzde ise farklı bir yol izlenebilir. 
Onlarca salça markası var ama Fethiye domatesinden yapılmış ve Fethiye yaylalarının kekiği ile kokulandırılmış bir 
salçanın da tüketicilerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. 
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Atabey ŞAHİN
FTSO 2 Nolu Meslek Komitesi Başkanı 

Tlos Seafood Su Ürünleri Ticaret AŞ
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Türkiye, dünyanın su ürünleri yetiştirici-
liğinde en hızlı büyüyen ülkeleri arasın-
dadır. Bu noktada ülkemiz Avrupa’da 

alabalık yetiştiriciliğinde birinci, çipura ve lev-
rek üretiminde ise ikinci sıraya yükselmiştir. 
Türkiye’nin alabalık yetiştiriciliğinde %25 kadar 
kapasitesi Muğla’dan, Muğla’nın ise %70 kadar 
kapasitesi Fethiye ve Seydikemer’dendir. Böl-
gemizde 20 bin ton civarında balık üretilmek-
tedir. Bu kapsamda, sanayi ve hizmetler sek-
töründe istihdamın küçüldüğü, işsizlik oranın 
yükseldiği günümüzde alabalık yetiştiren işlet-
melerin sağladığı istihdam olanağı bölgemi-
zin sosyal ve ekonomik yapısı kadar, ülkemiz 
için de anlamlıdır.

2016 yılı ocak ayında çıkarılan 2015/8353 sayılı 
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Ver-
gisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve 
Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belir-
lenmesi Hakkında Karar ile su ürünleri yetişti-
riciliğinde kullanılanlar da dâhil, tüm yemler-
de uygulanan KDV oranı kaldırılmıştır. Böylece 
tüm et yetiştiricilerinin (et, tavuk, balık) kullan-
dığı yemlerdeki KDV sıfıra inmiştir. Su ürünleri 
toptan ticaretinde ise KDV %8, işlenmiş pera-
kende satışta ise KDV %18’dir. Ancak et ürün-
leri toptan ticarette %1 olan KDV, perakende 
ticarette %8’dir. Başka bir ifade ile, su ürünle-

Türkiye’nin geçen yıl ihraç ettiği yaklașık 22 bin ton 

alabalığın yüzde 60’ı Muğla’dan karșılandı.

ri toptan ve perakende ticarette KDV oranı et 
ürünlerine göre çok fazla yüksektir. Su ürünleri 
perakende ve toptan satışında var olan yüksek 
KDV maliyetleri üreticilere zarar verdiği gibi, 
nihai tüketiciyi de etkilemektedir. Kaldı ki, su 
ürünleri yetiştiriciliğinde maliyetin %65-70’ini 
zaten yem giderleri oluşturmaktadır. KDV 
maliyeti de dâhil edildiğinde su ürünleri üreti-
cisi oldukça zor durumda kalmaktadır.

Balık, hayvancılıkta 
en önemli ihracat ürünü
Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında son 
derece olumlu katkıları olan, sürdürülebilir 
üretim kapsamında kısıtları olmayan su ürün-
leri üretimine, her türlü idari ve mali destek 
sağlanmalı, bu üretim ve istihdam potansiyeli, 
akılcı planlama, teknik destek ve uygulamalar-
la değerlendirilmelidir. Bu çerçevede su ürün-
leri perakende ve toptan satışta KDV oranının 
indirilmesi, en azından diğer et ürünleri ile 
balık KDV oranına paralel olması, sektörün ön 
önemli ve ivedi çözülmesi gereken sorunların-
dandır.

Gerek toplum gerekse bazı kamu sektörleri 
balığın üretim şartlarını bilmedikleri için, su 
ürünleri üreticilerinin bulunduğu bazı hav-
zalarda suları kesebiliyor, suları azaltabiliyor, 
kazı yapabiliyor, ilaçlama yapılabiliyor, derele-
re yabancı madde atabiliyor veya fabrikalar ile 
hayvan üretim çiftlikleri atıklarını dereye boşal-
tabiliyor. Bu nedenle su ürünleri üretim hassa-
siyetlerinin ve öneminin anlatılması, yetiştirici-
liğe karşı toplumun ve insanların bakış açılarını 
değiştirebilir.

Özellikle kamuoyumdaki kültür balıkları ile 
ilgili mevcut ön yargı ve olumsuz imajı göz 
önüne alınırsa, bu durumun pozitif yönde 
değiştirilmesi, yetiştiriciliği yapılan su ürünleri-
nin öneminin yanı sıra su ürünleri tüketiminin 
de özendirilmesi ve artırılması için medya ve 
hatta sosyal medyanın etkin olarak kullanılma-
sının önemli olduğu ortaya çıkacaktır.
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Su ürünleri tanıtım faaliyetlerinin geliștirilerek halkımızda balık tüketim 

alıșkanlığı ve bilincinin olușturulması ve ülkemizde çok düșük olan kiși 

bașı balık tüketiminin gelișmiș toplum seviyesine çıkarılması önemlidir.

Su ürünleri tanıtım faaliyetlerinin geliştirilerek 
halkımızda balık tüketim alışkanlığı ve bilin-
cinin oluşturulması ve ülkemizde çok düşük 
olan kişi başı balık tüketiminin gelişmiş top-
lum seviyesine çıkarılması önemlidir. Sektör 
paydaşlarının çabaları ve devletimizin de des-
teği ile kültür balıkçılığına ilişkin olumsuz ön 
yargıların kırılması, kamu ve medya ile iletişi-
min artırılması gerekmektedir.

Türkiye’den yılda işlenmemiş olarak yaklaşık 
50 bin ton levrek, 44 bin ton çipura, 22 bin ton 
alabalık ve diğer deniz ürünleri ihracatı yapıl-
makta. Muğla’da ise yıllık yaklaşık 20 bin ton 
alabalık üretimi yapılmaktadır.

Alabalık ihracatının 
yüzde 60’ı Muğla’dan 
Türkiye’nin geçen yıl ihraç ettiği yaklaşık 22 bin 
ton alabalığın yüzde 60’ı Muğla’dan karşılandı. 

Su ürünlerinde ihracat miktarları iyi olmasına 
karşın, Türkiye’de tüketim düşük kalmaktadır. 

Ülkemizde yılda kişi başına 6 ila 7 kilogram 
arasında tüketim varken Avrupa ve dünya ile 
kıyaslandığında bu miktar çok düşük kalıyor. 
Kişi başına dünyada 16, Avrupa’da 25 kilogram 
balık tüketimi var. Japonya’da ise 70 kilogram. 
Ülkemizde çok az balık yeniyor. Bunun üzerine 
gitmemiz lazım. Bu sağlıklı proteini ülkemiz-
deki insana yedirmemiz gerekiyor.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği, Seydikemer 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü pro-
jesi ile çocuklara balık tüketiminin sevdirilmesi 
için okullara giderek tanıtım yapmaktadır.

Balık, ‘fenni yemle beslenir’ algısı da var. Ülke-
mizde böyle bir söylem yayılmış. Hâlbuki 
bütün hayvanlar fenni yemle beslenir. 

Belli standartlarda üretim yapılıyor. Hem 
bakanlıklarımızda hem de uluslararası düzey-
de denetlemeler yapılıyor. Rahatlıkla söyleye-
bilirim ki, bizim ürünlerimiz doğala çok yakın-
dır. Bunları kendi vatandaşımıza da anlatma-
mız gerekiyor.
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Kuruluşlar varlıklarını sürdürebilmek için süreçle-
rini etkin bir şekilde yönetmeye ihtiyaç duyar. Bu 
ihtiyaç, görünür ya da görünmez sebeplerden 

dolayı meydana gelebilecek olan ve hedeflere ulaş-
mayı engelleyen olayları ortadan kaldırmayı zorunlu 
kılar. 

Yasal durumlar, teknolojik gelişmeler, rekabet koşul-
ları, pazar payı, kültürel, sosyal ve ekonomik çevreler-
den (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kay-
naklı istenmeyen durumların meydana gelebileceği 
ve kuruluşları hedeflere ulaştırma yönünde olumsuz 
etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kuruluşların bu ve benzeri olumsuz etkileri önlemek, 
süreç faaliyetlerine olumsuz etkisini en aza indirmek 
ve etkili müdahale için paydaşların çıkarları dahil, iti-
bar ve marka gibi değer yaratan faaliyetler için şartları 
sağlayabilme ve yürütme yeteneğine sahip olmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlar, süreç yönetimi 
yaklaşımına yönelerek faaliyetlerini verimli hale getir-
melidir.

Süreç, insan, makine, malzeme, müşteri istekleri, bilgi, 
kurumsal bilgi gibi girdileri ilgili taraf ihtiyaç beklenti-
lerine göre ve bağlam ile birlikte işleyip değer katan, iç 

ve dış müşteri için amaca uygun çıktıya dönüştüren; iş 
verimliliğinin sağlanabilmesi için tanımlanabilen, tek-
rarlanabilen, ölçülebilen ve karşılıklı etkileşime girerek 
değer yaratan faaliyetler dizini olarak tanımlanabilir.

Süreç yönetimi ise, faaliyetler dizininin hedeflenen çık-
tılara ulaşabilmesine yönelik daha etkin, daha verimli 
ve daha yeterli hale getirilmesi için yapılan çalışmaları 
ifade eder. Bu çalışmalarda süreçlerin tanımlanması, 
faaliyetlerin standartlaştırılması, analiz ve analizlere 
bağlı iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi beklenir. 

Süreçlerin tanımlanması, faaliyetlerin ve organizas-
yonun birbiri ile arasındaki etkileşiminin belirlenme-
sini sağlar. Muhtemel sorun noktalarının (eksiklikler, 
problemler, israf, zaman kaybı, darboğaz ve gereksiz 
tekrarlar) tespit edilmesi, sorunların giderilmesi için 
gerekli değişikliklerin yapılmasını ve bütün bunların 
doğru tekniklerle ölçülmesiyle iyileştirmelere imkân 
sağlar.

Faaliyetlerin standartlaştırılması süreç işleyişlerinin 
kontrol altına alınmasında etkin rol oynar. Çıktıların, 
ürün veya hizmetlerin kalitesinin, müşteri memnuni-
yetinin artırılması için verimli bir organizasyon yapısı 
oluşturulması ve yapının sürekli geliştirilmesi, optimi-

 Özlem BOCUTOĞLU
TÜRK LOYDU UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ AŞ

Sürdürülebilirlik Birimi Yöneticisi

Kuruluşlar varlıklarını 
sürdürebilmek için 
süreçlerini etkin bir 
şekilde yönetmeye 
ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç, 
görünür ya da görünmez 
sebeplerden dolayı 
meydana gelebilecek 
olan ve hedeflere 
ulaşmayı engelleyen 
olayları ortadan 
kaldırmayı zorunlu kılar.  

SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
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zasyonu yani en iyi şekilde kullanılması, kaynaklarını 
etkin kullanımı için standartlaştırma yapılmalıdır. 

Etkin kaynak kullanımının, sadece operasyonel olarak 
kalmayıp kurumun geneline yayılması sağlanmalı ve 
kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesinde süreç sahi-
bi olan organizasyon liderlerinin de sistemin etkin 
işletilmesi konusunda rol sahibi olması konusunda üst 
yönetim tarafından desteklenmesi beklenir.

Faaliyet dizinlerinin etkin işletilmesi sürekliliğinin 
sağlanması açısından önemli olup hedeflere 
ulaşılamayan durumlarda iyileştirme fırsatları 
değerlendirmelidir. 

Kalite yönetim sistemi standartları planla, uygula, 
kontrol et, önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temel-
li düşünmeyi yapıya dahil ederek sürekli iyileştirme 
tanımını süreç yönetimine dahil etmektedir.

▶ Planlama aşaması, müşteri şartları ve kuruluş poli-
tikalarına göre sonuçlar elde etmek için sistemin 
amacı ve süreçleri ile ihtiyaç duyulan kaynakların 
oluşturulması, risk ve fırsatların tanımlanması ve 
belirlenmesi;

▶ Uygulama aşaması, planlananın uygulanması;

▶ Kontrol etme aşaması, politikalar, amaçlar, şartlar ve 
planlanan faaliyetlere karşı, süreçler ve sonuçlanan 
ürünlerin izlenmesi, (uygulanabildiğinde) ölçülmesi 
ve sonuçların rapor edilmesi;

▶ Önlem alma aşaması, gerektiğinde, performansı iyi-
leştirmek için faaliyetlerin yapılmasıdır.

Süreç yönetiminin amacı, istenen hedeflere ulaşılma-
sının sağlanması, olası risklere bağlı hataları azaltmak 
ve iş yapanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. İş 

süreci içindeki etkinliklerin ve 
ekipmanın iyileştirilmesi, işi 
yapanlar arasındaki iletişimin 
belirli kural ve araçlar üzerin-
den yapılması, düzenli kayıt 
tutulması, verilere ulaşabili-
yor olmak süreç yönetiminin 
vazgeçilmezleridir.

