
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLTEN 

2011-31-32 

1-5 Ağustos 2011 Tarihleri Arası Meslek Komiteleri Aylık 
Toplantıları Yapıldı 

FTSO tarafından “Fethiye’de 
sürdürülebilir iş yaşamı ve girişimcilik 
ortamı oluşturmak” amacıyla Üye 
Öneri Sistemi kurulmuştu. Bu amaç 
doğrultusunda kurulan Üye Öneri 
Sistemi’nde FTSO Meslek Komitesi 
üyelerinin de yönlendirici ve yol 
gösterici olması amacıyla aşağıda 
belirlenen konu başlıkları için FTSO 
meslek komitelerinden fikir, görüş  

 

veya önerilerin oluşturulması istendi: 
Perakendecilerin işletmelerinin 
iyileştirilmesi için neler yapılabilir, 
Paspatur’un çekim merkezi haline 
gelmesi için neler yapılabilir, kent içi 
trafiğin rahatlatılması ve düzenlenmesi 
konusunda önerileriniz nelerdir? 

FTSO Meslek Komitelerinden çıkan 
fikir, görüş ve öneriler şunlardır; 

 

2 Nolu Meslek Komitesi; Paspatur’un çekim merkezi haline gelmesi için: Paspatur’daki 
otopark sorunu halledilmelidir, Paspatur pahalı turistik çarşı imajından kurtulmalıdır, 
Paspatur’un “barlar sokağı mı” yoksa “alışveriş yeri mi” olduğu konusunda öncelik 
belirlenmelidir, Paspatur’daki çöp sorunu halledilmeli, Paspatur’un girişleri 
aydınlatılmalı ve binalara bakım yapılmalıdır. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerinin iyileştirilmesi için gelen 
müşteriye karşı güler yüzlü olunmalı, 
esnaflar arasında birliktelik sağlanmalı, 
Kent içi trafiğin rahatlatılması ve 
düzenlenmesi için toplu taşıma araçları daha 
aktif kullanılmalı, bisikletler için yol 
ayrılmalı, iki tekerlekli vasıtalar için yollar 
yapılmalıdır.   
 5 Nolu Meslek Komitesi; Perakendeciler 
işini titizlikle yapmalı, fiyatlandırmaları 
etiketli olmalı, işyerleri tek tip ve temiz 
olmalı, Körfez projelendirilmeli ve 
kurvaziyer limanı ve yat limanları 
yapılmalıdır. Yat atıkları denetlenmeli, yat 
sintilerinin denize salınması önlenmeli, 
Paspatur için, antik tiyatroyu da içine alacak 
şekilde debboy komple yenilenmeli, kaleye 
doğru Paspatur tarafından yollar yapılmalı, 
Paspatur’a eski Rum şehri havası verilmeli 
ve Fethiye kalesi açık hava müzesi haline 
dönüştürülmelidir. Paspatur esnafı kendini 
yenilemeli ve geliştirmelidir. Trafik için 
öncelikli olarak otopark sorunu 
çözümlenmeli, işyeri sahipleri işyerlerine 
arabalarıyla gelmemeli, katlı otopark 
yapılmalı. 

6 Nolu Meslek Komitesi; Paspatur’un 
çekim merkezi haline gelmesi için 
Paspatur’un reklamı yapılmalı, Kurvaziyer 
turizmi için iyi bir liman yapılmalı, Kent içi 
trafiğin rahatlatılması ve düzenlenmesi için 
ışık süreleri düzenlenmeli, yoğunluğa göre 
ışıklar ayarlanmalıdır. 

7 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerinin iyileştirilmesi için büyük 
alışveriş merkezleri şehir dışına alınmalıdır. 
Kent içi trafiğin rahatlatılması ve 
düzenlenmesi konusunda altgeçit ve 
üstgeçitler yapılmalı, şehir içindeki park 

sorunu için de katlı otoparklar yapılmalıdır. 

