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 SORUNlaR ÇÖzÜM BUlUYOR
Fethiye sorunlarının çözüm önerileri için en etkili platform olan  Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarından kamu 
kurumları temsilcileri önünde yapılanların yedincisi Lykia World Tatil Köyü’nde 23 
Ekim 2013 günü gerçekleşti.

Fethiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin ev sahipliği 
yaptığı toplantıya Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık, kamu kurumlarının il ve ilçe müdürleri, bölge belediye başkanları, sivil toplum 
temsilcileri ve çevre odalardan gelen temsilciler katıldı. Katılanlara FTSO tarafından 
hazırlanan” Fethiye Sorunları ve Çözüm Önerileri 2013” kitapçığı ile “Fethiye 2012 
Sosyoekonomik Raporu” ve diğer yayınları dağıtıldı.

Açılış konuşmalarında ilk söz alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan 2008 yılından bu yana düzenlenen Müşterek Toplantılarda 167 sorunun dile 
getirilerek ilgili kurumlara iletildiğini bu sorunlardan 35 sorunun çözüldüğünü veya 
çözüm aşamasına girdiğini söyledi.

Telmessos Antik Tiyatrosu’nun restorasyonu, Dalaman Havaalanından 
Ankara’ya direkt uçuşların başlaması, Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarının Fethiye’de yapılmaya başlanması, Hal Birliğinin 
sağlanması, Kemer’in ilçe olması, Kaya köyünün imar sorunun çözümü, Nesli tükenen balıklar için av yasağı konulması,  
Fethiye Körfezi kirliliği için adımlar atılması, zincir marketler ile ilgili kanun teklifinin sunulması gibi müdahil olunan 
ve çözülen sorunlara örnek veren Akif Arıcan Cumhuriyetin yüzüncü kuruluş yıldönümüne kadar Fethiye Körfezinin 
yüzülebilir hale gelmesini, Kruvaziyer Limanı yapılmasını, Fethiye’nin altyapı sorunların çözülmesini, Kayaköy’ün kül-
tür ve turizm değeri olarak ön plana çıkarılmasını, Fethiye’nin marka şehir olarak dünyada tanınmasını hedefledikleri 
olduğunu belirtti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının siyaset üstü bir kurum olarak bünyesinde her kesimden işadamını barındırdığını 
bu nedenle Fethiye ile ilgili tüm sorunlarda bir referans noktası olarak Odanın 
her kesimi ilgilendiren sorunları dile getirebildiğini ve bunu sorunları tespit 
edip ilgililere bildirirken amaçlarının çözüm bulmak , daha iyi bir Fethiye 
yaratmaya katkı bulunmak olduğunu dile getirerek “Amacımız üzüm yem-
ek bağcıyı dövmek değil” diyerek kamu kurum ve kuruluşlarının sorunların 
çözümünde kendilerine destek olmalarını beklediklerini söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak söz olan Osman 
Çıralı konuşmasında  Müşterek Toplantının TOBB kanunu ve yönetmelikleri 
gereği yapıldığını fakat amaçlarının sadece bir toplantı yapmak olmadığını 
Fethiyeli işadamları olarak büyüyen Türkiye Ekonomisinde Fethiye’nin payını 
artırmak amacı ile sorunların çözümüne duyarsız kalamayacaklarını daha fa-
zla etkin olunması gerektiği için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye’nin sayılı ve büyük 
Odalarının bulunduğu TOBB akreditasyon sisteminde  A  Sınıfı Belgeli 
Akredite olduğunu bu kalitede bir odanın toplum sorunlarında daha etkin 
olması gerektiğini söyledi.

Devamı arkada



Açılış konuşmalarında söz alan Fethiye Kaymakamı Sayın Ekrem Çalık 
Fethiye’yi “Allahın her türlü nimeti bol verdiği ender bölgelerden birisi” 

olarak tanımladı. İşadamlarının daha cesur olması gerektiğinden ve markalaşmanın 
öneminden bahsetti. Fethiye’de yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler veren Kay-
makam Ekrem Çalık Fethiye Turizminin sezonluk olmaktan çıkarılıp 12 ay turizm 
yapılması gerektiğini söyledi.

