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İNOTurizm Projesi Kapsamında “Akıcı ve Esnek 

Düşünmek” Konulu Atölye Çalışması Yapıldı
İNOTurizm Projesi kapsamında 
04.03.2011 Cuma günü Odamızda 
gerçekleştirilen Yürütme Komite 
Toplantısının ardından 15.00-17.00 
saatleri arasında Prof. Dr. İsmail 
ÜSTEL tarafından “Akıcı ve Esnek 
Düşünmek” konulu atölye 
çalışması yapıldı.
Yönlendirme ve Yürütme Komitesi 
üyeleri, Proje paydaşları ve 
Ölüdeniz, Hisarönü ve Çalış’tan 
otel işletmecilerinin yer aldığı 
seminere yaklaşık olarak 35 kişi 
katıldı. “Akıcı ve Esnej 
Düşünmek” konulu seminerde 
katılımcılarla “SCAMPER” 
Atölyesi gerçekleştirildi.
İNOTurizm Projesinin temel amacı 
turizmde yenilikçi hizmet sunumu 
gerçekleştirmek, yenileşmek ve 
yeniden markalaşmaktır. Söz 
konusu proje çerçevesinde 
gerçekleştirilen eğitimlerde, asıl 
işin “farklı bakmak, esnek 
yaklaşmak, esnek düşünebilmek, 

kapıları aralık bırakmak ve 
farklılıkların ötesine geçebilmek” 
olduğu dile getirildi. Faydaya 
dönüşen yaratıcı düşüncenin en 
önemli kısmının ise işi keyfe 
bırakmak ve tiryakiliğe 
dönüştürmek olduğu vurgulandı. 
Öte yandan yenilikçilik 
yolculuğunun sürdürülebilir ve 
verimli olması için beyin ve yürek 
enerjisinin daimi olması gerektiği 
vurgulandı.
“SCAMPER” atölye çalışması ile 
 kelimelerin baş harflerinden 
sırayla gidilerek  “S, C, A, M, P, E, 
R” aşağıda yer alan anlamları ve 
çağrışımları konusunda çeşitli grup 
çalışmaları yapıldı .
• Substitute: ikna etmek, 
yerine koymak, başkalaştırmak
• Combine: Birleştirmek, bir 
araya getirmek, bütünleştirmek
• Adopt/Alter: Esinlenmek, 
uyarlamak, farklı tasarlamak
• Modify/Minify/Mognify: 

Değiştirmek, Farklı kılmak, 
büyütmek, çoğaltmak, küçültmek, 
azaltmak
• Put the other uses: Başka 
amaçlarla kullanmak, diğerinin 
yerine geçirmek
• Eliminate: Sistemden 
uzaklaştırmak, devre dışı bırakmak
• Rearrange / Reverse: 
Gözden geçirmek, sorgulamak, 
yeniden düzenlemek, farklı 
biçimde sıralamak
Odamız koordinasyonunda ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen 
seminerlerin 11 Mart 2011 Cuma 
günü 15.00-17.00 saatleri arasında 
“Yaratıcı Ortak Akıl” konusu ile 
devam edeceği belirtildi.  Proje 
Danışmanı Prof. Dr. İsmail ÜSTEL 
tarafından verilen seminerlere tüm 
proje paydaşlarının, turizm 
taraflarının ve ilgili sektör 
mensuplarının katılımlarının 
beklendiği belirtildi.
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Girişimci Güçlendirme ve İş Geliştirme Merkezi 

