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Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası öncülüğünde; 
Feth iye Be led iyes i ,  
Ölüdeniz Belediyesi, 
Deniz Ticaret Odası, 
FETAB, ÇALIŞ-DER, 
Fetob, FESO, Turizm 
D a n ı ş m a  
Bürosu,Ölüdeniz Turizm 
Geliştirme Kooperatifi 
i ş b i r l i ğ i nde ;  Yach t  
Boutıque Hotel, Hıllsıde 
Beach Club, Montana 
P ıne Resort  Hote l ,  
Ecesaray Marina Resort, 
C l u b  O r k a  H o t e l ,  
Ö l ü d e n i z  O y s t e r  
Resıdence, Atapark 
Hotel, Golden Moon Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star 

Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç  konuk Hotel, Hotel Meri, Çalış Şat Restaurant, 
oldular. Kayaköy Cinbal Restaurant, Ölüdeniz 
Fethiye Kültür ve Tanıtım Programı olarak Yamaç Paraşüt Firmaları, MELSA, Light 
düzenlenen "Işıklar Ülkesi Gazeteci Ve Tours, Kargı Yörük Müzesi,  Fulya 10 
Yazarlarla Buluşuyor"  adlı 2 günlük teknesi katkılarıyla düzenlenen hafta 
programın startı Cuma günü akşam Çalış sonundaki   "Işıklar Ülkesi Gazeteci ve 
Şat Restaurant'ta düzenlenen yemekle Yazarlarla Buluşuyor" programı hedefler 
verildi. Cuma günü akşam konuklar yemek doğrultusunda başarı ile gerçekleştirildi. 
davetine katılırken, Ülke TV'den Turgay 

Işıklar Ülkesi Fethiye'ye Gazeteci-Yazar 
Güler "Sıradışı" adlı canlı yayın programına 

Fatih Bayhan, Gazeteci- Basın Danışmanı 
Çalış Şat Restaurant'ta başladı. Programın 

Yavuz Selim Ayaz, Bakanlık Müşaviri 
ilk bölümüne FTSO Yönetim Kurulu 

Ahmet Rasim Yavaş, Gazeteci-ATO 
Başkanı Akif Arıcan,  Star Gazetesi Genel  

Danışmanı Birkan Kınalı, Yazete.com 
Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Star 

Genel Yayın Yönetmeni -Pana Film 
Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç  ile birlikte 

Oyuncusu Adnan Erdoğan, İLESAM 
katılarak Fethiyemizi layıkıyla tanıttı. 

İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni, 
Başkan Arıcan Fethiye'de yatırım bekleyen 

Haber7.com Yayın Müdürü Yaşar İliksiz, 
Teleferik, Üniversite, Körfez, Kayaköy 

rotahaber.com Genel Yayın Yönetmeni 
projelerinden sözederken; sorunlarımıza 

Ünal Tanık, Arel Üniversitesi'nden 
da yetkililerin dikkatini çekti. Programın 

Yönetmen M. Ali Nalbant, TRT Programcısı 
ikinci bölümünde ise Gazeteci-Yazar Fatih 

A. Acar Filiz, Tanıtım Ajansından Doğan 
Bayhan konuklar arasındaki yerini aldı. 

Albayrak,  F. Serkan Acar, CHA Ankara 
Tarihin Derinliklerine DaldılarTemsilcisi Mustafa Kılıç, Radikal Ankara 
Fethiye Kültür ve Tanıtım Programı olarak Haber Müdürü Ömer Şahin, Ülke TV'den 
düzenlenen "Işıklar Ülkesi Gazeteci Ve Turgay Güler, Star Gazetesi Genel  Yayın 
Yazarlarla Buluşuyor"  adlı 2 günlük 