Bir organizasyonda etkin bir 
süreç yönetiminin benim-
senmesi pek çok konuda fay-
da sağlayacaktır. Bunlardan 
bazıları: 

▶ Yasal ve/veya müşteri 
gerekliliklerinden doğan 
değişikliklere kolay uyum 
sağlama;

▶ Organizasyonel 
optimizasyon sayesinde 
gereksiz iş adımlarının 
kaldırılması ile çalışanların 
kendilerini geliştirmeye 
imkân sağlanması

Girdilerin Kaynakları Çıktıları Alanlar

Girdiler Çıktılar

ÖNCEKİ PROSESLER

Örneğin; tedarikçide,
(iç veya dış),
müşteride,

diğer ilgili  tarafl arda

SONRAKİ PROSESLER

Örneğin; müşteride 
(iç veya dış),

diğer ilgili tarafl arda

MALZEME ENERJİ BİLGİSİ

Örneğin; malzeme, kaynak ve 
şartlar şeklinde

MALZEME ENERJİ BİLGİSİ

Örneğin; ürün, hizmet, karar 
şeklinde

Performansı izleme ve 
ölçme için muhtemel 

kontrol noktaları

Başlangıç noktası Son nokta

Faaliyetler

▶ Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yerine getirilme-
si sayesinde kaynakların etkin kullanımına ilişkin 
artan verimlilik;

▶ Süreç yaşam döngüsünün görünür hale gelmesi;
▶ Tekrarlayan işlerin ortadan kalkması, işe odaklanma 

ve bilgiye kolay erişim ile artan çalışan memnuniyeti;
▶ Artan verimlilikle beraber işe odaklanma ve müş-

teri memnuniyetinin artması;
▶ Tanımlanlı süreçler sayesinde tutarlı ilerleyen ve 

devri kolay olan standart işler;
▶ Sürdürülebilirlik;
▶ Tanımlı hedeflerle yönetim ve ölçülebilirlik;
▶ Teknoloji entegrasyonu 
▶ Fonksiyonlar arası güçlü iletişim; 
▶ Hızlı karar alma avantajı;
▶ Risklerin azaltılması;
▶ Maliyet verimliliği, vb.
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1994 yılında küçük bir mermer atölyesi olarak 
kurulan Fethiye Mermer, doğru zamanlama 
ve son teknolojiyi takip eden akılcı yatırımlar-

la Fethiye ihracat şampiyonu unvanı ile adından 
söz ettiriyor. Halen faal 4 mermer ocağının yanı 
sıra Fethiye–Antalya kara yolunun 75’inci kilo-
metresinde Yayla Gökben köyü yakınında 12.000 
m2’si kapalı, toplam 60.000 m2′lik alanda kurulu 
fabrikası ile faaliyetini sürdüren Fethiye Mermer, 
yıllık yaklaşık 500.000 m2 işlenmiş mermeri, 
dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine sunu-
yor. Kendi ocaklarının yanı sıra Türkiye’nin fark-
lı bölgelerindeki ocaklardan temin ettiği ham 
madde ile yaklaşık 15 değişik renk ve desende 
mamul mermer üreten Fethiye Mermer, üretti-
ği 8 çeşit mermeri, Çin, ABD ve Hindistan başta 
olmak üzere Irak, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE), 
Katar ve Rusya’nın da aralarında olduğu 14 farklı 
ülkeye ihraç ediyor.

Kaliteden taviz vermeden üretilen ürünleriyle 
dünya mermer pazarının aranan markası olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen Fethiye Mer-

FETHİYE MERMER 

Muhterem DERELİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi

FETHİYE  İHRACAT  ŞAMPİYONU 

Röportaj: Selda OĞUZ
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mer, son olarak ABD’de açtığı temsilciliği saye-
sinde Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ediyor 
ve ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Sürdürülebilir 
büyüme ile Türk mermer sektörünün liderliğinin 
yanı sıra bir dünya markası olma vizyonuyla sade-
ce Fethiye’nin değil, Türk mermer sektörünün de 
adını dünyaya duyuran Fethiye Mermer, modern 
arıtma sistemleri ile doğaya saygılı üretim yapan 
örnek bir şirket olarak öne çıkıyor. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi Fethi-
ye Mermer’in, mermer atölyesinden Muhterem 
Dereli, Hüseyin Dikiş ve Salih Bülbül ortaklığı ile 
büyüyen, 3 kıtada 14 ülkeye uzanan ve ihracat 
şampiyonluğu ile tescillenen başarı hikâyesini 
kurucu ortağı Muhterem Dereli, Makri okurları 
için anlattı. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1959 doğumluyum, Fethiye’nin Akarca Mahalle-
si’nde doğdum, büyüdüm. Babamın iki öküzü 
vardı, çift sürerdi; onunla bizi geçindirirdi. Annem 
ev hanımıydı. 6 kardeşiz. 

Akarca Mahallesi o zamanlar çıkmaz bir sokak-
tı. Şu anda hastanenin olduğu yerler hep sazlık, 
ormanlıktı. Çocukluğumuzda Şat’tan Şövalye 
Adası’na yüzerdik. Akarca’dan Şat’a gitmek için 
ara yolları kullanırdık. 

O tarihlerde Fethiye’de herkes birbirini tanırdı. 
Güvene dayalı bir ticaret hayatı vardı. Tütün satı-
mı vardı, şubat ayında herkes ödemeler için onu 
beklerdi. Fethiye çok hızlı büyüdü.

Peki, ticarete nasıl başladınız? Ailede ticaret 
yapan biri var mıydı örnek aldığınız? 

Ailemde ticaret yapan yoktu. 1983 yılında Mil-
li Eğitim’in sınavına girdim, hizmetli, o zamanki 
adıyla hademe oldum. Marmaris’te göreve baş-
ladım, ama 1 yılı bitirmeden yani asalete geçme-
den o işi yapamayacağımı anladım ve bıraktım. 

Askerden sonra bir markette çalışmaya başla-
dım. Yıl 1986. O sırada Belediye’ye ait bir dükkân 
satışa çıktı. Tek başına alma imkânım yok. Bir 
arkadaşıma, ortak olup alalım, dedim. O da, olur, 
dedi. Dedem, elinde bir senet varmış onu verdi, 
sonra ödersin, dedi. Onunla ticarete başladım. O 
zamanın parası ile 1 milyon 700 bin liraya o dük-
kânı aldık. İşletme hakkını alıyorsunuz, kiralık, 
ama mülkünüz gibi oluyor. Dönercilikle başladık. 
Rize’den bir döner ustası getirdik, biz de ondan 
işi öğrendik. Hatta bir yıl sonra usta bırakıp gitti-
ğinde işi biz devam ettirdik. 

Körfez krizi dönemi, Tufanlarla karşı karşıyayız, 
komşuyuz. Zaman zaman onlara yardım ediyor-
dum. Onlardan da kuyumculuk, sarraflık öğren-
dim. 

Daha sonra Mahmut Topaloğlu bana, “Sen bu işi 
biliyorsun. Gel kuyumcu açalım.” dedi. Kendi iş 
yerimi bıraktım, onun yanında 3-4 sene kuyum-
culuk yaptım. Bir yıl sonra dönercideki payımı, 
hiç unutmam, 1 kg altın parasına devrettim. Gelir 
güzeldi, ama daha önce kendi iş yeri olan biri için 
bir başkasının yanında çalışmak zordu.

Bir gün abimin de yönlendirmesiyle Hüseyin 
Dikiş ile mermer atölyesi açmaya karar verdik 
ve Günlükbaşı’nda mermer atölyesi açtık. Adı 
Fazilet Mermer, yıl 1994. Fethiye’nin tam genişle-
me dönemi. Fethiye’de turizme de bağlı olarak 
inşaat sektörü hareketli, birçok otel yapılıyor o 
dönemde. Yılda 5-6 otel yapıyoruz. Çalış’ta birçok 
oteli biz yaptık. Bu nedenle yeni olmamıza rağ-
men çok çabuk tanındık Fethiye’de. 

Daha sonra ‘showroom’ (ürünlerin sergilendi-
ği mağaza, sergi salonu) açmaya karar verdik. O 
tarihte Fethiye’de sergi salonu yok. Babataşı’nda 
bir sergi salonu açtık. O salonda mermerin nasıl 
işlendiğini herkes görüyor, beğeniyor, ona göre 
sipariş veriyor, biz de yapıyoruz. O sergi salonu 
aynı zaman da güven de veriyordu. O zamanlar 
çek krizi de, ödeme krizi de yok. İşler iyi olunca 
birden büyüdük. O zamana kadar fabrikalardan 
mermer alıp atölyemizde işliyorduk. İşler iyi olun-
ca fabrika kurmaya karar verdik. 

Yayla Gökben köyünde fabrika kurduk. Ama o 
dönemde profesyonel olmadığımız için finans-
manı iyi ayarlayamadık. Finansman krizine gir-
dik. Tam da 1999 Gölcük Depremi’nin olduğu 
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dönemde. Türkiye’nin de ekonomi olarak kriz 
yaşadığı bir döneme denk geldi. Faizlerin bir 
gecede yüzde 500’lere yükseldiği dönemde iflas 
ettik. Evimi sattım, kiraya çıktım; tam 15 sene kira-
da oturdum. 

Bu krizi aşmak için 2000 yılında 3’üncü ortağımı-
zı Salih Bülbül aldık yanımıza. Salih Bülbül bizim 
risklerimizi kapattı. Hatta riskimiz o kadar büyük-
tü ki, önce gizli ortak oldu. 

O dönemde firmanın adını da Fethiye Mermer 
olarak değiştirdik. 

İhracata 2000 yılında başladık, 
2005’te hız kazandı
Bu arada bir taraftan üretim yapıyoruz diğer 
taraftan fuarlara katılıyoruz. Mermer sektörünün 
önü de çok açık sektör büyüyor. Sektörle birlikte 
biz de büyüdük. 

2000 yıllarında ihracata başladık. 2005 yılında 
işler iyi gitmeye başladı, ihracat hız kazandı. Ban-
kalardan KOBİ kredisi aldık, makine parkımızı 
yeniledik, genişlettik; tam kapasiteye ulaştık. 

Ama yine de eksik bir yanımız vardı, ocak işlet-
meciliğimiz yoktu. Mermer bloklarını başkaların-
dan satın alıyorduk. 2005 yılında ocak işine gir-
dik. Yayla Gökben’de bir ocak kiraladık. 

O zaman anladık ki, dağdan, ocaktan mermer 
çıkarıldığı zaman esas para kazanılıyormuş. Aslın-
da şöyle bir durum var: Mermer ocağınız varsa 
mutlaka işleme yeriniz de olmalı. Aynı şekilde, 
mermer işleme fabrikanız varsa ocağınızın da 
olması gerekiyor. 

2006 yılında ocakta bir çökme oldu. Can kaybı 
olmadı ama korktuk ve o ocağı 2006 yılının hazi-
ran ayında bıraktık. O arada başka bir ocak almış-
tık, oraya başladık. 

2007 yılında Çinliler gelip ocağımızı incelediler 
ve biz bu taşı alırız, dediler. 2007 yılında Çin’e 
blok ihracatına başladık. İlk ayda 500 ton olarak 
başladı. 100 dolara veriyorduk. Daha sonra 3.500 
tona ulaştık aylık. En son 325 dolara veriyorduk. 
Aradaki katma değer de arttı. Çünkü ürünümüz 
Çin’de marka oldu. Çin’de bizim markamızın 
ismi Altın Kelebek’tir (Cinhowdi). 

O yıldan bu yana Çin’de sadece bir firmaya veri-
yoruz. Başka bir firmaya mal vermediğimiz için 
de o firma Çin’de tek oldu ve iyi bir marka oldu. 
Biz bu markayı ve fiyat avantajımızı korumak adı-
na, ikinci bir müşteriye, fazla fiyat verenler olma-
sına rağmen vermedik. Tam 10 yıl sürdü bu şekil-
de. Şu anda sadece ayda 500 ton civarında mal 
gönderiyoruz. 

Çin ile başladık ihracata, ardından Hindistan, 
Tayvan, Suriye, Mısır, Kuzey Irak geldi. Yıllık en çok 
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ihracat yaptığımız ülkelerden biri de Irak. Güney 
Irak’a 15 milyon ton civarında yıllık ihracatımız 
var. 600 bin ton da Kuzey Irak’a ihracatımız var. 

2007 yılı dönüm noktası

2007 yılında kendi ocağımızı açıp ihracata hız 
verdiğimiz zaman Fethiye Mermer’in önü açıldı. 
2009 yılında Muğla ihracat şampiyonu olduk, 
şahıs firması olarak. O tarihte şirket, ortağımız 
Salih Bülbül adına idi. 

2011 yılında işletmeyi büyütmeye karar verdik ve 
İtalyan makineler aldık. 2014 yılında tam kapasite 
olarak çalışmaya başladık. Makine kapasitesi çok 
önemli bu sektörde. Şu anda 12 bin metrekare 

kapalı alanımız var. İdari binalarla birlikte 16 bin 
metrekare kapalı alanımız var. 22 yıldır aynı yerde 
iş yerimiz. 1 ocakla başladık, 5’inci ocağı açtık. Şu 
anda 4 ocağımız faal olarak çalışıyor. 

2014 yılında ABD’de Florida’da mermer deposu-
nu devraldık, böylece ABD pazarına girdik. Her yıl 
gittikçe büyüyor. Şu anda ABD en büyük pazar. 
Fethiye Mermer olarak buradan direkt müşteri-
ye gönderdiğimiz oluyor konteyner konteyner. 
Bazen de ABD’deki yerimize gönderiyoruz, ora-
dan müşteriye gidiyor. ABD işlenmiş ürün istiyor. 
Mesela Çin blok mermer alır. 

İhracattaki başarınızın sırrı nedir? 

Dünyada bilinen ve aranan marka olmanın en 
önemli nedeni birincisi kaliteli mal, ikincisi fuar-
lara katılmak önemli. Önce İzmir fuarı ile başla-
dık, sonra her yıl İtalya, Çin, Brezilya, Rusya, Katar, 
Dubai, ABD’deki sektörümüzle ilgili tüm fuarlara 
katıldık. Şimdi sadece 4 fuara katılıyoruz. İtalya, 
Çin, Türkiye ve ABD’deki fuara katılıyoruz. Devlet 
fuar teşviki veriyor, onları kullanıyoruz.

