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Sayýn üyelerimiz,

 

Geçtiðimiz yüzyýlýn son çeyreðinde baþlayan hýzlý teknolojik deðiþim ve dönüþüm süreci toplumsal ve 

ekonomik yapýlarý hýzla deðiþtirirken sivil toplum kuruluþu olarak faaliyet gösteren odalarýn yapýsý ve iþleyiþi 

üzerinde de derin etkiler yaratmýþtýr. Bu süreçte eþitlikçi, katýlýmcý, çoðulcu, hizmet odaklý yönetim, þeffaflýk, 

hesap verilebilirlik ve etik kurallar gibi temel ilke ve deðerlerin odalarýn yönetim ve organizasyon yapýlarýnda 

uygulanmasý önem kazandý.

Bu çerçevede odamýzýn 2005 yýlýnda baþlayan kurumsallaþma çalýþmalarý, 2008 yýlýnda ISO 9001:2000 Kalite 

Yönetim Sistemi'nin uygulanmaya baþlamasýyla ivme kazanmýþtýr. Kalite yönetim sistemi, FTSO'nun üye 

taleplerini karþýlayan ve hizmetlerini standardize ederek sürekli ve geliþen bir oda refleksi kazandýrmayý 

hedeflemiþtir. Bu hedef doðrultusunda odamýz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan Türk oda 

sisteminin kalitesinin iyileþtirilmesi amacýyla Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalarý (Eurochambers) iþ birliðinde 

geliþtirilen Oda Borsa Akreditasyon Sistemi'ne 2010 yýlýnda dahil olmuþtur.

Oda akreditasyon sistemi, odalar tarafýndan yerine getirilmesi gereken asgari hizmet þartlarýný ortaya 

koymakta ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda her yýl odalarýn kendi performanslarýný 

deðerlendirmelerini, üç yýlda bir dýþ denetçiler tarafýndan denetlenmelerini öngören bir sistemdir. Ýþte bu 

noktada, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramý 2010 yýlýnda odamýzýn gündemine gelmiþtir.

Öte yandan küreselleþmenin getirdiði yoðun rekabet ortamý üyelerimizin rekabet güçlerinin artýrma, bilgi ve 

iletiþim teknolojilerini etkin bir þekilde kullanma, yenilikçi ürün ve hizmetleri sunma, yatýrým ve üretim 

ortamýný iyileþtirme, katma deðeri yüksek yatýrýmlarý bölgeye çekme ihtiyacýný da beraberinde getirmiþtir. 

Üyelerimizin dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni eðilimlerden kaynaklanan ihtiyaçlarýna yanýt verebilecek bir 

oda tasarýmý yapmak amacýyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý olarak 2010 yýlýnda stratejik plan çalýþmasýný 

baþlattýk.

Uygulamaya baþladýðýmýz plan kapsamýnda üye memnuniyetine odaklanarak üyelerimize mükemmeli, en 

verimli ve kýsa sürede nasýl vereceðimiz konusunda sürekli geliþen bir sistem kurduk. Bu konuda baþarý 

saðlamak amacýyla üye kayýtlarý ve bilgilerini sürekli olarak güncel tutuyoruz. Üyelerimizin görüþ, öneri ve 

talepleri doðrultusunda katýlýmcý bir yönetim anlayýþýný hayata geçirmek ve odamýzýn politikalarýnýn 

þekillenmesinde üye tabanýmýzýn sesine kulak vermek amacýyla iletiþim, odaklandýðýmýz alanlardan biri 

olmuþtur. Düzenlediðimiz ortak akýl toplantýlarý, üyelerimizin beklenti ve önerilerinin alýnmasýnda en etkili 

araç konumundadýr.
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Odamýzýn öncelikleri arasýnda ticari ve endüstriyel hayata iliþkin güncel ve detaylý bilgiyi, bilgi teknolojilerini 

kullanarak en hýzlý ve en ucuz þekilde sunmak vardýr. Bu amaçla 2010 yýlýnda genel að (Ýnternet) sayfamýzý 

revize edip üyelerimizin hizmetine açtýk. www.fethiyekariyer.com sitesini faaliyete geçirerek yerel bazda 

üyelerimizin nitelikli iþ gücü ihtiyacýný hýzlý bir þekilde karþýlamayý amaçladýk. 

 

Öte yandan, üyelerimizi gerek mesleki gerekse kiþisel eðitimlerle geliþen ve küreselleþen dünyanýn 

dinamiklerine entegre etmeyi hedefledik. Yeni iþ kuranlarýn ihtiyaçlarýný ve sorunlarýný teþhis ederek 

çözümler sunabilmek, dolayýsýyla saðlýklý iþletmelerin kurulmasýný saðlamak amacýyla “Þirket Doktoru” 

projesini hayata geçirdik.

Bu projeyi hayata geçirmemizin en önemli sebebi üyelerimizin küresel rekabet karþýsýnda ayakta kalmakta 

zorlanmalarýdýr. Þöyle ki,  1950 yýlýndan 2010 yýlýna kadar Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'na 7,606 adet 

iþletme kaydýný yaptýrmýþ olup bu süre zarfýnda 3,598 iþletme ticari faaliyetine son vermiþtir. Baþka bir 

ifadeyle, 60 yýl içinde Fethiye'de kurulan iþletmelerin %48'i kapanmýþtýr. Ticari faaliyetine son veren 3,598 

iþletme üzerinde yapýlan incelemede, 1950'li yýllarda kurulan iþletmelerin ortalama yaþam süresi 51, 1980'li 

yýllarda kurulanlarýn 20.5, 2000'li yýllarda kurulan iþletmelerin ise 3.7 yýl olarak tespit edilmiþtir.  Bu 

istatistikler de göstermektedir ki, 2000'li yýllarla birlikte küresel rekabetin de etkisiyle iþletmelerin hayatta 

kalma süreleri ciddi bir þekilde düþmüþtür. Ayrýca ilçemizde üçüncü kuþaða geçen iþletme ise yoktur. Odamýz 

tarafýndan 2010 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, odaya üye olan iþletmelerin sadece %21.5'i 15 yaþýn 

üzerindeki iþletmelerdir.

 Fethiye'deki iþletmelerin %78,5'i 16 yaþýn altýnda olup  %44.4'ü 1 ila 6 yýllýk iþletmelerdir. 2010 yýlýnda 

Türkiye'deki aile þirketlerine iliþkin Delloite'un araþtýrmasýnda ise aile þirketlerini %38 oranýnda 1. kuþak, %47 

oranýyla 2. kuþak yönetmektedir. Bu verilerden de anlaþýlacaðý üzere, Fethiye'deki iþletmelerin 2. kuþaða 

geçme oraný ülke genelinin çok altýndadýr.  

Fethiye'nin ekonomik hayatýna iliþkin bu karamsar tablonun deðiþtirilmesi, iþletmelerimizin artýk geleneksel 

yöntemlerle deðil, bilgiye dayalý olarak kurulmasý ve yönetilmesi konusunda odamýzýn üstlendiði misyon 

çerçevesinde Türkiye'de ilk ve tek, ayný zamanda öncü bir çalýþma niteliðinde olan Þirket Doktoru projesi 

ortaya çýktý. Ýþletmelerin tasfiyesi sonucunu doðuran potansiyel nedenleri daha baþýndan tespit ederek 

iþletme sahip ve yöneticilerine düzeltici ve önleyici tedbirleri önerecek bir anket geliþtirilmiþ ve bilgisayar 

programýna aktarýlmýþtýr. Þirket Doktoru adý verilen anketin temel amacý, giriþimcilerin kuracaklarý iþ için ne 

kadar hazýrlýklý olduklarýný,  baþarý olasýlýklarýný ve geliþime açýk alanlarýný tespit etmektir.  

2010 yýlýnda ise yoðun olarak çalýþma yaptýðýmýz ve odaklandýðýmýz sektör turizm olmuþtur. Ýlçemizde 

turizmin 12 aya yayýlmasý ve Fethiye'nin bu alanda markalaþmasý amacýyla bir arama konferansý düzendik. 

Söz konusu arama konferansýnda bir tatil kenti olarak Fethiye'nin kim olduðuna ve ne yapmak istediðine 

Fethiyeliler karar verdi.

Deðiþimin dinamizmine inanan odamýz, kendini her geçen gün yenileyerek çaðýn gereksinimlerine uyum 

saðlamakta ve üyelerimize yön vermektedir. Bu bakýmdan, odamýz tarafýndan gerçekleþtirilen faaliyetlerin 

gerek genel að ortamýnda gerekse basýn kanalýyla takip edilmesini rica ediyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, 

2010 Faaliyet Raporumuzu sunar, tüm üyelerimize baþarýlý, huzurlu ve bol kazançlý günler dileriz. 

AKÝF ARICAN 

Yönetim Kurulu Baþkaný
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7Meclis Üyeleri

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkanlýk Divaný

Mustafa BÜYÜKTEKE

Meclis Baþkaný

Arif Eray EÞENÇAYI

Meclis Katip Üye

Osman ÇIRALI

Meclis Baþkan Yardýmcýsý

Ramazan Tanju KÜPELÝOÐLU

Meclis Baþkan Yardýmcýsý
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyeleri

Civan TÜREDÝ

Yönetim Kurulu Baþkan Yrd.

Ahmet Gürsu ÖZDEMÝR

Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan ORAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Burhanettin TUNA

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman KAYA

Yönetim Kurulu Baþkan Yrd.

Uður ÇAÇARON

Sayman Üye

Murat SOYDAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Akif ARICAN

Yönetim Kurulu Baþkaný

Mustafa ÖZKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Günay ÖZÜTOK

Yönetim Kurulu Üyesi

Selamettin YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ÇELÝK

Meclis Üyesi

Ali ERDOÐAN

Meclis Üyesi

Asým ORHAN

Meclis Üyesi

Atilla ERTEN

Meclis Üyesi

Ayhan YÝÐÝT

Meclis Üyesi
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Belma AYBEK

Meclis Üyesi
Bülent Ýsmail ABACIOÐLU

Meclis Üyesi

Bülent TAÞAN

Meclis Üyesi

Cihan ÜNAL

Meclis Üyesi

Deniz SOMYÜREK

Meclis Üyesi

Durmuþ ORAN

Meclis Üyesi

Arif Erkin KANDÖNMEZ

Meclis Üyesi

Bekir SAYIN

Meclis Üyesi

Hasan CEVÝZCÝ

Meclis Üyesi

Hasan TALAÞ

Meclis Üyesi
Fikret KOYUNCU

Meclis Üyesi

Ýsmail BAKIRCI

Meclis Üyesi

Ýsmail ÇÝLOÐLU

Meclis Üyesi

Mehmet ÝBÝÞ

Meclis Üyesi
Mehmet Adnan BAKIRCI

Meclis Üyesi
Mehmet TOKGÖZ

Meclis Üyesi
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Mete AY

Meclis Üyesi

Nuri Nezir KIVRAK

Meclis Üyesi

Ömer ERÝZ

Meclis Üyesi
Ramazan DURAN

Meclis Üyesi

Recep TEKE

Meclis Üyesi
Ruhi ÖZGÜN

Meclis Üyesi
Sadi KISA

Meclis Üyesi

Salih BÜYÜKKOCA

Meclis Üyesi

Semih YÜCEER

Meclis Üyesi

Þeref VARLI

Meclis Üyesi

Tayfun BUDAK

Meclis Üyesi
Turgut ÇAMURKÖYLÜ

Meclis Üyesi

Ufuk BÝLDÝRÝCÝ

Meclis Üyesi
Ümit GÜNAY

Meclis Üyesi

Yusuf Tufan KÜPELÝOÐLU

Meclis Üyesi
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Akif ARICAN

Yönetim Kurulu Baþkaný

Civan TÜREDÝ

Yönetim Kurulu Baþkan Yrd.

Süleyman KAYA

Yönetim Kurulu Baþkan Yrd.

Uður ÇAÇARON

Sayman Üye

Murat SOYDAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Gürsu ÖZDEMÝR

Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan ORAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Burhanettin TUNA

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ÖZKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Günay ÖZÜTOK

Yönetim Kurulu Üyesi

Selamettin YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu



Durmuþ ARICAN

Disiplin Kurulu Baþkaný

Ayhan GÜRSOY

Disiplin Kurulu Üyesi

Emre ELBÝR

Disiplin Kurulu Üyesi

Halil URAN

Disiplin Kurulu Üyesi

Ömer AYGÜN

Disiplin Kurulu Üyesi

Yasemin ÖZTÜRK

Disiplin Kurulu Üyesi

12Disiplin Kurulu 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Disiplin Kurulu 
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TEMEL YETERLÝLÝKLER



1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatý

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý (FTSO) 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu'na göre kurulmuþ kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþudur. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn organlarý meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve disiplin 

kuruludur. Meslek komiteleri, meslek gruplarýna dahil üyelerin, kendi üyeleri arasýndan yargý gözetimi 

altýnda gizli oyla seçtikleri üyelerden oluþur. Meslek komiteleri, mesleki konular ile ilgili araþtýrma ve 

incelemeler yapar.

Oda meclisi, odanýn en yüksek karar ve denetim organý olup meslek komitelerinin kendi üyeleri 

arasýndan yargý gözetimi altýnda gizli oyla seçtikleri 51 üyeden oluþur. Oda meclisinin görev süresi 4 

yýldýr. Oda yönetim kurulu, odanýn icra organý olup meclisin kendi üyeleri arasýndan, dört yýl için seçtiði 

11 kiþiden oluþur.

FTSO'nun hizmetleri, 5174 sayýlý Kanun hükümlerine göre yönetim kurulu kararlarý doðrultusunda 

genel sekreter ve idari kadro tarafýndan yürütülür.

FTSO organlarýnýn ve oda hizmetlerini yürüten birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarý 5174 sayýlý 

Kanun ve ilgili mevzuat ve oda iç yönergesi çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir.
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VÝZYONUMUZ

Ýþ yaþamýný çeþitlendirerek ve geliþtirerek, 

seçilmiþ sektörlerde Fethiye'nin küresel ölçekte 

markalaþmasýna öncülük eden 

kurum olmak

MÝSYONUMUZ

Üyelerine çözüm odaklý yaklaþýmla ve 

çevik hizmet sunarak, paydaþlarýyla yapýcý ve 

kalýcý iliþkiler kurarak, yaratýcý düþünerek 

yenilikçi adýmlar atarak,    

yatýrýmcýlýk - giriþimcilik ortamýný olgunlaþtýrarak, 

Fethiye'nin “sürdürülebilir rekabet gücünü 

desteklemek



Liderlik

Stratejik Yönetim

Kalite

Dürüstlük

Katýlýmcý Yönetim

Kurumsallaþma

Ýþ Ahlaký

Sürekli Geliþim

Güç Birliði

Dayanýþma

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý olarak vazgeçemeyeceðimiz deðerlerimiz;
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DÝSÝPLÝN KURULU
MECLÝS MESLEK

KOMÝTELERÝ

SATIN ALMA

KOMÝSYONU YÖNETÝM 

KURULU

GENEL 

SEKRETER

GENEL SEKRETER

YARDIMCISI

TÝCARET

SÝCÝL

MEMURLUÐU

MALÝ ÝÞLER

VE 

SATIN ALMA

ARGE VE

ULUSLARARASI

ÝLÝÞKÝLER

KALÝTE VE 

EÐÝTÝM

BÝRÝMÝ

ODA

SÝCÝL

ODA

MUAMELAT

BASIN YAYIN VE

HALKLA ÝLÝÞKÝLER

ÝDARÝ

ÝÞLER

HUKUK 

MÜÞAVÝRLÝÐÝ

HESAPLARI ÝNCELEME 

KOMÝSYONU

Organizasyon Þemasý



YIL                             BÜTÇE (TL)

 

FÝÝLÝ (TL)
GERÇEKLEÞME

 

GERÇEKLEÞME 
ORANI

 

GELÝRLER

 
1.500.000,00

 
1.459.423,01

 
97,29%

 

2009

GÝDERLER 1.500.000,00 1.202.173,05 80,14%  

GELÝRLER 1.630.000,00 1.769.846,00 108,58%  2010

GÝDERLER

 
1.630.000,00

 
1.442.150,03

 
88,48%
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1. 2 Mali Yönetim

5174 sayýlý Kanun'a göre kâr amacý gütmeyen kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olan 

FTSO'nun bütçe kayýtlarý, Kanun'un ilgili hükümlerine göre tutulmaktadýr. Bütçeden harcama yapma 

yetkisi yönetim kuruluna ait olup aylýk gelir- gider, mizan ve bütçe durum analizi, yönetim kurulu 

tarafýndan oda meclisinin onayýna sunulmaktadýr.

Meclis içinden seçilen hesaplarý inceleme komisyonu, her ay düzenli olarak meclis adýna harcamalarýn 

ve gelirlerin bütçe dengesine, ilgili fasýllara ve 5174 sayýlý Kanun'a uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðý 

inceler. Hesaplarý inceleme komisyonunun raporu ile birlikte aylýk gelir-gider, mizan ve bütçe durum 

analizi meclis onayýna sunulur. 
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1.3  Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nda 2010 yýlýnda 9'u kadýn 6'sý erkek olmak üzere toplam 15 personel 

istihdam edilmiþtir. Oda personelinin yetki ve sorumluluklarý, sahip olmasý gereken nitelikler, kalite 

yönetim sistemi çerçevesinde hazýrlanan görev tanýmlarý ile belirlenmiþtir.

Ýþe alýnan personel, 2 aylýk deneme süresince, odanýn tüm birimlerinde yapýlan iþler konusunda 

bilgilendirilmek amacýyla oryantasyon eðitimine tabi tutulur. Oryantasyon eðitimi ile ilgili planlama ve 

uygulama kalite ve eðitim birimi tarafýndan yapýlýr ve ilgili kayýtlar personel dosyasýnda muhafaza edilir.

Personel

 

Çalýþan 

Personel 

 

Sayýsý
 Eðitim Durumu

 

    
Ortaokul

 
Lise

 
M.Y. 

Okulu  
Lisans

 
Yüksek 

Lisans  

Erkek 6 1 --- ---  5  ---  

Kadýn 9 --- 3
 

2
 

3
 

1
 

Toplam 15 1 

  

3 

  

2  

  

8  

  

1  

  

        

1.3.2  2010 Yýlý Çalýþan Memnuniyet Anketi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý kalite yönetim sistemi çerçevesinde her yýl çalýþan memnuniyet anketi 

yapmaktadýr. Anket, çalýþanlarýn kuruma baðlýlýklarýný, kurum uygulamalarýndan ne ölçüde memnun 

olduklarýný ölçümlemeye olanak saðlayan önemli bir araçtýr. 

Söz konusu anket çalýþmasý ile FTSO'nun çalýþanlarý tarafýndan deðerlendirilmesi, kuruma baðlýlýk 

düzeylerinin ölçümlenmesi ve iyileþtirilmesi gereken konularýn tespit edilerek eylem planlarýnýn 

oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. 2010 yýlý personel memnuniyet anketi, kasým ayý içinde yapýlmýþtýr. 

1.3.1  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Personel Sayýsý ve Eðitim Durumu
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1.3.3  Oda Personeline Yönelik Eðitimler

? Yazýþma Teknikleri Eðitimi

16.Ocak.2010 tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meðri toplantý salonunda eðitmen Ali Çakýroðlu 

tarafýndan oda personeline yazýþma teknikleri eðitimi verilmiþtir.

Bu eðitim ile iþ yaþamýnýn yazým kurallarý ve yazýþma türleri konusunda bilgi vermek ve yöneticilerin ve 

çalýþanlarýn kendilerini özellikle kurum içi ve kurum dýþý doðru ve etkin bir þekilde ifade edebilmelerine 

destek olmak amaçlanmýþtýr.

? Kalite Yönetim Sistemi Ýç Tetkik Eðitimi

6 - 7. Aralýk. 2010 tarihlerinde oda personeline yönelik olarak düzenlenen kalite yönetim sistemi iç 

tetkik eðitimi, Türk Standartlarý Enstitüsü eðitmenlerinden Mustafa Koç tarafýndan verilmiþtir.

Söz konusu eðitimde kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulanmasýna yönelik iç tetkik faaliyetinin 

temel unsurlarýnýn kavranmasý, sistemin standart maddelerinin tetkikçi gözüyle deðerlendirilmesi ve 

tetkik faaliyetinin planlamadan raporlama aþamasýna kadar tüm basamaklarýnýn anlaþýlmasý için iyi bir 

tetkik görevlisi özelliklerinin tanýmlanmasý amaçlanmýþtýr.