8 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerinin iyileştirilmesi için etiketsiz 
ürün satılmamalı, peşin mal satın alınmalı, 
vitrinler düzenlenmeli, güler yüzle karşılama 
ve uğurlama yapılmalı, müşteri ile hiçbir 
şekilde tartışılmamalıdır. Kent içi trafiğin 
rahatlatılması ve düzenlenmesi konusunda 
şehir merkezine işyeri sahipleri kendi 
araçlarını getirmemeli, şehir merkezine katlı 
otopark yapılmalıdır. 
9 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerinin iyileştirilmesi için mağazalar 
düzenlenmeli, fiyat istikrarı sağlanmalı, yerel 
yönetimlerin perakendeciler üzerindeki 
denetimlerini arttırılmalı. Paspatur’un çekim 
merkezi haline gelmesi için Paspatur’un 
“pahalı” imajının silinmesi gereklidir. Kent içi 
trafiğin rahatlatılması ve düzenlenmesi için 
çok katlı otopark yapılmalı ve işyeri sahipleri 
işyerlerine araçlarıyla gelmemelidir. 

11 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerini iyileştirebilmesi için zincir 
marketler kaldırılmalı, Paspatur’un çekim 
merkezi haline gelmesi için Paspatur’daki 
esnaf bakış açısını değiştirmeli. Kent içi 
trafiğin rahatlatılması ve düzenlenmesi 
amacıyla Atatürk Caddesi ile Çarşı 
Caddesi’ndeki otopark sistemi kaldırılmalı, 
köy minibüsleri çarşı içine girmemelidir. 

12 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin 
işletmelerinin iyileştirilmesi için, 
Perakendeci esnaf mallarını yabancı 
müşteriye piyasa fiyatından yüksek bir fiyata 
satmaya çalışmamalıdır, ürünlerde fiyat 
etiketi olmalıdır, Paspatur’un çekim merkezi 
haline gelmesi için, Paspatur’da mağazacılık 
yapılmamalı, oranın sadece yeme-içme ve 
eğlence merkezi haline gelmeli, Kent içi 
trafiğin rahatlatılması ve düzenlenmesi için 
şu anki trafik müdürü yerine, bu işten 
anlayan deneyimli birinin getirilmesi 
gerekmektedir, öte yandan Fethiye’nin belirli 
yerlerinde raylı sisteme geçilmesi 
gerekmektedir 
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FTSO Eğitimleri Başlıyor 

 

Etkili Đletişim ve Beden Dili Eğitimi ( 
10 Eylül 2011) 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Đzgören 
Akademi Eğitim ve Danışmanlık Firması 
işbirliğinde, 10 Eylül 2011 Cumartesi günü 
“Etkili Đletişim ve Beden Dili” eğitimi 
düzenleniyor. FTSO üyelerine ve genel 
katılıma açık olarak yapılacak 1 günlük 
eğitim sonunda katılımcılara sertifika 
verilecektir. 

13 Nolu Meslek Komitesi; Paspatur’un çekim merkezi haline gelebilmesi için öncelikli olarak 
Salıpazarı sorunu halledilmeli. Anfi tiyatro işler hale gelmeli. Kale açık hava müzesi haline 
getirilmeli. Debboy düzenlenmeli, ara yollar kaleye çıkacak şekilde yapılmalı, anfi tiyatro-
Paspatur-kale bütünleşip buraya old town(eski şehir) görünümü verilmelidir. 

14 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin işletmelerinin iyileştirilmesi için belli bir alanda 
belli miktarda işyeri açılabilmesinin sağlanması gerekli, iç içe birden fazla işyeri bulunmamalı. 
Paspatur’un çekim merkezi haline gelmesi için cephelerde ve çatılarda tek tip düzenleme 
yapılmalı. Ayrıca Paspatur içinde belediye ve esnaf işbirliğinde değişik animasyon gösterileri 
yapılmalı. Paspatur belirli saatlerde araç trafiğine kapatılmalıdır. 