Muğla Valisi  Sayın Mustafa Hakan Güvençer açılış konuşmalarında son sözü aldı. 
Konuşmasının başında FTSO Yönetim Kurulu Başkanı  Akif Arıcan’ın konuşmasında 
belirttiği konuların önemine dikkat çekerek “Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası gerçekten 
kurumsal hale gelmiş . ortak sorunlar ve çözüm önerileri için bende sizler gibi birlikte 
hareket etmenin önemine inanan birisiyim . Kurumsallaşma ve ortak iş yapma kül-
türü daha da artarsa başarı gelecektir.” dedi. Görevde olduğu sürece kendisine ileten 
sorunların takipçisi olacağını hatta bu toplantıdan sonra kendisine iletilecek toplantı 
raporu ile hemen çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

Açılış konuşmaların ardından FTSO tarafından Fethiye’nin güzel görüntüleri 
ardından  körfezin dolması, kirlilik, trafik sorunu, gürültü kirliliği, hijyen sorunları, ucuz mal ve hizmet sunumunu gibi 
belli başlı sorunları göz önüne seren kısa film gösterildi.Toplantının bundan sonraki bölümüne TOBB - Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş moderatörlüğünde  meslek komitelerinin tespit ettikleri 
sorunları sundukları bölüme geçildi. 12 Meslek Komitesi Temsilcileri sorunlarından en çarpıcı olanları belirleyip çözüm 
önerilerinden söz etti.

1 Nolu Meslek Komitesinden Mehmet Atlı mesleki ve teknik eğitim hakkındaki 
sorunları,2. Nolu Meslek Komitesinden Atabey Şahin Türk tarımında izlenebilirlik 
sorunları,3. Nolu Meslek Komitesinden Mehmet Sezgin inşaat ve ihracat sektöründe 
KDV iadesi sorunu,4 Nolu Meslek Komitesinden Ali Çelik aynı bölgede aynı neviden 
çok sayıda işletmenin bulunması sorununu,6 Nolu Meslek Komitesinden Yamaç Bilginer 
turizmde Fethiye’ye özgü yeni bir konseptin oluşturulması için çalışmaların yapılması 
gerekliliğini,7 Nolu Meslek Komitesinden Selemettin Yılmaz pazar yerlerindeki açıkta 
yiyecek ve içecek satışı yapılması sorununu,8 Nolu Meslek Komitesinden Aydın Aktepe 
sigorta acenteleri yönetmeliği’nin halen çıkarılamaması sorununu,9 Nolu Meslek Kom-
itesinden Ertuğrul Gürkan Dalaman Havalimanı otopark ücretlerinin ve Göcek tünelinim 
geçiş ücretinin yüksekliği sorununu,10 Nolu Meslek komitesinden Erhan Başar zincir 
mağazalar sorununu,11 Nolu Meslek Komitesinden Kemal Divrik Fethiye’de otoparkların 
yetersizliği sorununu,12 Nolu Meslek Komitesinden Nuri kıvrak Mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarının altyapı  hakkında komite görüşlerini açıkladı.

Prof.Dr. Ramazan Aktaş  FTSO’nun hazırladığı Fethiye Sosyoekonomik rapo-
ru, Haberler Gazetesi ve sorunlar ve çözüm önerileri yayınlarından bahsederek TOBB 
bünyesinde Türkiye’nin her yerindeki Oda ve Borsaları gezdiğini bu çalışmaların birçok 
Oda ve Borsanın yaptığı çalışmalardan daha önde olduğunu  belirtti.  

Toplantı meslek komiteleri sözcülerinin sunduğu sorunlar ve çözüm önerileri ile bu sorunlar ve çözüm önerileri 
ile ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerini anlattığı bölümle devam etti. Toplantı bitiminde katılımcılar yemek bölümüne 
geçti.



