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FETHİYE ÜNLÜ GAZETECİLERİ  AĞIRLIYOR
Fethiye T icaret  ve Sanayi  Odası  
öncülüğünde Fethiye'de belediyeler, sivil 
toplum kuruluşları, işletmeler işbirliğinde 
"Işıklar Ülkesi Gazeteci ve Yazarlarla 
Buluşuyor" konulu iki gün süreli bir program 
gerçekleştirilecek. Fatih Bayhan,YAvuz 
Selim Ayaz, Yaşar İliksiz, Fatih Çekirge, 
Hamit Keleş, Adnan Erdoğan, Ahmet Kekeç, 
Ömer Şahin, Cafer Vayni, Turgay Güler, 
Doğan Albayrak dahil 25 gazeteci FTSO 
davetlisi olacak. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan Oda'da  " Işıklar 
Ülkesi Gazeteci ve Yazarlarla Buluşuyor" 
konulu tanıtım ve kültür turuna destek veren belediye, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile 
birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında FTSO Başkanı Arıcan, 
"Biz belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, turizm belgeli  işletmelerimizle birlikte 
elimizi taşın altına koyduk. Fethiye'yi daha iyi tanıtmak, adımızı daha çok duyurmak 
istiyoruz. Bu kapsamda birbirinden değerli 21 konuğumuz olacak. Başbakanlık, Bakanlık 
yetkilileri, gazeteciler, yazarlar, tv programcıları, yapımcılar, yönetmenler aramızda olacak. 
Konuklarımızla birlikte hafta sonunda tanıtım turlarına katılacak; onlara muhteşem doğamızı 
göstereceğiz. Temel projelerimizi paylaşacağız. Daha kolay ve süratle çözülebilmesi içinde 
bazı sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Bizler belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve 
işletmelerimizle birlikte ulusal çapta ilk kez bu kadar büyük organizasyonu başlatıyoruz. 
Cuma günü akşam Ülke TV Fethiye'den dünyaya canlı yayın yapacak. Bu organizasyonu 
turizm sezonu başlarken ve de önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirmek istiyoruz. 
Ben bu organizasyona destek veren belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 
işletmelerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. 
12-14 Ekim 2012 tarih aralığında gerçekleştirilecek olan "Işıklar Ülkesi Gazeteci 
ve Yazarlarla Buluşuyor" konulu etkinliğin programı şu şekildedir: 

19.00 Otele Varış ve Yerleşme
20.30-23.30 Akşam Yemeği- Çalış Şat Restaurant

10.00-12.30 Hüznün Şehri Kayaköy 'de Gezi
12.30-14.00 Öğle Yemeği- Kayaköy Cinbal Restaurant
14.00-17.30 Babadağ 'da Adrenalin ve Beş Çayı
17.30-18.15 Otele Dönüş – Hillside Beach Club'e hareket
19.30 -Akşam Yemeği - Hillside Beach Clup 

9.30 Teknede Gezisi için Hareket
10.00-14.00 Sabah Kahvaltısı ve Fethiye Körfezi'nde Tekne Gezisi
14.00-15.30 Ecesaray Marina Öğle Yemeği
16.00-Otele Dönüş

12 Ekim Cuma

13 Ekim Cumartesi

14 Ekim Pazar



BAŞKAN ARICAN REKOR KIRDI
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
son 12 saatte 2 farklı televizyon 
programında toplam ikibuçuk saat 
canlı yayında kalarak adeta rekor 
kırdı. İlk olarak Salı günü akşam 
Çalış`tan canlı yayın aracıyla 
dünyaya ulaşan Akdeniz TV`deki 
Gündem Özel programında Yönetim 
Kurulu Üyesi Günay Özütok ile 
birlikte Murat Er`e konuk olan 
Başkan Arıcan, Çarşamba günü 
sabah 10:00`da Kanal F`de `Yeni Bir 
Gün Yine Bir Gün` adlı programda 
Dilek Taş`ın konuğuydu. Başkan 
Arıcan ve Özütok Akdeniz TV`de 
Çalış`tan canlı yayınlanan Gündem 
Özel programında Fethiye`yi en iyi 
şekilde tanıtıp, önemli projelerden 
söz ettiler.
A k d e n i z  T V G ü n d e m  Ö z e l  
p rogramını  bu  kez  Çal ı ş ` ta  
konuş landı rd ığ ı  can l ı  yay ın  
aracından gerçekleştirdi. Murat Er`in sunduğu Salı akşamı saat 21:30`da başlayan programa FTSO Başkanı Akif Arıcan 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Günay Özütok katıldılar. Akdeniz TV`de yaklaşık 1 saat devam eden programda sunucu 
Murat Er`in çeşitli konularda sorularını yanıtlayan Başkan Arıcan ve Özütok Fethiye`yi layık olduğu şekliyle en güzel 
şekilde tanıttılar. 
Fethiye`nin genel altyapı eksikliği ve beklenen yatırımların yapılmaması dolayısıyla turizmden beklediği payı 
alamadığını vurgulayan FTSO Başkanı Akif Arıcan, Teleferik Projesi, Üniversite Projesi, Körfezin Temizlenmesi 
Projesi gibi turizm için olmazsa olmaz projeleri anlattı. Turizmle birlikte Fethiye tarımının da ülkeye çok önemli katkılar 
sunduğunu kaydeden Başkan 
Arıcan`ın anlatımı Fethiye Tanıtım 
Filmi gösterimi eşliğinde devam etti.