15 Nolu Meslek Komitesi; Perakendecilerin işletmelerinin iyileştirilmesi için ilk önce zincir 
marketlerin kapatılması sağlanmalıdır. Mağaza sayıları azaltılmalıdır, Pasaj ve çarşıcılık 
geliştirilmeli, mağaza grupları bir arada toplanmalıdır, Paspatur’un çekim merkezi haline gelmesi 
için esnaf, fiyatları çok yüksek tutmamalı. Paspatur sadece barlar sokağı tarzında bir eğlence 
merkezi olmalıdır. Paspatur’a girişler 2-3 adet ana arterden sağlanmalı ve bu girişlerin kontrolü 
güvenlik birimlerince sağlanmalıdır. Kent içi trafiğin rahatlatılması için, şehir içindeki esnaf 
araçlarıyla işyerlerine gelmemelidir. 

16 Nolu Meslek Komitesi; Paspatur’un çekim merkezi haline getirilmesi için Paspatur esnafının 
ilk önce ticari ahlaka saygı göstermesi gerektiği üzerinde durulmuştur.  

17 Nolu Meslek Komitesi; Paspatur’un çekim merkezi haline gelmesi için bunun ilk önce 
Paspatur esnafına danışılması gerektiği konusunda istişare etmişler ve Fethiye’de turizmin 
canlanması için 12 ay açık kalacak bir 5 yıldızlı otel yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Bu eğitimde katılımcılara, başarı sürecinde düşüncenin etkisi, pozitif yaşam becerileri, olumlu 

düşünce, hedef, motivasyon, stres ve performans ilişkisi ve yönetimi ile başarının aşamaları 

konularında bilgiler aktarılacaktır. Đş ve günlük yaşamında başarı elde etmenin sistemli ve pratik 

yöntemlerini öğrenmek isteyen veya bu konuda kendini motive etmek isteyen tüm yönetici ve 

çalışanlar ile üniversite öğrencileri bu eğitime katılabilir. 

Đzgören Akademi eğitmenlerinden Selin ALEMDAR tarafından verilecek 1 gün- 6 saat sürecek 

bu eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. 

Bu eğitim programı, kendimizi doğru anlatabilmemizi ve karşımızdakileri doğru 

anlayabilmemizi sağlamaya yönelik temel iletişim becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.   

Bu eğitiminin sonunda katılımcıların, anlamak ve anlaşılmak, kişiler arası iletişimde 

inandırıcılık, sözlü iletişimin kuralları, etkin dinleme, sözsüz iletişimde beden dilinin etkin 

kullanımı ve beden dilini geliştirmek konularında beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.  

Beden Dili ve Etkili Đletişim eğitiminden, karşısındakinin vücut hareketlerine bakarak aklından 

geçen duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak ve kendi bedeninin dilini 

yöneterek çevresiyle doğru iletişim kurmak isteyen kişiler faydalanabilir. 

10.Eylül.2011 Cumartesi günü 10.00–18.00 saatleri arasında Đzgören Akademi eğitmenlerinden 
Đlker Kaldı tarafından Fethiye Ticaret ve sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek eğitimde katılımcı 
sayısının sınırlı olması nedeniyle eğitime katılmak isteyenler, 5 Eylül 2011 Pazartesi gününe 
kadar 614 11 15 nolu telefon ile veya info@fto.org.tr adresine e-posta göndererek başvurabilir 
ve www.fto.org.tr adresi üzerinden eğitim ile ilgili detaylı bilgi alabilirler. 

Başarı Yöntemleri Eğitimi ( 16 Eylül 
2011) 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Đzgören 
Akademi Eğitim ve Danışmanlık Firması 
işbirliğinde, 16 Eylül 2011 Cuma günü “Pozitif 
Yaşam Becerileri ve Başarı Psikolojisi” eğitimi 
düzenleniyor.  

Bu eğitim programının amacı, hedef kişinin 

başarılı olduğu durumları arttırabilmek için 

başarılı insanların ortak davranış modellerinden 

çıkan yöntemlerin paylaşılmasıdır.  
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2011 Yılı Eğitim takviminde, Eylül ve Ekim ayında düzenlenmesi planlanan aşağıdaki 
tabloda yer alan eğitimlere ait detaylar www.fto.org.tr adresinde mevcuttur. 

