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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan sıralarında düşen yangın söndürme 
helikopterinde bulunan Türk pilot Atıf Bayramınızı Kutluyor...
Ateşok ve Orman muhafaza memuru "Turizmde ve tarımda marka olma yolunda 
Orhan Çelik, Rus pilotlar Alexandr Gavrilov, emin adımlarla ilerlemekte olduğunu 
Nikolay Atepalikhin ve Sergey memnuniyetle izlediğimiz Fethiyemizde bir 
Khorokhorin'e; yangına giderken Mübarek Ramazan Ayı'nı daha oruç ibadeti 
yaralanan, sonrasında kurtarılamayarak ile noktaladık. Fethiyeliler olarak büyük bir 
yaşamını yitiren Ormancı Ömer Gökmen'e  huzur içerisinde ifa ettiğimiz Ramazan ayını 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli Mübarek Ramazan Bayramı ile 
ailelerine başsağlığı diliyoruz.taçlandıracağız.
Unutmayalım ki tüm İslam Alemi için Fethiyemizde meydana gelen deprem, aynı 
bayramlar berekettir, yarınlar niyettir.  zamanda da depremle ilgili haberlerin de 
İdrak edecek olduğumuz bu Mübarek yankı bulması sonucu turizmcimiz 
Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı üzülmüştür. Turizmcilerimizle birlikte 
ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı yüce Allah Fethiyemizde olumsuz etkilenmiştir. Öte 
tüm dualarınızı ve dileklerinizi kabul etsin. yandan başta Suriye olmak üzere sınır 
Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve komşularımızdaki iç karışıklıklar ve iç 
sevdiklerimizden ayırmasın. Fethiye Halkı, savaşlar şu aşamada ülkemiz açısından 
Odamız değerli üyeleri başta olmak üzere; büyük bir göç sorunu olarak karşımızdadır. 
İlçe yetkililerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve Daha da kötüsü sınırlarımız içerisinde 
tüm Türk İslam alemine aileleri ve Çukurca ve İzmir'deki hain saldırılarla 
sevdikleri ile birlikte şeker tadında mutlu, tırmandırılmaya çalışılan terör olayları 
huzurlu, sağlıklı, esenlik dolu bir bayram sonucunda verdiğimiz şehitlerimiz her gün 
ve günler diliyorum. Bundan sonrada yüreklerimizi yakmaktadır. İnşallah bu 
İnşallah Fethiye'de hayırlı ve bereketli sorunları elbirliği ile ulusça gayret ederek 
Ramazan Bayramlarını hep birlikte aşacağız. 
karşılayacak ve idrak edeceğiz"9 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 

Bayramı Buruk Karşıladık

Yeni Üyelerimiz Hoşgeldi
 FTSO`ya Temmuz ayında kaydını yaptıran üye işletmeler arasından 
daha önce 8 tanesini ziyaret eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan 12 işletmeye daha ziyaret gerçekleştirerek bu sayıyı 20`ye 
yükseltti. 

Ziyaretlerine Metehan İnşaat Yetkilisi Metehan Özyer ile başlayan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan daha sonra sırasıyla; Yeşil 
Rize Taşfırını Yetkilisi Mehmet Ali Geniş, Kardeşim Mantı Yetkilisi Serpil 
Dede, Solmaz Ticaret Yetkilisi Süleyman Solmaz, FETEL Mühendislik 
Şirketi Yetkilsi Eyüp Kanber, HDK Sigorta Şirketi Yetkilisi Hüsniye 
Arabacı, FETAR Sigorta Şirketi Yetkilisi Fatma Kökten, RENAR Sigorta 
Yetkilisi Efkan Kökten, Teknik Bilişim Yetkilisi Onur Ünaldı, Ege Çanta 
Yetkilisi Bircan Uluçay`ı ziyaret etti. FTSO üye işletme sahiplerine 
`Hayırlı Olsun` diyerek `bol kazançlar` dileyen FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ziyaretlerinden memnun ayrıldı. 



Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın geleneksel hale gelen 
iftar yemeklerinden biri daha 
Çarşamba günü akşam 
gerçekleştirildi. 
Şamdan Restaurant'ta 
düzenlenen Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası geleneksel iftar 
yemeğine FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Oda Meclis 
Başkanı Mustafa Büyükteke, Oda 
Başkan Yardımcıları, Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda Meclis Üyeleri 
ile Oda Personeli katıldı. 
Düzenlenen iftarda yemek duası 
da hep birlikte gerçekleştirildi. 
FTSO geleneksel iftar yemeği 
içilen çaylar eşliğinde 
katılımcıların kendi aralarında 
yaptıkları sıcak sohbet ile 
noktalandı. 

FTSO Geleneği Bozmadı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan Fethiye 
Ovacık'da International Mediterrenean 
Academy'i  ziyaret etti. Ovacık'da 
International Mediterrenean Academy 
Kurucusu Oğuz Özerden ve Atılım 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Poyraz Gürson 
ile görüşen FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, "Alanlarında kendilerini 
kanıtlamış değerli uzmanlarımızla 
tanışmaktan büyük bir memnuniyet 
duydum. Kendilerini  işbirliği olanaklarını 
görüşmek üzere kanaat önderleri 
toplantısına davet ettim. Önümüzdeki 
dönemde diyalog ve işbirliğimizi 
geliştirmek hususunda hemfikiriz" dedi.
Ovacık'da International Mediterrenean 
Academy Kurucusu Oğuz Özerden ve 
Atılım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Poyraz 
Gürson ile görüşen FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan gerçekleştirdiği 
ziyarete ilişkin olarak, "Kendileri ile ilk kez 
tanışıyorum. Uzmanlarımızın Fethiye'de 

Ovacık Küçük İngiltere Gibi...



bu kadar yararlı bir faaliyet içerisinde deneyimli bir uzman. Fethiye'nin 
bulunmasından son derece memnun oldum. markalaşması noktasında temel belirleyici 
Gerek Sayın Özerden ve gerekse Sayın bir uzman eksikliği içerisinde olduğunu 
Gürson alanlarında kendilerini kanıtlamış düşünüyoruz.  Kendilerinin bizlere büyük 
değerli birer uzman. Kendilerinin Ovacık'daki katkılar sunacağı inancındayım. Hangi 
faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler aldım. alanlarda, hangi yol ve yöntemlerle, nasıl 
Kendilerini Fethiye'de görmekten duyduğum ilerlememiz gerektiği noktasında katkılarını 
memnuniyeti dile getirdim. talep edeceğiz" dedi.
Gerçekleştirdiğimiz görüşmede Fethiye için Ocakköy'de yabancı dil eğitimi
karşılıklı işbirliği ve  diyalogumuzu İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni  kuran ve 
geliştirebileceğimizi gördük. Bu amaçla burada Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve İcra 
International Mediterrenean Academy Kurulu Başkanlığı da yapan  Oğuz Özerden'in  
Kurucusu Oğuz Özerden ve Atılım Ovacık'da kurduğu International 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Poyraz Gürson'u Mediterrenean Academy'i  "Fethiye küçük 
yapacağımız kanaat önderleri toplantısına İngiltere" parolasıyla yoluna devam ediyor. 
davet ettim. Ayrıca daha kapsamlı görüş Bu dönemde özellikle Ortadoğu'dan gelen 
alışverişi için yemek davetinde bulundum. öğrencilere İngiltere'ye göre daha az 
Kendileri davetimi memnuniyetle kabul maliyetle Fethiye'de yaşayan İngiliz 
ettiler. Atılım Üniversitesi'nden Prof. Dr. nüfusundan faydalanarak dil eğitimi 
Poyraz Gürson ise markalaşma konusunda veriliyor.

yaptıkları sunum ile paylaştılar. Kendi projelerini 
de diğer katılımcıların verdiği yenilikçi öneriler ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılı Proje 
uzmanların önerileri ile geliştirme fırsatı elde Teklif Çağrısı doğrultusunda yayınladığı Tarıma 
ettiler. Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali 