HER YERDE ElEMaN aRaMaYıN...

www.fethiyekariyer.com

BURS alaN ÖğRENcİlER BElİRlENDİ

Fetwhiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4 yıllık üniversite öğrencilere karşılıksız olarak verilen bursların 
2013-2014 eğitim öğretim yılında hangi öğrencilere verileceği açıklandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası`nın 30 Eylül 2013 tarihinde sonlanan burs başvurularının değerlendirilmesi 
21.10.2013 Pazartesi günü Olağan  Yönetim Kurulu Toplantısında yapıldı. Toplantıda burs almaya en uygun 100 
ismi ailelerinin gelir durumlarına göre sıralanarak belirlendi. Hak kazanan 100 öğrenciye ilişkin  web sitemizdeki 
ilgili haberdeki liste ek dosyada bilginize sunulmuştur. Burs almaya hak kazanan öğrenciler 9 ay süre ile ayda 100 TL 
alacaktır.

Burs almak için müracaat eden 254 öğrenci müracaat etmişti.Titizlikle incelemelerin yapıldığı son FTSO 
Yönetim Kurulu Toplantısı`nda paylaşılan ortak düşünce “İmkanlarımız ölçüsünde bu kadar öğrenciye burs verebili-
yoruz. 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 dileriz. Eğitim hayatlarında başarılarının daimi olmasını diliyoruz” 
oldu.



 “İŞlEtME YÖNEtİcİlİğİ SERtİFİka PROGRaMı”
İşletmelerin yönetimine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarılacak olan “İşletme Yöneticiliği” sertifika programı, 

iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu işletme yönetiminin temel stratejileri ve ilkeleri, muhasebe ve finansman 
yönetimi teori ve uygulamaları, müşteri odaklı çağdaş pazarlama yol ve yöntemleri, üretim yönetiminin temel 
esasları, insan kaynağının etkin yönetimi, proje yönetimi, girişimcilik gibi konuları içermektedir.

Bu program; İşletme sahipleri, yöneticiler ve yönetici adaylarını rekabetçi iş hayatına hazırlayacaktır.
Toplam 66 saat sürecek olan sertifika programından sonra internet üzerinden sınav yapılacak olup 

başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

2-30 kasım/ 7 aralık 2013 tarihlerin 6 hafta sonu sürecek eğitimin programı:

-2 kasım 2013 cumartesi - 3 kasım 2013 Pazar
  Girişimcilik-Yönetim-Organizasyon Prof. Dr. Ramazan Aktaş- Prof. Dr. Ali Halıcı

-9 kasım 2013 cumartesi - 10 kasım 2013 Pazar
 Muhasebe ve Mali Tablo Analizi Doç. Dr. Mete Doğanay

-16 kasım 2013 cumartesi -17 kasım 2013 Pazar
 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş- Doç. Dr. Mete Doğanay

-23 kasım 2013 cumartesi -24 kasım 2013 Pazar
 Pazarlama ve Satış Yönetimi DR. Ömer Yurtseven- Serdar Bilecen

-30 kasım 2013 cumartesi -1 aralık 2013 Pazar
Ticaret ve İş Hukuku Av. Nazmiye Öncel Düvenci

-7 aralık 2013 cumartesi
 İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Demet Varoğlu

taRİH: 2- 30 kasım/7 aralık 2013 (cumartesi – Pazar)
YER: Fethiye ticaret ve Sanayi Odası likya Salonu
Saat: 10:00 -17:00
ÜcREt: 500 tl.  
Bilgi ve kayıt İçin: 614 11 15-Dhl 122 aysun ŞaNlıSOY veya aysun.sanlisoy@fto.org.tr



MEB SERtİFİkalı
 “BÜRO YÖNEtİMİ VE SEkREtERlİk” kURSU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 2013 
yılında MEB onaylı sertifikalı mesleki eğitim 
kursları açmaya devam ediyor.