Makine parkımız sayesinde kaliteden taviz ver-
meden üretim yapıyoruz. Ürünlerimizde gönye 
hatası yok, ölçüler birebir tutuyor. Onun için ter-
cih ediliyoruz.

Türkiye, dünyada mermer rezervi en çok olan ülke. 
Dünya rezervinin yüzde 40’ından fazlası Türki-
ye’de. Çünkü Türkiye’deki madenler genç. Diğer 
ülkelerdekilerin yaşlanmış, özelliğini kaybetmiş 
olduğu ifade ediliyor. Aslında Türkiye’nin lider ülke 
olması lazım, dünyada söz sahibi olması lazım. 
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Ama ne yazık ki, Çin bile bizi geçti. Çin daha önce 
Türkiye’den alıyordu, ama artık başka ülkelerden 
alıyor.

Şu ana 2 firmamız var, biri üretim, diğeri ihraca-
tı yaptığımız dış ticaret şirketi. Muhterem Dereli, 
Hüseyin Dikiş, Salih Bülbül, 3 ortağız. Hepimizin 
1’er oğlu var. Oğullarımız işin içinde artık. Salih 
Bey’in oğlu resmi işlerle uğraşıyor, Hüseyin Bey’in 
oğlu ocaklardan sorumlu. Benim oğlum Enes 
Dereli ABD’deki şirketin başında. 

Şu anda 180 kişi istihdam ediyoruz. 135 kişi fab-
rikada 35-40 kişi ocaklarda çalışıyor. 9 kişi de 
ABD’de çalışıyor.

Ticaretteki başarınızı neye borçlusunuz? 
Gençlere tavsiyeleriniz ne olur? 

Ticaret özveri, disiplin isteyen bir şey. Sabah 
erkenden iş yerine gidip açmazsan nasibini kay-

bedersin. Sabah erkenden dükkânı açmak çok 
önemlidir, bu bir disiplin olmalı. İşte çalışanlar 
için de böyle. En önemlisi de yaptığınız işi seve-
ceksiniz. Biz iflas ettiğimiz halde iş yerimizi terk 
etmedik. Evimizi terk ettik, ama iş yerimizi terk 
etmedik. 

1994 yılında Hüseyin Dikiş ile ortak olduk. Yani 
çeyrek asırdır ortaklığımız devam ediyor. Salih 
Bey ile de 20 yıldır ortaklığımız devam ediyor. 
Bunu herkes başaramaz. Bunu başarmanın sırrı, 
herkesi olduğu gibi kabul etmek. 

Kimse kimseyi düzeltemez. Hata elbette olur. Ve 
o hataları görmezden gelmek, bazı şeyleri sorun 
yapmamak, sorunları büyütmemek önemli. Kısa-
cası, hoşgörü ve güven olacak.  
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Konya’dan Fethiye’ye uzanan hikayenizi 
anlatır mısınız? 

1934 yılında Konya’nın Hadim kazasının Kongul 
köyünde doğdum. Babam ticaretle uğraşırdı, pazar-
larda mal satardı. Annem ev hanımıydı. 6 kardeşiz, 3 
kız, 3 oğlan. İlkokulu köyümüzde okudum. O tarihte 
Türkiye yani harpten çıkmış, nüfus 12 milyon filan. 
Kolay değildi, hayat gerçekten çok zordu. 

Babam askerliğinde Yemen’e gitmiş. Daha gemi-
den inerken üzerlerine kurşun yağmış, yanındaki 
arkadaşları hep şehit olmuş. Babam geminin arka-
sında olduğu için kurtulabilmiş. O günü, “Denizin 
üzeri kıpkırmızı kan oldu.” diye anlatırdı. Savaştan 
sonra aç susuz, komutanlarıyla birlikte 3 asker yürü-
yerek Yemen’den dönmüşler. Yokluk içinde. “Postal-
lar var, ama altı yok.” diye anlatırdı. 

FETHİYE’NİN BİSİKLETÇİ ŞERAFETTİN AMCASI 

ŞERAFETTİN TETİK

Köyümüzün ilginç bir yapısı vardır. Bizim köyde 
herkes ticaret yapar, yani bizim köyden hep esnaf 
çıkar. Hakim, öğretmen, memur çıkmaz. 150 hane 
idi, hepsi ticaret yapar. Çocukluğumda da öyleydi, 
halen de öyle. Türkiye’de Kayseri, Antalya Akseki’den 
sonra bizim Kongul köyü vardır. İstanbul’da o tarih-
lerde Yahudiler vardı. O zaman senet, çek yok; ala-
cak verecek defterleri vardı onların. Orada çoğunluk 
hep bizim köyden, bir de Antalya Akseki’den isimler 
vardı. Ben de gözümle gördüm o defterlerdeki isim-
leri İstanbul’da olduğum tarihlerde. 

Dedim ya, bizim köyde herkes ticaret erbabıdır; 
erkek kardeşlerim de ticaretle uğraştılar. Ama o 
tarihlerde ticaret başkaydı. Herkes düzgündü. Ala-
cağına, vereceğine sadıktı.

Ticarete çocuk yaşta Konya’da başladım

Kayseri gibi ticaret insanı ile ünlü Konya’nın Kongul köyünde doğdu. Askerden sonra 
Fethiye’ye geldi ve yerleşti. O tarihten bu yana tam 65 yıldır Fethiye’de ve ticaretin 
içinde. Fethiye’nin tarihine, ticaretine tanıklık etti. Ticaret Odası’nda yönetim kurulu 
üyeliği yaptı. 85 yaşına rağmen halen çarşıdaki bisikletçi dükkânında ticaret yapıyor. 
Tam bir Fethiye sevdalısı Şerafettin Tetik, bu sayımızda Geçmiş Zaman Olur Ki 
bölümünün konuğu.
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Daha sonra askere gittim. İlk Ankara Mamak’ta 
askerlik yaptım. Mamak’ta 4 ay kadar kaldım. Dürüst 
ve girişken olunca çavuş kursuna yazdılar beni. Son-
ra çavuş kursuna İstanbul’a gittim. 6-7 Eylül hadise-
lerinde İstanbul’da, Beşiktaş’ın üstünde çavuş kur-
sunda idim. Kurs sonunda çavuş oldum, daha sonra 
İzmit’e geçtim. 2 sene askerlik yaptım. Aylık 12 lira 
para alırdım. İzmit’te terhis oldum. Üzerimde asker 
elbisemle trene bindim. O kadar fakirlik var. Terhis 
oldum, ama üzerimde halen asker elbisem var. 

Trenle Afyon’a kadar geldim, oradan otobüsle İzmir’e 
geçtim. İzmir’den mal aldım. Muğla’ya geldim. O 
zaman 22-23 yaşındayım. Muğla’da malı açtım, satış 
yapıyorum. İki adam geldi, vergi numaramı sordu. 
Ben, daha yeni ticarete başladım, dedimse de yaz-
dılar çizdiler. 6 ay sonra bana ceza geldi. O zamanın 
parası ile 1 lira 50 kuruş gibi bir ceza geldi. O tarihte 
para kıymetli, çok para 1 lira. 

Muğla’dan Köyceğiz’e, Dalaman’a geçtim, pazarcı-
lık yaptım. Köyceğiz, Dalaman’dan sonra Fethiye’ye 
geldim. Fethiye’de dayılarım, teyzem vardı, onların 
dükkânları vardı. 

1955 yılında geldim Fethiye’ye. Atatürk heykelinin 
karşısında Salih Zeki Pekin’in dükkânları vardı. Ora-
da bir dükkân tuttum. Dükkânımın önünde her gün 
sergi açıyorum, 50 kuruş, 100 kuruş, 1 lira kazanıyo-
rum. İyi para o zaman için. 

Fethiye’de o tarihte tek Ziraat Bankası vardı. Ziraat 
Bankası’na müracaatta bulundum; 3 bin lira kre-
di açtılar. 3 bin lira kredinin bin 500 lirasını alacak 
oldum, kefil istediler. Ama kefil bulamadığım için 
alamadım. Canım çok sıkıldı. Sonra Konya’dan akra-
balarımız kefil oldu. O şekilde krediyi Konya’dan 
aldım. 

Kiraladığımız dükkânlar o dönemde istimlak edildi, 
65 liraya satışa çıktı, 3 kişi bir olup alamadık o yeri. 
30 lirasını bulduk, ama 35’ini bulamadık. Sağdan 
soldan da aradık, ama borç da bulamadık. Alama-
dık kaldı. 

Belediyenin karşısında şimdiki dükkânların oldu-
ğu yerde Fethiye’nin garajı vardı. Orayı yıktılar, bize 
oradan yer verdiler. Komşularla birlikte oraya gel-
dik. Ama binaları biz yaptık. Daha sonra o zaman-
ki Belediye Başkanı Cahit Ünal, “Ben buraları sata-
cağım.” dedi. Bize verin, dedik, ama vermedi. İtiraz 

ettik, fakat sonuç alamadık. Bankaya satıldı. Sonra o 
binaları yıktılar. Bizim binalar gitti. Yine bina sahibi 
olamadık. Kiracı olarak devam ettik. 

Sonra Muzaffer Dontlu geldi göreve. Çok iyi adamdı, 
Allah rahmet eylesin. Onun zamanında da dükkân 
sahibi olamadım. Borç altına girmekten korktum. 
Kirada oldum hep, 5-6 dükkân değiştirdim.

O yıllarda Döğerliler, Karadenizliler, Eryılmazlar 
Fethiye’nin ileri gelen aileleriydi. Ticaretin de ileri 
gelenleriydi o aileler. Fethiye’nin zengin, ileri gelen 
ailelerini arasında büyüdüm diyebilirim. Onlar ne 
dediyse sözlerini tuttum, sözümden de caymadım. 
Hilmi Döğerli ve Tahir Döğerli de bana çok arka çık-
tılar. Hatta Hilmi Döğerli, bir ara benim CHP İlçe 
Başkanı olmam için çok uğraştı. “Sen dürüst çocuk-
sun, yaparsın. Ben sana destek olacağım.” dedi. Bu 
duyulmuş Fethiye’de. Herkes kızının, oğlunun ata-
ması için bana geldi, destek istedi. Bu 3-4 ay sürdü, 
sonra ben siyaset içinde olmamaya karar verdim ve 
Hilmi Döğerli’ye yapmayacağımı söyledim. 

Ticaret Odası’na çok emeğimiz geçti 

Hayatım boyunca hep ticaretle uğraştım. 1957 yılın-
da Ticaret Odası’na kayıt oldum. Hiç unutmam, 
ticaret sicil numaram 69’du. Hırdavat satıyordum ilk 
önceleri. Daha sonra gazete işine girdik kardeşimle 
birlikte. Gazete sattık. İşimiz iyiydi.

O zamanki adıyla Fethiye Ticaret Odası’nda da 
görev aldım. Yılmaz Yılmaz’ın Ticaret Odası baş-
kanlığı döneminde yönetim kurulu üyesiydim. 3-4 
devre çalıştık. Çok çalışıyorduk. O zamanki adıyla 
Fethiye Ticaret Odası’nda Yılmaz Yılmaz dönemin-
de yönetim kurulu üyeliği yaptım. Hatta yönetim 
kurulu üyeliği yaptığım dönemde, 80 ihtilali oldu. 
Kenan Evren döneminde sorgulandık. Tabii her şeyi 
düzgün yaptığımız için bir şey çıkmadı. 

Toplantılar yapardık. Çok emeğimiz geçti Ticaret 
Odası’na. Şimdiki gibi değildi tabii Ticaret Odası, o 
zaman bu kadar çok sorun yoktu.

1959 yılında evlendim

Fethiye’nin tanınmış simalarından Ahmet Eryıl-
maz’ın 3 kızından biri olan Ümmügülsüm Eryılmaz 
ile 1959 yılında evlendik. Hatta öyle ki, kimsede ara-
ba yok. Gelin arabası yapacak araba bile yoktu. Eşi-
min babasının durumu iyi olduğu için Muğla’dan 
otobüs getirtildi düğünde. 

Kira o yıllarda 100 liraydı. Bir süre kirada oturduk. 
Depremden sonra deprem evlerinden ev aldık 
Karagözler’den. 

Biri kız, biri erkek iki çocuğumuz oldu. Oğlum İngil-
tere’de yaşıyor. O da ticaret yapıyor. Evlendi, bir kızı 
var. Kızım Fethiye’de evli. 

Rahmetli eşim bana çok iyi bakardı. Ben de ona iyi 
bakardım. Dükkâna gelirdi, yemek getirirdi. Öğle 
yemeğini birlikte yerdik dükkânın önünde. Hatta 
gelen geçen bizi kıskanırdı. Eşimi kaybettikten son-
ra çok yalnız kaldım, yabancı kaldım. 

O tarihlerde Fethiye’de ticaret hayatı nasıldı?

Fethiye’nin insanı zengindi. Tütünden gelir, pamuk-

Ben de ticaret ile 
uğraşmayı küçük 
yaşlardan itibaren 
istiyordum. İlkokul-
dan mezun olduk-
tan sonra Konya’ya, 
dayımın yanına git-
tim. 2 yıl dayımın 
yanında kaldım, tica-
rete de orada başla-
dım. Dayım hırdavat-
çı idi. Onun yanında 
para almadan 2 
yıl çalıştım, ticareti 
öğrendim. 
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tan gelir, zeytinden, yağdan gelirleri vardı. Herkes 
borcuna sadıktı. Herkes sözünde dururdu. 

Aranan her mal bulunmazdı belki ilk zamanlar, ama 
sonradan her şeyin bulunabileceği şimdiki süper 
marketler gibi diyebileceğimiz dükkânlar açıldı. Bir 
ben vardım, bir Kandönmezler vardı, bir de Akgün-
ler vardı. 