Destek Programı kapsamında düzenlenen Proje GEKA Uzmanı Hüseyin Çiftçi, düzenledikleri 
Hazırlama Eğitimi 08-09 Ağustos tarihlerinde, 16 eğitim programına Fethiye’deki katılım oranından 
kişinin katılımıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi duydukları memnuniyeti dile getirirken, 
Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ilçemizden mümkün olduğu kadar çok proje 

başvurusu beklediklerini belirtti. Güney Ege Kalkınma Ajansı uzmanları Hüseyin 
Çiftçi, Selen Eğit ve Songül Başar tarafından 
verilen eğitimde, üyelerimize 
proje döngüsü yönetimi olarak 
adlandırılan proje yönetimi 
sistemini kullanarak proje 
mantığının aşılanması amaçlandı. 
İki gün süren eğitimde 
katılımcıların proje fikrinin 
belirlemesine, projenin 
hedeflerine ulaşması için 
kullanılacak araçların mantıksal 
hiyerarşisini kurmasına, mevcut 
durumun analiz edilmesine ve 
proje yazımının diğer adımlarının 
geliştirilmesine katkı sağlandı. 
Eğitimde katılımcılar Tarıma 
Dayalı Sanayide Katma Değerin 
Artırılması Mali Destek 
Programı’nın öncelikleri, 
amaçları ve süresi hakkında da 
bilgilendirildi. 

Eğitimde katılımcılar, GEKA 
uzmanları liderliğinde yaptıkları 
grup çalışmasının çıktılarını 

Çok Proje Çok Şans



ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET RAPORU : 06/08/2012 – 10/08/2012

· 13 ADET ÜYENİN DEĞİŞEN TÜM BİLGİLERİ TESPİT EDİLMİŞ,  VERİ 
TABANI + JET SMS VE MAİL PROGRAMINDA GÜNCELLENMİŞTİR.

· 1 ADET İŞLETME TERK OLMUŞTUR.
· 3 ADET YENİ KAYIT YAPILMIŞTIR.
· 2 ADET RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR. 

ŞEKER TADINDA BAYRAMLAR DİLERİZ

Odamızın yetkili organlarında 
görüşüp, tartışarak olgunlaştırdığımız 
ilçemizin ve ilçemizde faaliyet 
gösteren sektörlerimizin sorunlarını 
v e  ç ö z ü m  ö n e r i l e r i n i  k a r a r  
m e r c i l e r i n e  u l a ş t ı r m a k ,  
sorunlarımızın çözümünde kamu ve 
özel sektör işbirliğini en üst noktaya 
taşımak için her yıl düzenlediğimiz 
Meslek Komiteler i  Müşterek 
Toplantımızın beşincisini bu yıl Eylül 
ayı içersinde Fethiye Belediyesi 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmeyi 
planlamaktayız.
Geçtiğimiz son 4 yılın meslek 
komitesi müşterek toplantısında 
ilçemizi ve sektörleri ilgilendiren 131 
sorun dile getirilmiş, “Fethiye 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” adı 
altında 3 adet kitapçık hazırlanarak 

Günü önümüzdeki günlerde kamuoyu ile bölge millettekileri ile ilgili kurum, 
paylaşılacak söz konusu toplantıya bölge kuruluş temsilcilerine iletilmiştir.
milletvekilleri, kurum ve kuruluş 

17-24 Eylül 2012 tarihleri arasında temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, 
yapılacak olan 2012 Meslek Komiteleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile 
Müşterek Toplantısında 17 meslek Fethiye için fikir üreten, Fethiye'nin 
komitesinin belirlediği sorunlar ve çözüm sorunlarına sahip çıkan tüm Fethiyeliler 
önerileri paylaşılacak ve birinci ağızdan davetlidir.
yetkililere iletilecektir.

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısına Hazırlanıyoruz
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