EYLÜL- EKİM AYI EĞİTİM FAALİYETLERİ 

EĞİTİM ADI 
EĞİTİM VEREN 

FİRMA 
EĞİTMEN EĞİTİM TARİHİ 

KATILIMCI 

GRUP 

ETKİLİ İLETİŞİM VE 

BEDEN DİLİ 
İZGÖREN AKADEMİ İLKER KALDI 

10 EYLÜL 2011 

CUMARTESİ 

GENEL 

KATILIMA AÇIK 

BAŞARI YÖNTEMLERİ  İZGÖREN AKADEMİ SELİN ALEMDAR 
16 EYLÜL 2011 

CUMA 

GENEL 

KATILIMA AÇIK 

STRES VE ZAMAN 

YÖNETİMİ 
İZGÖREN AKADEMİ İLKER KALDI 

15 EKİM 2011 

CUMARTESİ 

GENEL 

KATILIMA AÇIK 

SOSYAL DAVRANIŞ 

KURALLARI 
İZGÖREN AKADEMİ BÜLENT YERLİKAYA 

22 EKİM 2011 

CUMARTESİ 

ODA MECLİS VE 

YÖNETİM 

KURULU 
ÜYELERİ İLE 

ODA PERSONELİ 

 

 

 

 

 

 

16.Eylül.2011 Cuma günü 10.00–18.00 saatleri arasında Fethiye Ticaret ve sanayi Odasında 
gerçekleştirilecek eğitimde katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle eğitime katılmak 
isteyenler, 12 Eylül 2011 Pazartesi gününe kadar 614 11 15 nolu telefon ile veya info@fto.org.tr 
adresine e-posta göndererek başvurabilir ve www.fto.org.tr adresi üzerinden eğitim ile ilgili 
detaylı bilgi alabilirler. 

 

ISO 9001:2008 Gözetim Tetkiki Yapıldı 

10.08.2011 tarihinde TSE Antalya Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 
FTSO’da “TS EN ISO 9001:2008 Gözetim Tetkiki” gerçekleştirilmiştir. FTSO tarafından 
uygulanan Kalite Yönetim Sistemi hususunda denetmen tarafından birkaç öneriler hariç 
uygunsuzluk tespit edilmemiştir. 

Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi (15 Ekim 
2011) 

Zaman, pek çok suçun başrol oyuncusu 
yaşantımızda... Diğer yandan yaşantımızda 
gerçekleştirmek istediğimiz pek çok şeyin de 
çözümü... Bir gün içerisindeki 24 saati arttırma 
şansımız olmadığına göre saatlerimizi daha etkin 
kullanmaya ne dersiniz? 

EĞĐTĐM TARĐHĐ: 15 Ekim 2011 Cumartesi 
SON BAŞVURU TARĐHĐ: 10 Ekim 2011 
Pazartesi 
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Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 
yaşanan son 60 yılın en büyük kuraklığı başta 
çocuklar olmak üzere binlerce insanın 
yaşamını tehdit altına almaktadır. Yaşanan bu 
insanlık dramının yaralarının bir nebze olsun 
sarılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) önderliğinde yardım 
kampanyası başlatıldı. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, "Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak biz bu yardım kampanyasını, 5.000 TL  

 

Afrika için Yardım Çağrısı 

tutarında maddi destek sağlayarak başlatmış oluyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun 
yoğun olarak yaşandığı bu mübarek Ramazan ayında, Afrika’ya hem oda ve borsalarımız 
olarak hem üyelerimizle hem de isteyen vatandaşlarımızca yardım elinin uzatılması 
gerekmektedir. Bu yardım nakdi ve ayni olarak yapılabilir. Üyelerimiz ve hayırsever 
vatandaşlarımız yardımlarını 1 ay süre ile TOBB`un belirlediği hesaba yatırabileceklerdir" 
dedi. Yardımlar, Türkiye Đş Bankası AŞ TOBB Şubesi nezdindeki ‘TOBB – Afrika Açlık 
Felaketi Yardım Hesabı’ adı altında 4375-333 numaralı TL hesaba (IBAN numarası TR88 
0006 4000 0014 3750 0003 33) yatırılabilir. Burada toplanan bağış tutarları Ankara Valiliğinin 
denetiminde Diyanet Đşleri Başkanlığının hesabına aktarılacaktır. 