Sıcak nedeniyle öğlenleri 2 saat tatil olurdu burada. 
Belediye tatil yapardı. Pazarın olduğu günler köylü-
ler gelirdi. Ben önceden günde 2-3 bisiklet satardım 
da, işler az, derdim. 

İzmir’e 3 günde gidilirdi 

İstanbul’u herkes bilmezdi mesela. O yıllarda mal 
almaya İzmir’e gidilirdi. Yollar şimdiki gibi değil, yol 
yok; İzmir’e gitmek 3 gün sürerdi. Yani 3 gün gidiş, 3 
gün mal için İzmir’de kalınırdı; 3 gün dönüş. İzmir’e 
mal almaya gidip gelmek 9 gün sürerdi.

Hiç unutmam, bir gün Tuzcu Mustafa ve eşi hep 
beraber İzmir’e mal almaya yola çıktık. Sadece gidiş 
yol 3 gün sürdü. Sabah çıktık yola, akşama kadar 
ancak Muğla’ya vardık. Orada bir handa kaldık. Yer-
de yatıyorum. Gece bir kaşıntıyla uyandım. Bir bak-
tım, her yerimi bir şey ısırmış. Elim, yüzüm, gözlerim 
şişmiş. Hancı beni gördü, “Tahtakuruları seni ısır-
mış.” dedi. Meğer bit, pire her şeyi kapmışız. Ertesi 
sabah tekrar yola düştük otobüsle, akşam namazın-
da Aydın’a vardık. Tren istasyonunun karşısında bir 
otel vardı, orada kaldık. Otelde yıkandık, paklandık. 
Hatta dönüşte de o otelde kalmak istedik, ama bizi 
almadılar. “Daha önce otelimizi mahvettiniz.” dedi-
ler bize. (kahkahalar) 

Aydın’dan sabah trene bindik öğlen İzmir’e vardık. 3 
gün de orada kaldık, 6 gün. 3 gün de dönüş, 9 gün. 
Yine Ankara’ya gitmek de 3 gün sürüyordu. Şimdi 
öyle mi? Her yere uçakla sabah gidiliyor akşama eve 
dönülüyor. 

Sosyal yaşam nasıldı eski Fethiye’de?

Fethiye’de yaşam o zamanlar daha bir güzeldi. Kör-
fezden denize girerdik. Rodoslular vardı. Hep arka-
daştık onlarla, denize filan girerdik birlikte. Onlar 
daha sonra İzmir’e gitti. 

Kimsede araba yoktu o tarihte. Ulaşım atlarla, 
motorlarla yapılırdı. Elektrik yok. Şimdiki pazar yeri-
nin orada bir binada jeneratör vardı, elektrik oradan 
dağıtılırdı. Saat 12’ye kadar elektrik verilirdi. Yukarı 
mahallelerde filan elektrik yoktu. 

Herkes birbirini tanırdı. Selamlaşma vardı, eşlerimiz-
le birlikte akşamları kordonda yürüyüşler yapılırdı. 

İlk turistlere Türk bayrağı desenli bardak sattım

Önceden buranın adamı turizmi sevmezdi. Turizm 
Marmaris’te vardı. Üç kuruş için turizmle ne uğra-
şacağım, derlerdi, uğraşmazlardı. Burada 80’ler-
den sonra turizm oldu. Benim işlerim turizmle ilgili 
olmadığı için turizmden pek bir şey anlamadım. 

Sadece şunu söyleyebilirim: Rodos’tan ilk gemi 
geldiğinde ben kordonda Atatürk heykelinin kar-
şısında bardak filan satardım. Çay bardaklarının 
üzerinde Türk bayrağı deseni vardı. Gemiden inen 

turistler kapışıverdi bardakları. 6 biri aldı, 6 biri aldı 
derken elimdeki bardaklar bir anda bitti. Gemiler 
Rodos’tan gelirdi. Türk bayrağı olan bardaklar çok 
rağbet görüyordu. Bir koli bir anda biterdi. 

Sonra çarşıda sanırım alacak verecek davası nede-
niyle bir kavga çıktığını duyduk, bir daha ne gemi 
geldi ne de turist geldi Rodos’tan. 

Turizmle birlikte Fethiye’de çok şey değişti. Burada 
para var diye buraya millet yığıldı. Nüfus birden arttı. 
Çok fazla dükkân açıldı, haddinden fazla. Önceden 
böyle değildi. Kemer de ilçe olduktan sonra Fethiye 
çöktü. Ev fiyatları uçtu. İşler durdu. 

Dolu dolu ticaretle geçen 65 yıl

1954 yılından bu yana ticaretin içindeyim. Dolu dolu 
65 yıl. İlk hırdavat ticareti ile başladım, sonra gaze-
tecilik, tüpçülük de yaptım. Tuhafiye de vardı. Sonra 
da motosiklet sattım, son olarak da bisiklet satmaya 
başladım. 

Dürüst çalıştım. Hiç hak hukuk yemedim. Fazla kâr-
larla satmazdık. Alnımın teriyle buralara kadar gel-
dim. 

Maliye’den takdirname 

Borçlu kalmayı hiç sevmem, borçtan çok korkarım. 
Vergilerimi hep zamanında ve tam ödediğim için 
2008 yılında Maliye’den takdirname aldım. Vergi 
Müdürü yanında adamlarıyla geldi ve bana takdir-
name verdi. Çok gururlandım tabii. Hala bakınca 
mutlu oluyorum. 

Borç altına girmekten korktuğum için bir dükkan 
alamadım. O yüzden halen kiradayım. Şu an 2 bin 
lira kira veriyorum. Zenginliğim yok, ama fakirliğim 
de yok, kimseye muhtaç değilim Allah’a çok şükür. 
Sağlığım da yerinde. 

Halen ticaretin içindeyim. Emekli olmak istemiyo-
rum. Meşgale oluyor benim için. Dedikoduyu sev-
mem. İyi yer, iyi gezerim. İçki içmem, sigara içmem. 
Her şeyi kafaya takmam. Et yemeğini az yerim. 

Bir daha dünyaya gelsem yine Fethiye’de yaşar 
yine ticaretle uğraşırdım. 

Girişimci olmak isteyen gençlere tavsiyem şu; Tica-
ret zor iş. Ama bir o kadar da keyifli. Ticarette, “Söz 
bir, Allah bir!” diyeceksin, verdiğin sözden caymaya-
caksın. Sözünüzde durun. Kimsenin ahını almayın. 
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GÖCEK’İN 
YÖRESEL TATLARI 

2

Fethiye’ye özgü lezzetler’ yolcuğumuzda 
yine Göcek’teyiz. Amacımız belli: Atala-
rımızın dağdan toplayıp yemek yaptığı 

otları yeni nesillere tanıtmak. Geçen sayımız-
da Göcek’in en eski, köklü ailelerinden Dim 
Ailesi’ne konuk olmuş, yöresel lezzetlerin 
bazılarının tariflerini sizlerle paylaştık. Her yıl 
mart ayında düzenlenen Ot Festivali’ne de ev 
sahipliği yapan Göcek için, ot yemeği seven-
ler ve yöresel tatlar için tam bir cennet, diye-
rek, ‘soğan göbeği kavurması’, ‘sütlü ot’, ‘yufka 
makarnası’ ile ‘sütlü bal kabağı’ tariflerini Fat-
ma Dim’den almıştık. 

Göcek’in ot yemeklerinin yanı sıra yöresel tat-
lılarının tariflerine ve öyküsüne devam ediyo-
ruz. Dim Ailesi’ne misafirliğimizde bu kez ocak 
başında Fatma Dim’in gelini Nejlin Dim var. 

Nejlin Hanım, güler yüzü ve tüm misafirperver-
liği ile karşılıyor bizi. Makri okurları için tarifleri-
ni paylaşacağı yemek ve tatlıların malzemele-
rini özenle, mesleği öğretmenliğin de verdiği 
titizlikle hazırlamış. Cuma pazarından tek tek 
seçip almış bölgeye özgü birbirinden lezzetli 
otları. Nejlin Hanım, otları anlatırken geçmişe 

gidiyor, “Çocukluğumuzda biz bu otları pazar-
dan almazdık, dağlardan toplardık. Hepsinin 
bir mevsimi, toplanma zamanı ve pişirilme 
usulü vardır. Göcek gerçekten ot cennetidir, 
bahçeden yemediğimiz bir şey yoktu.” diyor. 
Ve başlıyor menengiç kavurmasını yapmaya.

“
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Malzemeler
Menengiç otu (haşlanmış ve doğranmış) 
Arapsaçı otu 
Pırasa
Lahana
Pazı
Kuru soğan 
İnce bulgur  

Yapılışı: 
Kuru soğan yemeklik doğranır, zeytinyağı ile 
kavrulur. Yıkanmış bulgur da ilave edilerek 
kavrulmaya devam edilir. İlk olarak menengiç  
(meneviş) eklenir. Biraz daha kavrulduktan 
sonra diğer otlar ilave edilerek yumuşayınca-
ya kadar pişirilir. İsteğe göre, içine kurutulmuş 
kırmızı acı biber konulabilir. Sarımsaklı süzme 
yoğurt ile servis edilir. 

Malzemeler
5 su bardağı su 
1 su bardağı toz şeker 
1 su bardağı un 
½ çay bardağı pekmez 

Yapılışı: 
Su, şeker ve pekmez tencereye alınır. Şeker 
eridikten sonra un karıştıra karıştıra ilave edilir. 
Unun topaklanmamasına için sürekli karıştır-
mak gerekir. Un kokusu gittikten sonra altı ka-
patılır ve kıvam alınca kaselere konur. 

Malzemeler
15 adet incir 
1 litre süt 
1 çay bardağı şeker 

Yapılışı: 
İncirler küçük küçük doğranır. 15 dakika sıcak 
suda bekletilir. Süt ateşe kon ulur, şeker ila-
ve edilir. Süt çok kaynamadan ocaktan alınır, 
suyu süzülen incirler süte ilave edilir. Doğrayıcı 
ile incirler parçalanır. Biraz ılıyınca yoğurt gibi 
mayalanması için bezle sarılır. Belli bir sıcaklık-
ta bekletilir. Mayalanma sonunda kıvam alınca 
incir uyutması servis için kaselere alınır. 

Malzemeler
Bal 
Kavrulmuş susam 

Yapılışı: 
Bal ateşe konulur. Kaynayınca koyu bir kıvam 
alıncaya kadar susam ilave edilir.  Rengi ko-
yulaşınca düz bir zemine alınarak soğutulur. 
Kesilerek veya istenilen şekil verilerek servis 
yapılır. 

İncir uyursa, susam balla karışırsa, pekmez donarsa ta-
dına doyum olmaz.

Menengiç Kavurması 

İncir Uyutması (Sütlü İncir )

Guvam (Susam Helvası ) 

Bal Donması  

Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, diyoruz ve geçiyoruz yöre-
sel tatlı tarifl erine.  Fethiye’ye özgü lezzetlere incir, bal, 
susam, pekmez gibi Fethiye’nin kendine has ürünle-
riyle yapılan guvam, incir uyutması ve bal donması ile 
devam ediyoruz. Nejlin Dim, “Bu tatlılar aynı zamanda 
düğün yemeklerimizin de tatlılarıdır.” diyor.
Bilinen adıyla sütlü incir, yöresel adıyla incir uyutması 
ile başlıyor Nejlin Hanım. İncir uyutması adının nere-
den geldiğini anlatıyor:
“İncir uyutması diyoruz, çünkü yoğurt gibi mayalanı-
yor, sarılıyor, üzeri bezle kapatılıyor. O yüzden uyuyor, 
denir. Kaynatılmıyor sütle incir. Kaynatılırsa incir sütü 
kesiyor.”   
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Dünyanın en gözde turizm destinasyonla-
rından İtalya, tüm dünyadan olduğu gibi 
Türkiye’den de turist akınına uğruyor. Hat-

ta Türkler tarafından en çok seyahat edilen ülke-
nin İtalya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Akdeniz kıyı şeridinde bulunan İtalya, Roma’dan 
Milano’ya, Floransa’dan Venedik’e, her biri eşsiz 
güzellikteki şehirleriyle, 51 UNESCO Dünya Mirası 
alanına sahip. İtalya, tarihi boyunca kültürel mi-
ras açısından büyük eserler üretmiş, Rönesans’ın 
kalbi, Roma İmparatorluğu’na ev sahipliği yap-
mış, Katolik mezhebinin merkezi olan Vatikan’ı 
da içine alan dünyanın en popüler turizm ülke-
lerinin başında yer alıyor. 

Elbette İtalya’ya dair söylenecek, yazılacak, pay-
laşacak çok şey var. Bu yazımızın rotası Mila-
no-Venedik-Floransa ve Roma. 

SOKAKLARI PARFÜM KOKAN ŞEHİR, 
MİLANO

Sadece başlık için yazıldığını düşünenler için he-
men söylemekte fayda var, bu şehrin sokakları 
gerçekten buram buram parfüm kokuyor ve bir-
çok kez mağaza önündeki sokaklara parfüm sı-
kıldığına ben de şahit oldum. Milano’nun en ka-
labalık ve turist ziyaretinin en yoğun olduğu yer 
Duomo Katedrali ve çevresi. Yapımına 1386 yı-
lında başlanan Katedral 650 yıldır bütün ihtişa-
mıyla dimdik ayakta. Duomo Meydanı’nın etra-
fında dünyaca ünlü birbirinden farklı markaların 
mağazaları mevcut. Galleria Vittorio Emanuele 

Avrupa’nın en eski alışveriş merkezlerinden biri. 
Elbette alışık olduğumuz AVM’lerden de olduk-
ça farklı.

