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İNOTurizm Projesi kapsamında 
11.03.2011 Cuma günü Odamızda 
gerçekleştirilen Yürütme Komite 
Toplantısının ardından 15.00-17.00 
saatleri arasında Prof. Dr. İsmail 
ÜSTEL tarafından “Yaratıcı Ortak 
Akıl” konulu atölye çalışması 
yapıldı.
İNOTurizm Projesi amaçlarının, 
hedeflerinin ve proje etkinliklerinin 
katılımcılara aktarılması amacıyla 
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği, 
FETOB ve FTSO işbirliğinde çok 
kanallı olarak duyurusu yapılan ve 
Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi’nde 
yapılan (TURMEPA) tanıtım 
toplantısı ve atölye çalışmasına 
yaklaşık olarak 50 kişi katıldı.
Yönlendirme ve Yürütme Komitesi 
üyeleri, Proje paydaşları ve Çalış 
bölgesi otel, restoran, bar 
işletmecileri ile civar esnafının yer 
aldığı seminerde katılımcılara 
öncelikle Projenin amaçları, 
hedefleri ve faaliyet planı hakkında 
bilgi verildi. Projenin öncelikli 
amacı kalıplaşmış, birbirinin 

aynısını tekrar eden ürünleri 
sunmak yerine, farklılaşma esaslı 
rekabet gücünü destekleyen bir 
hizmet sunumu gerçekleştirmektir.
Söz konusu proje çerçevesinde, 
pazar ve ürün kavramına yeni bakış 
açısının kazandırılması amacıyla 
stratejik pazarlama eğitimi, Pazar 
segmentasyon çeşitlendirmesi ve 
ürün konumlandırma atölyesi gibi 
çeşitli faaliyetlere de yer 
verilecektir.
Projenin etkinliklerini içeren 
tanıtım toplantısının ardından 
başlayan Yaratıcı Ortak Akıl 
konulu seminerinde ise öncelikle 
“beyin fırtınası” tekniği ve kuralları 
hakkında bilgi verildi. Beyin 
fırtınası; yenilikçi düşüncelerin 
eleştirilmesinin önlenmesi ve 
yenilikçi bakış açısının 
yüreklendirilmesi amacıyla 
yapılmakta olup beyin fırtınasının 
ana fikri, düşüncelerin/önerilerin 
dile getirilmesi ve 
değerlendirilmesi aşamalarının 
birbirinden ayrılmasıdır. Öte 

yandan beyin fırtınası tekniğinin 
uygulanması için öncelikle 
“hoşgörü” kültürünün oluşması 
gerekli olup Beyin Fırtınasının 
kuralları ise şunlardır.
• Özne konu çok geniş ya da 
çok dar olmamalı
• Çözümlemeden önce 
kaynak nedenler üzerinde durulmalı
• Tüm katılımcıların aktif 
katkısı sağlanmalı
• Bütün katılımcılar eşit söz 
hakkında sahip olmalı
• Yasaklamak yasak olmalı
Odamız koordinasyonunda ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen 
seminerler 18 Mart 2011 Cuma 
günü 15.00-17.00 saatleri arasında 
FTSO’da “Nominal Grup Tekniği 
(NGT) Atölyesi” ile devam 
edecektir.  Proje Danışmanı Prof. 
Dr. İsmail ÜSTEL tarafından 
verilecek seminerlere tüm proje 
paydaşlarının, turizm taraflarının 
ve ilgili sektör mensuplarının 
katılımlarını bekleriz.