 “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanlarında 
açılacak olan sertifikalı kurslara FTSO üyeler 
ve işyerlerinde çalışan personel katılabilecek.   
Kurs kayıtlarında öncelik FTSO üye işyerlerine 
tanınacak olup,  işsizler de söz konusu kurslara 
başvurabilecektir.

  
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Çıraklık 

Eğitim Merkezi ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde “Bilgisayar” sertifika programından 
sonra şimdi de “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” sertifika programı başlıyor. Kurs toplam 
344 saat sürecek.

 “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” sertifika programında anlatılacak konular;
•	Sosyal	çevre	ile	etkili	iletişim	kurma,
•	Telefon	ile	iletişim,
•	Randevu	ve	konuk	kabulü	programı	yapmak,
•	Beden	dili	ile	etkili	iletişim,
•	Bilgisayarda	resmi	yazı	yazmak,
•	İş	mektubu	yazmak,
•	Belge	akışı	izlemek,
•	Toplantı	ve	seyahat	organizasyonu	yapmak.

Ücret: 100 tl.
Bilgi ve kayıt için: 614 11 15 -122 aysun ŞaNlıSOY veya  aysun.sanlisoy@fto.org.tr



kOSGEB DEStEklİ YURt DıŞı İŞ GEzİSİ

Aşağıda bilgileri bulunan yurt dışı iş gezisi programı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Genel Destek Programı 
Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilmiş olup, programın KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği çerçevesinde 
desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Aşağıda detay bilgileri bulunan yurtdışı iş gezisi programına katılmak isteyen işletmelerin verilen telefonlardan organi-
zatör ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 BaE/DUBaı YURtDıŞı İŞ GEzıSı

Organizatör Kuruluş Adı:
MZT Tur. İth. İhr. San Ltd. Şirketi

Programın Düzenleneceği Ülke:  BAE/Dubai

Kapsadığı İş Kolları:  Yapı Dekorasyon, İnşaat, Yapı Malzemeleri, Yapı Ekipmanları vb.

İrtibat:       
Zeynep Deniz
Telefon No / Faks No:
242-321 76 07 / 242-321 76 56
E-Posta:fuar@mztqueentravel.com    

 Program İstanbul çıkışlıdır. Dalaman’dan programa katılacak üyelerimiz için iç hat uçak bağlantısı için lütfen irtibat 
ofisi ile irtibata geçiniz.Kayıt bilgi formu ve bilgi notu web sayfamızdaki ilgili duyuruda bilginize sunulmuştur.

tarihleri: 
24/11/2013 - 28/11/2013
Fiyat:
Çift Odada Kişi Başı: 1.125 Avro*
Tek Kişilik Oda Farkı: 300 Avro



PERakENDE tİcaREtİN DÜzENlENMESı HakkıNDa 
kaNUN taSaRı taSlağı GÖRÜŞlERE aÇılDı

Perakende işletmelerin açılışlarını ve faaliyetlerini düzen-
lemek, perakende ticareti kaliteli ve standartlara uygun 

olarak yapılmasını sağlamak amacı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Tasarı Taslağı”web sitemizde ilgili duyuruda ek dosya olarak  
bilgilerinize sunulmaktadır.

Perakende ticaret hayatını yakından etkileyen taslak hakkındaki 
görüş ve önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte ezgi.tugay@fto.org.tr 
veya info@fto.org.tr web adresine 25.10.2013 tarihi saat 13:00’e kadar 
gönderilmesi hususu tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 tÜRk – BElaRUS İŞ kONSEYİ ORtak 
tOPlaNtıSı

Türkiye – Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik 
Komisyonu toplantısı vesilesiyle ülkemize gelecek olan 

Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Vladimir Makey’in 
katılımları ile 1 Kasım 2013 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da DEİK 
Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenecektir.