Kalite yönetim sistemi standart maddelerinin tetkik gözüyle yorumlanmasý, tetkik çeþitleri, tetkikin 

faydalarý, yönetimi ve planlanmasý konularýnýn pratik örnek ve çalýþmalar ile desteklendiði bu eðitim 

sonunda FTSO personelinden 7 kiþi iç tetkik yapmaya yetkili olduklarýna dair sertifikalarýný almýþlardýr. 

? Anlayarak Hýzlý Okuma Teknikleri Eðitimi

28 - 31 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda odamýzda 

düzenlenen anlayarak hýzlý okuma teknikleri eðitimi, 

eðitmen Hatice Deveci tarafýndan verilmiþtir.

Ýnsan beyninin ve gözünün koordineli bir þekilde, 

yüksek bir anlama oranýyla, dakikada 500 kelimeden 

daha fazla okuyabilme kapasitesinin var olduðu 

bilinen bir gerçektir. Etkin hýzlý okuma teknikleri 

eðitimi ile hafýza geliþtirmek için gerekli özel 
teknikleri günlük okuma sistemine uygulama becerisi kazanmak, eksik ve yanlýþ okuma öðretiminden 

kaynaklanan yavaþ okuma ve yeterince anlayamama sorunlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý ve okuma ve 

anlama hýzý ile kelime kapasitesinin artýrýlmasý amaçlanmýþtýr.

Dört günlük eðitime oda çalýþanlarý, üyeler ve sýnavlara hazýrlanan lise öðrencilerinden 15 kiþilik katýlým 

olmuþtur. 



1.4  Ýþ Planlamasý ve Yönetimi

1.4.1  2010-2013 Stratejik Planý

Odamýzýn sürdürmekte olduðu kurumsallaþma çalýþmalarý kapsamýnda 2010-2013 dönemi stratejik 

planý hazýrlýklarý Mart 2010'da baþlamýþ ve Haziran 2010'da tamamlanmýþtýr. Bu çerçevede FTSO'nun 

stratejik planý uygulamasý 1 .7. 2010 tarihi itibari ile baþlamýþtýr. 

Stratejik plan çalýþmalarý kapsamýnda odanýn stratejik yönetim etkinliklerinde kurum içi danýþmanlýk 

yapmak üzere bir yönlendirme takýmý yapýlandýrýlmýþtýr. Stratejik plan sürecine koçluk edecek söz 

konusu takým atanmýþlardan ve seçilmiþlerden oluþmuþ ve ismi Düþ Öncüleri olarak belirlenmiþtir. 

Odamýzýn ve üyelerimizin dünyadaki ve ülkemizdeki yeni eðilimlerden kaynaklanan ihtiyaçlarýna yanýt 

verebilecek bir oda tasarýmý yapmak amacýyla hazýrlanan odamýzýn stratejik planý, FTSO'nun gelecek 4 

yýlýný kapsamýþ ve resmini çizmiþtir. 

Stratejik plan çalýþmalarý kapsamýnda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn deðerleri, ilkeleri, vizyon ve 

misyonu ortak akýl yaklaþýmýyla belirlenmiþtir. Bu yöntem, oda meclisi üyeleri tarafýndan yapýlan bir 

'gelecek çalýþtayý' çerçevesinde gerçekleþtirilmiþ ve bir teknede yapýlmýþtýr. Bu nedenle stratejik 

planlamanýn bu adýmý 'stratejiye pupa yelken' olarak adlandýrýlmýþtýr.

Stratejik plan çalýþmasý, FTSO'nun vizyonunu somutlaþtýrarak bu vizyon ýþýðýnda odamýzda görev yapan 

tüm atanmýþ ve seçilmiþlerin Fethiye ve üyelerimiz için en iyiyi yaratma sorumluluðu ile çabalarýný 

birleþtirmiþtir. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn tanýmlanan vizyon ve misyonu çerçevesinde 2010-2013 Stratejik 

Planý üç temel eksen üzerine inþa edilmiþtir: 

? Fethiye'de sürdürülebilir iþ yaþamý ve giriþimcilik ortamý oluþturmak. 

? Dýþ paydaþlarla ortaklýk temelli kalýcý ve yapýcý iliþkiler kurmak oluþturmak.

? Sürekli geliþen oda sistemlerini kurarak ve iþleterek yenilikçi oda refleksini kazandýrmak. 

2010-2013 Stratejik Planý, FTSO'nun güçlü yönlerini öne çýkaran, geliþime açýk alanlarýný nasýl 

geliþtireceði yönünde bir yol haritasý çizen, paydaþlarý ile sürdürülebilir, kalýcý iliþki aðý oluþturarak FTSO 

üyelerini 21. yüzyýla hazýrlayan bir çerçevedir. Bu kapsamda 2010 yýlý temmuz ayýnda stratejik plandaki 

amaçlara uygun olarak belirlenen stratejik hedefler bir iþ planýna baðlanarak yürütülmüþtür. 2010 

Temmuz ayý iþ planýnda tanýmlanan 20 adet faaliyetin 15 adedi gerçekleþtirilmiþ olup iþ planýný hayata 

geçirmede 2010 yýlýnda odanýn performansý %75 olarak gerçekleþmiþtir. 
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* Genel að sayfasý 2009 yýlý eylül ayýnda revize edildiði için 2009 yýlý verileri 4 aylýk verilerdir. 
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Yýllar Ziyaretler Farklý 

Ziyaretçi 

Sayýsý 
 

Sayfa 

Görüntüleme

 

2009* 7.460
 

4.586
 

43.976
 

2010 27.179 16.683 139.935 

1.5 Haberleþme ve Yayýnlar

1.5.1.  Haberleþme Araçlarý

Odamýzda kullanýlan haberleþme araçlarý, odanýn genel að 

sayfasý, elektronik bülten, basýn bildirileri, ilan panosu, dilek ve 

öneri kutusu, e-posta, faks ve kýsa mesajdýr. Genel að sitemiz 

düzenli olarak güncellenmekte olup Türkçe, Ýngilizce ve Rusça 

olarak yayýn yapmaktadýr. Ayrýca sitemizde üyelerle etkileþimi 

artýrmak amacýyla yorum ve tartýþma platformlarý yer 

almaktadýr.

 

www.fto.org.tr

? Ýnternet Sayfasýna Giriþ Sayýlarý 
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? Kayýtlý E-Posta ve Cep Telefonu Sayýlarý 

Yýl
 

e-posta adres 

sayýsý
 Aktif cep 

telefon sayýsý
 Gönderilen 

sms sayýsý
 Üye sayýsý

 

2009

 
1.648

 
2.933

 
206.836

 
3.188

 

2010

 

1.735

 

2.507

 

295.991

 

3.288

 

 

? Ülkelere Göre Ýnternet Sayfasý Ziyaret Sayýlarý 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Turkey

Germany

United Kingdom

United States

Russia

China

France

Netherlands

(not set)

Ukraine

26.520

118

113

92

42

38

32

31

19

19

5,21

2,92

3,12

3,14

2,14

1,16

2,75

3,26

1,89

4,11

00:04:16

00:01:09

00:01:41

00:25:03

00:01:00

00:00:38

00:01:36

00:02:01

00:00:58

00:01:40

%59,72

%88,98

%81,42

%95,65

%80,95

%100,00

%93,75

%80,65

%100,00

%84,21

%46,52

%58,47

%48,67

%78,26

%69,05

%92,11

%46,88

%35,48

%73,68

%36,84

Ayrýntý Düzeyi Ülke / Bölge Ziyaret Sayýsý Sayfa/Ziyaret Sitede Geçirilen 

Ortalama Süre
% Yeni Ziyaretler Hemen Çýkma 

Oraný

? Ýnternet Sitesi Giriþ Kaynaklarý

Arama Motorlarý

20.058,00 (%73,80)

Doðrudan Trafik

4.142,00 (%15,24)

Yönlendiren Siteler

2.979,00 (%10,96)
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?

2010 yýlýnda üyelerimiz ile odamýz arasýndaki iki yönlü etkileþmeyi güçlendirmek, odamýza üye 

iþletmenlerin eleman bulma ihtiyacýný karþýlamak amacýyla özgeçmiþ (CV) havuzunun yapýmý 

tamamlanmýþ, havuz www.fethiyekariyer.com adresinde yayýna baþlamýþtýr. Ýþ arayanlarýn ücretsiz üye 

olarak özgeçmiþlerinin oluþturabildiði platform, özgeçmiþlerin eleman arayan firmalara tek bir tuþla 

gönderilmesini saðlamaktadýr. 

  Ýþ ve Eleman Arama Platformu 

www.fethiyekariyer.com oda üyelerinin hizmetine ücretsiz açýlmýþ ve 

üyelerin nitelikli ve yetiþmiþ iþ gücüne rahatlýkla ulaþabilmelerini 

saðlamanýn yaný sýra iþ arayanlarýn da mevcut potansiyellerini 

deðerlendirerek kariyer hedeflerini gerçekleþtirmelerine katkýda 

bulunmaktadýr. 2010 yýlýnda www.fethiyekariyer.com da 66 adet iþ ilaný ve 

176 adet özgeçmiþ yayýmlanmýþtýr.



1.5.2  Yayýnlarýmýz

? Makri Dergisi: Üyelerimiz ile Odamýz arasýndaki iletiþimi saðlayan en önemli araçlardan birisi olan 

Oda dergisi 2010 yýlýnda ocak, þubat, mart - nisan, mayýs, haziran - temmuz, aðustos, eylül-ekim, kasým, 

aralýk aylarý olmak üzere 4  sayý basýlmýþ ve üyelere daðýtýlmýþtýr.  

 

? Sosyo-Ekonomik Rapor: Ýlçemizin sosyo ekonomik durumunun bir aynasý olan ve bölgemize 

yatýrým yapmak isteyenlerin kapsamlý bir þekilde verilere ulaþabileceði bir kýlavuz niteliðindeki Fethiye 

Sosyo-Ekonomik Rapor'dan 1500 adet basýlmýþ ve Fethiye'nin hizmetine sunulmuþtur. 

? Fethiye Turizmde Nasýl Marka Olur? :  7-8. Mayýs. 2010 tarihlerinde odamýz tarafýndan 

gerçekleþtirilen   “Fethiye Turizmde Nasýl Marka Olur?” konulu arama konferansýnýn sonuçlarý bir rapor 

haline getirilerek turizm sektörünün hizmetine sunulmuþtur. 

? 2010 Fethiye Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kitabý: Odamýzýn meslek komiteleri tarafýndan tespit 

edilen 55 adet sektörel ve bölgesel sorun ve çözüm önerisi bir kitap haline getirilerek ilgili ve kurum ve 

kuruluþlara sunulmuþtur.  

? Türkiye'de Destek Mekanizmalarý:  Türkiye'deki destek ve teþvik mekanizmalarý ve bunlardan nasýl 

faydalanabilecekleri hakkýnda üyelerimizi bilgilendirmek üzere hazýrlanmýþ ve 1000 adet bastýrýlmýþtýr. 

? E-Bülten: Üyelerimizin mesleki ve sektörel faaliyetlerini kolaylaþtýrmak üzere ihtiyaç duyduklarý her 

türlü bilgi Odamýz web sayfasý üzerinden e-bülten olarak üyelerimize ulaþtýrýlmaktadýr. 

? Fethiye Tanýtým Filmi ( Faces & Places) : Ýlçemizin ulusal ve uluslar arasý fuarlarda tanýtýmýný 

yapmak üzere  fotoðraf sanatçýsý Faruk AKBAÞ yönetmenliðinde  ilçemizin tarihi, kültürel, doðal 

zenginliðini ve kültürel deðerlerini çarpýcý bir biçimde öne çýkaran ve bir belgesel niteliði taþýyan  

Fethiye Faces&Places adýný taþýyan tanýtým filmi CD'den 11.500 adet bastýrýlmýþ ve Fethiye'nin hizmetine 

sunulmuþtur.  
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1.5.3 Medya Takibi

Basýn bildirileri ile düzenli olarak yerel ve ulusal 

basýn bilgilendirilmekte ve medya takibi 

yapýlmaktadýr. Gazete kupürleri elektronik 

olarak odamýzda arþivlenmektedir. Odamýz 

hakkýnda 2010 yýlýnda yerel ve ulusal basýnda 

toplam 433 adet haber yapýlmýþtýr.

? Medyada FTSO Haberleri 

1.5.4  Televizyon Programlarý 

? TRT 5 Anadolu`da Fethiye 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan 19.10.2010'da TRT 5 Anadolu'da 

Fadime Baturalp'in sunuculuðunu yaptýðý Anadolu Gündem Özel programýnda Fethiye'nin tanýtýmýný 

yapmýþ, Fethiye'nin sahip olduðu geliþme potansiyelinden bahsetmiþ ve sorun ve çözüm önerilerini dile 

getirmiþtir.
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1.5.5  Gelen  Giden Evrak Kayýt Ýþlemleri

2010 Ocak ayý itibariyle odamýz yazýþmalarýnda kurumsal bir standart oluþturmak amacýyla evrak kayýt 

iþlemlerinde otomasyon sistemine geçilmiþtir. 

1.6   Bilgi ve Ýletiþim Tekniklerinin Kullanýmý

Odamýzda bilgi ve iletiþim teknolojileri kapsamýnda üyelere ait detaylarý, faaliyet geçmiþlerini ve 

iliþkilerini içeren raporlama fonksiyonuna sahip genel að üzerinden yürütülen veri tabaný programý 

kullanýlmaktadýr. Öte yandan iþ makinesi tescilleri, ihracat belgeleri, evrak kayýt sistemi, kapasite 

raporlarý hizmetlerinde ve organ kararlarýnýn takibinde bilgi teknolojileri kullanýlmaktadýr. Odamýzda 

kullanýlan bilgi ve iletiþim teknolojilerin yedekleme çalýþmalarý yapýlmýþ ve prosedürleri hazýrlanmýþtýr. 

 

 

 
Ocak

 
Þubat

 
Mart

 
Nisan

 
Mayýs

 
Haz.

 
Tem.

 
Aðst.

 
Eylül

 
Ekim

 
Kasým

  

 

Genel 

Toplam

  
2009  

305  292  428  326  317  273  349  229  462  301  416  378  4.076

  
2010

343
 

223
 

297
 
308

 
282

 
297

 
280

 
359

 
402

 
382

 
597

 
498

 
4.268

Aylara Göre Gelen Evrak Daðýlýmý

Aralýk

 Ocak  Þubat  Mart  Nisan  Mayýs  Haz.  Tem.  Aðst.  Eylül  Ekim  Kasým  

 

 

Genel 

Toplam

  
2009

 

700
 

388
 
428

 
448

 
389

 
411

 
359

 
304

 
353

 
478

 
582

 
530

 
5.370

  2010*
196

 
222

 
180

 
198

 
219

 
209

 
211

 
152

 
178

 
176

 
175

 
187

 
2.303

Aylara Göre Giden Evrak Daðýlýmý

Aralýk
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1.7  Üye Ýliþkileri

1.7.1  Hisarönü Ortak Akýl Toplantýsý

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý, Ölüdeniz 

Belediyesi, Hisarönü Güzelleþtirme Derneði ve 

Ölüdeniz Geliþtirme Derneði iþ birliðinde 1.6.2010 

tarihinde Hisarönü'nde, bölge esnafýnýn, 

iþletmecilerin ve turizm sektörünün sorunlarýný 

tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm 

önerilerini oluþturmak amacýyla Hisarönü Ortak 

Akýl Toplantýsý düzenlenmiþtir. 

Hisarönü, Ölüdeniz ve Ovacýk bölgelerindeki otel, restoran, bar, cafe, butik vb iþletmeci ve esnafýn yer 

aldýðý toplantýya yaklaþýk olarak 120 kiþi katýlmýþtýr. Toplantýda, Ölüdeniz'de yaþanan sorunlar dile 

getirilmiþ, önceliklenmiþ ve çözüm önerileri belirlenmiþtir.  

Esnafýn, iþletmecinin ve belde halkýnýn sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý için düzenlenen toplantýda, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan beklentiler tespit edilmiþtir. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 

mesleki ve kiþisel geliþimi artýrýcý eðitimler düzenlemesi, kalifiye eleman yetiþtirilmesi için gerekli 

kurslarý açmasý ve bölgenin tanýtýmý için aktif rol almasý talep edilmiþtir.

1.7.2  Karaçulha  Ortak Akýl Toplantýsý

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ile Karaçulha Belediyesi iþ birliðinde, 25.6.2010 tarihinde, Karaçulha'da, 

Karaçulha Ortak Akýl Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Baþta Karaçulha bölgesindeki üyelerimiz olmak 

üzere tüm esnafýn katýldýðý toplantýda, tarým ile uðraþan bölge esnafýnýn ve tarým ve ticaret sektörünün 

sorunlarýnýn tespiti ve bunlara iliþkin çözümlerin bulunmasý amaçlanmýþtýr. Toplantýda, Karaçulha'da 

yaþanan sorunlar dile getirilmiþ ve öncelikle çözümlenmesi gereken hususlar tespit edilmiþtir.

Toplantýda, Karaçulha'daki üyelerimizin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn diðer odalar ve kurumlar ile 

birlikte hareket ederek beldede akredite laboratuvar açýlmasý ve üretici birliðinin kurulmasýna önderlik 

etmesi, Muðla Üniversitesi'ne baðlý fakülte açýlmasýnýn saðlanmasý ve dil kurslarý düzenlenmesi 

konusundaki beklentileri alýnmýþtýr. 
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1.7.4  5 Nolu Meslek Grubu Dayanýþma Yemeði

5 Nolu Bilgisayar, Telekomünikasyon ve Ev Eþyalarý Toptan ve Perakende Ticareti Grubu üyeleri arasýnda 

dayanýþmayý saðlamak, odamýzýn faaliyetleri ve iþlevleri hakkýnda bilgi vermek, meslek grubunun 

sorunlarýný tespit etmek amacýyla 16.Nisan.2010 tarihinde Çalýþ Doðuþ Otel'de dayanýþma yemeði 

düzenlenmiþtir. Söz konusu yemekte bir konuþma yapan Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, meslek 

grubu arasýndaki dayanýþmanýn önemine vurgu yaparak üyelerimiz ne kadar çok odaya sahip çýkarsa 

odanýn da üyelerinin sorunlarýnýn çözümünde o kadar etkili olacaðýný ifade etmiþtir. 

1.7.3  Kemer  Ortak Akýl Toplantýsý

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ve Kemer 

Belediyesi iþ birliðinde, 21.9.2010 tarihinde 

Kemer'de, Kemer Bölgesi Ortak Akýl Toplantýsý 

düzenlenmiþtir. Bölge esnafýnýn ve iþletmecilerin 

sorunlarýný tespit etmek ve bu sorunlara yönelik 

çözüm önerilerini oluþturmak amacýyla yapýlan 

toplantýya, Kemer bölgesindeki üyelerimiz davet 

edilmiþtir. Toplantýda Kemer'de yaþanan sorunlar 

dile getirilmiþ ve öncelikle çözümlenmesi 

gereken 5 temel sorun tespit edilmiþtir.

Üyelerimizin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan olan beklentileri ise, organize sanayi bölgesi 

kurulmasý, sektörel bazda eðitimler verilmesi, KOBÝ'lerin ticaretinin özendirilmesi, oda tarafýndan 

hazýrlanan yayýnlarýn oda üyelerine muntazam þekilde ulaþtýrýlmasý olarak tespit edilmiþtir. 