Etrafında birçok kafe ve restoranın da bulundu-
ğu Meydan Milano’nun maddi ve manevi olarak 
en önemli noktası. Aynı zamanda modanın kal-
bi olan Milano Avrupa’nın en zengin şehirlerinin 
başında yer alıyor. Sadece alışveriş değil, sanat ve 
kültürün de en önemli durak noktalarından biri 
Milano. 200 yıldan bu yana dünyanın en önde 
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gelen sanatçılarını ağırlayan ve dünyanın en 
önemli opera binalarından biri olan La Scala, Mi-
lano’nun merkezinde yer alıyor. Paganini, Bellini, 
Giuseppe Verdi, Puccini gibi dünyaca ünlü sa-
natçıların birçoğu ilk eserlerini burada sahneye 
koymuş. Dünya opera sahnelerinin en büyük 
divalarından kabul edilen La Diva Turca (Türk 
Diva) Leyla Gencer’in de burada defalarca sahne 
aldığını ve ölümüne kadar akademisinde de yer 
aldığını gururla belirtmekte fayda var. 

Elbette bu yazıya sığdırılamayacak kadar önemli 
özelliklere ve mekânlara sahip Milano’nun sanat, 
dekorasyon, tasarım, el sanatları ürünleri, butik 
mağazaları ile ünlü bölgesi olan Brera’yı, kanal 
kıyısında yer alan ve görsel olarak Eskişehir Por-

suk Çayı etrafını anımsatan görselliği , popüler ve 
turistik bölge olması özelliğiyle de Navigli böl-
gesini mutlaka görmelisiniz. Milano’nun tadına 
varabilmek için en az 2 gününüzü buraya ayır-
malısınız. 

DENİZİN GELİNİ, VENEDİK
Adriyatik Denizi üzerinde kurulu Venedik, UNES-
CO Dünya Mirası konumunda. Nedenini şehri 
görür görmez hemen anlıyorsunuz zaten. Aslın-
da Venedik, hiç görmemiş olsanız da sanki defa-
larca gitmişsiniz gibi tanıdık geliyor. Her yeri ayrı 
bir film platosunu andıran şehir 118 adacık üzeri-
ne kurulu ve bunlar 400 köprü ile birbirine bağlı 
durumda. Ayrıca şehirde 180 kanal bulunuyor. 

Yüzyıllarca Akdeniz ticaretinde çok önemli bir 
yere sahip olan Venedik, günümüzde İtalya’nın 
en turistik ve simge kentlerinden biri durumun-
da. Ziyaretçileri büyüleyen mimari yapısının yanı 
sıra, edebiyattan müziğe, resimden sinemaya 
kadar birçok sanat dalına da ilham kaynağı ol-
muş. 

Roma Dönemi’nden beri varlığını devam ettiren 
Venedik, tarihte Akdeniz ticaretinde önemli bir 
durak noktasıydı. Osmanlı Dönemi’ndeki ticari 
ilişkiler nedeniyle şehirde Osmanlı izlerine rast-
lamak mümkün. Tüccarların konakladığı ve Türk 
Hanı adı verilen tarihi bir hanın yanı sıra, Vene-
dik’te bulunan en önemli yapıların başında ge-
len San Marco Bazilikası üzerinde bulunan ve 

82 MAKRİ  / TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019



Dördüncü Haçlı Seferleri sırasında İstanbul’dan 
alınıp götürülen bronz dört at heykeli de bugün 
şehrin simgeleri arasında yer alıyor. 

San Marco Meydanı kentin kalbi konumunda. 
Dar sokaklarından ve küçük köprülerinden geçe-
rek birbirinden farklı birçok meydana ulaşmanız 
mümkün. Her sokak sizde ayrı bir heyecan, her 
köprü ayrı bir merak uyandırıyor. Nereye çıkaca-
ğınızı bilmeden dar sokaklarda rahatça yürüme-
niz bu şehrin olmazsa olmazlarından. Kanallar 
üzerinde usulca süzülen gondollara bazen gon-
doldaki bir İtalyan’ın söylediği şarkı eşlik ediyor 
ve kendinizi oraya aitmişsiniz gibi içine çekiyor. 
Dar kanallarda gondollarla gezilebileceği gibi, 
büyük kanal turuyla da daha geniş bir kanal-
da yolculuk yaparak şehri daha fazla tanımanız 
mümkün. 

Birbirinden bağımsız gezilebilecek birçok adası 
olmasına rağmen en önde gelenleri içerisinde 
Murano, Burano ve Torcello adaları daha turis-
tik durumda. Günlük bilet alarak bu adaları do-
laşmanız mümkün. Murano cam işçiliği ve cam 
atölyeleriyle ön planda. Cam sanatçılarına turist-
lerin ilgisi oldukça fazla. Burano Adası’nda ken-
dinizi renkli şekerleme kutusu içindeymişsiniz 
gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda rengârenk 
bir rüya görür gibi hissedeceğiniz bu ada dantel 
işlemeleri ve el sanatlarıyla ünlü. Renk renk evler 
arasında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız 
hissine kapılıyorsunuz. Evlerin renkleri resmi ku-
rumlarca belirlenen renklerden oluşabiliyor. 

San Marco Meydanı ve San Marco Kilisesi, Dükler 
Sarayı, Hapishane ve Ahlar Köprüsü, Saat Kulesi, 
Çan Kulesi, Kütüphane, Darphane binası, Rialto 
Köprüsü Venedik’te mutlaka görülmesi gereken 
yerler arasında. 

RÖNESANSIN DOĞUM YERİ, 
FLORANSA

İtalya’nın en çok bilinen ve ziyaretçi akınına 
uğrayan kentlerinin başında yer alıyor. Röne-

sans’ın doğduğu şehir olarak bunun hakkını 
fazlasıyla veriyor. Şehirde bulunan onlarca 
müzenin yanı sıra şehrin kendisi bile başlı başına 
bir açık hava müzesi gibi. Gitmeyi düşünenler 
bol bol yürümeyi göze almalı. Zaten Floransa’nın 
keyfini de gezerek çıkarabiliyorsunuz. Büyük gö-
rünmekle birlikte aslında rahatlıkla gezilebilecek, 
yürünebilecek bir şehir. Birçok önemli noktalarını 
gezerek görmeniz ve yaşamanız mümkün. 

Floransa, Medici ailesinin yönetiminde Orta 
Çağ boyunca ticarette büyük gelişme kaydeder. 
Şehirde var olan refah ortamı sanat ve düşünce 
alanında da kendini gösterir ve Floransa’yı dün-

yanın geri kalan şehirlerinden farklı kılmaya baş-
lar. 15. yüzyılda Floransa’da Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Dante, Macchiavelli, Donatello, 
Brunelleschi gibi isimlerin yaşamış olduğunu 
söylemek her şeyin özeti gibi âdeta. Dünyanın 
gidişatına yön veren Rönesans›a da ev sahipliği 
yapan Floransa, Medici ailesi başta olmak üzere 
kentin ileri gelenlerinin desteklediği sanatçılar 
ve bilim insanları aracılığı ile Avrupa’nın ardın-
dan da dünyanın kaderine etki eden bir şehir. 

Medici Sarayı, Uffizi Galerisi, Duomo Katedrali, 
Vecchio Köprüsü Floransa›da görülmesi gereken 
yerlerin başında yer alıyor. 
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Yüzyıllardan bu yana kitaplara, filmlere, müzi-
ğe, sanata, bilime dair eserlere sığdırılamayan 
Floransa’yı bu sayfalara sığdırabilmek elbette 
mümkün değil. Yapmanız gerek şey Floransa’yı 
gezerek ve her adımda tarihi, sanatı ve bilimi içi-
nize çekerek bol bol yürümek olmalı. Rönesans 
Dönemi’nin en önemli eserlerinin sergilendiği 
müzeler, gözünüzü alamayacağınız ve her biri 
ayrı öneme sahip mimari yapılar sizi yüzyıllık 
gezilere davet ediyor âdeta. Floransa size yaşa-
dığınız zamanı unutturup asırlar öncesine yolcu-
luğa çıkmayı vadediyor. Floransa’yı anlayabilmek 
için ön hazırlık yaparak gitmenizi tavsiye ederim, 
zira her bir adımda ayrı bir özellik ve güzellikle 
karşılaşıyorsunuz. 

Michelangelo Tepesi’nden Floransa’yı izlemek 
ise bambaşka bir doyum, bambaşka bir güzellik. 
Floransa dünyanın bize bir mirası…

2800 YILLIK ABİDE, ROMA
Atina’dan sonra Avrupa’nın en eski ikinci şehir 
Roma. İtalya’nın başkenti olan Roma, aynı za-
manda İtalya’nın en kalabalık turistik şehri. Dün-
ya tarihinde önemli yere sahip çok az şehir bulu-
nur. İstanbul da bunlardan biri olmasına rağmen 
tarihi mirasın korunup ayakta kalabildiği, gezile-
cek yerler özelliği ile en çeşitlilik arz eden şehir 
Roma’dır. 

Roma’yı gezdim, gördüm, tanıdım, diyebilmeniz 
için en az 1 haftanızı ayırmanız gerekiyor. Roma 
2800 yıllık tarihiyle antik yapıtlara ev sahipliği 
yaparken, tarihi anıtlar, Rönesans ve Barok tar-
zı eserlerin çeşitliliği ve Katolik Kilisesi Vatikan’ı 
sınırları içine alması bakımından da dünyada en 
çok tercih edilen şehirlerin başında geliyor. 400 
km uzunluğundaki Tiber Nehri’nin ikiye böldüğü 
Roma’da tarihi eserlerin daha fazla bulunması 
nedeniyle batı bölgesi “eski şehir” olarak anılıyor. 

Modern devlet anlayışı ile birlikte hukuk ilke-
lerinin doğduğu yer olan Roma, aynı zamanda 
Hristiyanlık için kutsal bir merkez durumunda. 

Roma’ya gelmişken Papalığın merkezi olan Va-
tikan’ı gezmemek büyük eksiklik olur. Vatikan 
Roma şehir sınırları içisinde ayrı bir devlet. Vati-
kan’da 2800 yıllık tarih, sanat, kültür ve din yol-
culuğuna şahit olmak, Roma gezinizi daha an-
lamlı kılıyor. Sistina Şapeli ise mutlaka ve mutla-
ka görülmesi gereken yerlerden. Vatikan için en 
az 1 gün ayırmanızda fayda var. 

2800 yıllık bir tarih için ne söylesek yetersiz ka-
lır. Roma’ya hazırlıklı ve biraz dersinizi çalışarak 
gitmek iyi olur. Roma’da diğer şehirler gibi yü-
rüyerek gezilebilir, ancak bu diğer şehirlere göre 
oldukça yorucu olur. Toplu taşıma ya da taksi 

kullanmanız şart. Öncelikle görmeniz gereken 
yerleri ise, Navona Meydanı, Pantheon,  Trevi 
Çeşmesi (Aşk Çeşmesi), Aziz Petrus Bazilikası, 
Vatikan müzeleri ve Sistina Şapeli, İspanyol Mer-
divenleri, Castel Sant Angelo, Vittorio Emanuele 
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II Abidesi, Santa Maria Maggiore Bazilikası, Pala-
tino Tepesi, Campo de’ Fiori, Villa Borghese, Aziz 
Petrus Meydanı, Trastevere, Piazza del Popolo, 
Basilica of St. John Lateran, Borghese Galerisi, 
Via del Corso olarak sıralanabilir. 

Genel Bilgiler
Daha önce de belirttiğimiz gibi, İtalya’yı yazıya 
sığdırmak, sayfalarda anlatmak mümkün değil. 
Sadece bu 4 şehir için bile kitaplar dolusu eserin, 
yüzlerce filmin, müzik eserlerinin, belgesellerin, 
görüntülerin, sanat eserlerinin var olduğunu söy-
lersek bu şehirlerin anlatılmaz yaşanır olduğunu 
daha iyi ifade etmiş oluruz. 

Sokaklarında rahatlıkla gezebileceğiniz, akan 
çeşmelerinden su içebileceğiniz, bütçenize göre 
alışveriş yapabileceğiniz, meşhur pizza ve ma-
karnalarının haricinde damak tadınıza göre her 
türlü yiyeceği ve içeceği doyasıya tadabileceği-
niz, bunları yaparken de tarihin, sanatın, bilimin 
ve müziğin içinde kaybolacağınız bir gezi vade-
diyor İtalya. 

Şehirlerarası ulaşım oldukça rahat, şehirlere 
hızlı trenle geçmeniz mümkün. Şehir içi kara 
ulaşımında ve vapurla seyahatlerde makul fiyata 
günlük bilet alarak rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. 
Ülkemizde maalesef “selamlaşma ve konuşma” 
yöntemi olarak kullanılan araba korna sesini çok 
acil durumlar hariç duymanız mümkün değil. 

Ülkemizde tam tersi olsa da, her şehir için mey-
danlar önemlidir. Bunun en güzel örneklerini 
İtalya’da fazlasıyla görüyorsunuz. Araçların gire-
mediği, insanların rahatlıkla dolaşabildikleri ve 
keyif alabildikleri meydanlarda tarihi yapıların 

günümüze kadar korunmuş olması da ayrı bir 
kültür, ülke tarihine ve hafızasına verilen önem 
meselesi. Ülkemiz adına çıkarılacak çok dersler 
olduğunu da hemen belirtmeliyim. Kıskanma-
mak mümkün değil. 

Yazımızda nerde ne yenir nerde konaklanır ko-
nularına hiç girmedik. Çünkü başlı başına ayrı bir 
yazı konusu olacak kadar geniş bir alan. 

Tüm bu yazdıklarımızın sonunda şunu çok ra-
hatlıkla söyleyebiliriz, gezmeyi, keşfetmeyi, 
şaşırmayı, kaybolmayı, öğrenmeyi, hayattan keyif 
almayı seviyorsanız İtalya’ya mutlaka uğramalısı-
nız. 