IŞIKLAR ÜLKESİNDE GAZETECİ ORDUSU



programın Cumartesi günü programı Yazete.com Genel Yayın Yönetmeni -Pana 
Film Oyuncusu Adnan Erdoğan, İLESAM Kayaköy ziyareti ile başladı. Kayaköy'deki 
İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni, tarihi Rum yerleşkesini Fethiye Kaymakamı 
Haber7.com Yayın Müdürü Yaşar İliksiz, Ekrem Çalık ve FTSO Başkanı Akif Arıcan ile 
rotahaber.com Genel Yayın Yönetmeni birlikte gezen konuklarımız adeta tarihin 
Ünal Tanık, Arel Üniversitesi'nden derinliklerine dalıp-çıktılar. Konuk 
Yönetmen M. Ali Nalbant, TRT Programcısı gazeteci, danışman,yazar, yönetmen, 
A. Acar Filiz, Tanıtım Ajansından Doğan oyuncular için öğle yemeği  Kayaköy Cinbal 
Albayrak,  F. Serkan Acar, CHA Ankara 

Restaurant'ta verildi. Burada konuklarla 
Temsilcisi Mustafa Kılıç, Radikal Ankara 

Kayaköy imar sorunları paylaşıldı. 
Haber Müdürü Ömer Şahin Pazar gününe 
onurlarına Fethiye Deniz Ticaret Odası  

Havada Kuş, Denizde Balık Oldular işbirliğinde Fulya 10 teknesi katkılarıyla 
Konuklarımız yemek sonrasında araçlarla düzenlenen yat turu ile başladılar. Kahvaltı 
1700 metrede bulunan Babadağı  Zirve ikramı teknede yapıldı. Fethiye'nin deniz 
Cafe ve uçuş pistine taşındı. Hava bulutlu turizmi potansiyelini yerinde gören, 
ve sisli olduğundan 1900 metreye çıkış g ü z e l l i k l e r i m i z e  h a y r a n  k a l a n  
iptal edilirken, konuklarımız Zirve Cafe'de konuklarımızdan bir kısmı Kuleli ve Turunç 

Pınarı koylarında deniz keyfi yaptılar. 

Tek Kişilik Tanıtım Ajansı: Enver 
Yalçın
Tekne turunu sonlandıran konuklarımıza 
öğlen yemeği  Ecesaray Marina Resort'da 
verildi. Nefis yemekler dolayısıyla Ecesaray 
sahipleri ve yetkililerine teşekkür eden 
konuklarımızın Fethiye'deki son durağı ise 
Enver Yalçın'ın sahibi olduğu Kargı Yörük 
Müzesi oldu. Organizasyonu, anlatımı, 
şovlarıyla tek kişilik tanıtım ajansı olan 
Enver Yalçın öncelikle konuklarına Yörük 
Müzesini gezdirdi. gözlemeler  eşliğinde çay ve kahvelerini 
Daha sonra çeşitli ikramlarda bulunulan yudumladılar. Fethiye Kaymakamı Ekrem 
konuklara Yörük Müzesi'nin ulusal basına Çalık' ın da aralarında bulunduğu 
tgaşınan başarılı organizasyonları TV'de konuklarımıza Babadağı, uçuş pistleri 
gösterildi. tanıtıldı. Teleferik Projesi'nin Fethiye ve 
Enver Yalçın'ın yaptıklarına ve yürüttüğü ülke ekonomisine ne denli katkılar 
tanıtım organizasyonlarına hayran kalan sağlayacağı vurgulandı. 
konuklarımız Dalaman'dan uçaklara B a b a d a ğ ı ' n a  ç ı k a n  g a z e t e c i ,  
binmek üzere araçlarla Dalaman danışman,yazar, yönetmen, oyunculardan 
Havaalanı'na hareket ettiler. isteyenler Ölüdeniz'deki yamaç paraşütü 
İlçemizden ayrılırken adeta içimizden firmaları katkılarıyla 1700 metredeki uçuş 
birileri gibi olan konuklarımız FTSO Başkanı pistinden nefis Ölüdeniz manzarasına 
Akif Arıcan, Başkanvekili Süleyman Kaya, doğru uçuş gerçekleştirdiler. Sahile inen 
organizasyonu en başından, sonuna kadar konuklara Ölüdeniz Turizm Geliştirme 
başarı ile aksaksız koordine eden FTSO Kooperatifi'nde ikramlarda bulunuldu. 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, neşesi ve Ölüdeniz tanıtımı gerçekleştirildi. Konuklar 
yaşam enerjisine hayran kaldıkları başarılı MELSA'nın işlettiği Kumburnu'nda dolaşıp 
İşkadını Günsenin Günel, İşadamı Enver akşam yemeğini  Hıllsıde Beach Club'de 
Yalçın, FTSO çalışanlarına teşekkür yediler. Işıklar Ülkesi Fethiye'ye gelen 
ederken;  tekrar tekrar aileleriyle birlikte Gazeteci-Yazar Fatih Bayhan, Gazeteci- 
Fethiye'ye tatile geleceklerine, Fethiye'nin Basın Danışmanı Yavuz Selim Ayaz, 
t an ı t ım ı  i ç i n  e l l e r i nden  ge l en i  Bakanlık Müşaviri Ahmet Rasim Yavaş, 
yapacaklarına söz verdiler.  Gazeteci-ATO Danışmanı Birkan Kınalı, 