1.7.5  Turizm Ýle Ýlgili Meslek Komitelerinin Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Toplantýsý 

Odamýzýn 11 Nolu Ulaþtýrma ve Depolama Grubu Meslek Komitesi, 12 Nolu Otel Motel Pansiyon, Kamp 

Yeri Ýþletmesi Grubu Meslek Komitesi, 13 Nolu Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri Faaliyetleri Grubu Meslek 

Komitesi ve 16 Nolu Kiralama ve Leasing Ýle Seyahat Acenteleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi 

üyelerinin katýlýmlarý ile 13 Nisan ve 20 Nisan 2010 tarihinde gerçekleþtirilen ortak meslek komitesi 

toplantýsýnda, turizm alanýnda çalýþan sektörlerin ortak sorunlarýn dayanýþmanýn yarattýðý sinerji ile 

çözümlenmesi amaçlanmýþtýr.
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1.7.6  Kýrmýzý Palmiye Böceði Ýle Mücadele

6 Nolu Tarým, Hayvancýlýk ve Tarým Aletleri ile Kimyasal Maddelerin Ticareti Meslek Komitesi 

öncülüðünde 18.Mayýs.2010 günü yapýlan toplantýda ilçemizde son dönemlerde oldukça fazla görülen 

kýrmýzý palmiye böceði olarak adlandýrýlan haþere ile mücadele yollarýnýn görüþülmüþtür. Toplantýya 12 

Nolu Otel Motel Pansiyon, Kamp Yeri Ýþletmesi Grubu ve 13 Nolu Yiyecek Ve Ýçecek Hizmetleri 

Faaliyetleri Grubu baþta olmak üzere konuyla ilgili kurum ve kuruluþlar davet edilmiþtir. Toplantýya 

katýlan ilaç firmasý yetkilisi tarafýndan haþere ile mücadele yollarý hakkýnda katýlýmcýlara bilgi 

aktarýlmýþtýr. 

1.7.7  Fýrýncýlarla Toplantý

Odamýza kayýtlý 4 Nolu Yaþ Sebze ve Meyve ile Gýda Maddeleri Ýmalatý ve Toptan Ticareti Grubu üyeleri 

arasýnda yer alan fýrýncýlarýn sorunlarý ile ilgili 14.Temmuz.2010 günü bir toplantý yapýlmýþtýr. Meslek 

grubu üyelerinin katýldýðý toplantýda öne çýkan sorun, ekmek üretimde gramaj ve tarife dýþý 

uygulamalar olmuþtur. Öte yandan iþletme maliyetlerini düþürmek üzere fýrýncýlarýn bir araya gelerek 

ortak daðýtým yapmalarý hususu da görüþülmüþtür.

1.7.8  9 Nolu Konfeksiyon ve Ayakkabýcýlar Grubu Toplantýsý

9 Nolu Konfeksiyon, Ayakkabý, Deri Giyim, Deri Eþyalarý, Ecza ve Kiþisel Bakým Ürünleri Toptan ve 

Perakende Ticareti Grubu meslek komitesi üyeleri ile hal ve pazaryerinde bulunan grup üyeleri ile 

6.12.2010 tarihinde odamýz kafeteryasýnda kahvaltýlý toplantý ile bir araya gelmiþlerdir. Toplantýya 20 

meslek grubu üyesi davet edilmiþtir. Bir araya gelen bölge esnafýnýn sorunlarý dinlenmiþ ve görüþ 

alýþveriþinde bulunulmuþtur. 

1.7.9  Üyelerimizle Bayramlaþma

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri ve kamuoyu ile 

iletiþimini artýrmak, birlik, beraberlik ve dayanýþmayý saðlamak 

amacýyla her yýl Ramazan ve Kurban bayramlarýnda geleneksel 

olarak sürdürdüðü bayramlaþma törenini 2010 yýlý Ramazan 

Bayramý'nýn 3. günü gerçekleþtirdi. Bayramlaþma törenine 

üyelerimizin yanýsýra, belediye baþkanlarý, kamu kuruluþlarý 

temsilcileri ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri de katýldý. 

Pilav, kavurma, keþkek ve þerbet ikramlý bayramlaþma 

töreninde vatandaþlar hem bayramlaþtý hem de ikramlardan 

faydalandý.
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1.7.10  Huzurevi Ziyareti

2010 Ramazan Bayramý'nda Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odasý, Fethiye'de faaliyet sürdüren Adalet 

Bakanlýðý Fethiye Denetimli Serbestlik Yardým 

Merkezi Þube Müdürlüðü ile ortaklaþa yürüttüðü 

Güvendel ik Projesi  kapsamýnda Fethiye 

Huzurevi'nde kalan yaþlýlarý ziyaret edip çiçek 

sundu.

1.7.12  Muhtaç Ailelere Ramazan Yardýmý

Odamýz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði iþ birliðinde her yýl olduðu gibi bu 

yýl da mübarek Ramazan ayýnda belirlenen 568 ihtiyaç sahibi aileye toplam 

20.000 TL tutarýnda yardýmda bulunulmuþtur. En uygun ve verimli þekilde 

hazýrlanan yardým paketleri bizzat oda personeli vasýtasý ile 568 aileye elden 

teslim edilmiþtir.

1.7.11  FTSO Futbol Turnuvasý

2010 yýlýnda üyelerimiz arasýnda dayanýþmayý 

saðlamak, sporun tatlý rekabetinin keyfini çýkarmak 

amacýyla futbol turnuvasý düzenlenmiþtir. 

Turnuvanýn birincisi final maçýnda Sigortacýlarý 

penaltýlarda yenen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý 

personeli olurken, ikinci Sigortacýlar Takýmý, 

üçüncülüðü Bankacýlar elde etmiþtir.

1.7.13  Muhtaç Öðrencilere Eðitim Yardýmý

Odamýz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'na eðitim yardýmý 

olarak gönderilen 20.000 TL ile 2010-2011 Eðitim ve Öðretim yýlýnýn baþýnda 939 öðrenciye kýrtasiye 

yardýmý yapmýþtýr.

1.7.14  Pakistan'a Yardým Kampanyasý

2.Aðustos.2010 tarihinde baþlayan ve günlerce devam eden sellerin yol açtýðý tahribat sebebiyle ülke 

tarihinin en büyük felaketi ile karþý karþýya kalan Pakistan halkýna gönüllü olarak her türlü destek ve 

yardýmýn yapýlmasý ile ilgili 2010/20 sayýlý Baþbakanlýk genelgesinin 18.Aðustos.2010 tarih ve 27676 

sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanmasýndan sonra, (TOBB) Ankara Valiliði`nden ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlýðý`ndan gerekli izinleri alarak 2860 sayýlý yardým toplama kanunu hükümleri çerçevesinde bir 

kampanya baþlattýðýný duyurmuþtur. Söz konusu kampanyaya odamýz da Fethiye adýna maddi katkýda 

bulunarak destek vermiþtir. 



 1.7.15  Dilek ve Öneriler  

FTSO, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde uygulamaya koyduðu öneri sistemi ile üyelerinden ve oda 

personelinden aldýðý öneri ve talepler ile hizmet kalitesini sürekli olarak artýrmayý saðlamýþtýr. Bu 

çerçevede 2010 yýlýnda alýnan toplam 55 adet öneri ve þikayetin 48 tanesi çözüme kavuþturulmuþtur.

1.7.16  Üye Bilgilerinin Güncellenmesi

Üyelerimiz ile odamýz arasýndaki iletiþimi sürekli ve etkin kýlmak amacýyla üyelerimizin iletiþim 

bilgilerinin güncel tutulmasý büyük önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede 2010 yýlýnda 1.255 üyemizin 

iletiþim bilgileri güncellenmiþtir.
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2009  2010  

Üye  Dilek  ve Öneri   13   20   

Personel  Dilek ve Öneri   26   35   

TOPLAM   39 adet 55 adet 

1.7.17 Yeni Kayýt Olan Üyelere Ziyaret

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'na yeni kayýt 

olan üyelerimize aylýk olarak Yönetim Kurulu 

üyelerimiz tarafýndan ziyaretler yapýlmaktadýr. 

Bu ziyaretlerin amacý odamýza yeni kayýt olmuþ 

üyelerimize odamýzýn iþleyiþini, hangi konular 

hakkýnda hangi kabiliyetlere sahip olduðunu, 

vizyonunu, misyonunu ve stratejik hedeflerini 

en iyi þekilde anlatmaktýr.
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AYLAR

Ocak

Þubat

Mart

Nisan 

Mayýs

Haziran

Temmuz

Aðustos

Eylül

Ekim

Kasým

Aralýk

Kayýt Olan Üye Sayýsý

43

32

47

52

66

41

20

46

26

36

27

35

Ziyaret Edilen Üye Sayýsý

29

19

28

32

33

24

10

20

6

6

7

4

%67

%59,3

%59,5

%60,5

%50

%58,5

%50

%43,4

%23

%16,6

%25,9

%11,4

Ziyaret Edilen Üye

% oraný

Yeni kayýt üye sayýsý                

Ziyaret edilen üye sayýsý        

Ziyaret edilen üye oraný 

: 471

: 218

: %46,2
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1.8 Kalite Yönetimi
I1.8.1  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge 

Yenileme 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir hizmetin 

sunumundan baþlayarak hizmetin üyeye ulaþtýðý yere 

kadar her süreçte üyenin beklenti ve gereksinimlerinin 

karþýlanmasýnýn kalite güvencesi altýna alýndýðý bir 

standarttýr. Kurumuzun kalite yönetim sistemini 

kurmasý ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesini 

almaya hak kazanmasý, odamýzýn hizmet kalitesinin 

güvence altýnda olduðunun garantisidir. Odamýzýn 

2008 yýlýnda aldýðý ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 

Sistemi Tescil Sertifikasý, 2010 yýlýnda TSE tarafýndan 

yapýlan belge yenileme (geçiþ) tetkiki ile ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi ve IQNET belgesi olarak 

güncellenmiþtir. 

 

2009 2010 
Artýþ  

%  

Doküman Deðiþiklik Talep  30  52 74 

Düzeltici Önleyici Faaliyet  12  33 175  

Toplam  42 adet 85 adet   97.6  

2010 yýlýnda Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda odamýzda 52 adet doküman deðiþikliði, 

33 adet düzeltici önleyici faaliyet gerçekleþtirilmiþtir. 

Odamýzýn üye ve personel taleplerini ve yürürlükteki mevzuat þartlarýný karþýlayan hizmetlerini düzenli 

bir þekilde saðladýðýný denetlemek amacýyla 2010 yýlýnda iki adet yönetim gözden geçirme (YGG) 

toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. 

Toplantýda, kalite yönetim sistemi tarafýndan belirlenmiþ hedefler, ISO 9001:2008 standartlarý uyarýnca 

hazýrlanmýþ prosedürler ve üye memnuniyet anketiyle belirlenmiþ olan üye beklentileri, öneri ve 

þikâyetler ile düzeltici ve önleyici faaliyetler deðerlendirilmiþtir.
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1.8.2 FTSO Akredite Oda Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) 2001 yýlýnda Türkiye'de bulunan tüm oda ve borsalar arasýnda 

sistem bütünlüðü ve uluslar arasý nitelikte hizmet standardý oluþturma amacý ile akreditasyon sistemini 

kurmuþtur. 

29.7.2008 tarihinde odamýz, iþ dünyasý ile iliþkilerini geliþtirmek, üyeler arasý iliþkileri derinleþtirmek, 

saðlýklý mali yapý kurmak ve oda/borsa aðýnýn güçlü bir parçasý olmak amacýyla Oda/Borsa 

Akreditasyon Projesine dâhil olmak üzere baþvuruda bulunmuþtur. Temmuz 2010'da gerçekleþtirilen 

akreditasyon denetiminden baþarýyla geçerek 20.1.2011 tarihinde TOBB Baþkaný Sayýn Rifat 

Hisarcýklýoðlu'ndan akreditasyon belgesi ve plaketini almaya hak kazanmýþtýr.



 TEMEL HÝZMETLER
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2.1 Ýletiþim Aðý

2.1.1  Oda Sicil Kayýt Ýþlemi

5174 sayýlý Kanun ve ilgili yönetmeliklere istinaden tacir, sanayici, deniz taciri sýfatýna dahil tüm gerçek ve tüzel 

kiþiler bulunduklarý yerdeki Ticaret Sicili'ne ve odaya kayýt olmak zorundadýr.

Anýlan bu mevzuat çerçevesinde odamýza 2010 yýlýnda 471 adet üye kaydedilmiþtir. 2009 yýlýnda odamýza kayýt 

olan üye sayýsý 347 olup 2010 yýlýnda bir önceki yýla oranla % 36’lýk bir artýþ olmuþtur. 

 

MESLEK GRUBU
2009

Yeni Kayýtlar

2010

Yeni Kayýtlar

21

16

15

39

19

13

10

39

13

15

20

42

25

16

12

14

18

347

15

50

28

62

25

25

8

31

21

21

25

51

41

19

9

14

26

471

1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi

2 Nolu Ýnþaat ve Ýnþaat ile Ýlgili Faaliyetler

3 Nolu Otomobiller ve Hafif Motorlu Taþýtlarýn Satýþý

4 Nolu Yaþ Sebze Meyve ile Gýda Mad. Ýmalat  ve Toptan Satýþ  

5 Nolu Bilgisayar, Telekom. ve Ev Eþyalarý Toptan Perakende   

6 Nolu Tarým Hayv. Ve Tarým Aletleri ile Kimyasal Maddeleri

7 Nolu Ýnþaat Malz. Yapý Materyalleri Toptan Perakende Satýþ

8 Nolu Gýda ve Ýçecek mad. Perakende Satýþ

9 Nolu Konf. Ayakkabý, Deri Giyim, Ecza

10 Nolu Kuyumculuk Saat Optik Hediyelik Eþya

11 Nolu Ulaþtýrma ve Depolama 

12 Nolu Otel Motel Pansiyon Kamp Yeri Ýþletmesi

13 Nolu Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Faaliyetleri

14 Nolu Bilgi ve Ýletiþim Finans ve Sigortacýlýk

15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri

16 Nolu Kiralama ve Leasing ile Seyahat Acenteleri

17 Nolu Destek, Eðitim, Saðlýk ve Sos. Hizmetler

TOPLAM

 

Meslek Gruplarýna Göre Yýllar Ýtibariyle Yeni Kayýt Sayýlarý: 
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2.1.2  Oda Sicil Terk Ýþlemi 

2009 yýlýnda 222 adet, 2010 yýlýnda ise 227 adet üyenin terk iþlemi yapýlmýþtýr.                        

 

Talep üzerine terk

Re’sen terk

Askýdan terk

Toplam

143

39

45

227

2010 Terk Sayýlarý

Yýllara Göre Kayýt ve Terk Sayýlarý

454

347

471

342

222 227

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010

Kayýt Sayýsý

Terk Sayýsý

Odamýzýn 2009 yýlý sonunda faal üye sayýsý 3.188 iken 2010 yýlý sonu itibariyle 3.288 olmuþtur. Faal 

üyelerin sayýsý bir önceki yýla oranla %3,15 artmýþtýr. Tasfiye durumundaki üyelerin sayýsý ise, bir önceki 

yýla göre %6 azalmýþtýr.

2.1.3  Toplu Derece Deðiþikliði Ýþlemleri

5174 sayýlý Türkiye Odalar Borsalar ve Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Kayýt Ücreti ile Yýllýk Aidat 

ve Munzam Aidatýn Tespiti ve Ödenmesi Hakkýnda Yönetmeliðe göre, sermaye veya özvarlýk, iþtigal 

konusu, yýllýk ciro yapýlacak istihbarat sonucunda elde edilecek malumat sonucu tespit edilen üyelerin 

dereceleri, bu kriterlere göre tespit edilememesi halinde firma veya þirketin yapýsý, iþyerinin mevkii, 

kirasý, çalýþtýrýlan personel sayýsý, demirbaþlarý ile makine ve sair tesislerin mevcudu gibi bilgiler de göz 

önünde bulundurularak tespit edilir. Anýlan mevzuata göre odalarda derece sayýsý 5'ten az, 7'den fazla 

olamaz.

Söz konusu mevzuat hükmüne istinaden 2005 yýlýnda, 2006 yýlýnda yürürlüðe girmek üzere odamýzýn 

21 olan derece sayýsý 7'ye düþürülmüþtü. Söz konusu tarihlerde þahýs ve þirket ayrýmýna gidilerek 

derecelerde kademeli bir iyileþtirme yapýlabilmiþti.



37

 

1.184

640

1.279

75 110

0

500

1.000

1.500

01 

Derece

02 

Derece

03 

Derece

04 

Derece

05 

Derece

Derecelere Göre Faal Üye Sayýsý

01 Derece

02 Derece

03 Derece

04 Derece

05 Derece

Faal Üyelerin Statülerine ve Derecelere Göre Daðýlýmý

Derece  A.Þ. LTD. KOL. KOMAN. ÞAHIS VAKIF KOOP Toplam 

 1  235 794 5 - 147 - 3 1.184 

 2   46 406 1 - 187 - - 640 

 3  7 540 - - 732 - - 1.279 

 4  - 9 - - 66 - - 75 

 5   - - - - - - 110 110 

Toplam  288 1.749 6 - 1.132 - 113 3.288  

Yukarýdaki tabloya göre Odamýza kayýtlý þahýs firmalarýnýn 2. ve 3. derecelerde yoðunlaþtýðý, þirket 

kayýtlarýnýn ise 1. , 2. ve 3. derecelerde yoðunlaþtýðý görülmektedir.

2.1.4  Aský Ýþlemi

5174 sayýlý Kanun ve ilgili yönetmeliklere istinaden odalar her yýlýn ocak ayýnda üye kayýtlarýný 

güncelleþtirir. Ýçinde bulunulan yýldan önceki ikinci yýlýn ocak ayýnýn ilk gününden her yýlýn ocak ayýna 

kadar adres ve durumlarý tespit edilemeyen üyeler ile bu süre zarfýnda tahakkuk eden aidat 

borçlarýndan en az 1 taksitini ödemeyen üyelerin üyeliði yönetim kurulu kararý ile askýya alýnýr. Bu 

kapsamda 2010 yýlýnda 282 üye askýya alýnmýþ olup yýllar itibariyle askýdaki üye sayýsý aþaðýda 

belirtilmiþtir. 31. 12. 2010 itibariyle askýdaki toplam üye sayýsý 625 ‘tir.

Bu kapsamda derecelerdeki söz konusu þahýs ve þirket ayrýmýnýn kaldýrýlmasý ve odamýzýn derece 

sisteminin ideal yapýya kavuþturulmasý amacýyla 2010 yýlýnda 3.291 adet üyenin toplu derece deðiþikliði 

yapýlmýþtýr. Yapýlan derece deðiþikliði sonucu 2010 yýlý sonu itibariyle derecelere göre faal üyelerimizin 

dökümü aþaðýda görülmektedir.
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Yýllar Ýtibariyle Askýdaki Üye Sayýsý



2.1.5  2010 Yýlý Üye Memnuniyet Anketi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan her yýl olduðu gibi 2010 yýlý ekim ayýnda, 3.200 faal üyenin 

faaliyet alanýna göre örneklem alýnarak memnuniyet anketi yapýlmýþtýr. Üye memnuniyet anketi, 

üyelerin odayla ilgili memnuniyetini ölçmek, beklenti, talep ve eðitim ihtiyaçlarýný belirlemek, öneriler 

doðrultusunda daha kaliteli hizmet sunmak amacýyla yapýlmaktadýr.

Üye memnuniyet anketinde, üyelerin odayý ne kadar tanýdýklarý, hangi hizmetlerinden faydalandýklarý, 

odanýn hizmetleri ile ilgili memnuniyetleri, oda yönetimi ve çalýþanlarý ile ilgili görüþleri ve Odanýn 

faaliyetlerinden hangi yollarla haberdar olduklarýna yönelik olarak sorular yer almýþtýr.

Anket sorularýnda yer alan FTSO'nun sunmuþ olduðu ticaret sicil, oda sicil kayýt hizmetleri, faaliyet/oda 

kayýt vb belge hizmetleri, KOSGEB Sinerji Odaðý, kapasite, ekspertiz raporu ve ihracat belgesi hizmetleri, 

fuar organizasyonlarý, bilgilendirme, danýþmanlýk ve eðitim ile diðer hizmetlere iliþkin memnuniyet 

oraný %72 olarak belirlenmiþtir.
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2.1.6 Burs Olanaklarý

Odamýz, 2005 yýlýndan itibaren, gelir durumu iyi olmayan, baþarýlý üniversite öðrencilerine 
karþýlýksýz burs vermektedir. 2009-2010 eðitim-öðretim yýlýnda 50 öðrenciye aylýk 100,00 
TL'den olmak üzere 9 ay boyunca toplam 40.000,00 TL karþýlýksýz burs verilmiþtir.