Keyifl i seyahatler dileğiyle. 
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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından üyelerimiz ve 
1. derece yakınları İzmir Ekonomi Üniversitesi eğitim 
hizmetlerinden %15 indirimli yararlanabiliyor. Üye-
lerimizin ve 1. derece yakınlarının, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi ücretli bölümlerinden birini kazanması 
halinde geçerli olan protokolün süresi 1 Ocak 2021 ta-
rihinde sona eriyor.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

Üyelerimiz ve 1. derece yakınları KTO Karatay Üniversi-
tesi eğitim hizmetlerinden %15 indirimli ayrıca 8 tak-
sit imkânı ile yararlanabilecek. İndirim üyelerimizin ve 
1. derece yakınlarının, KTO Karatay Üniversitesi ücretli 
bölümlerinden birini kazanması halinde geçerli.

ÖZEL FETHİYE İNGİLİZCE KÜLTÜR YABANCI 
DİL KURSU 

Özel Fethiye İngilizce Kültür Yabancı Dil 
Kursu’ndan üyelerimiz, 1. derece yakınları ve 
çalışanları %30 indirimli yararlanabiliyor. Özel 
Fethiye İngilizce Kültür Yabancı Dil Kursu ile 
Oda’mız arasındaki protokole göre, 1.400 TL olan 
genel İngilizce kuru 1.000 TL, konuşma odaklı 
mesleki İngilizce kursu 1.200TL yerine 720TL. 
Protokol 14 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli. 

EĞİTİM MERKEZİ
Özel Fethiye Yakut Mesleki Eğitim Merkezi, üye-
lerimize ve çalışanlarına Su Altı Federasyonu ta-
rafından verilen Cankurtaran eğitimlerinde %5, 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerde %10, 
danışmanlık hizmetlerinde %25 indirim uygu-
luyor. Eğitimlerde 10 öğrenci ve üzeri toplu kayıt 
işlemlerinde ilave %5 oranında indirim uygula-
nıyor. Protokol, 11 Haziran 2020 tarihine kadar 
geçerli.

 YA-PA OKULLARI
YA-PA Okulları üyelerimizin 1.derece yakınlarına 
%10 indirimli uyguluyor. Protokol,  2020 yılının 
Şubat ayında sona erecek.

D.O.C AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

D.O.C Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği üyelerimi-
ze ve 1. derece yakınlarına tedavi hizmetlerinde 
Türk Diş Hekimleri Birliği tarifesi üzerinden %20 
indirim uyguluyor. 30 Mart 2020 tarihine kadar 
geçerli olan protokol uyarınca, D.O.C Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği, üyelerimize ve 1. derece yakın-
larına muayene, panoramik röntgen ve tedavi 
planı hizmetini ücretsiz sunuyor. Ayrıca protoko-
le göre 31.Aralık.2019 tarihine kadar diş taşı te-
mizliği (detertraj) 150TL olarak uygulanıyor. 

Sİ-SER İŞİTME CİHAZLARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Si-ser İşitme Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, üyelerimize %30 indirim uyguluyor, mon-
taj hizmeti ve 1 yıllık pili ücretsiz olarak veriyor. 
Protokol, 18 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerli.

ÖZDEMİR SRC PSİKOTEKNİK

 Kara yolu taşımacılığı yapan Oda’mız üyeleri, Öz-
demir SRC Psikoteknik Özel Eğitim ve Öğretim 
Hizmetleri’nin, yasal zorunluluk olan ÜDY (üst 
düzey yönetici) ve ODY (orta düzey yönetici) bel-
geleri eğitim ücretlerinden %15 indirimli yarar-
lanabiliyor. Protokol 6 Eylül 2020 tarihine kadar 
geçerli.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin iş ve özel yaşamlarında ihtiyaç 
duyacakları mal ve hizmetleri daha uygun fiyata, üyelerimize özel koşullarda 
alabilmeleri amacıyla üniversiteler, özel okullar, sağlık kuruluşları, bankalar ve 

şirketler ile indirim protokolleri imzalıyor.
Protokollerle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz, Oda’mız Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi ile 
iletişime geçebilir.
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EKİM 2019
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar

01/10/2019 09/10/2019 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

01/10/2019 10/10/2019 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 15/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer 
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2019 21/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/10/2019 24/10/2019 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

16/10/2019 25/10/2019 1-15 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/10/2019 28/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 28/10/2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 28/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2019 28/10/2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. 
Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/10/2019 28/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2019 28/10/2019 Temmuz-Ağustos-Eylül 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2019 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2019 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2019 31/10/2019 Eylül 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

KASIM 2019
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar

01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel 
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) 
Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer 
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
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01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/11/2019 25/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve 
Ödemesi

01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/11/2019 26/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2019 02/12/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

01/11/2019 02/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek 
Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2019 02/12/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

ARALIK 2019
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar

01/11/2019 02/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek 
Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

01/11/2019 02/12/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlkişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2019 02/12/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

01/12/2019 10/12/2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

01/12/2019 10/12/2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin 
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 
Ödemesi

01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi 
Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal 
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer 
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/12/2019 24/12/2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 
Verilmesi ve Ödemesi

16/12/2019 25/12/2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 
Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti 
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2019 31/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek 
Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 31/12/2019 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2 0 1 9  YILI (EKİM-KASIM-ARALIK) FUAR  TAKVİMİ

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU   YER

01/10/2019 03/10/2019 5.Robot Yatırımları  Zirvesi ve Sergisi Robotlu Üretim Teknolojileri
WOW İstanbul Hotels & 

Convention Center

01/10/2019 03/10/2019
2.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi 

ve Sergisi
Endüstri 4.0 Uygulamaları 

WOW İstanbul Hotels & 

Convention Center

01/10/2019 06/10/2019
Çukurova 12.Mobilya - Dekorasyon  

Fuarı  
 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma,  Ev Tekstili, 

Tüyap Adana Uluslararası  Fuar 

ve Kongre Merkezi

02/10/2019 04/10/2019

Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, 

Kuaför, Private Label, Ambalaj, 

Hammadde Fuarı

Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Temizlik, Ambalaj, 

Hammadde
İstanbul Kongre Merkezi 

02/10/2019 05/10/2019
Aymod 23.Uluslararası Ayakkabı 

Moda Fuarı 

Ayakkabılar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, 

Kurum, Mümessillikler ve Dergiler 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

02/10/2019 05/10/2019

ISK-SODEX  2019 Uluslararası Isıtma, 

Soğutma, Klima, Havalandırma, 

Yalıtım, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş 

Enerjisi Sistemleri Fuarı

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima,  Pompa, 

Vana, 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

02/10/2019 05/10/2019 POOLEXPO 2019 Havuz, Havuz Aksesuarları, Sauna, SPA Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

02/10/2019 06/10/2019 Kastamonu Ahşap Fuarı Ahşap Orman Ürünleri ve Ağaç Endüstrisi
Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri 

Alanı

03/10/2019 06/10/2019
Buildeast 2. Yapı, İnşaat, Dekorasyon 

Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı

Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve 

Teknolojileri
OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

03/10/2019 06/10/2019 2. Gaziantep Gayrımenkul Fuarı Gayrımenkul OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

03/10/2019 06/10/2019
Elazığ Tarım, Tarım Makineleri, Gıda 

Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı
Gıda, Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Elazığ Fuar ve Sergi Alanı

03/10/2019 06/10/2019
TUCH Expo - Elişi ve Hobi 

Malzemeleri Ticaret Fuarı

Sanatsal, Kağıt Elişi, Tekstil Elişi ve Hobi 

malzemeleri
İstanbul Fuar Merkezi

04/10/2019 06/10/2019
9. Biga Tarım, Hayvancılık Sanayi ve 

Gıda Fuarı

Tarım, Seracılık, Hayvancılık Gıda ve Sanayi 

Teknolojileri

Biga Kapalı Pazar Yeri ve Fuar 

Alanı

04/10/2019 13/10/2019 Kitap Fuarı Kitap ve Süreli Yayınlar Özdilek AVM Yanı Açık Alanı

04/10/2019 13/10/2019
Van Gıda Yöresel ürünler Hediyelik 

Eşya ve El Sanatları Fuarı

Van Gıda Yöresel ürünler Hediyelik Eşya ve El 

Sanatları 

Van Expo Fuar ve Kongre 

Merkezi

05/10/2019 13/10/2019 Boat Show Eurasia
Tekne ve Tekne Ekipmanları, Broker Firmaları, 

Marin Aksesuaraları
Viaport Marina  Tuzla

07/10/2019 12/10/2019
(MODEF EXPO 2019) 42.Uluslararası 

Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 
Mobilya ve Dekorasyon

İnegöl Hikmet Şahin Kültür 

Parkı Uluslararası Fuar Alanı

08/10/2019 12/10/2019

Burtarım 2019  Bursa 17.Uluslararası 

Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve 

Süt Endüstrisi Fuarı

Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt Endüstrisi
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar 

ve Kongre  Merkezi

08/10/2019 12/10/2019
Bursa 12.Uluslararası Hayvancılık ve 

Ekipmanları Fuarı
Hayvancılık

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar 

ve Kongre  Merkezi

09/10/2019 11/10/2019

Su Yönetimi, İçme Suyu ve Sulama 

Sistemleri, Su Kayıpları Kontrolü ve 

Teknolojileri Fuarı

Su Yönetimi, Sulama ve Su Kaçakları Kontrol 

Teknolojileri
ATO Kongre ve Sergi Sarayı

09/10/2019 11/10/2019
4.Uluslararası Karayolları Köprüler ve 

Tüneller İhtisas Fuarı

Karayolu İnşaatı, Teknolojileri, Altyapı,  Makine, 

Ekipman
ATO Kongre ve Sergi Sarayı

09/10/2019 12/10/2019

Maktek İzmir 2019   

(Döküm,Demir,Çelik Tekonolojileri 

Özel Bölümü) (Kalıp Teknolojileri Özel 

Bölümü)

Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Kaynak, 

Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite Kontrol, Test ve 

Ölçüm Cihazları

Fuar İzmir - Gaziemir

09/10/2019 12/10/2019 CNR PROMEXPO
Profesyonel Promosyon Ürünleri, Hediyelik Eşya 

ve Tanıtım Malzemeleri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

09/10/2019 13/10/2019 K.MOB 2019   Kayseri 8. Mobilya Fuarı Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarlar
Kayseri OSB-Tüyap Uluslararası 

Fuar ve Kongre Merkezi

10/10/2019 12/10/2019

ALUEXPO 2019 6.Uluslararası 

Alüminyum Teknolojileri, Makine ve 

Ürünleri İhtisas Fuarı

Alüminyum Ürünler, Üretim Teknolojileri, Mak-

inaları, Ekipmanları
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
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10/10/2019 12/10/2019
3.Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi 

Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı
Kompozit Ürünleri ve Teknolojileri

Lütfi  Kırdar Uluslararası Kongre 

ve Sergi Sarayı

10/10/2019 13/10/2019

İstanbul Jewelry Show Ekim 2019    

49. İstanbul Uluslararası Mücevherat, 

Saat ve Malzemeleri Fuarı

Takılar, Taşlar, Saatler Hediyelik Eşyalar, İlgili Yan 

Sanayi
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

10/10/2019 13/10/2019
17. Bayim Olurmusun? Franchising 

ve Markalı Bayilik Fuarı  2019
Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

11/10/2019 20/10/2019 10.Antalya Kitap Fuarı Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar
Cam Piramit Kongre ve Fuar 

Merkezi

12/10/2019 13/10/2019 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim Alternatifl eri ve İmkanları Harbiye Hilton Otel

12/10/2019 16/10/2019

Ağaç İşleme Makinesi 2019 32.Ul-

uslararası Ağaç İşleme Makineleri, 

Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı                                 

Ağaç İşleme Makineleri, Mobilya İmal  Makine 

ve Tezgahları, Kesici Takımlar, El Aletleri 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

12/10/2019 16/10/2019

INTERMOB 2019                                                                                                                                          

22.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, 

Aksesuarları Orman Ürünleri ve 

Ahşap Teknolojisi Fuarı- Promatt 

Özel Bölümü

Ahşap Orman Ürünleri ve Malzemeler, Mobilya 

Aksesuarları, Oturma Grubu ve Yatak Üretim 

Malzemeleri  

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

14/10/2019 14/10/2019 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim Alternatifl eri ve İmkanları Dedeman Bostancı Otel 

16/10/2019 16/10/2019 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim Alternatifl eri ve İmkanları Sheraton Hotel 

16/10/2019 19/10/2019
Euroasia Interfresh/ Sebze, Meyve, 

Ambalaj ve Lojistik Teknolojileri Fuarı

Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik 

Ekipman
Antalya Fuar Merkezi

16/10/2019 20/10/2019
Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler 

Fuarı

Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünleri, 

Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri, 

Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza-Market 

Ekipmanları 

Tüyap Erzurum - Recep Tayyip 

Erdoğan Fuar Merkezi

17/10/2019 18/10/2019
8. Doğalgaz Kongresi ve 2.Doğalgaz 

Fuarı (INGAS 2019)

Doğalgaz, Petrol, Enerji, Bilişim, Doğalgaz 

İşletmeciliği, Doğalgaz Teknolojileri
Haliç Kongre Merkezi

17/10/2019 19/10/2019
Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri 

İhtisas Fuarı (Piktech)
Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri

Egs Park Kongre ve Fuar 

Merkezi

17/10/2019 19/10/2019
UKEYF- Uluslararası Keyifl i Yaş Alma 

Fuarı ve Kongresi
Sağlıklı Yaş Alma Fuar İzmir - Gaziemir

17/10/2019 20/10/2019
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Fuarı
Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık Batman Fuar ve Sergi Alanı