Yapılacak olan ayni yardımlar için şu hususları aktarmak israfın önüne geçilmesine vesile 
olacaktır. 
 

·     Sağlık sebepleri ve kültürel yaşam biçimleri dolayısıyla, sadece belirli ürünler 
kampanyaya kabul edilebilmektedir. Bunların dışındaki ürünler bölgeye intikal 
ettirilmeyecektir. 
Kampanya kapsamında kabul edilen ürünler şunlardır: 
Sıvı yağ (ayçiçeği yağı, kanola yağı, mısırözü yağı), toz şeker, un, makarna (çubuk), süt 
tozu (krema değil, klasik süt tozu), bebe bisküvisi, buğday yarması, tuz ve çocuk 
maması. 
 

·    Ürünlerin son kullanma tarihlerine en az 6 ay kalmış olmalıdır. 
 
·    Asgari yardım miktarı 1 ton olarak belirlenmiştir. 20 tona kadar yapılan yardımların 

limana ulaştırılması sorumluluğu oda ve borsalarımıza ait olacaktır. 
 

·    Yardım malzemelerinin gönderileceği adresi ve diğer bilgileri detaylı şekilde 
öğrenebilmek için 10 Ağustos 2011 tarihinden itibaren TOBB yardım masası 444 8622 
(444 TOBB) numaralı telefon hattını arayabilirsiniz. 
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01 – 12 AĞUSTOS 2011 YILI TĐCARET SĐCĐL MEMURLUĞU 
ĐŞLEMLERĐ 

 
 

  
 
 
 

• 23 YENĐ KAYIT 
• 7 TERK 
• 46 TESCĐL ĐŞLEMĐ 
• 55 BELGE 
• 90 GELEN YAZI 
• 162 CEVAPLANAN YAZI 

 

Müdürü Đbrahim Saffet Koçer 
ile Fethiye’deki pek çok kamu 
kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri katıldılar. 

 Đftardan sonra, Fethiye’de 
açılması planlanan Muğla 
Üniversitesi Fethiye Kampusu 
projesi hakkında Fethiye 
Mimarlar Odası Mimarlarından 
Mimar Ulaş Arıkan tarafından  

FTSO Tarafından Đftar Yemeği Verildi 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından Şamdan Restaurant`ta 
iftar yemeği verildi. Đftar 
yemeğine Ak Parti Muğla 
Milletvekili Ali Boğa, Ak Parti 
Muğla Milletvekili Prof. Dr. 
Yüksel Özden, Fethiye 
Kaymakamı Mehmet Ali 
Karatekeli, Muğla Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mansur 
Harmandar, Fethiye Emniyet  

 

 

bir sunum yapıldı. Sunumdan 
sonra Ak Parti Milletvekili Ali 
Boğa ile Ak Parti Milletvekili 
Prof. Dr. Yüksel Özden, 
Fethiye Kaymakamı M. Ali 
Karatekeli ve Muğla 
Üniversitesi Rektörü Mansur 
Harmandar’a Fethiye Mimarlar 
Odası Başkanı Bülent Gündem 
tarafından proje hakkında bilgi 
verildi. 
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01 –––– 12 AĞUSTOS 2011 

• 26 YEN
• 20 ÜYE BĐLGĐ GÜNCELLEME
• 7 RAYĐÇ FĐYAT TESPĐTĐ
• 5 ASKIDAN ĐNENLER
 

GELEN EVRAK: 

GĐDEN EVRAK:

 
 

08.08.2011 ve 12.08.2011 tarihleri arasında 
giden evraklar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2011 YILI ODA SĐCĐL FAALĐYET RAPORU 

YENĐ KAYIT 
20 ÜYE BĐLGĐ GÜNCELLEME 
7 RAYĐÇ FĐYAT TESPĐTĐ 

ASKIDAN ĐNENLER 

GELEN EVRAK:  133  

GĐDEN EVRAK:  37 

08.08.2011 ve 12.08.2011 tarihleri arasında FTSO’ya gelen ve 

YET RAPORU  

’ya gelen ve 
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