FTSO Tarafýndan Verilen Burslarýn Yýllar Ýtibariyle Daðýlýmý
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2.2 Politika ve Temsil

Meslek Komiteleri I. Müþterek Toplantýsý 

Odamýzýn 17 meslek komitesi, sektörleri ile ilgili 

yapmýþ olduklarý çalýþmalarý deðerlendirmek üzere 

Oda Muamelat Yönetmeliði'nin 26. maddesi uyarýnca 

19.Mart.2010 tarihinde Meslek Komiteleri Müþterek 

Toplantýsý'ný gerçekleþtirmiþtir. Toplantýda her meslek 

komitesi bir yýl boyunca yapmýþ olduðu çalýþmalarý 

aktarmýþ ve komite üyeleri görüþ alýþveriþinde 

bulunmuþlardýr.

 

Meslek Komiteleri II. Müþterek Toplantýsý'na Muðla 

Vali Yardýmcý Faruk Necmi Kurt, Fethiye Kaymakamý 

Mehmet Ali Karatekeli, AKP Muðla Milletvekili 

Mehmet Nil Hýdýr, CHP Muðla Milletvekili Ali Arslan, 

CHP Muðla Milletvekili Fevzi Topuz, Cumhuriyet 

Baþsavcýsý Ali Onüþ, Garnizon Komutaný Jandarma 

Binbaþý Halil Özçelik, belde belediye baþkanlarýnýn 

katýldýðý toplantýda Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasý'nýn meslek komite üyeleri, sivil toplum örgütleri 

baþkan ve üyeleri, daire amirleri ve diðer davetliler 

katýlmýþtýr. 

Meslek Komiteleri II. Müþterek Toplantýsý 

Odamýz meslek komitelerinin her yýl düzenlediði müþterek toplantýlarýnýn ikincisi gelenekselleþen 

formatý ile 7.Ekim.2010 günü Fethiye Lykia World`de düzenlendi. Odamýzca her yýl mart ayýnda 

düzenlenen meslek komitesi müþterek toplantýsý, meslek komitelerinin bir yýllýk çalýþmalarýnýn 

düzenlendiði ve planlandýðý bir toplantý olarak yapýlmakta, eylül ayýndaki müþterek toplantý ise 

komitelerin bir yýl boyunca ele aldýðý sorunlarýn ilgililere aktarýlmasýný saðlayan bir platform olarak 

kullanýlmaktadýr. 

Eylül ayý meslek komiteleri 
müþterek toplantýsý, komitelerin bir yýl 
boyunca ele aldýðý sorunlarýn ilgililere  
aktarýlmasýný saðlayan bir platform olarak 
kullanýlmaktadýr.



Meslek komiteleri baþkanlarý sektörlerine iliþkin aþaðýdaki konularý ilgililere iletmiþtir:

?Madencilik ve Ýmalat Sanayi Grubu Meslek Komitesi adýna Bülent Taþan, KOSGEB tarafýndan 

verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý, KOSGEB'in Kredi Faiz Destek Programý'nda 

bankalarla yaþanan sorunlar, Fethiye'de Organize Sanayi Bölgesi kurulmamasý konusundaki 

sorunlarý sundu.

?Ýnþaat ve Ýnþaat Ýle Ýlgili Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi adýna Alper Kabasakal Ýnþaat 

sektöründe KDV iadesindeki sürenin uzunluðu, 1.Ocak.2011 tarihinde uygulamaya girecek yapý 

denetim hakkýnda sektörün henüz hiçbir bilgiye sahip olmamasý, müteahhitlik mesleðinin yasal 

düzenleme ile tanýmýnýn olmamasý konusunda sorunlarýný dile getirdi.

?Yaþ Sebze ve Meyve ile Gýda Maddeleri Ýmalatý ve Toptan Ticareti Grubu adýna Uður Çaçaron, 

`domates güvesi (Tuta absoluta) ile mücadele, Yunan adalarýnda veya bölgemizde uluslararasý 

akreditasyonu haiz bir laboratuvar bulunmamasý, Yunanistan vizesi almada yaþanan sorunlar 

konularýnda sorunlarý aktardý.

?Bilgisayar, Telekomünikasyon ve Ev Eþyalarý Toptan ve Perakende Ticareti Grubu adýna A. Eray 

Eþençayý Fethiye'nin kruvaziyer turizminden faydalanamamasý, Körfezin kirliliði, cep 

telefonundan alýnan maktu ÖTV, Maliye denetimlerindeki uygulamalar hakkýnda sorunlarýný 

iletti.

?Tarým, Hayvancýlýk ve Tarým Aletleri ile Kimyasal Maddelerin Ticareti Grubu adýna Turgut 

Tokmak, süt üretim kooperatiflerinin ve süt toplama merkezlerinin ruhsatlandýrýlmasý, belediye 

mücavir alaný sýnýrlarý dýþýndaki gayri sýhhi müesseselerin ruhsatlarý konularýnda sorunlarýný 

aktardý.

?Ýnþaat Malzemeleri, Hýrdavat ve Yapý Materyalleri Toptan ve Perakende Ticareti Grubu Meslek 

Komitesi adýna Atilla Erten, ilçemizde iþyeri envanteri sisteminin bulunmamasý, ilan ve reklam 

vergilerinin iki eþit taksitte ödenebilmesi, kamu arazilerinin bölge ve ülke ekonomisine 

kazandýrýlmasý konularýnda sorunlarýný iletti.

?Gýda ve Ýçecek Maddeleri Perakende Ticareti Grubu adýna Mehmet Tokgöz, küresel krizin 

Fethiye'deki iþletmelere olumsuz etkisi konularýnda sorunlarýna dikkat çekti.
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?Konfeksiyon, Ayakkabý, Deri Giyim Deri Eþyalarý, Ecza ve Kiþisel Bakým Ürünleri Toptan ve 

Perakende Ticareti Grubunu temsilen Recep Teke Telmessos Antik Tiyatrosu'nun ve Amintas 

Kaya Mezarlarý'nýn restorasyonu ve bakýmý, bölge turizminin gerekli düzen ve verimliliðe 

kavuþturulmasý için yerel turizm paydaþlarýný (kamu ve özel kesim) içine alan kurumsal bir 

yapýnýn oluþturulamamasý, Kadyanda antik tiyatrosu hususlarýnda sorunlarýný dile getirdi.

?Kuyumculuk, Saat, Optik ve Hediyelik Eþya Toptan ve Perakende Ticareti Grubunu temsilen 

Mete Ay TL- döviz paritesinin turizm gelirlerine etkisi, ÖTV ve KDV uygulamasý, ticaret sicil 

harçlarýnýn yüksekliði, ticaret sicil harçlarýnýn ticaret sicil memurluklarý tarafýndan tahsil 

edilememesi, Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi programý ile ilgili konulardaki sorunlarý dile 

getirdi.

?Ulaþtýrma ve Depolama Grubu adýna Ayhan Yiðit, S plaka tahsisi, kara ulaþýmýnda mazottaki 

ÖTV, Göcek Tüneli ücretlerinin yüksek olmasý, uygulamalý tonaj kontrol noktalarýnýn azlýðý, kara 

yolu taþýmalarý ile ilgili plaka ve denetim sorunlarýný aktardý. 

?Otel, Motel, Pansiyon, Kamp Yeri Ýþletmesi Grubu adýna Muzaffer Konakçý, MOBESE sisteminden 

etkin faydalanýlamamasý, Ölüdeniz ve Hisarönü'ndeki altyapý sorunlarýnýn (arýtma ve 

kanalizasyon) çözümlenmesi, toplumsal bir sorun haline gelen Ölüdeniz Belediyesi halk plajýnýn 

belediyeye devir teslim edilmesi ve iþletilmesi, ilçenin çevre düzenlemesinin turizm kentine 

uygun hale getirilmesi, 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun geliþime açýk alanlarýnýn 

kapatýlmasý, elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý hakkýnda sorunlarýný sundu

?Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri Faaliyetleri Grubu adýna Osman Çýralý, her þey dahil sisteminin 

kontrolsüzlüðü, ilçemizde aþçýlýk meslek yüksek okulunun açýlmasý, et fiyatlarýnýn artýþý 

konusundaki sorunlarýný aktardý.

?Bilgi ve Ýletiþim ile Finans ve Sigortacýlýk Faaliyetleri Grubu adýna Cihan Ünal bankalarýn sigorta 

acenteliði yapmasý, DASK`ýn geniþletilmesi, sigorta acentelerinin kalifiye eleman ihtiyacý 

hususlarýnda sorunlarýný ifade etti.

?Gayrimenkul Faaliyetleri Grubunu temsilen Nihat Özçakýcý, Emlak Komisyonculuðu Yasasý, 

Fethiye'de hýzla artan nüfus sebebiyle imar planlarýnýn yasal ve doðal eþiklere ulaþmasý 

konularýnda sorunlarýný sundu.

?Kiralama ve Leasing ile Seyahat Acenteleri Faaliyetleri Grubu adýna Çiðdem Fidan turizm 

taþýmacýlýðýnda B2-D2 yetki belgesi uygulamasý, araç kiralama sektöründeki düzensizlik, 1618 

sayýlý yasayla sýnýrlandýrýlan seyahat acenteleri faaliyeti ile iþtigal eden üyelerin sýkýntýlarý, 

THY'nin Dalaman Havalimanýn'dan Ankara'ya, Sabiha Gökçen'e ve Londra'ya direkt uçuþlarýn 

olmamasý konularýnda sorunlarýný ve çözüm önerilerini sundu. 
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Toplantý'nýn ardýndan hazýrlanan Fethiye Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitapçýðý bölge milletvekillerine, 

bakanlýklarýna ve kamu kurum ve kuruluþlarýna gönderildi. Kitapçýkta belirtilen sorunlara iliþkin ilgili 

kurum ve kuruluþlarca aþaðýda ana hatlarý ile verilen çalýþmalar yapýldý.:

?
Müdürlüðü, 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanun'un fiili 

ve hukuki eksiklikleri nedeniyle üyelerimizin talep ve 

beklentilerini karþýlayamadýðý ve sektör mensuplarýnýn 

kanunda öngörülen tarife tespit kriterlerine aykýrý olarak 

fahiþ bedeller ödemek zorunda býrakýldýklarýna iliþkin 

soruna yazýlý olarak þu yanýtý vermiþtir: ”5846 sayýlý 

Kanun'un bazý maddelerinde deðiþiklik yapan kanun 

tasarýsý taslaðýnýn hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalar 

bakanlýklýðýmýzca yapýlmaktadýr ve iletilen sorun ve çözüm 

önerisinin söz konusu çalýþmalar kapsamýnda 

deðerlendirmeye alýnacaktýr.”

? Muðla Milletvekili Dr. Ali Arslan'ýn 7/16452 Esas No'lu 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý nezdindeki yazýlý soru önergesi 

ile Telmessos Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu, Babadað 

Teleferik projesi, kurvaziyer liman projesi hakkýndaki 

çalýþmalara iliþkin bilgi alýnmýþtýr. 

? Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler 

Genel Müdürlüðü Telmessos Antik Tiyatrosu ve Amintas 

Kaya Mezarýnýn restorasyonu konusundaki talebimize 

yanýt vermiþ ve her iki tarihi yapýnýn restorasyonuna 2011 

Mali Yýlý Yatýrým Teklif Programý'nda yer verildiðini 

bildirmiþtir. 

Kültür ve Turizm Bakanlýðý Telif Haklarý ve Sinema Genel 

? Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü ticaret sicil harçlarýnýn yüksek olmasý 

sebebiyle üyelerimizin maðdur olduðu yönündeki talebimizi Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi 

Baþkanlýðý'na ilettiðini belirtmiþ ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan söz konusu talebin kanun 

deðiþikliði veya Bakanlar Kurulu kararý ile düzenlenebileceðini bildirmiþtir. Bu çerçevede odamýz 

tarafýndan bölge milletvekillerimiz nezdinde yapýlan giriþim sonucu Muðla Milletvekili Dr. Ali Arslan 

konuyla ilgili yasa teklifi çalýþmasýna baþlamýþtýr.
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2.2.3  2007-2008 Yýlý Vergi Ödül Töreni

2007-2008 Yýlý Vergi Ödül Töreni 10.Nisan.2010 tarihinde Paloma Yasmin Otel`de Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliði Baþkaný Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu`nun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. 

Muðla Ýline baðlý Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý, Bodrum Ticaret Odasý, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý, 

Marmaris Ticaret Odasý, Milas Ticaret ve Sanayi Odasý ve Deniz Ticaret Odalarý'nýn katýlýmcý olduðu ve 

Muðla Vergi Dairesi ile ortaklaþa düzenlediði 2007-2008 yýllarýný kapsayan vergi ödül töreninde ödül 

alan kurum ve þahýslara vergi ödül plaketleri daðýtýlmýþtýr.

TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Muðla Milletvekili Mehmet Nil Hýdýr'ýn konuþmalarýnýn 

ardýndan Muðla`daki ticaret odalarýnca Hisarcýklýoðlu`na Bodrum halýsý hediye edilmiþ ve vergi 

sýralamasýnda dereceye girenlere plaketleri verilmiþtir.

8 Mart Dünya Kadýnlar Günü

Fethiye Belediyesi Kadýn Meclisi tarafýndan 8 
Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinlikleri 
kapsamýnda yapýlan toplantýda, odamýz Genel 
Sekreteri Füsun Þahin tarafýndan Kadýn 
Giriþimciler Kurulu (KAGÝK) çerçevesinde 
sunulan destekler hakkýnda kadýn giriþimcileri 
bilgi verilmiþtir. 
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2.2.6  Ankara'da Fethiye Tanýtýmý

Genel kuruldan bir gün önce TOBB Ýkiz Kuleler'de 

kayýt iþlemlerinin yanýsýra odalar ve borsalar 

açtýklarý stantlarda þehirlerinin ve ürünlerinin 

tanýtýmýný gerçekleþtirdiler. Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odasý katýlýmýn yoðun olduðu stant 

alanýnda açtýðý stantta Fethiye tanýtým broþürleri, 

Makri dergisi ve yeni çýkan Fethiye tanýtým filmini 

daðýttý.TOBB tarafýndan ücretsiz tahsis edilen 

stantlarda özellikle Fethiye standýna yoðun ilgi 

oldu. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen iþ 

adamlarýna Fethiye hakkýnda bilgiler verilen 

stantta, özellikle Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý 

tarafýndan yaptýrýlan Faces & Places Fethiye tanýtým 

filmi büyük beðeni topladý. 

2.2.5  TOBB  65. Genel Kurul Toplantýsý

21-22.Mayýs.2010 tarihlerinde TOBB'un 65. 

Genel Kurulu, Baþbakan Recep Tayip Erdoðan, 

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, CHP MYK 

Üyesi Tekirdað Milletvekili Faik Öztrak, 

Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný Ali 

Babacan, Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, Sanayi 

ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Devlet Bakaný 

Cevdet Yýlmaz, sivil toplum örgütü temsilcileri 

i le  delegeler in kat ý l ýmýyla Ankara'da 

gerçekleþtirilmiþtir.

Türkiye'nin dört bir yanýndan TOBB delegelerinin katýldýðý genel kurula Fethiye'den FTSO Yönetim 

Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, TOBB delegeleri Arif Eray Eþençayý, Hamit Milaslýoðlu, Mete Ay, Ramazan 

Duran, Ruhi Özgün ve Genel Sekreter Füsun Þahin katýlmýþtýr.

Fethiye stand n  birçok iþ a am n n
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Muðla ili odalarý 

geniþletilmiþ olaðanüstü meclis toplantýsý 

12.Temmuz. 2010'de Ortaca Sarýgerme Hilton 

Otel'de gerçekleþtirilmiþtir. TOBB Baþkaný Rifat 

Hisarcýklýoðlu'nun katýldýðý toplantýda Muðla ili 

ticaret ve sanayi odalarý, ticaret odalarý, deniz ticaret 

odalarý, ticaret borsasý meclis baþkanlarý, yönetim 

kurulu baþkanlarý ile meclis üyeleri de hazýr bulundu.

Muðla ili odalarý adýna bir konuþma yaparak ilin sorunlarýný aktaran Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý 

Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ, ihracatta önemli kalemleri oluþturan mermer, yaþ meyve ve 

sebzelerin hýzlý ve ekonomik bir þekilde taþýnabilmesine olanak saðlayacak olan Aydýn-Çine-Yataðan-

Güllük demiryolu güzergâhý projesinin yaþama geçirilmesi gerektiðini vurguladý. Baþkan Karakuþ, 

Muðla ilinin turizmle iþtigal eden sahil kesimi ve madencilik ve tarýmla iþtigal eden iç kesim olmak üzere 

iki bölgeye ayrýldýðýný, bu durumun gelir daðýlýmýnda dengesizliðe yol açtýðýný belirterek teþvik 

sisteminin il bazýnda deðil, sektörel bazda verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Ayrýca kýyý kesimleri 

oluþturan turizm bölgelerinde yaz ve kýþ aylarýnda nüfus yoðunluðunun çok farklý olduðuna dikkat 

çekerek belediyelerin merkezi hükümetten aldýðý payýn bu durum dikkate alýnarak yeniden 

düzenlenmesi gerektiðini belirtti.

Toplantýda konuþan TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, sorunlarýný çözme ve birlikte hareket etme 

konusundaki baþarýlarýndan dolayý Muðla odalarýný tebrik etti. Hisarcýkloðlu ayrýca toplantýya katýlan 

üyelerin sorularýný cevapladý. Vergi borcu ve zincir maðazalar hakkýnda gelen sorularý yanýtlayan 

Hisarcýklýoðlu, zincir maðazalarýn küçük esnafý, dolayýsýyla toptancýyý yok ettiðini, dünyanýn hiçbir 

yerinde serbest piyasa ekonomisi de olsa kuralsýzlýk olmadýðýný, rastgele deðil, bölgedeki nüfusa göre 

maðaza açýlmasý gerektiðini ve perakendecilik sektörünü düzenleyen yasanýn çýkmasý için siyasilere 

baský yapýlmasýnýn altýný çizdi. 

2.1.7  Muðla Odalarý Geniþletilmiþ Olaðanüstü Meclis Toplantýsý  
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Babadað teleferik projesinin kamuoyuna duyurulmasý amacýyla gerçekleþtirilen piknikte Ticaret ve 

Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, Babadað'ýn Fethiye turizmi içindeki önemi ve 

potansiyeline deðinerek Babadað teleferik projesinin 2010 yýlý sonunda ihale aþamasýna geleceðini 

beklediklerini ifade etti. “Biz bu projenin hayata geçmesini çok istiyoruz. Burada bulunan tüm 

katýlýmcýlarýn da ayný istek ve kararlýlýk içinde olduklarýný görüyoruz. Fethiyeliler olarak üstümüze düþeni 

yapmaya hazýrýz. Bu kararlýlýðýmýzý ve isteðimizi buradan tüm Fethiye kamuoyuna ve konu ile ilgili 

yetkililere iletmek istiyoruz” dedi.

2.2.9  Denizli Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantýsý

 13.Þubat.2010 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantýsýna Devlet Bakaný ve Baþbakan 

Yardýmcýsý Ali Babacan baþkanlýðýnda Denizli'de yapýldý. Ekonomik geliþmelerin bölgesel ve yerel 

düzeyde takip edilmesi, sorun ve potansiyellerin ilgili taraflarla istiþare edilmesi ve deðerlendirilmesini 

saðlayan söz konusu toplantý, Ýzmir, Aydýn, Muðla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uþak illerini de 

kapsayacak þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya, bakanlarýn yanýsýra, merkezi ve mahalli kamu 

idareleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve meslek örgütlerinin temsilcileri katýlmýþtýr. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantýsýna odamýzý temsilen Yönetim Kurulu Baþkaný Akif ARICAN 

katýlmýþtýr. Toplantýda, Dalaman'dan Londra ve Ankara'ya direkt sefer olmamasý sorunu hem rapor ile 

hem de sözlü olarak iletilmiþtir. Ayrýca büyük maðazalar yasa tasarýsýnýn bir an önce yasalaþmasý, Türkiye 

Kalkýnma Bankasý teþviklerinden daha çok iþletmenin yararlandýrýlmasý, her þey dahil sisteminin 

kontrolsüzlüðü ve ülkemizdeki iþçi maliyetlerinin, SGK primlerinin ve vergi oranlarýnýn yüksekliði 

konularýnda hazýrladýðýmýz raporlar ilgili bakanlara sunulmuþtur. 