Projesi GEKA’ya Sunuldu 

Torba Yasa İle Ödenmeyen Oda Aidatlarının 

Gecikme Zamları  AF Kapsamına Girdi

Güney Ege Kalkınma Ajansı İktisadi 
Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 
Odamızca hazırlanan “Girişimci Güçlendirme 
ve İş Geliştirme Merkezi” Projesi GEKA’ya 
sunuldu.
Söz konusu proje eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri ile işletmelerin   yenilikçilik ve 
girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını; 
üretim, hizmet ve kurumsal altyapısının 
güçlendirilmesini ve  bölgenin sürdürülebilir 
iktisadi kalkınmasına  katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda Odamız bünyesinde   Girişimci 
Güçlendirme ve İş Geliştirme Merkezi 
kurularak   eğitim ve atölye çalışmaları, 
danışmanlık  hizmetleri sunumu, konferans ve 
seminerler yoluyla girişimcilerin  yenilikçilik 
ve  girişimcilik kapasitesini arttırmak, 
işletmelerin    iş geliştirme konusunda 
 yetkinliklerini güçlendirmek ile verimliliğe 

dayalı rekabet güçlerini destekleyerek 
 sürdürülebilir ekonomik  kalkınmaya katkıda 
bulunmak   amaçlanmaktadır.
Projenin hedefleri ise şu şekildedir;
• Eğitim ve  danışmanlık faaliyetleri ile 
  potansiyel girişimci ve girişimci adaylarının 
 psikolojik ve teknik olarak güçlenmesi
• Bölgedeki KOBİ’lerin devlet 
destekleri ve teşviklerine ulaşma konusunda 
  bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti 
sunumu yoluyla   kurulum  ve gelişim 
aşamalarının desteklenmesi
• Girişimci Güçlendirme ve İş 
Geliştirme Merkezi’nin,    girişimcilik 
kapasitesine ilişkin oluşturduğu bilgi bankası 
ile Fethiye’nin ekonomik hayatına ilişkin yeni 
projelerin ve araştırmaların yapılmasına ışık 
tutacak raporlar ile “girişimci gözlemevi” 
işlevi üstelenmesi

25 Şubat 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6111 
sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’un 17 nci 
maddesinin onbirinci 
fıkrasının (a) bendi ile; 
üyelerimizin Odamıza olan 
aidat borçlarının faizleri de 
af kapsamına girmiştir. 
 Yapılan düzenlemeye göre, 

aidat borçları asıllarının 
tamamının; Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen 
aydan başlamak üzere altı ay 
içinde ödenmesi halinde bu 
alacaklara uygulanan faiz, 
gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i alacakların, 
alacak asıllarının Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce 
kısmen veya tamamen 
ödenmiş olması halinde 
ödenmiş borç asıllarına 
isabet eden faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i alacakların tahsilinden 

vazgeçilir.

Buna göre anılan Kanun 
hükmü gereği; 1 Mart 2011 
tarihinden itibaren altı ay 
içinde (altı aylık sürenin son 
günü tatile rastladığı için, 
tatili takip eden ilk iş günü 2 
Eylül 2011 akşamına kadar) 
aidat borç asıllarının 
tamamının ödenmesi 
halinde, bu borçlara 
uygulanan gecikme zammı 
tahsil edilmeyecektir.
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 “İNOTurizm Projesi” Yürütme Komite 

Toplantısı Yapıldı

KOSGEB’in Meslek Kuruluşlarına 
yönelik Tematik Destek Programı 
kapsamında Odamızca hazırlanan 
İNOTurizm Projesi’nin 25.02.2011 
tarihinde yapılan Yönlendirme 
Komite toplantısında Yürütme 
Komitesi belirlendi. 4 Mart Cuma 
günü 13.30 – 14.30 saatleri arasında 
Odamızda toplanan Yürütme 
Komitesi aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşmek üzere ilk 
toplantısını gerçekleştirdi.
• Proje faaliyet planının  ve 
etkinlik takviminin  gözden 
geçirilmesi ve önerilerin alınması   
• Turizm işletmelerinin eğitim 
ve atölye çalışmalarına katılımının 
arttırılması konusunda görüş ve 
önerilerin alınması
• "Proje Maskotu" tasarım 
çalışması / yarışması etkinliği akış 
planlaması
• Projenin "Pazarlama 
Araştırması" aşamasında hizmet 
alınacak dış adres seçenekleri  (özel 
sektör, Üniversite, STK)