Özütok: Rusya Pazarı Çok Önemli
Çalış`tan canlı yayınlanan Gündem 
Özel programının sunucusu Murat 
Er`in sorularını yanıtlayan FTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Günay Özütok 
ise; Fethiye`nin Avrupa ülkelerine 
yakın konumu ile turizmde var olan 
şansını daha iyi değerlendirebilmesi 
için altyapı ve bazı temel problemlerin 
ortadan kaldırılmasını istedi. Son 
dönemde hızla gelişmekte olan Rus 
pazarını çok önemsediğini anlatan 
Özütok, bu konuda tanıtım atağına 
kalkmak gerektiğini ifade etti. 

Kanal F`de Fuarları ve Projeleri 
Anlattı
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Çarşamba sabahı saat 10:00`da Kanal F`de `Yeni Bir Gün Yine Bir Gün` adlı programda 
programı hazırlayan ve sunan Dilek Taş konuk oldu. Taş`ın sorularını yanıtlayan FTSO Başkanı Akif Arıcan ilçe 
tanıtımında büyük öneme sahip bugüne kadar katıldıkları fuarları anlattı. FTSO Başkanı Akif Arıcan konuk olduğu 
`Yeni Bir Gün Yine Bir Gün` adlı programın son bölümünde ise Fethiye için gündeme getirdikleri ve kamuoyu 
oluşturdukları temel projelerden söz etti.



FAALİYET KODLARI TEBLİĞ EDİLİYOR
19/01/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de sonra posta ile veya şahsen TOBB'ye ulaştırılan 
yayımlanmış bulunan Odalarda/Ticaret Borsalarında itirazlar kabul edilmeyecektir.
M e s l e k l e r i n  G r u p l a n d ı r ı l m a s ı  H a k k ı n d a  · Faks ve e-posta ile gelen itirazlar işleme 
Yönetmeliklerin 03/06/2012 tarihli ve 29312 sayılı konulmayacaktır.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişik geçici 3. · İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz 
Maddeleri uyarınca, Türkiye Odalar ve Borsalar süresinin hesabında postaya verilme tarihi esas 
Birliği'ne bağlı oda/borsa üyelerinin faaliyet kodlarını alınacaktır.
ve buna bağlı olarak meslek gruplarını belirleme görevi · İtirazlarda, Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne verilmiştir. ekinde;
Bu çerçevede, TOBB'ce belirlenen faaliyet kodlarının *Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formunu 
üyelere tebliğ edilmesi işlemlerine başlanılmıştır. imzalayan firma yetkilisine ait imza 
Üyelerin kendilerine tebliğ edilen faaliyet kodlarına sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti ile 
yapacakları itirazlarda; SMMM/YMM imza, kaşe ve mührünün yer 

·  O d a d a n  v e y a  T O B B ' u n  alması zorunludur. Buna havi olmayan itirazlar 
 web adresinden kabul edilmeyecektir.

· İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na temin edilerek doldurulacak “Faaliyet Kodu 
düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapılacaktır. 
kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği Bu form doldurulmadan veya bu formdaki 
tevsik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi b i lg i l e r i  i çe rmeyen  i t i r az la r  kabu l  
olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.edilmeyecektir.