2.2.8.  Babadað Teleferik Projesinin Yapýmý Ýçin Kamuoyu Oluþturulmasý 

4.Ekim.2010 tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasý meclis üyeleri ve Fethiye protokolü için 

Babadað'ýn bin 700 metrelik zirvesinde piknik 

düzenlendi. 

D ü n y a n ý n  e n  ö n e m l i  y a m a ç  pa r a þ ü t ü  

merkezlerinden Babadað'daki etkinliðe Fethiye 

Kaymakamý Mehmet Ali Karatekeli, Ýlçe Jandarma 

Komutaný Binbaþý Halil Özçelik, Ölüdeniz Belediye 

Baþkaný Keramettin Yýlmaz, FTSO Yönetim Kurulu ve 

Meclis üyeleri katýldý.

Akif Arýcan : “Biz bu projenin hayata 
geçmesini çok istiyoruz. Burada bulunan tüm 
katýlýmcýlarýn da ayný istek ve kararlýlýk içinde 
olduklarýný görüyoruz. Fethiyeliler olarak 
üstümüze düþeni yapmaya hazýrýz. Bu 
kararlýlýðýmýzý ve isteðimizi buradan tüm 
Fethiye kamuoyuna ve konu ile ilgili 
yetkililere iletmek istiyoruz” dedi.
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2.2.10  Deprem Haftasý Etkinlikleri

    

Deprem Haftasý dolayýsýyla Fethiye'deki sigorta acentelerinin, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ve Fethiye Belediyesi iþ birliði 

ile düzenlenen Fethiye'nin Deprem Riski ve Doðal Afet 

Sigortalarý Kurumu konulu konferans 1-7.Mart.2010 tarihinde 

yapýlmýþtýr. Konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Üniversitesi 

Jeoloji Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Oðuz 

Gündoðdu, Bakýrköy Belediyesi Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü 

Genel Koordinatörü Özden Iþýk, Ankara Sigorta Yangýn 

Sigortalarý Müdürü Sevil Çepi ve Doða Hareketleri Araþtýrma 

Derneði Baþkaný Fuat Aðalday katýlmýþtýr.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen söz konusu konferansa yerel düzeyde Fethiye 

Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn yaný sýra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odasý yöneticileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile vatandaþlar katýlmýþtýr. 

Açýþ konuþmasýný yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Sigorta Acenteleri Muðla Ýl Delegesi Fatma 

Özrendeci, günümüz dünyasýnda önemli bir yere sahip olan sigortacýlýk sektörünün ülkemizde de 

geliþen bir sektör haline geldiðini belirterek sigorta kavramý üzerinde durmuþtur. Konferansa katýlan 

konuþmacýlar, depremlerin oluþturduðu ekonomik yýkýmý azaltmak üzere kurulan DASK ve zorunlu 

deprem sigortalarý hakkýnda bilgi aktarmýþtýr. 

Ayrýca, gelecek kuþaklarý depreme karþý bilinçlendirmek, olasý bir 

depreme karþý topluma hazýrlýklý ve sorumluluk sahibi bireyler 

kazandýrmak amacýyla 1 - 7 Mart Deprem Haftasý çerçevesinde 

Fethiye Belediyesi ve odamýzýn 14 Nolu Bilgi ve Ýletiþim Ýle Finans ve 

Sigortacýlýk Faaliyetleri Meslek Komitesi iþ birliðinde ödüllü resim 

yarýþmasý düzenlemiþtir.



Ýlköðretim öðrencilerinin katýlýmlarýyla düzenlenen resim yarýþmasýnda ilk üçe giren öðrencilerimizden 

birinci olana mini dizüstü bilgisayar, ikinci olan öðrencimize dijital fotoðraf makinesi, üçüncü olan 

öðrencimize ise dijital sesli Ýngilizce ve Türkçe sözlük odamýz ve Kýzýlay iþ birliðinde hediye edilmiþtir.

Dereceye giren öðrenciler :
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2. Barýþ YAÞAR

(Yunus Nadi Ýlköðretim Okulu)

3. Selin HASAR

(Özel Fethiye Ýlköðretim Okulu)

1. Ýremsu ÖLMEZ

 (Merkez Atatürk ilköðretim Okulu)

2.2.11 TOBB Konsey Toplantýsý'nda Fethiye'nin Sorunlarý Dile Getirildi

TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konseyi toplantýsý, TOBB Baþkaný M. Rýfat Hisarcýklýoðlu ve Yönetim 

Kurulu üyeleri ile Konsey Baþkaný Nafi Güral ve Konsey üyelerinin katýlýmýyla, 8.Ekim.2010 Cuma günü 

TOBB'da gerçekleþtirilmiþtir. Önceki toplantýlarýn deðerlendirilmesi yapýlarak sektör sorunlarýnýn 

tartýþýldýðý toplantýda, Konsey üyesi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan 

tarafýndan Fethiye'nin sorunlarý ve çözüm önerileri dile getirilmiþtir.

2.2.12  Alternatif Turizm Etkinliklerinin Koordinasyonu ve Entegrasyonu Paneli

22.Ekim.2010 tarihinde Þehit Fethi Bey Ýlköðretim Okulu'nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ali 

Boða'nýn oturum baþkanlýðýnda, Alternatif Turizm Etkinliklerinin Koordinasyonu ve Entegrasyonu 

konulu panel gerçekleþmiþtir.

Söz konusu panele konuþmacý olarak Muðla Ticaret Borsasý Baþkaný Hayati Nizamoðlu, Muðla 

Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Metin Kozak, Kültür ve Turizm Bakanlýðý 

Araþtýrma ve Eðitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, TURSAB'ni temsilen Hikmet Selçuk ve Alanya 

Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Gülçin Güner ve Turizm Uzmaný Zafer Cengiz katýlmýþlardýr. 

Açýþ konuþmasýnda odamýzýn Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, bölgemizin kongre, kültür, saðlýk, yat, 

yayla turizmi ve macera sporlarý gibi birçok alternatif turizm türünün gerçekleþtirilebileceði bir 

potansiyeli içinde barýndýrdýðýný, ancak bunu ortaya çýkartýp bir turizm markasý haline getirebilecek 

dinamiklerin bir türlü devreye giremediðini belirtmiþtir.



Oturum Baþkaný Müsteþar Ali Boða, bölgede 

giriþimcilik ruhunun geliþtirilmesi gerektiðini 

ifade etmiþ, otele ihtiyaç duyulduðunu, bunun 

için þehir merkezi içinde bulunan kamu 

binalarýnýn þehir dýþýnda çýkarýlmasý gerektiðini 

belirtmiþtir. Babadað'da hayalimizin teleferik 

projesinin gerçekleþtir i lmesi olduðunu 

vurgulayan Boða, kruvaziyer turizmi için ise 

Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi ve iskelenin 

yapýlmasý gerektiðini ifade etmiþtir.

2.2.13  16. Muðla Ýli Ortak Toplantýsý

10.Aralýk.2010 tarihinde, açýþ konuþmasýný Muðla Valisi Fatih 

Þahin'in yaptýðý 16. Muðla Ýli Ticaret Borsalarý, Ticaret ve 

Sanayi Odalarý ve Deniz Ticaret Odalarý Ortak Toplantýsý, 

Muðla Ticaret Borsasý'nýn ev sahipliðinde Muðla Valiliði'nde 

yapýlmýþtýr. 
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Toplantýya Muðla Valisi Fatih Þahin, Muðla Belediye Baþkan Vekili Yavuz Kayý, Muðla Üniversitesi Rektör 

Yardýmcýsý Ali Osman Gündoðdu, Tarým Ýl Müdürü Ahmet Dallý, Turizm Müdür Yardýmcýsý Filiz Mutlu, 

Muðla, Fethiye, Marmaris, Milas, Bodrum ticaret ve ticaret sanayi odalarýnýn baþkanlarý ve yönetim 

kurulu üyeleri ile ticaret borsasý baþkan ve yönetim kurulu üyeleri yanýnda oda ve borsalarýn meclis 

baþkanlarý katýlmýþtýr.

Açýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Muðla Valisi Fatih Þahin çok çalýþýlmasý gerektiðini ve Muðla'yý 

bulunduðu yerden daha ileri taþýma çabasý içinde olunmasý gerektiði belirtmiþtir. 

Toplantý kapanýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Hayati Nizamoðlu, Muðla ilinde bir laboratuvar açýlmasý 

ile ilgili bir talep olduðunu ve proje için GEKA'dan destek alýnabileceðini, ayrýca Muðla ilinde yapýlmasý 

planlanan havaalaný projesi ile ilgili herkesin destek vermesi gerektiði yönündeki görüþlerini dile 

getirmiþtir. Toplantý boyunca bölgenin önemli sorunlarý ve çözüm önerileri dile getirilirken, yapýlmasý 

gereken yatýrýmlar üzerinde de katýlýmcýlar görüþ alýþveriþinde bulunmuþtur.

Akif Arýcan : “Bölgemizin kongre, kültür, 
saðlýk, yat, yayla turizmi ve macera sporlarý 
gibi birçok alternatif turizm türünün 
gerçekleþtirilebileceði bir potansiyeli 
içinde barýndýrdýðýný, ancak bunu ortaya 
çýkartýp bir turizm markasý haline 
getirebilecek dinamikler bir türlü devreye 
giremediðini belirtmiþtir.”

Söz konusu panel ile Fethiye'deki alternatif turizm 

konusundaki potansiyel deðerlendirilmiþ ve alternatif 

görüþler ýþýðýnda Fethiye'yi bir turizm markasý haline 

getirecek dinamiklerin devreye sokulmasý gerektiði 

belirtilmiþtir.
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2.2.15  Türk -Yunan Medya Konferansý'na Katýldýk

Türk ve Yunan kamuoyunun yalan yanlýþ haberler ve demagojik 

yorumlar yüzünden gereksiz yere birbirine karþý kýþkýrtýlmasýný 

önlemek ve iki ülke arasýnda saðlam bir anlayýþ zemini oluþturmak 

amacýyla baþlatýlan Türk-Yunan gazetecileri iþ birliði çerçevesinde 

6. Türk-Yunan Medya Konferansý 17-19 Eylül tarihleri arasýnda 

Ýzmir'de düzenlendi. 

2.2.14  16. Dünya Verimlilik Kongresi'ne Katýldýk

16. Dünya Verimlilik Kongresi, 2-5.Kasým.2010 tarihlerinde Antalya Belek'te 

gerçekleþtirildi.

Tüm dünyadan verimlilik merkezi yöneticileri ve uzmanlarýnýn, akademisyenlerinin, kamu kurumlarý, 

ulusal ve uluslararasý iþ dünyasýnýn katýldýðý 16. Dünya Verimlilik Kongresi, Yeni Yönelimlerim Eþiðinde 

Verimlilik : Toplumsal, Ekonomik ve Çevresel Sorumluluða Sahip bir Dünya Yaratmak ana temasýyla 

gerçekleþtirildi. Kongrede, dünyada sürdürülebilir verimlilik artýþýnýn nasýl saðlanabileceði konusu 

tartýþýldý.

Kongreye katýlan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, 16. Dünya 

Verimlilik Kongresini, sosyal, çevresel ve ekonomik verimlilik artýþlarýnýn gerçekleþmesi konusunda 

etkileþimli bir platform olarak tanýmlamýþtýr. Kongre çýktýlarýndan bölge olarak büyük fayda saðlanmasý 

gerektiðini ifade eden Arýcan, bütün dünyadan, konusunda uzman, sanayi, ticaret, turizm gibi farklý 

sektörlerin bir araya geldiðini ve kongrenin farklý deneyimlerin paylaþýldýðý etkileþimli bir atmosfer 

olduðunu belirtmiþtir. 

Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem 

Demirtaþ, Basýn Konseyi Baþkaný Oktay Ekþi ve Temas Grubu Üyesi Panagiotis Koliopanos`un yanýsýra 

Yunanistan Baþbakan Yardýmcýsý Theodoros Pangolos ve Devlet Bakaný Hayati Yazýcý'nýn katýlýmlarýyla 

gerçekleþtirilen toplantýda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan da hazýr 

bulundu.

Konferansýn ana temasý, iki ülke gazetecilerinin ortak bir birlik kurma projesinin tartýþmasý olmuþtur. 

Konferansýn 1. oturumunda Türk Yunan iliþkililerinin iyileþtirilmesinde medyanýn rolü, 2. oturumunda 

Türk Yunan iliþkilerinin iyileþtirilmesinde iþ iliþkilerinin rolü, 3. oturumunda Türk-Yunan medya derneði-

birliði kurulmasý, 4. oturumunda Türk Yunan iliþkilerinin iyileþtirilmesinde akademi, STK ve sanat 

etkinliklerinin rolü konularý tartýþýlmýþtýr. 

Konferansta Türk Yunan iliþkilerinin iyileþtirilmesinde iþ iliþkilerinin rolü çerçevesinde Yönetim Kurulu 

Baþkaný Akif Arýcan, karþýlýklý ticaretin artmasý için iki ülke iþ adamlarýnýn ziyaretlerini daha da 

kolaylaþtýracak adýmlarýn atýlmasý özellikle Türk iþ adamlarýnýn yaþadýðý vize probleminin çözülmesi 

gerektiðini iletmiþ ve Yunanistan'daki yasal çerçevenin Türk iþ adamlarýnýn yatýrým yapmasýný 

engellediðini bunlarýn kaldýrýlmasý halinde Türk iþ adamlarý Yunanistan'da yatýrým yapabileceðini 

vurgulamýþtýr.
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2.2.16  VI. Ticaret ve Sanayi Þurasý'na Katýldýk

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmlarýyla 

2.Kasým.2010 tarihinde VI. Ticaret ve Sanayi Þurasý 

Ankara'da gerçekleþmiþtir. Þura'ya Baþbakan Yardýmcýsý Ali 

Babacan ile Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, TOBB 

ticaret ve sanayi odalarý konsey üyeleri katýlmýþlardýr. 

Þurada odamýzý, Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan temsil 

etmiþtir ve ilçemizin aþaðýda belirtilen iki temel sorunu 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a sunulmuþtur. 

1. Kayaköy'ün restorasyonunun yapýlarak ekonomiye ve tarihi mirasýmýza kazandýrýlmasý.

2. Fethiye'ye kurvaziyer liman yapýlmasý.

2.2.17  Turizmin Ticaret Sektörüne Etkileri PanelineKatýldýk

22.Temmuz.2010 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan düzenlenen Turizmin Ticaret 

Sektörüne Etkileri: Kýyý ve Kültür Turizminin Bölge Ekonomisine Yansýmalarý konulu panele Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odasý'nda Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilmiþtr.

Panele Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak, Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, 

TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, oda ve borsa baþkanlarý ile turizm ve 

iþ dünyasýndan çok sayýda temsilci katýlmýþtýr. Söz konusu panelde Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan 

panelist olmuþtur. 

Turizmin ticaret etkilerinin tartýþýlmasý amacýyla gerçekleþtirilen panelde 

Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 

turizme yönelik faaliyetleri hakkýnda bilgiler vermiþ ve Kültür ve Turizm 

Bakanlýðý tarafýndan yürütülen 2023 Turizm Stratejisi'nde Bakanlýk 

tarafýndan önerilen Ulusal Turizm Konseyi Modeli'nin bir an önce hayata 

geçirilmesi konusuna dikkat çekmiþtir.

Yönetim kurulu Baþkaný Akif Arýcan,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 
yürütülen 2023 Turizm Stratejisi'nde 
Bakanlýk tarafýndan önerilen Ulusal Turizm 
Konseyi Modeli'nin bir an önce hayata 
geçirilmesi konusuna dikkat çekmiþtir.
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2.2.18  Seyahat Acentelerinin Teminat Mektuplarý Ýçin Halkbank Ýle Protokol 

1618 sayýlý Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliði Kanunu'nun geçici 3. maddesine istinaden 

seyahat acentelerinin Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na verecekleri teminat mektuplarý konusunda 

odamýzca yapýlan çalýþmada bankalardan teklif alýnarak en uygun faiz oranýnda teminat mektubu 

kullanýmý saðlanmýþtýr. Bu çerçevede odamýza kayýtlý seyahat acentelerine yönelik en uygun koþullarda 

teminat mektubu kullandýran Halk Bankasý ile odamýz arasýnda 28.9.2010 tarihinde konuyla ilgili bir 

protokol imzalanmýþtýr.

2.2.19  Dünya Enduro Þampiyonasýna Sponsorluk 

Dünyanýn en ünlü Enduro yarýþçýlarýnýn kýyasýya rekabet 

ettikleri ve 8 ülkede düzenlenen Maxxis FIM Dünya 

Enduro Þampiyonasý'nýn bir ayaðý 4-5.Eylül.2010 

tarihinde Fethiye'de oluþturulan yepyeni motokros 

parkurlarýnda koþuldu. Bölgemizde alternatif turizm 

dallarýnýn geliþmesine katkýda bulunmak dolayýsýyla 

turizmi 12 aya yayma konusundaki amacýmýz 

doðrultusunda Dünya Enduro Þampiyonasý'na 

odamýzca sponsorluk desteði verilmiþtir. Odamýzca 

saðlanan sponsorluk desteði sebebiyle organizasyon 

komitesi tarafýndan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'na 

plaket verilmiþtir. 

Plaketler

Odamýzýn 16.Eylül.2010 tarihli meclis toplantýsýnda, 

Dünya Enduro Þampiyonasý'nýn Türkiye ayaðýnýn 

ilçemizde düzenlenmesine öncülük eden Serkan 

Özdemir'e, turizme katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi 

Meclis Baþkaný Mustafa Büyükteke tarafýndan sunuldu. 

Ayrýca düzenlediði eþek düðünü ile ulusal basýnýn 

dikkatini ilçemize çeken Yörük Müzesi sahibi Enver 

Yalçýn'a da turizme katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi 

Akif Arýcan tarafýndan sunuldu.

2.2.20  Bakanlara Fethiye'nin Sorunlarý Sunuldu

7.Aðustos.2010 tarihinde Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ve 1.Eylül.2010 tarihinde Çevre ve Orman 

Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun ilçemizi ziyaretlerinde odamýz tarafýndan hazýrlanan Fethiye sorunlar 

ve çözüm önerileri raporu bakanlarýmýza verilmiþtir.



54

2.2.22  Fethiye Sosyal Güvenlik Merkezi’nin  Açýlmasýna Destek 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri baþta olmak üzere tüm Fethiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki 

en küçük iþi için Muðla'ya gitmek zorunda kalmakta idi. Ýlçemizin Muðla iline uzaklýðý 135 km olup, SGK 

Muðla Ýl Müdürlüðü'ne gidip gelmek üyelerimizin bir gününe mal olmaktaydý. Bu kapsamda, tüm 

bunlar deðerlendirilerek SGK'nýn kendi mülkiyetindeki hizmet binasý inþaatý tamamlanýncaya kadar, 2 

yýl süresince, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, Þoförler Odasý, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odasý ve 

odamýzýn iþ birliðinde Fethiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü'nün bir an önce açýlmasý için bir 

hizmet binasý kiralandý ve kira bedelleri ortak olarak karþýlanmaya baþladý. Odamýzýn da içinde 

bulunduðu sivil toplum örgütlerinin desteði ile SGK ilçemizde de hizmet vermeye baþlamýþtýr.

2.2.23  Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporlarý 

Odamýzýn ve sektörlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 

nezdinde çözülebilecek sorunlarý ve çözüm önerileri 

hakkýnda bir rapor hazýrlanarak 22.10.2010 tarihinde 

odamýzý ziyarete gelen Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 

Müsteþarý Sayýn Ali Boða'ya yazýlý olarak elden teslim 

edilmiþtir. Söz konusu raporda, aþaðýda konu baþlýklarý 

verilen sorunlar dile getirilmiþ ve bu sorunlara iliþkin 

çözüm önerileri sunulmuþtur:

      

2.2.21  Fethiye Hali'nin Bulunduðu Alana AVM Yapýlmasý Hakkýndaki Odamýz Görüþü Fethiye 

Belediyesine Sunuldu 

Fethiye Hali'nin bulunduðu alana alýþveriþ merkezi (AVM) yapýlýp yapýlmamasý hususu oda meclisi 

toplantýlarýnda birçok defa tartýþýlmýþ ve þehir plancýsýndan oluþan uzman görüþüne baþvurulmuþtur. Bu 

kapsamda Fethiye Hali'nin bulunduðu alana alýþveriþ merkezi yapýlmasýnýn, ilçemizin mevcut ekonomik 

ve ticari hayatýna zarar vereceði düþünülerek oda görüþümüzü destekleyen Þehir Plancýsý Hakan 

Mutlu'nun görüþü 2010 yýlýnýn eylül ayýnda Fethiye Belediye Baþkanlýðý'na iletilmiþtir. Hazýrlanan görüþe 

göre þu sonuçlar ve öneriler çýkmýþtýr:

 1. Belediye AVM'lere yönelik nazým planla kararlar üretilmeli.

2. Þehir içi trafiðinde yapacaðý yýðýlmalar gözönüne alýnmalý.