17/10/2019 20/10/2019
Batman İnşaat, Mobilya ve Dekora-

syon Fuarı

İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Kapı, Pencere, 

Mutfak
Batman Fuar ve Sergi Alanı

17/10/2019 20/10/2019 Isaf Safety & Health Fuarı 8.Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 Isaf  IT Security Fuarı 8.Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 Isaf Security Fuarı 
23.Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri 

Ekipmanları ve RFID Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 Isaf Fire & Rescue Fuar
23.Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama ve 

Kurtarma Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 Isaf Smart Home Fuarı 8.Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 ENTECH
Çevre Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Geri 

Dönüşüm
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

17/10/2019 20/10/2019 8.İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Cami Yapı Ekipmanları Mimar Sinan Kongre Merkezi

18/10/2019 18/10/2019 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim Alternatifl eri ve İmkanları Hilton Otel

18/10/2019 27/10/2019
Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler 

Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı

Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya 

ve El Sanatları Fuarı

Adıyaman Fuar ve Kongre 

Merkezi

18/10/2019 27/10/2019 Kitap Fuarı Kitap ve Süreli Yayınlar ATO Kongre ve Sergi Sarayı

21/10/2019 21/10/2019 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Yurt Dışı Eğitim Sheraton Otel 

22/10/2019 24/10/2019 4.Proses Zirvesi  ve Sergisi Fabrikalarda Revizyon
WOW İstanbul Hotels & Con-

vention Center

22/10/2019 24/10/2019
1. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi 

ve Sergisi

Enerjisini Üreten Fabrikalara Sunulan Ürünler 

ve Hizmetler

WOW İstanbul Hotels & Con-

vention Center

22/10/2019 24/10/2019
BURSA TEXTILE SHOW Bursa Giysilik 

Kumaş ve Aksesuarları Fuarı
Tekstil, Giysilik Kumaş, Aksesuarlar

Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi Merinos

23/10/2019 23/10/2019 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Yurt Dışı Eğitim Hilton İzmir Otel

23/10/2019 25/10/2019
SHOEXPO İzmir   “46.Ayakkabı ve 

Çanta Fuarı”
Ayakkabı ve Çanta Fuar İzmir - Gaziemir
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23/10/2019 26/10/2019 KALİTE’19 
9.Kontrol, Otomotiv Test Ekipmanları, Metroloji 

ve  Endüstriyel Yazılım Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

23/10/2019 26/10/2019

Natural Stone İstanbul Mermer Fuarı 

2019  Uluslararası Mermer, Doğal Taş 

Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

Mermer, Doğal Taş ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

23/10/2019 26/10/2019
Bursa 5.Uluslararası Blok Mermer 

Fuarı 

Blok Mermer, Mermer, Traverten Blok, 

Limestone, Onyx, Granit, Doğaltaşlar, Dekoratif 

ve Sanatsal Ürünler, İş Makineleri Ve Ekipmanları

Bursa Uluslararası Fuar ve 

Kongre  Merkezi

23/10/2019 26/10/2019
MINEX “8.Madencilik, Doğal 

Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı”
Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuar İzmir - Gaziemir

23/10/2019 26/10/2019
Anamur Agrodays- 6.Anamur Tarım 

ve Gıda Fuarı
Tarım Tarım Makineleri, Gübre, Tohum, Seracılık

Anamur Şehit Atanur Bal Fuar 

Merkezi

23/10/2019 26/10/2019

Avrasya Ambalaj 2019 - İstanbul  

25.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 

Fuarı (Printpack ve Drinktech Özel 

Bölümleri)

Ambalaj Ürünleri, Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda 

Teknolojileri, Baskı Teknolojiler, Oluklu Mukavva 

Karton, Üretim Teknolojileri 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

23/10/2019 26/10/2019

FOOD-TECH EURASIA 2019 

14.Uluslararası Gıda ve İçecek 

Teknolojileri Fuarı

Gıda  ve İçecek Üretim Makine ve Teknolojileri,  

Gıda Güvenliği, Katkı ve Yardımcı Maddeler, 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

23/10/2019 26/10/2019
MAYFU Manisa 6.Ayakkabı Moda 

Fuarı
Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Manisa Belediyesi Fuar Merkezi

23/10/2019 27/10/2019 YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı Yöresel ve Coğrafi  İşaretli Ürünler Antalya Fuar Merkezi

23/10/2019 27/10/2019 Niğde Tarım Fuarı Tarım Hayvancılık ve Gıda Niğde Belediyesi Fuar Alanı

24/10/2019 25/10/2019 Geleceğin Sağlık Fuarı Geleceğin Sağlık Fuarı Swissotel The Bosphorus

24/10/2019 26/10/2019 LIFE SCIENCES PHARMAIST 2019 İlaç Bileşenleri, Hammaddeleri ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

24/10/2019 26/10/2019
Cosmetics & Home Care Ingredi-

ents İstanbul 2019

Kozmetik, Sabun, Deterjan Ev Bakım Ürünleri, 

Hammaddeleri ve Bileşenleri 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

24/10/2019 26/10/2019
Life Sciences Food and Nutritional 

Ingredients 2019

Gıda Beslenme Bileşenleri, Hammaddeleri ve 

Teknolojileri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

24/10/2019 27/10/2019
Eskişehir Hobi, Spor, Hediyelik Eşya 

Fuarı 2019

Eğlence, Aktivite, Spor Ekipmanları, Doğa ve Avcılık, 

Elektronik Oyunlar, Müzik Aletleri, Kurslar, Eğitim 

Merkezleri, Kültür, Sanat, Hobi, Hediyelik Eşya, El 

Sanatları

Eskişehir Ticaret Odası- Tüyap 

Eskişehir Fuar Merkezi

24/10/2019 27/10/2019
Sakarya 2.Tarım Hayvancılık Makine-

leri Teknolojileri Fuarı

Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Et, 

Süt, Teknolojileri 

Hendek Belediyesi Çok Amaçlı 

Kapalı Fuar Alanı

24/10/2019 27/10/2019
Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret 

Tedarikçileri Fuarı
Sanayi ve Ticaret Sektörü Tedarikçileri

Van Expo Fuar ve Kongre 

Merkezi

25/10/2019 25/10/2019 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Yurtdışı Eğitim Dedeman Bostancı Otel 

25/10/2019 27/10/2019
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve 

Ekipmanları Fuarı
Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Grand Cevahir Kongre Merkezi

26/10/2019 27/10/2019 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı Yurtdışı Eğitim İstanbul Kongre Merkezi   

28/10/2019 30/10/2019 Antalya Turizm Fuarı Turizm Seyahat Ticaret Fuarı Antalya Fuar Merkezi

30/10/2019 01/11/2019
HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve 

Teknolojileri Fuarı

Sağlık Bilişimi, Dijital Hastane, Sağlıkta Akıllı 

Sistemler ve Teknolojiler, E-sağlık

Pullman İstanbul Airport And 

Convention Center Oteli

30/10/2019 03/11/2019 Denizli 2019
Mobilya, Yatak Baza, Dekorasyon, Gelinlik, 

Makine, İmalat
EGS Fuar ve Kongre Merkezi

31/10/2019 02/11/2019 İstanbul Maraton ve Spor Fuarı Spor Ürünleri ve Spor Malzemeleri
Yenikapı Avrasya Gösteri ve 

Sanat Merkezi

31/10/2019 03/11/2019 4.Hatay Tarım Fuarı Hatay Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarı Hatay Fuar Alanı

31/10/2019 03/11/2019

PETZOO Türkiye Uluslararası  Evcil 

Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar 

Tedarikçileri Fuarı

Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

31/10/2019 03/11/2019
Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve 

Teknolojileri Fuarı

Tarım, Seracılık, Hayvancılık Makine ve 

Teknolojileri

Kahramanmaraş Belediye Fuar 

Merkezi

31/10/2019 03/11/2019 Teknoloji ve Verimlilik Fuarı
Verimlilik, Teknoloji, Savunma Sanayi, Bilgi 

Teknolojileri
ATO Kongre ve Sergi Sarayı

01/11/2019 02/11/2019
Kent Expo “4.Şehircilik ve Kent 

İhtiyaçları Fuarı ve Kongresi 
Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuar İzmir - Gaziemir

01/11/2019 02/11/2019 ARCHITECT@WORK TURKEY
Mimarlar, İç Mimarlar, Tasarımcılar ve Diğer 

Uzmanlar için Yapı ve İnşaat Yenilikleri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
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02/11/2019 10/11/2019 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Kitap ve Süreli Yayınlar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

02/11/2019 10/11/2019
ARTIST 2019   29. İstanbul Sanat 

Fuarı 
Sanat Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

05/11/2019 08/11/2019
8.Eksposhoes İstanbul Ayakkabı 

Saraciye Moda Fuarı
Ayakkabı, Çanta, Kemer, Cüzdan

Hotel Pullman Airport 

Convention Center

05/11/2019 09/11/2019

Adana Tarım Fuarı                                                                 

13.Uluslararası Tarım, Hayvancılık, 

Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı

Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi
Tüyap Adana Uluslararası  Fuar 

ve Kongre Merkezi

05/11/2019 09/11/2019 Adana 13. Sera - Bahçe Fuarı 2019
Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, 

Çiçekçilik  ve Teknolojileri

Tüyap Adana Uluslararası  Fuar 

ve Kongre Merkezi

05/11/2019 10/11/2019 CNRİMOB OBJET 2019 Her Türlü Ev ve Ofi s Mobilyası İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

06/11/2019 08/11/2019
EIF 2019 - 12.Uluslararası Enerji 

Kongresi ve Fuarı
Enerji Sektörünün Buluşması ATO Kongre ve Sergi Sarayı

06/11/2019 08/11/2019
11. Yapex Restorasyon, Kültür  

Mirası ve Koruma Fuarı

Restorasyon, Yenileme, Koruma, Tadilat, Kültür 

Mirası, Kültür Turizmi

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre 

Merkezi

06/11/2019 09/11/2019
SANTEK 2019  6.Doğu Marmara 

Sanayi ve Teknoloji Fuarı
Sanayi ve Teknoloji

Kocaeli BB Uluslararası Fuar 

Merkezi 

06/11/2019 10/11/2019
Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel 

El Sanatları
Yöresel ve Geleneksel El Sanatları

Avrasya Gösteri ve Sanat 

Merkezi

06/11/2019 10/11/2019 Carpet Expo Halı ve Kilim Fuarı Uluslararası ve Geleneksel Halı-Kilim Fuarı 
Avrasya Gösteri ve Sanat 

Merkezi

07/11/2019 09/11/2019 PaintExpo Eurasia 2019
Endüstriyel Boyalar,Toz Boyalar, Boya Uygulama 

Ekipmanları ve Teknolojileri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

07/11/2019 09/11/2019 STT Surtech Eurasia 2019                
Yüzey İşlem Kimyasalları, Galvaniz Kimyasalları ve 

Yüzey İşleme Teknolojileri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

07/11/2019 09/11/2019
Citytech 13.Uluslararası Belediye ve 

Çevre Fuarı

Belediye ve Çevre Ekipmanları, Geri Dönüşüm 

Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji

Hacettepe Beytepe Kongre 

Merkezi

07/11/2019 09/11/2019
Flora Garden   4.Peyzaj ve  Bahçe  

Mobilyaları Fuarı

Bahçe, Peyzaj Düzenleme, İç ve Dış Mekan Süs 

Bitkileri

Hacettepe Beytepe Kongre 

Merkezi

07/11/2019 09/11/2019 SU-TEK  3.Su  ve Su Teknolojileri Fuarı Su Yapı Elemanları, Baraj ve Hes Teknolojileri
Hacettepe Beytepe Kongre 

Merkezi

07/11/2019 10/11/2019
Manisa 13.Uluslararası Tarım Gıda ve 

Hayvancılık Fuarı
Tarım, Gıda, Hayvancılık Manisa Belediyesi Fuar Merkezi

07/11/2019 10/11/2019
Göbeklitepe Kültürel Miras ve 

Turizm Fuarı
Turizm, Arkeoloji, Müzecilik, Restorasyon Şanlıurfa Fuar Merkezi

07/11/2019 10/11/2019
Gıda,Gıda Teknolojileri ve 

Paketleme Fuarı
Gıda, Gıda Makinaları

CNR Expo Mersin Yenişehir 

Fuar Merkezi

08/11/2019 10/11/2019 Türkiye Arıcılık Fuarı
Arıcılık Malzemeleri, Ekipmanları, Petek, Yem ve 

Teknolojileri

ANFA Ankara Altınpark Fuar 

Merkezi         

13/11/2019 15/11/2019
Uluslararası Logitrans Transport 

Lojistik Fuarı

Taşımacılık, Lojistik, İntermodal Uygulamalar, 

Depolama, Telematik
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

13/11/2019 16/11/2019

27. Yapex Inndesign Otel Yapıları, 

Tasarım, Yenileme ve İş Platformu 

Fuarı

Yapı-İnşaat Yenileme ve Restorasyon 
Nazım Hikmet Fuar ve Kongre 

Merkezi

13/11/2019 17/11/2019
Gurme 2019 Diyarbakır Gıda ve 

Yöresel Lezzetler Fuarı

Gıda, İçecek, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme 

Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Mağaza 

Market Ekipmanları

Tüyap Diyarbakır Fuar ve 

Kongre Merkezi

14/11/2019 15/11/2019 5.Ankara Eğitim ve Kariyer Fuarı Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite ANFA Altınpark Fuar Merkezi         

14/11/2019 16/11/2019 SİRHA İSTANBUL 2019
Restoran, Otel ve Yiyecek İçecek Sektörünün 