İNGİLİZLER FETHİYE LEZZETİNİN PEŞİNDE
Domates ve Narenciye başta olmak üzere 
yaş meyve ve sebze deposu olarak bilinen 
Fethiye'de İngilizler lezzet avına çıktı. 
İ n g i l i z  S e y a h a t  V a k f ı  ( t h e  
TravelFpoundation) ve tur operatörlerinin 
(Co-operative Travel, Thomas Cook ve TUI) 
işbirliğinde yürütülen Taste Of Fethiye 
everytime (Fethiye Lezzeti herzaman) 
projesine  start verildi. Proje kapsamında 
pilot bölge olarak seçilen Fethiye'de iki yıl 
boyunca sürdürülecek proje ile yetiştirilen 
tarım ürünlerinin turizm sektöründe daha 
iyi değerlendirilmesi, otellerin yetiştirilen 
tarım ürünlerinden daha çok satın almaya Fethiye'de bu model başarılı olursa 
teşvik edilmeleri, üreticilerin sürdürülebilir Türkiye'ye hatta Dünyaya örnek olacağız" 
tarım ilkeleri uygulamaları ve turizmden dedi. 
daha fazla yararlanmaları konusunda Thomas Cook'tan Joanne Baddeley ise, 
desteklenmeleri  hedefleniyor. 2 yıl "Fethiye sadece deniz, kum, güneş turizmi 
sürdürülecek projeye ilişkin Fethiye Ticaret ile anılır olmamalıdır. Bunun yanına başka 
ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan'dan turizm modelleri de eklenmelidir. İşte bu 
tam destek geldi. FTSO Başkanı Akif Arıcan, proje bunu bir oranda sağlamayı hedefliyor. 
"Bize düşen ne ise sivil toplum örgütleri ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