İNOTurizm Projesi Kapsamında “YARATICI ORTAK AKIL” 
Konulu Atölye Çalışması Yapıldı
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile TSE 
(Türk Standartları Enstitüsü) işbirliğinde, 
15 Mart 2011 Salı günü “Gıda Güvenliği 
ve Hijyen” konulu seminer düzenleniyor. 
FTSO üyelerine ve genel katılıma açık 
olarak yapılacak 1 günlük eğitim ücretsiz 
olup katılım sonunda TSE onaylı sertifika 
verilecektir.
Gıda işletmelerinde güvenilir gıda üretmek 
için: gıda kaynaklı hastalıklara neden olan 
biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri 
önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, 
hazırlanması, depolanması ve son 
tüketiciye sunulmasının sağlanması 
yanında, modern ve uygun bir alt yapı, 
temizlik ekipmanlarının benimsenmesi ve 

uygulanması gereklidir. Söz konusu 
seminer ile üründe ve ürün işleme 
ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin 
belirlenmesi ve kontrolüne yönelik ön 
gereksinim programlarının oluşturulması 
sağlanacaktır.
Hammadde üretimi, kuruluş yerleşimi, 
depolama, temizlik ve hijyen faaliyetleri, 
kişisel hijyen, taşıma faaliyetleri vb. 
konuların aktarılacağı söz konusu 
seminere, gıda üretimi, ve gıda ile ilgili her 
türlü faaliyette bulunan tüm sektör 
çalışanları, gıda mühendisleri, aşçılar, 
restoran şefleri, imalatçılar ve ilgi duyan 
herkesin katılabileceği belirtildi.

“Gıda Güvenliği ve Hijyen” Konulu Seminer

9 - 12 Mart 2011 tarihleri arasında 
gerçekleşen Agritech Fethiye tarım, 
hayvancılık, seracılık, gıda ihtisas fuarına 
Odamızda katıldı. 4 günde 50 bin 
ziyaretçiyle rekor kırılıdı. Karaçulha 
beldesinde düzenlenen fuar 4 gün sürdü. 
3000 metrekare kapalı alanda gübre, ilaç, 
sektörel yayın, resmi kurumlar, otomotiv, 
gıda, medya, tarım makineleri ve çeşitli 
alanlarda firmaların katıldığı fuar ulaştığı 
ziyaretçi sayısı ile Muğl'daki fuarlar 
arasında en üst sıralara yerleşti.

Odamız Tarım Fuarında Yerini Aldı
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 “İNOTurizm Projesi” Yürütme Komitesi 
Toplantısı Yapıldı

KOSGEB’in Meslek Kuruluşlarına 
yönelik Tematik Destek Programı 
kapsamında Odamızca hazırlanan 
İNOTurizm Projesi’nin Yürütme 
Komitesi 11 Mart Cuma günü 
10.00-12.00 saatleri arasında 
aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere ikinci toplantısını 
gerçekleştirdi.
1. 04.03.2011 Yürütme Kurulu 
Toplantı kararlarının gözden 
geçirilmesi
2. İNOTurizm Projesi’nin 
Fethiye genelinde uygulanmasına 
yönelik "Görüş Oluşturma 
Paydaşları"nın belirlenmesi 
(örneğin, Mimarlar Odası - Fethiye 
Temsilciliği).
3. "Açık İnovasyon" 
kanallarının görüşülmesi: Tematik 
(örneğin, "Otel Odası") yaratıcı 
önerilerin, ilgili turizm alt 
sektörleri oyuncularının tamamının 
katılımına açık biçimde 
sürdürülmesi seçeneklerinin 
değerlendirilmesi.
4. "İNOTurizm Projesi" odaklı 
WEB tasarımı esaslarının ortaya 
konulması:

a) İçerik kapsamı (web sayfası 
- yazılı ve görsel malzeme 

yelpazesi)
b) Biçimsel çerçeve (estetik ve 
işlevsellik bakımından çekicilik, 
kolay erişilebilirlik ve okunabilirlik)

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 04.03.2011 tarihinde 
yapılan toplantı kararlarının gözden 
geçirilmesinde aşağıdaki görüş ve 
önerileri dile getirmiştir;
• Basın açıklamalarının daha 
anlaşılır, basit kelimelerle halkın 
anlayacağı dilde hazırlanması
• Proje kapsamında yapılacak 
maskot, slogan, logo yarışmasının 
genel katılıma açık olarak 
yapılması,
• Yarışmada toplanan 
önerilerin uzmanlarla ve aynı 
zamanda halkla birlikte billboard 
panosunda ve web ortamında 
oylamaya sunulması
• Yarışmanın kazananlarına 
verilecek hediyelerin 
kategorilendirilmesi
• Yarışma için önerilerin 
toplanması amacıyla Fethiye 