• "İnovasyon Dostu Kurum" 
sistemi esasları ve değerlendirme 
kriterleri
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği, 
FTSO 1 Nolu Madencilik ve İmalat 
Meslek Komitesi, FETOB, Fethiye 
Belediyesi, FETAV ve Fethiye 
Kaymakamlığından birer 
temsilcilerden oluşan Yürütme 
Komitesi Projenin amaçları ve 
hedefleri doğrultusunda yapılan 
etkinliklere katılımın artırılması 
konusunda önerilerini ve görüşlerini 
dile getirdi.
Bu öneriler ve görüşler ise aşağıdaki 
şekilde dile getirilmiştir;
• Çalış’ta otel, restoran 
işletmecilerinin katılımı ile 
İNOTurizm Projesi’nin amaçları, 
hedefleri ve etkinliklerini içeren 
kapsamlı bir tanıtım toplantısı 
yapılması
• Eğitim, seminer vb. 
etkinliklere etkin katılımın 
sağlanması amacıyla, duyuru 
çalışmalarının  sivil toplum 

kuruluşları, dernekler ve yerel basın 
ile işbirliği halinde çok kanallı 
olarak yapılması
• Özellikle Ölüdeniz, Ovacık 
ve Hisarönü’ndeki işletmelerin ve 
turizmcilerin hizmet sunumlarında 
iyileştirme ve yenilikçi bir anlayışla 
geliştirilmesi
• Eğitim faaliyetlerinden 
birinin Ölüdeniz beldesinde 
yapılması
• Proje kapsamında 
hazırlanacak olan Fethiye’nin etkin 
tanıtımın yapılacağı web sayfasında 
ve sosyal paylaşım sitelerinde 
slogan, maskot ve logo yarışmasının 
duyurulması
• Proje maskotu, logosu ve 
sloganı için çeşitli kanalların 
kullanımı ile bir yarışma 
düzenlenmesi ve Turizm haftasından 
önce sonuçlandırılan yarışmanın 
kazananlarının (konaklama, sportif 
aktiviteler, tekne gezintisi, dalış vb.) 
ödüllendirilmesi

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun Aksayan Yanları İle 
İlgili Odamızca TOBB Nezdinde Yazılı Olarak Girişimde Bulunuldu

13 Haziran 2010 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren  Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 
üyelerimiz için teknik personel 
çalıştırma şartları değişmiştir. Buna 
göre, 30 beygir üzeri motor gücü 
bulunan veya toplam 10 kişiden fazla 
personel çalıştıran Kanunda belirtilen 
işyerleri konu ile ilgili lisans eğitimi 
almış en az bir personel çalıştırmak 
zorundadır. Söz konusu madde 
bölgemizde sayıları oldukça fazla 
olan zeytinyağı fabrikalarının 
tamamını kapsamaktadır.  Bu 
işletmeler gerek işveren gerekse 
çalışanları göz önüne alındığında 

sezonluk olarak çalışmakta ve yılda 
yalnızca 3 ay faaliyet 
gösterebilmektedir. Dolayısı ile bu 
işletmelerin yıl boyunca 1 mühendis 
istihdam etmeleri, özellikle de “var-
yok” yılları göz önünde 
bulundurulduğunda, mümkün 
bulunmamaktadır. Zeytinyağı 
sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler ancak faaliyet gösterdikleri 
yılda 3-4 aylık zaman dilimi için 
mühendis istihdam etmek 
isteyecekler ise de, istedikleri tarih 
aralığı için mühendis bularak 
istihdam etmeleri de mümkün 
görülmemektedir. 
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İŞKUR HİZMETLERİ HAKKINDA
Odamıza 28 Şubat 4 Mart 2011 tarihleri arasında 21 kişinin İŞKUR 
başvurusu olmuştur. Yapılan 21 başvurunun 8’nin sistem üzerinde olan 
başvuruları 2013 tarihine kadar uzatılmış  geriye kalan 13 kişinin ise 
kayıtları İŞKUR sistemine eklenmiştir