işbirliğini de çok önemsiyoruz" şeklinde birliklerle onu yapacağız. Projeye tam 
konuştu. destek vereceğiz" dedi.
Arıcan: Projeye Destek Vereceğiz"Fethiye Odaklı İş Yapacağız"
Konuklarına gerçekleştirdikleri ziyaret ve İ n g i l i z  S e y a h a t  V a k f ı  ( t h e  
yürütmekte oldukları proje dolayısıyla TravelFpoundation) Taste Of Fethiye 
teşekkür eden Fethiye Ticaret ve Sanayi everytime (Fethiye Lezzeti herzaman) 
Odası Başkanı Akif Arıcan ise şunları projesi İngiltere Müdürü Mıke Read ve tur 
söyledi:  "Fethiye domates, narenciye operatörlerinin (Co-operative Travel, 
başta olmak üzere Türkiye'nin yaş sebze Thomas Cook ve TUI) yetkilileri Joanne 
meyve deposudur. Yaş meyve sebze Baddeley, ile Hayley McDowall Projenin 
ihracatında Antalya'nn ardından geliyoruz. Türkiye Ekibi olan Sema Atay ve Şemsi 
Çok kaliteli, dünyaca aranan ürünlerimiz Toprak rehberliğinde Fethiye Ticaret ve 
var. Sivil toplum örgütleri ile birlikte bize Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan'ı ziyaret 
düşen ne ise onu yapacağız.ederek projeye katkı talep ettiler. Yürütülen 
 Üretici kimliğini temsil edenlerle, tüccar Taste Of Fethiye everytime (Fethiye Lezzeti 
kimliğini temsil eden bizler biraraya gelmeli herzaman) projesi ile ilgili olarak İngiliz 
ve karar vermeliyiz. Biz bu projeye Seyahat Vakfı (the TravelFpoundation) 
gerektiği desteği vermezsek bu proje Taste Of Fethiye everytime (Fethiye Lezzeti 
yürümez, Fethiye zarar görür. Aslında bu herzaman) projesi İngiltere Müdürü Mıke 
p r o j e y i  b i z  d ü ş ü n m e l i  v e  Read şu bilgileri verdi: "Fethiye Ticaret ve 
gerçekleştirmeliydik.   Sanayi Odası bu yürütülen projenin en 

önemli ilgi grubudur... Bütün her şeye tad FTSO olarak hedefimiz  çok çeşitli 
olarak bakabiliriz. Yiyecek bir anlamda her ürün grupları arasından markalar 
şeydir. Bir şeyleri yoluna koyabileceği gibi, yaratmaktır. Kendilerine çok teşekkür 
bir şeyleri de bozabilir. Yemek kalitesi kötü ediyorum. İşbirliği taleplerini yetkili 
olursa uzun süreli turizm istendiği şekilde o r g a n l a r ı m ı z a  g ö t ü r e c e k  v e  
yürütülemez. Fethiye odaklı iş yapacağız. değerlendireceğiz."



BU DUYURULAR SİZİ İLGİLENDİRİYOR
İhya Başvurusunda Bulunanlar Dikkat
15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 
sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna geçici 
19. Madde eklenmiş olup, 6111 Sayılı 
Kanun kapsamında yapılandırma hakkını 
kaybeden borçlulara yapılandırma 
anlaşmalar ını  ihya etme hakkını  
sağlamıştır.
Bu bağlamda, pirim borçlarının tasfiyesine 
yönelik olarak 611 sayı l ı  Kanun 
kapsamında yapılandırma hakkının 
sürdürülebilmesi için ödenmiş veya eksik 
ödenmiş tutarların en geç 31/10/2012 
tarihine kadar ödenmesi gerektiği, aksi 
taktirde ihya öncesi duruma dönülerek 

kaybedilmemesi için ödenmemiş veya ödenen taksit tutarlarının ilgili mevzuat 
eksik ödenmiş taksitlerin en geç hükümlerine göre mahsup edileceği, 
31.10.2012 tarihine kadar ödenmesi ve mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından 
son günlerde alacakların on-line tahsilâtı bakiye alacaklar için 6183 sayılı Kanun 
sırasında sistem yoğunluğu nedeniyle olası uyarınca icra takibine geçileceği, 2012/23 
ödeme sorunlarıyla karşılaşılmaması için sayılı Genelge'de hüküm altına alınmıştır.
ödemelerin son günlere bırakılmaması 6111 sayılı Kanuna ek 19. Madde 
gerekmektedir.k a p s a m ı n d a k i  i h y a  h a k k ı n ı n  