3. Her semt için kotalar oluþturulmalý.

4. Turizm beldesi olan bir yerin yerel deðerleri  mutlaka korunmalý ve tedbirler alýnmalý.

Fethiye Hali'nin bulunduðu alana alýþveriþ 

merkezi yapýlmasýnýn, ilçemizin mevcut 

ekonomik ve ticari hayatýna zarar vereceði 

düþünülerek oda görüþümüzü destekleyen Þehir 

Plancýsý Hakan Mutlu'nun görüþü 2010 yýlýnýn 

eylül ayýnda Fethiye Belediye Baþkanlýðý'na 

iletilmiþtir. 



2.2.24  GEKA Organlarýnda FTSO'nun da Yer Almasý 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn 

yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak, bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, bölgeler arasý ve bölge içi 

geliþmiþlik farklarýný azaltmak amacý ile kurulan, Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) bölgenin 

kalkýnmasýnda en önemli aktörlerden biri haline gelmiþtir. GEKA'nýn bu amaçlarýný gerçekleþtirmek 

konusunda iþ birliði yapabileceði en önemli aktörlerden olan odamýz da, yaklaþýk 3.500 üye sayýsý ile 

geniþ bir kesim temsil etmekte ve bölgesel kalkýnmanýn ve refahýn saðlanmasý konusunda çeþitli 

çalýþmalar yürütmektedir. Gerek odamýzýn, gerekse ajansýn paralel amaçlarý doðrultusunda iþ birliði 

yapmasýndan doðacak sinerji ile bölgesel geliþmeye önemli katkýlar saðlanacaðý þüphesizdir. Bu 

kapsamda, Güney Ege Kalkýnma Ajansý'nýn Kalkýnma Kurulu'nda odamýza da yer verilmesi hususunda 

2010 yýlý içinde, odamýz gerekli giriþimlerde bulunmuþtur.
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Sanayi ve ticaret il müdürlüklerindeki teþkilatlanma.

Odalarýn küçük ve orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaç duyduðu bilgi ve danýþmanlýk 

hizmetlerini sunmak konusunda geliþtirilmesi.

Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi programýnýn bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliði.

 Ticaret sicil harçlarýnýn yüksekliði.

Merkezi Tüzel Kiþilik Bilgi Sistemi programýnýn, ticaret sicili memurluklarýnýn ihtiyaçlarý 

doðrultusunda  geliþtirilmesi.

Ticaret sicil harçlarýnýn ticaret sicili memurluklarý tarafýndan tahsil edilememesi.

Ýþyeri envanteri.

Giriþimcilik yetkinliðinin artýrýlmasý,

1

2

3

4

5

6

7

8



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý'nda gerçekleþtirilen toplantýya, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ali 

Boða, KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan, Vali Yardýmcýsý Mestan Yayman, FTSO Yönetim Kurulu Baþkaný 

Akif Arýcan, KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Tüysüz, Þoförler Odasý Baþkaný Ýbrahim Tarým, Muðla 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Þükrü Ayyýldýz, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Haydar Ökten, KOSGEB 

Aydýn Merkez Müdürü Turgut Gözen ve ilçedeki iþletme sahipleri katýldý. Toplantýda KOSGEB destekleri 

ve iþletmelerin izlemesi gereken yollar anlatýldý. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ali Boða toplantýdaki konuþmasýnda ülkedeki iþsizlik sorunu ve 

küresel ekonomik kriz üzerinde durdu. Türkiye'de iþsizlik sorunu olmadýðýný, tek sorunun niteliksizlik 

olduðunu anlatan Boða, iþsizlerin genelde 'her iþi yaparým' diyenlerden oluþtuðunu açýkladý. Artýk 'her 

iþi yaparým' diyen deðil 'kendi iþimi en iyi yaparým' diyen eleman yetiþtirilmesi gerektiðini ýsrarla 

vurgulayan Boða, iþletmelere de kendilerini yenileme çaðrýsýnda bulundu. 

56

2.2.25  KOSGEB Bilgilendirme Toplantýsý 

KOSGEB'in 20'inci kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde 

ülke çapýnda gerçekleþtirilen KOSGEB'in yeni vizyonu ve yeni 

destek programlarýnýn tanýtým toplantýsý 17.Temmuz.2010 

tarihinde ilçemizde yapýldý. 

40'ý aþkýn ilde benzer toplantýlarýn 

yapýlacaðýný anlatan KOSGEB Baþkaný 

Mustafa Kaplan ise, KOSGEB olarak 

iþletmelere daha nitelikli destek olmak 

istediklerini söyledi. Bu baðlamda Muðla'ya 

KOSGEB müdürlüðü açýlacaðýnýn müjdesini 

veren Kaplan, artýk KOSGEB destekleriyle 

ilgili iþlemlerin Aydýn yerine Muðla'dan 

gerçekleþtirilebileceðini kaydetti. KOSGEB 

olarak sadece imalatçýlara deðil hizmet 

sektöründeki  KOBÝ ' lere de destek 

olacaklarýný ifade eden Kaplan, artýk 

iþletmelere özel destek vereceklerinin altýný 

çizdi. 

Konuþmalarýn sonrasýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ali 

Boða ile KOSGEB Baþkaný Mustafa Kaplan'a FTSO Yönetim Kurulu 

Baþkaný Akif Arýcan tarafýndan plaket takdim edildi.



2.2.26  Odamýz Dünya Turizm Fuarlarý'nda

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý 2010 turizm sezonu öncesi ilçemizi yurtdýþýnda düzenlenen 5 fuarda 

tanýttý. 12-17. Ocak. 2010 Utrecht Turizm Fuarý, 17-20. Þubat. 2010 BIT Milano Turizm Fuarý, 10-14. Mart. 

tarihleri arasýnda Almanya'da Berlin Turizm Borsasý, 15-18. Mart. 2010 tarihlerinde Amerika Birleþik 

Devletleri'ndeki Cruise Shipping Miami ve 17-20. Mart. 2010 tarihleri arasýnda Rusya'da gerçekleþen 

Moskova Turizm Fuarý'nda Fethiye baþarýyla tanýtýlmýþtýr.

Berlin Turizm Fuarý'na 185 ülkeden katýlým olup organizasyon 300 bin kiþiyi aðýrlamýþtýr. TC Kültür ve 

Turizm Bakanlýðý tarafýndan açýlan Türkiye standý kapsamýnda yer alan odamýz Fethiye bölgesini Çalýþ, 

Ölüdeniz ve Göcek olarak tanýtmýþtýr. Cruise Shipping Miami organizasyonu kruvaziyer turizmine 

yönelik olup fuarý 1 milyon kiþi ziyaret etmiþtir.
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2.2.27  Fethiye Sanayi ve Ticaret Fuarý

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde 

Marmaris Fuarcýlýk ve Organizasyon tarafýndan 

Fethiye'de ilk defa gerçekleþtirilen Ticaret ve Sanayi 

Fuarý Fethiye Salý Pazarý meydanýna 2 bin metre karelik 

alana çadýr kurularak 14-17.Nisan.2010 tarihleri 

arasýnda 35 ayrý sektörden 92 katýlýmcý ile baþarýyla 

tamamlanmýþtýr.

Fethiye Kaymakam Vekili Dalaman Kaymakamý Ahmet 

Deniz, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Fethiye 

Garnizon Komutaný Binbaþý Halil Özçelik, Fethiye 

Emniyet Müdürü Harun Drama, siyasi parti baþkanlarý 

ve oda baþkanlarýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilen 

açýlýþta konuþma yapan odamýzýn Yönetim Kurulu 

Baþkan ý  Ak i f  A r ý can ,  dünyada  t i c a re t i n  

serbestleþmesine yönelik eðilimlerin de etkisiyle 

fuarlarýn öneminin her geçen gün arttýðýna deðinerek, 

ticari hareketliliðe fazlasýyla ihtiyaç duyulduðu bu 

dönemde, düzenlenen Fethiye Sanayi ve Ticaret Fuarý' 

nýn ilçe ekonomisinin canlanmasý ve ivme kazanmasý 

açýsýndan büyük önem teþkil ettiðini vurguladý.



59

11-14.Þubat.2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul`da 

düzenlenen EMITT 2010 fuarýnda Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odasý Fethiye'deki turizm ile ilgili taraflarý bir 

araya getirerek güçlü bir sinerji ile Fethiye'nin 

tanýtýmýný gerçekleþtirmiþtir.

11.Þubat.2010 Perþembe günü açýlýþýný Turizm Bakaný 

Ertuðrul Günay'ýn yaptýðý EMITT 2010 fuarýnýn ilk 

gününde turizm profesyonelleri yerlerini aldý. Konuk 

ülkenin Mýsýr olduðu dünyanýn ve ülkemizin en önemli 

fuarlarýndan biri olan fuarda ilk gününden itibaren 

Fethiye standý tasarýmýyla damgasýný vurdu ve büyük 

ilgi gördü.

Tarihinde ilk defa bir turizm fuarýna belediyeler, sivil toplum örgütleri ve dernekler iþbirliðinde katýlan 

Fethiye, EMITT'in ilk gününde birçok turizm profesyonelinin ziyaretine uðradý. Türkiye çapýndan 100'e 

yakýn il, ilçe ve beldenin katýldýðý EMITT 2010 Fuarý'nda Fethiye, en iyi ekip kategorisinde ödül almýþtýr.

2
42 m 'lik özel tasarlanan Fethiye standýnda Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz Belediyesi, Göcek Belediyesi, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý, Deniz Ticaret Odasý Fethiye Þubesi, Ölüdeniz Turizm Geliþtirme 

Kooperatifi, Çalýþ Turizm ve Tanýtma Derneði'nin yanýsýra alternatif turizm ve seyahat acenteleri, Fethiye 

otelleri yerlerini aldýlar. Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Çalýþ olarak tek çatý altýnda yapýlan tanýtýmda, ilk gün 

Fethiye standý ünlüler ve bürokratlar tarafýndan ziyaret edildi.

Tarihinde ilk defa bir turizm fuarýna 
belediyeler, sivil toplum örgütleri ve 
dernekler iþbirliðinde katýlan Fethiye, 
EMITT'in ilk gününde birçok turizm 
profesyonelinin ziyaretine uðradý. Türkiye 
çapýndan 100'e yakýn il, ilçe ve beldenin 
katýldýðý EMITT 2010 Fuarý'nda Fethiye, en 
iyi ekip kategorisinde ödül almýþtýr.

2.2.28  Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý (EMITT)
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2.2.29  Milas Tarým Fuarý

4.3.2010 günü, Milas Belediyesi ve EXPO Link Fuarcýlýkla birlikte 25 oda tarafýndan desteklenen Milas 1. 

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý, düzenlenen törenle açýldý.

Muðla Valisi Ahmet Altýparmak, Muðla AKP Milletvekili Mehmet Nil Hýdýr, Muðla CHP milletvekilleri 

Fevzi Topuz ve Ali Arslan, belediye baþkanlarý ve daire amirlerinin katýlýmlarýyla açýlan fuara halk yoðun 

ilgi gösterdi. Kadýn Giriþimciler Kurulu'na ayrýlan standa odamýz tarafýndan Fethiye'ye özgü adaçayý ve 

tahin daðýtýldý.

FTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Arýcan, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Kaya, Yönetim 

Kurulu Üyesi Ramazan Orak, odamýzýn Kadýn Giriþimci Kurulu Üyeleri Belma Aybek ve Ýlkay Sertel'in de 

katýldýðý 1. Milas Tarým Fuarý'nda ilçemiz en iyi þekilde tanýtýlmýþtýr.

2.2.30  EGEM Platformunda Fethiye 

Ege Bölgesi'nde bulunan 8 ilin (Afyon, Aydýn, Denizli, 

Kütahya, Ýzmir, Manisa, Muðla, Uþak) Ankara'daki 

derneklerinin bir araya gelerek oluþturduðu Egem 

Platformu'nun organize ettiði Ege Ýlleri 3. Tanýtým Fuarý ve 

Kültür Etkinlikleri 26-30 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda 

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi.

Geleneksel hale gelen fuarý yaklaþýk 30.000 kiþi ziyaret etti. Toplam 160 standýn yer aldýðý fuarda 
2

Fethiye'nin tanýtýmý, 50 m 'lik alanda odamýz ve Ölüdeniz Turizm Geliþtirme Kooperatifi iþ birliðinde 

yapýlmýþtýr. Düzenlenen fuara katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Muðla milletvekilleri ve 

bürokratlarý Fethiye standýný ziyaret ederek tanýtým çalýþmalarýný yerinde incelemiþtir. 50 metre karelik 

standa hem turizm tanýtýmý hem de yöremize ait ürünler sergilenmiþtir. Ziyaretçilere Fethiye posteri, 

tanýtým broþürü, Fethiye tanýtým CD'si daðýtýlýrken Fethiye domatesine, Fethiye balýna, Fethiye tahinine 

ve Fethiye lokumuna ilgi yoðun olmuþtur.
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2.2.31  Travel Turkey Fuarýnda Fethiye

 Fethiye, 9 - 12.Aralýk.2010 tarihlerinde Ýzmir'de gerçekleþen Travel 

Turkey fuarýnda Fethiye Turizm Altyapý Hizmetleri Birliði (FETAB) 

bünyesinde oluþturulan birliktelik ile temsil edilmiþtir. Bu birlikteliðin 

içinde yer alan odamýz, Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz Turizm Geliþtirme 

Kooperatifi, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði) Bölgesel 

Yürütme Kurulu, Fethiye Otelciler Birliði (FETOB), Ölüdeniz Belediyesi, 

Göcek Belediyesi, FETAB, MELSA ve Çalýþ Turizm ve Tanýtma Derneði fuar 

boyunca Fethiye tanýtým etkinliklerinde yer almýþtýr.

12 Aralýk Pazar günü sona eren fuarda toplam 16 ülkeden 500'den fazla 

katýlýmcý yer almýþtýr. Yunanistan'ýn yaný sýra Tunus, Suriye, Hýrvatistan, 

Güney Afrika, Etiyopya, Almanya, Kosova, Makedonya, KKTC, Irak, Ýtalya, 

Ürdün, Mýsýr ve Ýngiltere'den de 36 firma katýlmýþtýr.

Fuar boyunca profesyonellerin ve ziyaretçilerin 

yeni bir destinasyon olarak ilgisini çeken 

Fethiye'nin standýna yoðun ilgi gösterilmiþtir. 

Muðla Valisi Fatih Þahin, Muðla Kültür ve Turizm Ýl 

Müdürü Kamil Özer ve Fethiye Belediye Baþkaný 

Behçet Saatcý ve Ölüdeniz Belediye Baþkaný 

Keramettin Yýlmaz'ýn katýldýðý fuarda, Ölüdeniz 

Yarenler Grubu'nun gerçekleþtirdiði gösteriye ve 

Fethiye standýnda gerçekleþen kokteyle katýlýmcýlar 

ve ziyaretçiler büyük ilgi göstermiþlerdir.

Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz Turizm 
Geliþtirme Kooperatifi, TÜRSAB (Türkiye 
Seyahat Acenteleri Birliði) Bölgesel 
Yürütme Kurulu, Fethiye Otelciler Birliði 
(FETOB), Ölüdeniz Belediyesi, Göcek 
Belediyesi, FETAB, MELSA ve Çalýþ 
Turizm ve Tanýtma Derneði fuar boyunca 
Fethiye tanýtým etkinliklerinde yer almýþtýr.
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2.2.32  FTSO Yönetimi Üyeler ile Birlikte

FTSO Yönetim Kurulu toplantýlarý 17.8.2010 tarihinde 

Çalýþ turizm ve Tanýtma Derneði'nin ev sahipliðinde 

Çalýþ Aries Otel'de, 10.8.2010 tarihinde Paspatur 

Güzelleþtirme Derneði'nin iþ birliðinde Fethiye 

Bananas Bar'da ve 3.8.2010 tarihinde Ölüdeniz 

Turizm Geliþtirme Kooperatifi'nin ev sahipliðinde 

gerçekleþtirilmiþtir. Bölge esnafýnýn katýldýðý 

toplantýlara o bölgenin sorunlarý ve çözüm 

önerilerinin tespiti amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda 

toplantýda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri 

için ilgili kurumlar nezdinde odamýzca yazýlý olarak 

giriþimlerde bulunulmuþtur.

2.2.33  Ziyaretler

Demokrat Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý 

Ufuk Söylemez'in Odamýzý Ziyareti 

6.5.2010

Muðla Valisi Fatih Þahin'in Odamýzý Ziyareti 

14.7.2010
Þoförler Odasý Baþkanýna Ziyaretimiz 

10.2.2010
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Belediye Baþkanýmýz Behçet Saatçý 

Meclis Toplantýmýza Katýldý 

15.4.2011

Esnaf ve  Sanatkarlar Odasý Baþkanýna 

Ziyaretimiz 

10.2.2010

Sabit ve Seyyar Pazarcýlar ve Manavlar 

Odasýna Ziyaretimiz 

10.2.2010

Fethiye Emniyet Müdürüne Ziyaretimiz 

11.8.2010



2.3 Bilgi  Danýþmanlýk ve Destek

2.3.1  Þirket Doktoru Projesi 

Bu denli mali baþarýsýzlýkla 

karþýlaþýlmasý iþletme sahiplerince çoðunlukla kendi 

dýþlarýndaki nedenlere (makro ekonomik durumun 

elveriþsizliði, faiz oranlarýnýn yüksek olmasý, kur, kriz vd) 

baðlanmaktadýr. Hâlbuki ayrýntýlý bir inceleme yapýldýðýnda 

mali baþarýsýzlýðýn temel olarak iþletme içi nedenlerden 

kaynaklandýðý görülmektedir. Bu sebeplerden en önemlisi de 

iþletme sahiplerinin yeterince araþtýrma yapmadan, sadece 

kulaktan dolma bilgilerle yatýrýma giriþmeleridir. Ayrýca 

yönetim hatalarý, iþletme yönetimi konusunda yetersiz bilgi 

ve yapýlanma eksikliði, yatýrýma yetersiz sermaye ile 

baþlanmasý gibi nedenler de baþarýsýzlýkta önemli rol 

oynamaktadýr. 

Odamýza üye iþletmelerin %80'i mikro KOBÝ niteliðindeki 

iþletmeler olup ne yazýk ki kuruluþlarýndan çok kýsa bir süre 

sonra tasfiye olmaktadýr. 

Fiyat Tahmini Hizmetleri 

Resmi kurum ve kuruluþlarýn satýn almalarýyla ilgili olarak açacaklarý ihale öncesinde, 4734 sayýlý Kamu 

Ýhale Kanunu'nun 9. maddesinde öngörülen yaklaþýk maliyetin tespiti amacýyla piyasa araþtýrmasý 

yapýlýr. Bu çerçevede odamýzca 2010 yýlýnda toplam 212 adet baþvuru yapýlmýþtýr.

64

2010 Aralýk ayýnda FTSO tarafýndan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Geliþim ve 

Uygulama Merkezi iþ birliðinde hazýrlanan Þirket Doktoru projesi hayata geçirildi. Söz konusu proje ile, 

iþletmelerin tasfiyesi sonucunu doðuran potansiyel nedenlerin daha baþýndan tespit edilerek iþletme 

sahip ve yöneticilerine düzeltici ve önleyici tedbirleri önerecek bir programýn geliþtirilmesi 

amaçlanmýþtýr. Þirket Doktoru, giriþimcilerin, kuracaklarý iþ için ne kadar hazýrlýklý olduklarýný, baþarý 

olasýlýklarýný ve geliþime açýk alanlarý ile bu alanlarý geliþtirmeye yönelik bir yol haritasý sunmaktadýr. 

2.3.2  2009 - 2010 Yýllarý Arasýnda Üyelere Yönelik Bilgi ve 

Danýþmanlýk Hizmetleri

2010 yýlýnda yelerimize yönelik hukuk müþavirliðimizce toplam 

158 adet danýþmanlýk hizmeti verilmiþtir.