Belediyesinden bir park alanın 
kullanımı için görüşülmesi ve bu 
park alanında önerilerin toplanması 
(örneğin: “Yenilikçi Fethiye’ye çivi 
çakanlar köşesi”)
Toplantının diğer gündem 
maddelerine ilişkin olarak 
“İNOTurizm Projesi’nin Fethiye 
genelinde uygulanmasına yönelik 
"Görüş Oluşturma Paydaşları" 
konusunda Mimarlar Odası, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği, Fethiye Belediyesi gibi 
kurum ve kuruluşlardan öneriler 
alınmasına karar verilmiştir.
"Açık İnovasyon" kanallarının 
görüşülmesi hususunda ise öneri 
temalarının ve kategorilerinin 
 belirlenerek ilgili web sayfalarında 
link verilerek öneri havuzu 
oluşturulması ve önerilerin bu 
havuzda toplanması görüşü 
getirilmiştir.
"İNOTurizm Projesi" odaklı WEB 
tasarımı esaslarının ve içerik 
kapsamının belirlenmesine ilişkin 
olarak ise web tasarımcısı ile taslak 
bir çalışma hazırlanması ve 
önerilerin alınmasına karar 
verilmiştir.



BÜLTEN 2011 - 8

• 6 TANE RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

• 30 ADET ÜYENİN DEĞİŞEN TÜM BİLGİLERİ TESPİT EDİLMİŞ, 
 VERİ TABANI + SMS EXPLORER VE MAİL PROGRAMINDA 
GÜNCELLENMİŞTİR.

• ODADAN TERK OLAN İŞLETME 1 TANEDİR.

3027 “TASFİYE HALİNDE” OZANLAR LTD.ŞTİ. A-4

• 10 ADET YENİ KAYIT YAPILMIŞTIR.

7705 BAŞAK TAŞ FRIN DİLAVER YILDIRIM A-4
7706 İLKER İNŞAAT İLKER CÜCEOĞLU A-2
7707 TUFANLAR SARRAF.LTD.ŞTİ.FETH.ŞB. A-10
7708 SARAL İNŞAAT ERDİNÇ SARI A-7
7709 GENYAPI MÜH.A.Ş.FETHİYE ÇARŞI ŞB.A-8
7710 GENYAPI MÜH.A.Ş.ÇALIŞ ŞUBESİ A-8
7711 ÖZKÖK YAPI İNŞAAT MURAT KÖK A-2
7712 60 TEKEL BAYİİ ALİ ÖZGÖÇMEN A-8
7713 GÜLSOY TUR.A.Ş.FETHİYE ŞUBESİ A-12
7714 ATOM KOMİSYON MUHAMMET AKYÜZ A-4

ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET 
RAPORU :  07/03/2011 – 11/03/2011

• 10 YENİ KAYIT
• 2 TERK 
• 28 TESCİL İŞLEMİ
• 55 BELGE
• 15 GELEN YAZI
• 28  CEVAPLANAN YAZI
• OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA TERK OLAN 75 FİRMANIN 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİMİNİN YAPILMASI 
• OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA DEĞİŞİKLİK TESCİLİ YAPILAN 
11 ADET YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETİN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİMİNİN 
YAPILMASI
• OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA ŞİRKET KURULUŞU VE 
SERMAYE ARTIŞI YAPAN 34 ŞİRKETİN SANAYİ VE TİCARET 
BAKANLIĞI REKABET KURUMUNA BİLDİRİMİNİN YAPILMASI  
• OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA YENİ KAYIT VE DEĞİŞİKLİK 
TESCİLİ YAPILAN 52 ŞİRKETİN SANAYİ VE TİCARET İL 
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİMİNİ YAPILMASI

TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İŞLEMLERİ 7-11 MART  