Buluşması
İstanbul Kongre Merkezi

14/11/2019 16/11/2019
11.Uluslararası Flower Show İstan-

bul 2019  Avrasya Bitki Fuarı
Süs Bitkileri,  Peyzaj ve Yan Sanayileri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

14/11/2019 17/11/2019
15. Göller Bölgesi- Tarım ve 

Hayvancılık Fuarı
Tarım ve Hayvancılık 

Gökkubbe Fuar ve Kongre 

Merkezi

14/11/2019 17/11/2019
Travelexpo Ankara 4.Uluslararası 

Turizm ve Seyahat Fuarı
Turizm ATO Kongre ve Sergi Sarayı

14/11/2019 17/11/2019 Eskişehir İnşaat Fuarı 2019
Yapı Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Alt 

Yapı, Müteahhitlik Hizmetleri

Eskişehir Ticaret Odası- Tüyap 

Eskişehir Fuar Merkezi

14/11/2019 17/11/2019
3. Uluslararası Home And Concept 

Fuarı

Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif, Ev Tekstili 

ve Elektrikli Ev Aletleri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

14/11/2019 17/11/2019 FITLIFE EXPO
Spor Ekipmanları, Fitness&Wellness, Indoor 

Outdoor Sporları

Tüyap Adana Fuar ve Kongre 

Merkezi
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14/11/2019 17/11/2019 Beauty Life EXPO
Güzellik & Bakım, Saç, Kozmetik, Spa & Wellness 

ve Parfümeri Estetik

Tüyap Adana Fuar ve Kongre 

Merkezi

16/11/2019 16/11/2019
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniver-

siteler Fuarı
Yurtdışı Lise ve Üniversiteler 

Hilton Kongre ve Sergi Merkezi   

Balo Salonu

16/11/2019 18/11/2019 Texhub İstanbul Fuarı 
Tekstil Mamülleri, Moda ve Konfeksiyon Yan 

Sanayi
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi   

17/11/2019 17/11/2019
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniver-

siteler Fuarı
Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel

19/11/2019 19/11/2019
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniver-

siteler Fuarı
Yurtdışı Lise ve Üniversiteler 

Sheraton Hotel ve Kongre 

Merkezi

19/11/2019 21/11/2019 CNR FASHIONIST
Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve 

Aksesuarları
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

20/11/2019 22/11/2019

6.Türk-Arap Yapı-İnşaat  Malzemeleri 

ve Teknolojileri İç Mimari, Mobilya 

Fuarı, İşbirliği Organizasyonu

Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış Faali-

yetlerinin Güçlendirilmesi 

Hotel Pullman Airport Conven-

tion Center

20/11/2019 22/11/2019

3. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, 

Yatırım, Finansman Fuarı İşbirliği 

Organizasyonu

Ülkemiz KOBİ’lerinin Uluslararası Satış 

Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi 

Hotel Pullman Airport Conven-

tion Center

20/11/2019 23/11/2019
Aysaf  23. Uluslararası Ayakkabı ve 

Yan Sanayi Fuarı

Ayakkabı Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, 

Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum 

Mümessillikler ve Dergiler

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

21/11/2019 21/11/2019
Studyexpo Yurtdışı Lise ve 

Üniversiteler Fuarı
Yurtdışı Lise ve Üniversiteler Hilton İzmir Otel

21/11/2019 23/11/2019
Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik 

Sistemleri Fuarı (A-TECH)

Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik, Elektronik, 

Bina Otomasyonu 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı

21/11/2019 24/11/2019
Uluslararası Sılmo İstanbul Optik 

Fuarı

Optik ve Oftalmolojik Ürünler, Yedek Parçalar, 

Endüstri Makineleri 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

21/11/2019 24/11/2019
Adıyaman İnşaat, Yapı Malzemeleri, 

Mobilya ve Dekoresyon Fuarı
Yapı Malzemeleri, Mobilya ve Dekorasyon

Adıyaman Fuar ve Kongre 

Merkezi

21/11/2019 24/11/2019 Samsun 4.Gıda Fuarı 2019

Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolo-

jileri, Unlu Mamüller, Soğutucular, Depolama, 

Paketleme ve Mağaza Market Ekipmanları

Tüyap Samsun Fuar ve Kongre 

Merkezi

21/11/2019 24/11/2019 MOBILEFEST
Mobil Cihazların (Telefon, Tablet, vb) Yazılımları 

ve Hizmetleri

Avrasya gösteri ve Sanat 

Merkezi

11/21/2019 11/24/2019

CNR Games Week İstanbul 

Bilgisayar, Oyun ve Teknolojileri 

Fuarı

Bilgisayar, Oyun ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

22/11/2019 01/12/2019 Kitap Fuarı Kitap ve Süreli Yayınlar Şanlıurfa Fuar Merkezi

23/11/2019 01/12/2019 Mersin Kitap Fuarı Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri
CNR Expo Mersin Yenişehir 

Fuar Merkezi

27/11/2019 30/11/2019

Growtech Eurasia 2019 19.Uluslararası 

Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık 

Ekipmanları Fuarı

Sera, TarımTeknolojileri ve Hayvancılık 

Ekipmanları
Antalya Fuar Merkezi

27/11/2019 30/11/2019
EDT EXPO Ev Dışı Tüketim Ürünleri 

Fuarı 2019

Uluslararası Ev Dışı Tüketim Ürünleri, 

Ekipmanları, Sarf Malzemeleri Üreticileri ve 

Dağıtım Kanalı Tedarikçileri 

İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

27/11/2019 30/11/2019

28.Uluslararası Yapex 

Business,İnşaat, Mimarlık ve İş 

Platformu Fuarı

İnşaat, Mimarlık, Yapı Malzemesi, İş Geliştirme, 

Proje, Yatırım

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre 

Merkezi

27/11/2019 30/11/2019
Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı 

Zirvesi
Ahilik

Konya Selçuklu Kongre 

Merkezi

28/11/2019 30/11/2019

R+T Türkiye 4.Uluslararası Panjur, 

Otomatik Kapı/ Geçiş ve Güneşten 

Koruma Sistemleri Fuarı

Panjur, Otomatik Kapı/Geçiş ve Güneşten 

Koruma Sistemleri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

28/11/2019 30/11/2019 PUTECH EURASIA 2019
Poliüretan Hammaddeleri, Poliürea, Poliüretan 

Uygulamalar  ve Üretim Teknolojileri 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

28/11/2019 30/11/2019
4. Uluslararası Eurasian Composites 

Show 2019

Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamulleri, Kom-

pozit Ürünler, Prosesler ve Teknolojileri
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

28/11/2019 30/11/2019
Digital Impact İstanbul Dijital 

Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi
Dijital Sanayi, Dijital Ekonomi, Dijital İletişim İstanbul Fuar Merkezi

28/11/2019 01/12/2019 Engelsiz Yaşam Fuarı
Engellilere Özel Ürünler, Hizmetler, Özel Eğitim 

Kurumları
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

28/11/2019 01/12/2019
Bursa 18.Uluslararası Metal İşleme 

Teknolojileri Fuarı 

Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Robotik 

Teknolojiler, ve Yan sanayi El Aletleri, Pnömatik, 

Hidrolik 

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar 

ve Kongre  Merkezi

28/11/2019 01/12/2019
Bursa 11.Uluslararası Sac İşleme 

Teknolojileri Fuarı

Sac, Boru, Profi l, İşleme Teknolojileri ve Yan 

Sanayileri

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar 

ve Kongre  Merkezi
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28/11/2019 01/12/2019

Otomasyon Fuarı 2019   Bursa 

17.Uluslararası Elektrik, Elektronik ve 

Makine Otomasyon Fuarı

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma, 

İletişim 

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar 

ve Kongre  Merkezi

28/11/2019 01/12/2019 Helal Expo / Dünya Helal Zirvesi Gıda ve Kozmetik
Avrasya Gösteri ve Sanat 

Merkezi 

28/11/2019 01/12/2019 Avrasya Veri Merkezi Fuarı 2019 Veri Merkezi İstanbul Fuar Merkezi

29/11/2019 01/12/2019 5.Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2019 5.Çukurova Gayrimenkul ve Proje Yatırımı Adana HiltonSA

29/11/2019 08/12/2019
2. Van Doğu AnadoluTekstil ve 

Makineleri Fuarı
Tekstil, Konfeksiyon Makineleri ve Tedarik Fuarı

Van Expo Fuar ve Kongre 

Merkezi

29/11/2019 08/12/2019
Van Markalar Buluşması ve Tanıtım 

Günleri Fuarı
Tekstil, Ayakkabı, Saraciye

Van Expo Fuar ve Kongre 

Merkezi

02/12/2019 02/12/2019
Diyarbakır Üniversite Tercih ve 

Kariyer Fuarı
Yüksek Öğrenim Üniversite Tercih

Dicle Üniversitesi Kültür ve 

Kongre Merkezi

04/12/2019 05/12/2019 18.İstanbul Perakende Fuarı 

Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine 

Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri 

Yatırımcıları

Haliç Kongre Merkezi

04/12/2019 07/12/2019

Plast  Eurasia  İstanbul  2019   29.Ul-

uslararası İstanbul Plastik Endüstrisi 

Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, 

Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

04/12/2019 07/12/2019
BURSAF / 4. Ayakkabı ve Deri 

Ürünleri Fuarı
Ayakkabı ve deri ürünleri

Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi Merinos

04/12/2019 07/12/2019
İSG 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Fuarı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İstanbul Fuar Merkezi

04/12/2019 07/12/2019 TDK Deri ve Kürk Moda Şov Deri Konfeksiyon Ürünlerinin Fuarı Kaya Palazzo Golf Resort

04/12/2019 07/12/2019 Decoyap Fethiye Villa Decor Fuarı
Dekorasyon Tadilat Yalıtım Havuz Sera 

Malzemeleri
Fethiye Fuar ve Sergi Alanı

05/12/2019 06/12/2019 5.İzmir Eğitim ve Kariyer Fuarı Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite 
TMMOB Tepekule Kongre ve 

Sergi Merkezi

05/12/2019 07/12/2019
Travel Turkey İzmir  “13.Turizm Fuar 

ve Konferansı”
Turizm Fuar ve Konferansı Fuar İzmir - Gaziemir

05/12/2019 08/12/2019 Fespa Eurasia
Dijital, Serigrafi , Tekstil Baskı ve Endüstriyel 

Reklam
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

05/12/2019 08/12/2019 Türkiye Kooperatifl er Fuarı Kooperatif İşletmeler ve Kooperatifcilik ATO Kongre ve Sergi Sarayı

05/12/2019 08/12/2019
Doğu Marmara Bayilik ve Markam 

Olur Musun Fuarı

Bayiler, Markalar ve Yatırımcılar Franchasing 

Buluşması

Kocaeli BB Uluslararası Fuar 

Merkezi 

10/12/2019 11/12/2019 Yerli Market Haftası
Yerli Üretici ve Perakendecilerin İş Geliştirmeler-

ini Sağlamak

WOW Kongre Merkezi          

Yeşilköy

10/12/2019 15/12/2019 Eskişehir 2. Kitap Fuarı Kitap, Süreli Yayın
Eskişehir Ticaret Odası- Tüyap 

Eskişehir Fuar Merkezi

11/12/2019 14/12/2019
Gapshoes 30.Uluslararası Ayakkabı, 

Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı 
Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

12/12/2019 12/13/2019 5. Bursa Eğitim ve Kariyer Fuarı Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite 
Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi Merinos

12/12/2019 15/12/2019 Ankara Wedding Fuarı Düğün Hazırlıkları 
Congresium ATO Kongre ve 

Sergi Sarayı

13/12/2019 15/12/2019 İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı Anne Bebek ve Çocuk Fuarı İstanbul Kongre Merkezi

12/19/2019 12/20/2019 3.Antalya Eğitim ve Kariyer Fuarı Eğitim, Yüksek Öğretim Üniversite Mimar Sinan Kongre Merkezi

19/12/2019 21/12/2019 KATEF-Kamu Tedarikçileri Fuarı
Hizmet,Hammadde,Yarı Mamül,Mamül,Makine 

ve Ekipmanlar
İstanbul Fuar Merkezi

19/12/2019 22/12/2019 1.Sinoplu İş Adamları Fuarı
Üretim ve Sanayide Sinoplu İş Adamlarının 

Fuarda Bir Araya Gelmesi
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy

20/12/2019 22/12/2019 İstanbul Art Show 2019 Fuarı Çağdaş ve Modern Sanat
Hilton Bosphorus Convention 

Center

23/12/2019 24/12/2019 Hatay Üniversite ve Tercih Fuarı Yüksek Öğrenim Üniversite Tercih Anemon Antakya Otel
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Özlediğin zaman ayı izle.’ dedi kadın. 
Adamsa o günden sonra meftun oldu aya ve 
gözlerine bakıyormuş gibi döktü kelimeleri…

“İlla birisi için dökülmez sözler, bazen 
meftun olur yazar insan bazen de 
hayalindeki sevdaya döker sözlerin…”

Sekili üniversite öğrencisi genç şair Özhan 
Karcı, 2.5 yıllık çalışmasının eseri olan ‘Ay 
Işığı’ ile hayalini geçekleştirmiş. Pamukkale 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 
Özhan Karcı, 2019 Nisan ayında basılan 
şiir ve denemelerinin yer aldığı kitabı 
doğuşunu şöyle anlatıyor: 

“İlkokul yıllarından bu yana hep yazıyorum. 
Kitap okumayı çok seviyorum, okudukça 
içime doğanları da yazıyorum. Çocukluk 
hayalimdi bir kitap çıkarmak o hayalime 
kavuştum.”   

Kitabın Adı  : Ay Işığı
Yazarı  : Özhan Karcı
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