Proje ile, iþletmelerin tasfiyesi 
sonucunu doðuran potansiyel 
nedenlerin daha baþýndan tespit 
e d i l e r e k  i þ l e t m e  s a h i p  v e  
yöneticilerine düzeltici ve önleyici 
tedbirleri önerecek bir programýn 
geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr.
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2.3.4.  Tekel Ruhsatý Ýþlemleri Ýçin FTSO Yetkilendirildi

Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK) mevzuatý uyarýnca, tütün mamulü ve alkollü içki 

satýcýlarý tarafýndan yapýlacak satýþ belgesi baþvurularýnýn TAPDK tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. 

1 2Krom, Taþ Ocaðý ve Mermer;  Hazýr Beton, Plastik Pencere ve Kapý, Ýç Dekorasyon 
3
 Gübre imalatý

2.3.5  Kapasite Raporlarýnýn Sektörlere ve Yýllara Göre Daðýlýmý

2.3.5  Kapasite Raporu Hizmetleri 

Kapasite raporlarý sanayi sicil belgesi almak, teþvik, kota, tahsis, 

ihaleler ile bazý belgelerin alýnmasý, gýda siciline kaydolunmasý, 

ithalat ve ihracatla ilgili iþlemlerde kullanýlmak gibi amaçlarla 

düzenlenir. Bu nedenlerle her geçen gün kapasite raporlarýnýn 

önemi artmaktadýr.

Ancak baþvurularýn Kurum mevzuatý çerçevesinde deðerlendirilmesi ve 

ilgililerine teslim ile düzenlenmiþ bulunan belgelere istinaden yapýlmasý 

gereken iþlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne baðlý yetkilendirilmiþ 

odalar tarafýndan da yürütülmesi hususunda TOBB ve TAPDK bir protokol 

imzalamýþtýr. Odamýzýn yönetim kurulunun giriþimleri ve yapýlan görüþmeler 

neticesi odamýzýn faaliyet alaný içinde bulunan tütün mamulü, alkol ve 

alkollü içki satýþý yapmak isteyen, mevzuata uygun baþvuru yapan ve belge 

düzenlenmesi için aranýlan þartlarý taþýdýðý anlaþýlan kiþilerin baþvurularýnýn 

odamýz tarafýndan alýnmasýna karar verilmiþ ve böylece odamýz 2010 yýlý 

içinde TAPDK tarafýndan yetkilendirilmiþtir. 
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2.3.6  Ekspertiz Raporu

Gýda maddelerinin tezgâh, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim 

yapmayýp elle üretim yapan ve ürünlerini doðrudan tüketiciye satan iþyeri statüsünde olan yerlere 5174 

sayýlý Kanun'un 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliði'nin 27. maddesi uyarýnca odamýz tarafýndan ekspertiz 

raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadýr.

Ekspertiz Raporu ile iþletmeler, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'ndan Gýda Sicil Belgesi ve baðlý bulunduðu 

ilçe belediye baþkanlýklarýndan Üretim Ýzni Belgesi'ni temin edebilirler.

Ekspertiz Raporlarýnýn Sektörlere ve Yýllara Göre Daðýlýmý

2.3.7  Ýþ Makinesi Tescil Ýþlemleri 

Yol inþaat makineleri ile benzeri tarým, sanayi, bayýndýrlýk, 

milli savunma ile çeþitli kuruluþlarýn iþ ve hizmetlerinde 

kullanýlan; iþ amacýna göre üzerine çeþitli ekipmanlar 

monte edilmiþ; karayolunda insan, hayvan, yük 

taþýmasýnda kullanýlamayan motorlu araçlar, iþ makinesi 

olarak tanýmlanmaktadýr. Tarým kesiminde kullanýlanlarýn 

dýþýnda kalan iþ makinelerinin tescili 

belirtilen esaslara göre 

odalara gerçekleþtirilmektedir.

ticaret, sanayi veya 

ticaret ve sanayi odalarýnca 

Yaþ Meyve ve 

Sebze Toptan 

Ticareti

Gýda Toplam

2008

2009 37

20

12

16

64

49

362010

Odamýzca 2010 yýlýnda 76 adet iþ makinesi tescil iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. Ýþ makinesi tescil 

iþlemlerinde bir önceki yýla oranla % 72,7 oranýnda bir artýþ gerçekleþtirilmiþtir. 
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Ýþ Makinesi Tescillerinin Yýllara Göre Daðýlýmý 

2.4   Ýþ Geliþtirme ve Eðitim

Üyelerimizin kurumsal geliþimlerine katkýda bulunmak ve 

eðitim ihtiyaçlarýný sürekli olarak karþýlayabilmek amacýyla 

2010 yýlýnda odamýzda Kalite ve Eðitim Birimi kurulmuþtur. 

KOSGEB'in Meslek Kuruluþu Proje Destek Programý 

kapsamýnda 2010 yýlýnda yapýlan tematik proje 

teklif çaðrýsý kapsamýnda odamýzca hazýrlanan 

Turizmde Ýnovasyon Esaslý Ýþ Geliþtirme Projesi'ne 

KOSGEB'in %50 oranýnda hibe desteði alýnmýþtýr. 

Turizmde Ýnovasyon Esaslý Ýþ Geliþtirme Projesi'nin 

amacý Fethiye'deki KOBÝ niteliðindeki turizm 

iþletmelerinin ulusal ve küresel rekabet güçlerinin 

farklýlaþma esaslý desteklenmesi ve Fethiye'nin 

özgün destinasyon konsepti çerçevesinde 

relansmanýnýn yapýlmasýdýr. Proje faaliyetlerine 

2011 yýlýnda baþlanmýþtýr. 

Kalite ve Eðitim Biriminin görevleri ve sorumluklarý arasýnda, üyelerinin ve oda personelinin tespit 

edilen eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere yýllýk eðitim planýný hazýrlamak, yýllýk eðitim planý 

çerçevesinde belirlenen eðitim faaliyetlerini gerçekleþtirmek ve deðerlendirmesini yapmak, oda 

organlarýnca ihtiyaç duyulan ve faaliyet alanýna giren eðitim baþlýklarýný araþtýrma yaparak ilgili 

organlarý bilgilendirmek ile oda üyelerinin eðitim ihtiyaçlarýný analiz etmek amacýyla anket çalýþmasý 

yapmak yer almaktadýr

2.4.1  Turizmde Ýnovasyon Esaslý Ýþ Geliþtirme Projesi ÝNOturizm Projesi

Turizmde Ýnovasyon Esaslý Ýþ Geliþtirme 
Projesi'nin amacý Fethiye'deki KOBÝ 
niteliðindeki turizm iþletmelerinin ulusal 
ve küresel rekabet güçlerinin farklýlaþma 
esaslý desteklenmesi ve Fethiye'nin özgün 
destinasyon konsepti çerçevesinde 
relansmanýnýn yapýlmasýdýr. 
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2.4.2  Eðitim

? Kalite Yönetim Sistemi Temel Eðitimi

28-29.Ocak.2010 tarihlerinde Yat Butik Hotel toplantý salonunda odamýz üyelerine ve çalýþanlarýna 

yönelik olarak Türk Standartlarý Enstitüsü eðitmenlerinden Ümmühan Özbey tarafýndan “Kalite 

Yönetim Sistemi Temel Eðitimi” verilmiþtir.

2 gün süren Kalite Yönetim Sistemi Temel Eðitimi ile katýlýmcýlara ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

standardý ve þartlarý aktarýlmýþtýr. Bu eðitim ile katýlýmcýlarýn iþletmelerinde sistemin kurulmasý ve 

geliþtirilmesi için gerekli çalýþmalarý baþlatmalarýna katkýda bulunmak amaçlanmýþtýr.

? Finansçý Olmayanlar Ýçin Finans Eðitimi

19-20.Þubat.2010 tarihlerinde Oda Yönetim Kurulu ve Oda Meclis üyelerine yönelik düzenlenen 

“Finansçý Olmayanlar Ýçin Finans Eðitimi” Ýzgören&Akýn Eðitim ve Danýþmanlýk Firmasý eðitmenlerinden 

Yeþim Özerol tarafýndan verilmiþtir.

Bu eðitim ile katýlýmcýlarýn finans konusunda temel bilgi ve kavramlarý edinerek, kendi þirketlerinde 

finans ile ilgili konularda adým atarken daha derin bilgi ile hareket etmelerini saðlamak ve 

uygulamalarla bilgileri gündelik kullanýma yönlendirmek amaçlanmýþtýr.

? Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Eðitimi

25-26.Þubat.2010 tarihlerinde odamýz Likya 

toplantý salonunda Türk Standartlarý Enstitüsü 

eðitmenlerinden Ümmühan Özbey tarafýndan 

verilen 2 günlük “Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi 

Eðit imi” odamýz üyeler inin kat ý l ýmý i le 

gerçekleþtirilmiþtir.

Bu eðitimde gýda üretim zincirinde bulunan herhangi 

bir kuruluþun, gýdanýn tüketimi esnasýnda güvenli 

olmasýný temin edebilmek için gýda üzerindeki 

güvenlik tehlikesini yönetmeye yönelik bir sistemin 

nasýl kurulacaðý ve yönetileceði konusunda 

bilgilendirilmesi amaçlanmýþtýr.
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?

22-23. Mart. 2010 tarihleri arasýnda, Denizli ABÝGEM (Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi) Ýþ Geliþtirme 

Müdürü Murat Mutlu Ünsal tarafýndan odamýzda 5 günlük “Giriþimcilik ve Kendi Ýþini Kurma Eðitimi” 

verilmiþtir.

Gerçekleþtirilen bu program ile kendi iþini kurmak isteyen giriþimcilere ihtiyaç duyduklarý danýþmanlýk 

hizmetlerini sunmak ve kendi iþinde ilerlemek isteyen kiþilere destek vermek amaçlanmýþtýr.

ABÝGEM tarafýndan düzenlenen 5 günlük eðitim boyunca katýlýmcýlara aþaðýdaki konularda bilgiler 

verilmiþtir.

  Giriþimcilik ve Kendi Ýþini Kurma Eðitimi

?  Ýþ planý, 

?  Pazarlama ve satýþ, 

?  Finans, 

?  Strateji, 

?  Bütçeleme ve muhasebe

22-23.Mart.2010 tarihlerinde odamýz üyelerine yönelik 

olarak Yat Butik Hotel toplantý salonunda düzenlenen 

kalite yönetim sistemi dokümantasyon eðitimi, Türk 

Standartlarý Enstitüsü eðitmenlerinden Sevgi Ölgün 

tarafýndan verilmiþtir.

Bu eðitimde TS EN ISO 9001:2008 Standardýna göre bir kalite yönetim sistemi kurmak ve uygulamak, 

sistemi sürekli iyileþtirmek isteyen kuruluþlara bu standardýn gerektirdiði dokümanlarýn 

hazýrlanmasýnda faydalanabilecekleri bilgileri saðlamak amaçlanmýþtýr.

? Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eðitimi



27.Mart.2010 tarihlerinde odamýz Likya toplantý 

salonunda Ýzgören & Akýn Eðitmen Akademisi 

Programý kapsamýnda eðitimini tamamlayan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri 

Füsun Þahin ve Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler 

personeli Oytun Yumþak tarafýndan odamýz 

üyelerine yönelik beden dili eðitimi verilmiþtir.

Bu eðitimde, karþýlýklý iletiþimde beden dilini daha 

etkili bir biçimde kullanmayý ve anlayýp yorumlamayý 

öðrenmek, söylenenlerin ve yapýlanlarýn gücünü, 

etkisini artýrarak taraflarýn daha iyi iþ birliði 

kurmasýný saðlamak amaçlanmýþtýr. 
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? Profesyonel Yönetim Becerileri Eðitimi

29-30.Nisan.2010 tarihlerinde odamýz üyelerine yönelik Yat Butik Otelde düzenlenen profesyonel 

yönetim becerileri eðitimi, Ýzgören&Akýn eðitim ve danýþmanlýk firmasý eðitmenlerinden Nebi Acar 

tarafýndan verilmiþtir.

Bu eðitimde, yöneticilik ve liderlik yaklaþýmýnýn birlikte kullanýlmasýnýn önemini aktarmak, bir sistem 

liderinde bulunmasý gereken özellikleri vurgulamak ve bir sistem lideri olarak katýlýmcýlarýn kurumlarýný 

daha güçlü bir noktaya nasýl ulaþtýrabileceklerinin bilgisini aktarmak amaçlanmýþtýr.

? Dikkat Vücudunuz Konuþuyor Beden Dili Eðitimi

Eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifikalarý ile birlikte Ahmet Þerif Ýzgören'in Dikkat Vücudunuz 

Konuþuyor kitabý hediye edilmiþtir.
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? Cankurtaran Eðitimi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ile Fethiye Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði (FETOB) iþ 

birliðinde düzenlenen cankurtaran eðitimi 10-15.Mayýs.2010 tarihleri arasýnda Ölüdeniz Alize Otel'de, 

Akdeniz Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði (AKTOB) eðitmenlerinden Sinan Duru ve Bülent Can 

Demirkaya tarafýndan verilmiþtir.

Bu eðitimde deniz, göl, yapay ve doðal tüm iç sularda, kýyýlarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleþik 

olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleþtirilebilecek su üstü ve su altý arama kurtarma çalýþmalarý 

ile bu çalýþmalar kapsamýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik çalýþmalar yapabilen cankurtaran 

yetiþtirmek amaçlanmýþtýr.

? Ýlk Yardým Eðitimi

15-16.Mayýs.2010 tarihlerinde odamýzýn Likya 

toplantý salonunda Muðla Ýl Saðlýk Müdürlüðü 

eðitmenlerinden Oðuzhan Akdeniz tarafýndan 

ilk yardým eðitimi verilmiþtir.

Ýlk Yardým Yönetmeliði'nin 16. maddesi 

uyarýnca tüm kurum ve kuruluþlarda istihdam 

edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata 

göre aðýr ve tehlikeli iþler kapsamýnda bulunan 

iþyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak 

üzere, bu yönetmeliðe göre yetkilendirilmiþ 

merkezden en az temel ilk yardým eðitimi 

sertifikasý almýþ ilk yardýmcýnýn bulundurulmasý 

zorunludur.

Bu eðitimde katýlýmcýlara ilk yardým konusunda temel bilgilerin verilmesi ve acil durumlarda hasta ve 

kazazedeye yaklaþým ve müdahale konusunda temel becerilerin kazandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
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?

23-24 Ekim 2010 tarihlerinde odamýz üyelerine yönelik temel insan kaynaklarý yönetimi eðitimi 

Ýzgören&Akýn eðitim ve danýþmanlýk firmasý eðitmenlerinden Zeki Eser tarafýndan verilmiþtir.

Söz konusu eðitimde organizasyonlarda insan kaynaklarý sistemi kurmanýn önemi, insan kaynaklarý 

süreçlerinde önemli rol oynayan personel seçme ve yerleþtirme, oryantasyon, görev tanýmlarýný 

belirleme, ücret yönetimi, performans yönetimi, iþ hukuku ve özlük haklarý konularý ile tüm bu 

süreçlerin nasýl uygulanabileceðinin aktarýlmasý amaçlanmýþtýr.

 Temel Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Eðitimi

? Dýþ Ticaret Eðitimi

27-28.Kasým.2010 tarihlerinde odamýz Meðri salonunda 

düzenlenen dýþ ticaret eðitimi Ýzgören&Akýn eðitim ve 

danýþmanlýk firmasý eðitmenlerinden Hakan Akýn tarafýndan 

verilmiþtir.

Bu eðitim ile katýlýmcýlarýn dýþ ticaret alanýndaki iþ imkanlarýný 

öðrenmeleri, dýþ ticaret ile ilgili temel teknik bilgilere sahip 

olmalarý ve merak ettikleri hususlara açýklýk getirilmesi 

amaçlanmýþtýr.

? Yabancý Dil Kurslarý

Odamýz ve Amerikan Kültür Derneði Yabancý Dil Okullarý Fethiye 

Temsilciði iþ birliðinde 2010 yýlý kasým ve aralýk aylarýnda odamýz 

üyelerine, þirket ortaklarýna ve üyelerimizin çalýþanlarýna yönelik olarak 

yabancý dil (Rusça, Ýngilizce, Almanca) kurslarý yapýlmýþtýr.

Ýlçemizin temel ekonomik faaliyetlerinden biri 

olan turizmin ve sektörün çalýþan gücünün 

yabancý dil konusunda yeterlil iðinin 

artýrýlmasý ve ihtiyacýnýn karþýlanmasý 

amacýyla baþlatýlan yabancý dil kurslarý 

üyelerimizin talepleri dikkate alýnarak 2009 

yýlýnda olduðu gibi 2010 yýlýnda da yeniden 

düzenlenmiþtir. 80 ders saati süren kurslar 

seviye belirleme sýnavlarýna göre oluþturulan 

12 kiþilik özel sýnýflarda verilmiþ ve 84 kiþi 

Ýngilizce, 13 kiþi Rusça ve 12 kiþi de Almanca 

kursuna kayýt yaptýrarak toplam 99 kiþi 

kurslarýmýza katýlmýþtýr.
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? Kalite Yönetim Sistemi Ýç Tetkik Eðitimi

6-7.Aralýk.2010 tarihlerinde oda personeline yönelik olarak düzenlenen kalite yönetim sistemi iç tetkik 

eðitimi Türk Standartlarý Enstitüsü eðitmenlerinden Mustafa Koç tarafýndan verilmiþtir.

Odamýz çalýþanlarýna yönelik düzenlenen bu eðitimde kalite yönetim sisteminin etkin olarak 

uygulanmasýna yönelik iç tetkik faaliyetinin temel unsurlarýnýn kavranmasý, kalite yönetim sistemi 

standart maddelerinin tetkikçi gözüyle deðerlendirilmesi ve tetkik faaliyetinin planlamadan raporlama 

aþamasýna kadar tüm basamaklarýnýn anlaþýlmasý için iyi bir tetkik görevlisi özelliklerinin tanýmlanmasý 

amaçlanmýþtýr.

? Müþteri Memnuniyeti Eðitimi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine ve genel katýlýma açýk olarak 25.Aralýk.2010 tarihlerinde 

Ýzgören&Akýn eðitim ve danýþmanlýk firmasý eðitmenlerinden Banu Akýn tarafýndan müþteri 

memnuniyeti eðitimi verilmiþtir.

Kurum içinde ve kurum dýþýnda, müþteri hizmetlerinde çalýþanlar ve bir ürün ya da hizmetin 

pazarlanmasýnda, satýþýnda ve sonrasýnda müþteriyle bire bir iliþki kuran ve bunlara destek veren 

herkesin katýlabildiði bu eðitimde müþteri merkezlilik deyiminin önemi ve müþteriyi memnun etmenin 

basamaklarýný aktarmak amaçlanmýþtýr.

2.4.3  Seminerler

? Güvendelik Projesi

20.Nisan.2010 tarihlerinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ile odamýz iþ 

birliðinde baþlatýlan Güvendelik Projesi kapsamýnda Özel Þehit Fethi Bey Ýlköðretim Okulu salonunda 

seminer düzenlenmiþtir.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Emniyet Müdürlüðü, Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasý, Milli Eðitim 

Müdürlüðü, Fethiye Ýþadamlarý Derneði, Fethiye Pazarcýlar Odasý ile Fethiye Þoförler ve Otomobilciler 

Odasý'nýn da ortak olduðu bu proje ile suçu yaratan koþullarýn ortadan kaldýrýlmasý, çocuklarýn ve 

gençlerin suçu yaratan ortamlardan uzak tutulmasý ve bu yolla Fethiye'de sosyoekonomik hayatýn 

güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalýþmalar yapmak 

amaçlanmýþtýr.

Seminerde Narkotik Uzmaný Raþit Tosun, Denetimli 

Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü 

öðretmeni Dilek Bilgin ve Endüstri Meslek Lisesi 

öðretmeni Metin Kuþçu, suçu yaratan ortamlar, 

suçlular, suça sürüklenen  kiþiler, madde baðýmlýlýðýnýn 

zararlarýný kiþilerden örnekler göstererek deðinmiþler 

ve yoðun ilgi ve dikkatle izlenen seminerde 

katýlýmcýlarýn önerileri de alýnarak sorularý 

cevaplandýrýlmýþtýr.