· İtirazın, faaliyet kodunun üyeye tebliğinden Yapılacak itirazlar hakkındaki soruları cevaplamak 
itibaren 10 günlük süre içinde TOBB'un evrak üzere 444 62 23 numarasından ulaşılacak bir çağrı 
kaydına girmesi zorunludur. Bu süreyi aştıktan merkezi bulunmaktadır.

http://www.tobb.org.tr/faaliyet

TÜRK-BELÇİKA İŞ FORUMU DÜZENLENECEK
DEIK-TOBB işbirliğiyle, Belçika Veliaht Prensi ve temiz enerji teknolojileri ihracatında 8. sırada, rüzgar 
Brabant Dükü Prens Philippe ve beraberindeki geniş türbinlerinde ise 5. sırada yer almaktadır. Belçika 
işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, 17 ayrıca, Avrupa'nın merkezindeki coğrafi konumu ve 
Ekim 2012 tarihinde İstanbul Swissotel'de Ekonomi gelişmiş ulaşım ağı ile bölgenin önemli bir lojistik 
Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ve TOBB/DEİK m e r k e z i  k o n u m u n d a d ı r .  
Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
kat ı l ımlar ıyla  “Türk-Belçika İş  Forumu” Forum kapsamında lojistik sektöründe işbirliği 
d ü z e n l e n e c e k t i r .  olanakları; yapı sanayinde ekolojik yaklaşım, 

sürdürülebilir yapılaşma ve yeşil teknolojilerin 
Türk-Belçika İş Forumu'na, inşaat/altyapı, lojistik, kullanımı ile bu sektörde her iki ülke ve 3. pazarlarda 
enerji (yenilenebilir), çevre teknolojileri, finans, işbirliği fırsatları atölye çalışmalarında ele alınacaktır. 
telekomünikasyon ve kimya sektörleri başta olmak Arzu eden üyelerimiz ise sektörel seminer ile eş 
üzere çeşitli sektörlerden 200'ü aşkın Belçikalı firma zamanlı gerçekleşecek Belçikalı firmalarla ikili 
temsilcisi katılacaktır. Belçikalı işadamları heyeti g ö r ü ş m e l e r e  k a t ı l a b i l e c e k l e r d i r .  
l i s t e s i  e k t e  d i k k a t i n i z e  s u n u l m a k t a d ı r.  

Söz konusu toplantı için katılım teyitlerinin ekteki 
Belçika enerji verimliliği, düşük karbon salınımı ve form aracılığıyla en geç 15 Ekim 2012 mesai bitimine 
yenilenebilir enerji kullanım alanlarında öncü k a d a r  D E İ K ' e  ( Ay ş e  Ay g ü l ,  e - m a i l :  
teknolojilere ve en iyi uygulamalara sahiptir. Dünyada ; Tel: (212) 339 50 81) iletilmesini 
eko-teknoloji sanayi ihracatında ilk beş ülke içinde, rica ederiz.

abstaj@deik.org.tr



BAŞKAN ARICAN TATİL YAPMIYOR
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan dış gezi dolayısıyla ara verdiği 
üyeleri ziyaret programına yeniden başladı. Başkan 
Arıcan hafta sonunda toplam 12 üyeye ziyaretler 
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerden hem 
müteşebbisler, hem de Başkan Arıcan memnun 
kaldı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan geçtiğimiz hafta sonunu yine Oda üyelerine 
ayırdı. Başkan Arıcan Cumartesi günü toplam 12 
üye işletmeye ziyaretler gerçekleştirdi.
Hindistan iş gezisi dolayısıyla bir süre ara verdiği 
üye ziyaret programına yeniden başlayan Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan 
Cumartesi günü şu üye işletmelere ziyaretler 
gerçekleştirdi: Gölhisar Otomotiv, Kervan 
Bilgisayar, Teknik Bilişim, Yıldız Kayaalp Tur Ltd. 
Şti., Marina Deniz Malzemeleri, Neva Bilgisayar, 
Baydarlar Telekomünikasyon, Eşref Aydın 
Ticarethanesi, Doğrular Mermer, Berkin Yapı Market, Köseoğlu Ticaret, Ertos Ticaret. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan Cumartesi günü üye işletmelere gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde genel ülke ekonomisi ve kendisine iletilen özel sorunlar hususunda görüş alışverişinde bulundu. Başkan 
Arıcan gerçekleştirdiği ziyaretlerde işletme sahiplerinden sektörleri ile ilgili önerilerini de dinledi. Oda üyesi işletme 
yetkililerine FTSO ile ilgili istek ve beklentilerini soran Başkan Arıcan, işletme sahiplerinden oda yayınlarını yakından 
takip etmelerini rica ederek, beraberindeki yayınlardan verdi.

SAYIN ÜYEMİZ

12 Ekim 2012 tarihinde (Cuma) akşam saat 20:30'da 

Ülke TV ilçemizden canlı yayın yapacaktır. 

Programda Fethiye ile ilgili tanıtım görüntüleri kullanılacak. 

İlçemizden yetkililerde programa konuk olacaktır. 

İlginize şimdiden teşekkürler
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