01 Temmuz 2011 tarihinden bu yana mobilyalar için sevk öncesi gözetim 
Merkezi Irak Yönetimi tarafından uygulamasının önce 30 Eylül 2012 tarihine, 
sürdürülen sevk öncesi uygulamasına 12 daha sonra yine girişimler sonucunda 31 
Mayıs 2012 tarihinde Kuzey Irak Bölgesel Aralık 2012 tarihine ertelenmiştir.
Yönetimi tarafından da kati olarak Ayrıca, Irak tarafınca mobilyacılar için 
başlanmasıyla, Irak gümrüklerinde, denetimin neye göre yapılacağına esas 
yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden oluşturan bir şablonun daha önce, 
alınan Uygunluk Sertifikası aranmaya ihracatçılarımıza iletilmek üzere Ekonomi 
başlamıştır. Bakanl ığınca Türkiye İhracatçı lar 
Söz konusu uygulama kapsamında Meclisi`ne iletilmiştir. 
denetime tabi olan ürünlerin listesinin 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren 
zaman içinde genişlediği iletilmekte ve başlayacak olan denetimlerde herhangi bir 
mobilya ürünlerinin de sevk öncesi sorunun yaşanmaması için, söz konusu 
incelemeye dâhil edilerek, uygulamanın 01 şablonun titizlikle incelenmesi ve gerekli 
Eylül 2012 tarihi itibariyle Irak tarafından hazırlıkların yapılmasının önem arz 
başlatılmıştır. Yapılan girişimler sonucunda edilmektedir.

IRAK MOBİLYADA UYGUNLUK SERTİFİKASI ARIYOR



BURS ALACAK ÖĞRENCİLER BELİRLENDİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından öğrencilere 
karşılıksız olarak verilen 
bursların 2012-2013 eğitim 
öğret im y ı l ında hang i  
öğrencilere verileceği belli 
oldu. Salı günü toplanan 
FTSO Yönetim Kurulu burs 
alması en makul öğrencileri 
tek tek isimler üzerinde 
yapılan değerlendirmelerin 
ardından belirledi. 2012-
2013 eğitim öğretim yılında 
burs almaya hak kazanan 
üniversite çağındaki 100 
öğrencinin is im l istesi  
www.fto.org.tr internet 
s i t e s i n d e  " Ü y e l i k  v e  
Hizmetler", "FTSO Burs" 
butonundan öğrenilebilir. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 28 Eylül 2012 tarihinde sonlanan burs başvurularının 
değerlendirilmesi tamamlandı. Salı günü toplanan FTSO Yönetim Kurulu tek tek isimleri 
değerlendirdiği toplantıda burs almaya en uygun 100 ismi belirledi. Belirlenen 100 öğrenciye 
ilişkin liste Odamız internet sitesinde ilan edilirken; üniversite çağındaki bu öğrenciler 9 ay 
süre ile ayda 100 TL almaya devam edecek. 
Burs almak için müracaat eden 300'ü yakın öğrenci için tek tek titizlikle incelemelerin yapıldığı 
son FTSO Yönetim Kurulu Toplantısı'nda paylaşılan ortak duygu ve düşünce "İmkanlarımız 
ölçüsünde bu kadar öğrenciye burs verebiliyoruz. Keşke imkanlarımız daha fazla olsa 100 değil 
300 hatta 500 öğrenciye burs imkanı sağlayabilsek. Ama ne yazık ki burs için bu kadar kaynak 
ayırabiliyoruz. Burs almaya hak kazanan gençlerin okullarında çok başarılı olarak burs 
şanslarını önümüzdeki yıllara da taşımalarını diliyoruz" oldu.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN, İŞ 
ALEMİNİN VE KIYMETLİ FETHİYE 

HALKININ
KURBAN  BAYRAMI İLE 

CUMHURİYET BAYRAMINI EN 
İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR; 
MUTLULUK, HUZUR, SAĞLIK VE 

ESENLİKLER DİLERİZ.
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