Dolaşım Belgesi
28.02.2011-04.03.2011 tarihleri 
arasında odamız tarafından 23 adet 
Forma dolaşım belgesi, 1 adet 
Eur.1 dolaşım belgesi ve 5 adet 
menşe şahadetnamesi satışı 

Genel Danışmanlık
2 girişimciye “Şirket Doktorluğu” uygulanmıştır
Odamız üyesine Dış Ticaret (Rusya’ya ihracat nasıl yapılır) 
hakkında bilgi verilmiştir
3 tane Odamız üyesine kapasite rapor ve bununla ilgili 
sanayi sicil belgesi hakkında bilgi ve konu hakkında evraklar 
verilmiştir

KOSGEB İşlemler
4 işletme KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt 
edilmiştir
5 işletmeye KOSGEB hakkında bilgi 
verilmiştir (destekler ve kayıt prosedürü)

Ekspertiz Rapor
1 Adet - Yumrutaş Komisyon 
Bayram Yumrutaş

Toplantı gündemlerine aşağıdaki 
maddeler alınmış ve komite 
üyelerinin konuyla ilgili 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası 2010-2013 Stratejik Planı 
swot analizinde tespit edilen ve 
aşağıda belirtilen Odanın gelişime 
açık alanlarından ikisine kaynak 
sorun analizi yapılması 

Odanın "paydaşlar yol 
matrisi"ne ilişkin olarak "uzlaşmacı 
katılım sergilemesi" konusunda 
sürdürülebilir davranış sergilemekte 
zorlanması

Odanın çok kanallı 
tanıtımına yönelik çabaların azlığı

2010 yılında vergi kaydı 
silinen ve Fethiye Ticaret Sicili 
Memurluğu’ndan da kaydı silinen 
üyelerin  Oda Muamelat 
Yönetmeliği’nin 15.maddesine 
istinaden oda kayıtlarının silinmesi 
hususunun görüşülmesi,

Oda Muamelat 
Yönetmeliği’nin ilgili maddesine 
göre; “Odalar, çalışma alanları 
içindeki ticari ve sınai örf, adet ve 
teamülleri tespit eder.” Bu 
kapsamda kapalı olarak düzenlenen 
faturaların ödemeye karine teşkil 
edip etmediği, kapalı düzenlenen 

faturanın, fatura bedelinin peşin 
olarak tahsil edildiği manasına gelip 
gelmediği konusunda ticari örf, adet 
ve teamülün tespiti,

Mart Ayı Olağan Meslek Komiteleri Toplantısı 

Gerçekleştirilmiştir.



ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET RAPORU :  28/02/2011 – 
04/03/2011

•5 TANE RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

•28 ADET ÜYENİN DEĞİŞEN  BİLGİLERİ TESPİT EDİLMİŞ, 
 VERİ TABANI + SMS VE MAİL GÜNCELLENMİŞTİR.

• ODADAN TERK OLAN İŞLETME 1 TANEDİR.

1121 MEHMET ERDOĞAN A-7

• 8 ADET YENİ KAYIT YAPILMIŞTIR.

7697 RİCHMASS MADENCİLİK LTD.ŞTİ. A-1

7698 İSTANBUL AYAKKABI CANAN COŞKUN A-9

7699 GSM GAYRİMENKUL LTD.ŞTİ. A-15

7700 B-K TUR.BİLG.TAŞM.LTD.ŞTİ. A-16

7701 BİLDİRİCİLER GRUP TARIM LTD.ŞTİ. A-6

7702 RENGİN MEFRUŞAT SALİH ÖZARSLAN A-9

7703 FLAMİNGO OTELCİLİK LTD.ŞTİ. A-12

7704 NKT TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.FETH.ŞB. A-9

2011 YILI 28 ŞUBAT – 4 MART  AYI TİCARET SİCİL 
MEMURLUĞU İŞLEMLERİ

• 11 YENİ KAYIT
• 47 TERK 
• 26 TESCİL İŞLEMİ
• 52 BELGE
• 29 GELEN YAZI
• 56 CEVAPLANAN YAZI 
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