? “Fethiye Turizmde Nasýl Marka Olur?”  Konulu Arama Konferansý
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Gerek doðasý ve iklimi, gerekse zengin kültür mirasý ile birkaç alanda marka konumlandýrabilecek 

turizm varlýðýna sahip olan ilçemizin her geçen gün dünya ve ülkemiz turizm pastasýndan aldýðý payýn 

azalmasý turizmde inovasyon ve markalaþma konusunda bir çalýþma yapýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Bu 

amaçla odamýzca düzenlenen ve 2 gün süren Fethiye Turizmde Nasýl Marka Olur? konulu arama 

konferansý, Fethiye'nin deðerlerini ortaya çýkarmak ve uluslararasý arenada marka olmasý yönünde 

yapýlmasý gerekenleri ortaya koymak için eyleme geçme toplantýsý niteliðinde gerçekleþtirilmiþtir.

Lykiaworld Ölüdeniz Tatil Köyü'nde yapýlan arama konferansýnda aþaðýdaki konu baþlýklarý ve atölye 

çalýþmalarý ile Fethiye'nin nasýl marka olacaðý sorusuna yanýt aranmýþtýr:

? Turizm ve marka 

? Dünya ve Türkiye'de turizm eðilimleri

? Eðilimler haritasý 

? Turizmi etkileyen faktörler

? Paydaþ grup analizi

? SWOT analizi ve planlama 

? Sihirli bir deðneðim olsa Fethiye ile ilgili neyi deðiþtirmek isterdim?

?Ortak geleceðimiz / gelecek senaryosu 

Arama konferansýna, ilçemiz kamu kurum ve kuruluþ, sivil 

toplum örgütleri ve turizm sektör temsilcileri, Muðla 

Üniversitesi öðretim görevlileri ile markalaþma ve iletiþim 

uzmanlarýnýn yaný sýra Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve 

Ýþletmeler Genel Müdürlüðü ve Özel Çevre Koruma Kurumu 

Baþkanlýðý'ndan yetkilileri katýlmýþtýr.

Arama konferansýna, ilçemiz kamu kurum ve kuruluþ, sivil toplum örgütleri ve turizm sektör temsilcileri, 

Muðla Üniversitesi öðretim görevlileri ile markalaþma ve iletiþim uzmanlarýnýn yaný sýra Kültür ve Turizm 

Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Baþkanlýðý'ndan 

yetkilileri katýlmýþtýr.

*Fethiye, farklý turizm alternatifleri 
ile seçkin insanlara hizmet verir. 
Avantajý butik ve özel hizmetlerdir. 
Ucuz tatil seçenekleri olasýlýklý 
deðildir.
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Toplantý sýrasýnda Fethiye'nin ne yapmak istediði ve kim olduðu yönünde iki önemli karar verilmiþ ve 

bunlar þu þekilde dile getirilmiþtir:

Arama konferansý sürecinde, Fethiye'nin deðerlerini ortaya çýkarmak ve marka olmasýný saðlamak 

amaçlanmýþ olup marka olmanýn Fethiye'ye katkýlarý incelenmiþtir. Konferans süresince ortaya çýkan 

görüþlerde markanýn paranýn yanýsýra kalite, güven, prestij ve güç kazandýracaðý ve bunun yanýnda 

marka olabilmek için bilinir, farklý ve ilgi çekici olmanýn gerekliliði ve sürekliliði vurgulanmýþtýr.

 23.Temmuz.2010 tarihinde odamýzda Deniz Temiz 

/ TURMEPA Derneði tarafýndan FTSO Yönetim 

Kurulu Baþkaný Akif Arýcan'ýn da katýlýmlarý ile 

denizlerin ve doðal kaynaklarýn korunmasý ve 

önemi konusunda dernek üyelerinden Ersin Özer 

tarafýndan bir seminer verilmiþtir.

*Fethiye, korunmuþ doðasý tarihsel ve 
kültürel mirasý ile yerel deðerlerle 
bütünleþmiþ yýl boyu farklý tatil 
seçenekleri sunan, misafirlerinin sakin ve 
huzurlu bir tatil sonunda memnun 
ayrýldýðý, kazanan çaðdaþ bir turizm 
kentidir.

? Denizlerin ve Doðal Kaynaklarýn Korunmasý ve Önemi Konulu Seminer



2.5 Uluslararasý Ticaret 

Ülkemizin komþularý ile geliþtirmeye çalýþtýðý ticari ve 

iktisadi iþ birliði ortamýnýn ve bu ortamýn oluþturduðu 

zenginlik ve refahtan odamýz üyelerinin de pay 

alabilmesini saðlamak, yurtdýþý pazar fýrsatlarý 

hakkýnda ihtiyaç duyduklarý bilgileri sunmak amacýyla 

ülke raporlar hazýrlanmýþtýr.

76

Ýlçemizin en önemli dýþ ticaret ortaðý olmaya aday Rodos Ada'sý baþta olmak üzere Yunanistan ile ticari 

iliþkilerin geliþtirilmesi amacýyla Yunanistan ülke raporunun yanýsýra gerçek potansiyelinin altýnda bir 

düzeyde seyreden bölgemiz için hedef pazar konumundaki Ýran hakkýnda ülke raporu hazýrlanmýþ ve 

üyelerimizin hizmetine sunulmuþtur.

2.5.1  Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda'sýnýn Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) Temsilciliði

DEÝK, 20 yýldýr Türk özel sektörünün dýþa açýlým sürecine ve dýþ dünyaya entegrasyonuna katkýda 

bulunan bir kuruluþ olarak önümüzdeki dönemde özellikle Anadolu'daki üretici, sanayici ve KOBÝ'lerin 

dýþ ekonomik iliþkiler anlamýndaki faaliyetlerine daha yakýndan destek olabilmek için bir çalýþma 

baþlatmýþtýr. Bu çalýþmanýn amacý bugüne kadar faaliyetlerini büyük oranda Ýstanbul merkezli 

yürütmekte olan kurulun bundan böyle Ýstanbul dýþýna yönelik daha çok projenin ve etkinliðin öncüsü 

olmasýný saðlamaktýr. Bu amaçla, ilk etapta 25 ilimizde DEÝK temsilcisi bulundurulmak üzere toplam 31 

oda belirlenmiþ ve FTSO bünyesinde DEÝK temsilciliði oluþturulmuþtur. 

2010 yýlýnda DEÝK oda temsilciliði olarak:

Dýþ ekonomik iliþkiler çerçevesinde bir iletiþim aðý oluþturulmasý, ülke genelinde gerçekleþtirilen 

etkinlikler ve kurulan temaslara iliþkin bilgi akýþýnýn saðlanmasý amacýyla 2010 yýlýnda 39 adet iþ konseyi 

duyurusu ve 28 adet fuar duyurusu yapýlmýþtýr. 

Odamýzýn genel að sayfasýnda, dýþ ekonomik iliþkiler çerçevesinde ilgi duyulan ülkelerin tanýtýmlarýnýn 

yapýlmasý ve söz konusu ülkelere iliþkin her türlü ekonomik iþ birliði fýrsatlarý hakkýnda 2010 yýlýnda 23 

adet yurt dýþý iþ birliði çaðrýsý hakkýnda bilgi aktarýmý yapýlmýþtýr.
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2.5.2  Ýhracat Belgelerinin Daðýtýmý 

Ülkemizin imza ettiði uluslararasý anlaþmalardan doðan gümrük vergisi indirimi ve istisnasý saðlayan 
EUR.1, Form A ve menþe þahadetnamesi belgelerinin ihracatçý firmalar için onay ve satýþ iþlemleri 
odamýz tarafýndan yürütülmektedir. Bu kapsamda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan onaylanan 
ve satýlan ihracat belgeleri sayýsýnýn yýllara göre daðýlýmý aþaðýdaki tabloda sunulmuþtur.

Ýhracat Belgesi Ýþlemlerinin Yýllara Göre Daðýlýmý 

2010 Yýlýnda Yapýlan Belge Satýþlarýnýn Aylara Göre Daðýlýmý 
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2010 YILI

FETHÝYE TÝCARET SÝCÝLÝ MEMURLUÐU

FAALÝYET RAPORU
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3. Ticaret Sicil Memurluðu

3.1 Tescil Ýþlemleri

3.1.1 2010 Yýlýnda Memurluðumuza Yapýlan Yeni Kayýt  Terk Sayýlarý

Memurluðumuza 2010 tarihinde 480 firmanýn yeni kayýt tescili yapýlmýþtýr. Bu kayýtlarýn 196 adedi þahýs 

iþletmesi, kalan 284 adedi tüzel kiþi kaydýdýr. En fazla kayýt, 69 firma ile mayýs ayýnda, en az kayýt 22 tane 

ile temmuz ayýnda gerçekleþmiþtir. 

2009 yýlý ile 2010 yýlý kýyaslandýðý zaman, 2009 yýlýnda 345 olan yeni kayýt sayýsý %39 luk bir artýþla 480 

olarak gerçekleþmiþtir.

2010 tarihinde 192 terkin iþlemi yapýlmýþtýr. Terkin iþlemlerinin 110 adedi þahýs iþletmesi, 82 adedi de 

tüzel kiþi kaydýdýr. En fazla terk iþlemleri 49 firma ile þubat ayýnda, en az ise 6 firma ile aðustos ayýnda 

gerçekleþmiþtir. Toplam terk iþlemlerinin % 58 i gerçek kiþi, % 42 si tüzel kiþi olarak gerçekleþmiþtir.

         

         

2009 / YENÝ 
KAYIT ÞAHIS LTD A.Þ. KOOP ÞUBE

G. 
TOPLAM

2010 / YENÝ 
KAYIT ÞAHIS LTD A.Þ. KOOP ÞUBE

G. 
TOPLAM

OCAK 23 9 0 0 6 38 OCAK 14 17 0 1 11 43

ÞUBAT 10 9
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0

 

0

 

8

 

36
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MAYIS 23 11
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1

 

5
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2

 

1

 

15

 

69
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0

 

0 12 38
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0

 

1

 

13
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1
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EYLÜL 4 10
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2

 

0

 

7

 

25

 

EKIM 8 10

 

1

 

0 4

 

23
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1
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36

 

K ASIM 10 5

 

0

 

0 2
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0

 

0

 

9

 

29

 

ARALIK 9 8

 

1

 

0 12 30
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2

 

0

 

9

 

35

 

GENEL TOPLAM 163 100
 

6
 

1 75 345
  GENEL 

TOPLAM
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161
 

10
 

3
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480
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2009 yýlý ile 2010 yýlý kýyaslandýðý zaman; 2009 tarihinde 200 olan terk sayýsý % 4 azalarak ,  2010 

tarihinde 192 adet firmaya düþmüþtür.

3.1.2   Yeni Þube Kayýtlarýnýn Toplam Yeni Kayýtlara Oranlamasý 

2010 yýlýnda toplam yeni kayýtlarýn %22'lik kýsmýný (110 adet) þube kaydý oluþturmuþ, en fazla kayýt 16 

tane ile nisan ayýnda gerçekleþmiþtir. 

2009 yýlýnda ise toplam yeni kayýtlarýn %21'lik kýsmýný 75 adet ile þube kaydý oluþturmuþ, en fazla kayýt 

15 tane ile þubat ayýnda gerçekleþmiþtir. 
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Þube kayýtlarýndaki artýþta memurluðumuzca yazýlan tescile davet yazýlarýnýn etkisi yüksektir. 2009 

tarihinde memurluðumuzca 69 adet tescile davet yazýsý yazýlmýþ ve bunun sonucu 23 adet tescil iþlemi 

(yeni kayýt ve adres deðiþikliði) yapýlmýþ, 2010 tarihinde 75 adet tescile davet yazýsý yazýlmýþ ve bunun 

sonucunda 24 tescil iþlemi yapýlmýþtýr.

2009 / YENÝ 

KAYIT 

 

ÞUBE

 

G.TOPLAM

 

2010 / YENÝ 

KAYIT 
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32
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4
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 HAZIRAN

 

12
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 TEMMUZ
 

4
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5
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3
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10
 

46
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0
 

14
   

7
 

25
 

EKIM  4  23   6 36 

KASIM  2  17   9 29 

ARALIK  12  30   9 35 

GENEL 

TOPLAM
 

75
 

345
   

110
 

480
 

2009 yýlýnda 75 olan þube kaydý % 46 lýk bir artýþ ile 2010 yýlýnda 110 olarak gerçeklemiþtir.



3.1.3  2010 Yýlýnda Memurluðumuzca Yapýlan Tescil Ýþlemleri  

  2010 yýlýnda memurluðumuzca yapýlan tescil iþlemlerinin daðýlýmýna baktýðýmýz zaman, toplam 1254 

adet tescil iþlemi gerçekleþtirilmiþ, aylýk ortalamaya baktýðýmýz zaman 105 adet tescil iþlemi 

gerçekleþmiþtir. Haziran ayýnda aylýk ortalamanýn %26 üzerinde 133 tane tescil iþlemi gerçekleþmiþtir. 

En fazla tescil iþlemi 133 adet ile haziran ayýnda, en az tescil iþlemi 76 adet ile ekim ayýnda 

gerçekleþmiþtir. Söz konusu tescil iþlemlerinden en fazlalarý, temsil ve ilzam kararý (müdür kararý) tescili 

278 adet ile ilk sýrada, hisse devir ilaný 271 adet ile ikinci sýrada, adres deðiþikliði tescili 156 adet ile 

üçüncü sýrada yer almaktadýr. 
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2010
OCAK ÞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM
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ÞAHIS SERMAYE 
ARTIÞI

1 4 3 6 3 12 0 1  2  2  0  3  37
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TESCÝLÝ 
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3.2. Belge ve Yazýþmalar

3.2.1  2010 Yýlýnda Yapýlan Tescillerde Memurluðumuzca Ticaret Sicili Gazetesine Gönderilen / 

Yayýnlanan Ýlan Sayýlarý 

Memurluðumuzca 2010 yýlýnda yapýlan tescil iþlemleri sonucunda Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1.658 tane 

ilan yayýmlanmýþ, en fazla ilan 178 tane ile ocak ayýnda, en az ilan ise 87 tane ile eylül ayýnda 

gerçekleþmiþtir. Memurluðumuzun 2010 yýlýnda Ticaret Sicil Gazetesi'ne gönderdiði ilan sayýsý 

ortalama 138 adettir. 

2010 yýlýnda toplam 205.861,00 TL'lik Ticaret Sicil Gazetesi'ne gazete ve ilan bedeli yatýrýlmýþtýr. Aylýk 

ortalama 17.155 TL'dir.

2009 yýlýnda yapýlan tescil iþlemleri sonucunda Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1.455 tane ilan yayýmlanmýþ, 

en fazla ilan 193 tane ile ocak ayýnda, en az ilan ise 78 tane ile kasým ayýnda gerçekleþmiþtir. 

Memurluðumuzun 2009 yýlýnda Ticaret Sicil Gazetesi'ne gönderdiði ilan sayýsý ortalama 121 adettir. 

2009 ile 2010 yýlý kýyaslandýðýnda Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüðü' ne gönderilen ilanlarýn sayýsý %13 

artýþ göstermiþtir. Memurluðumuzca üyelerin yatýrmasý gereken ilan bedellerinin toplanmasýnda da % 

29 artýþ olmuþtur. Ýlan bedellerindeki artýþta, Ticaret Sicili Gazetesinde yayýnlanma ücreti ile gazete 

bedelinin artmasý etkili olmuþtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2  2010 Yýlýnda Memurluðumuza ( Aylara Göre )  Gelen  - Giden Evrak Sayýlarý 

Ticaret Sicili Memurluðu'na 2010 yýlýnda kamu kurum ve kuruluþlarýndan 1.911 yazý gelmiþ, 1.748 tane 

yazý cevaplanmýþtýr. 

Gelen yazý açýsýndan bakýldýðýnda en fazla yazý temmuz ayýnda (210 tane), en az yazý ise aðustos (108 

adet) ayýnda gelmiþtir. Aylýk gelen yazý ortalamasý ise 159 tanedir. 

Cevaplanan yazý açýsýndan bakýldýðýnda en fazla mart ayýnda (220 adet), en az aralýk ayýnda (104 adet) 

yazý cevaplanmýþtýr. Aylýk cevaplanan yazý ortalamasý 145 tanedir. 

2009 yýlýna baktýðýmýz zaman ise 1.217 yazý gelmiþ, 1.168 tane yazý cevaplanmýþtýr. 

Gelen yazý açýsýndan bakýldýðýnda en fazla yazý aralýk ayýnda (145 tane) en az yazý ise temmuz (79 adet) 

ayýnda gelmiþtir. Aylýk gelen yazý ortalamasý ise 101 tanedir. 

Cevaplanan yazý açýsýndan bakýldýðýnda en fazla aralýk ayýnda (150 adet), en az þubat ayýnda (70 adet) 

yazý cevaplanmýþtýr. Aylýk cevaplanan yazý ortalamasý 97 tanedir. 

2010 tarihinde Ticaret Sicili Gelen Evrak Defterine 4911 iþlem kaydý yapýlmýþ ( bu sayý 2009 ' da 3781' dir) 

Ticaret Sicili Giden Evrak defterine de 4886 iþlem kaydý yapýlmýþtýr. ( bu sayý 2009 ' da 3910 'dur) 

84



85

2009 ile 2010 yýlýný kýyasladýðýmýz zaman gelen yazý % 57 oranýnda, cevaplanan yazý ise % 49 

oranýnda artýþ göstermiþtir.
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3.2.3  2010 Yýlýnda Memurluðumuzca Verilen Belge Sayýlarý 

Memurluðumuzca aþaðýdaki tabloda gösterilen belgeler verilmektedir. Aylýk - yýllýk olmak üzere 

hazýrladýðýmýz tabloda 2010 yýlýnda toplam 1.474 belge verilmiþ olup, en fazla belge 232 tane ile ocak 

ayýnda, en az belge ise 82 tane ile temmuz ayýnda gerçekleþmiþtir. 

3.2.4  2007  2010 Yýllarý Arasýnda Yabancý Sermayenin Yeni Kayýt  Terk Sayýlarý 

Ülkemizin en güzide yerlerinden biri olan ilçemiz, yabancý yatýrýmcý ve sermaye için önemli bir yere 

sahiptir. 2005'li yýllarda artýþ gösteren yabancý mülk alýmý, buna istinaden kuruluþ yapýlan firma sayýsý 

son iki yýlda hýzla azalmaktadýr. 

Aþaðýdaki tabloda da görüleceði üzere 2007 (yeni kayýt) yýlýnda 62 olan yabancý sermayeli firma sayýsý, 

2008 yýlýnda 50, 2009 yýlýnda ise 24, 2010 yýlýnda ise 25 adet olmuþtur. 
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3.2.5 Ticaret Sicili Memurluklarýna Çeþitli Kurumlara Bildirim Yapýlmasý Hususunda Kanun Ve 

Yönetmelikle Görevler Yüklemiþtir

Buna göre 2010 yýlýnda; Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü'ne 173 adet þirket kuruluþu ve deðiþiklik 

iþlemleri bildirimi yapýlmýþtýr.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Rekabet Kurumu'na 156 þirket kuruluþu ve sermaye artýrýmý yapan 

þirket bildirimi yapýlmýþtýr.

Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ve Vergi Dairesi Müdürlüðü'ne 99 þirket kuruluþu bildirimi 

yapýlmýþtýr.

Hazine Müsteþarlýðý Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðü'ne 101 adet yabancý sermayeli þirket 

kuruluþu ve deðiþiklik tescili bildirimi yapýlmýþtýr.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü'ne 185 adet terk ve fesih olan firma 

bildirimi yapýlmýþtýr.

Ticaret Sicili Gazetesinde Yayýmlanan Firma Ýlanlarýnýn Gazeteleri Þirketlerin Adreslerine 

Gönderilmekte, 2010 Yýlýnda 1.100 Adet Sicil Gazetesi Þirketlerinin Adreslerine Gönderilmiþtir. 

2010 Tarihinde Ticaret Sicili Esas Defterine 1.400 Adet Tescil, Tadil, Terkin Ýþlemleri Ýþlenmiþtir.

2010 Yýlýnda Ticaret Sicili Fihrist Defterine 480 Adet Yeni Kayýt Olan Firmalar Ýþlenmiþtir. 
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