DEİK ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yapılacak 
olan toplantıya her iki ülkeden kamu ve özel sektör kurumlarının 
yetkilileri, Belarus’un önde gelen sanayi kuruluşları konumundaki 
Minsk Otomobil Fabrikası (ağır yük kamyonları, römorklar ve yolcu 

otobüsleri üretimi), Minsk Traktör Fabrikası (traktör ve tarım makineleri üretimi), Belleseksport (kereste ve 
orman ürünleri üretimi), Belneftehim ve Naftan (petrol ve petrokimya ürünleri üretimi), Amkodor (iş maki-
neleri üretimi) ve diğer Belarus firmaları temsilcileri iştirak edecektir.

Toplantı çerçevesinde Belarus’un ekonomik durumu, ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları, Belarus’taki 
yatırım olanakları vs. konulara ilişkin kapsamlı sunumların yapılması ve iki ülke işadamları arasında iş 
görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Etkinlik taslak programı ve Belarus heyet listesi ekte 
sunulmakta olup, nihai program ve diğer bilgiler katılım teyidi veren firma temsilcilerine ayrıca iletilecek ve 
DEİK web sitesinde (www.deik.org.tr) yayınlanacaktır.

Türk – Belarus İş Konseyi Ortak Toplantısı’na katılmak isteyen firmalarımızın web sayfasmızda bulu-
nanan ilgili duyurudaki ilişikteki formu doldurarak, 31 Ekim 2013, Perşembe günü saat 12:00’a kadar DEİK’e 
(Elnur Osmanov, E-mail: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67, Faks: 0 212 270 37 84) müracaat etmeleri 
gerekmektedir.



Odamızda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde   26-30 Ağustos 
2013 tarihlerinde yapmış olduğumuz üye memnuniyet anketlerinin sonuçları değerlendirilmiştir.

Anketimize vermiş olduğunuz katkı için teşekkür ederiz.

Anket sonuçlarına göre Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimizin memnuniyetinin en yük-
sek olduğu hizmetler;

 Eğitim hizmeti
 İş ve işçi bulma hizmeti (fethiyekariyer.com)
 ticaret sicil kayıt / Oda sicil kayıt hizmeti
 kOSGEB, taPDk belgesi ve k belgesi hizmeti

Ayrıca üyelerimizce odamızın il genelinde saygınlığa sahip bir kurum olduğu değerlendirmesi ve algısı 
bulunmaktadır.

Anket sonuçlarına göre iyileştirmeye açık alanlarımız ise;

 Meslek komitelerimizin mesleki ve sektörel alanlardaki çalışmalarının yetersiz olması
 Meslek komite temsilcilerinin üyelerimizce tanınmaması
 FtSO’nun sektörel araştırmaları ve raporları
 İş Makinesi tescil Hizmeti

çıkmıştır. İyileştirmeye açık alanlarımızla ilgili olarak; Odamızca gerekli planlama çalışmaları başlamış 
olup aksiyona geçilmiştir.

Üyelerimizden gelen geri bildirimler, Odamızın ve üyelerimizin güçlendirilmesi açısından çok değerli 
olup katkılarınız için teşekkürlerimizi tekrar ederiz.

Saygılarımızla.

2013 Yılı ÜYE MEMNUNİYEt SONUÇlaRı



DUHOk – UlUSlaRaRaSı FUaRı
Irak, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, geçtiğimiz yıl dördüncü düzenlenen ve kamuoyu tarafından 
yoğun ilgi gören “DUHOK – Uluslararası Fuarı”nın beşincisi 04 - 07 Kasım 2013 tarihleri arasında Irak’ın Duhok 
kentinde gerçekleştirilecektir.

Fuarlar ile ilgili detaylı bilgiler http://www.duhokfair.com  sitelerinde mevcuttur.

EK:
Tanıtım Broşür
Başvuru Form
Fuar Yerleşim Plan
 
ayrıntılı Bilgi;
Fethiye ticaret ve Sanayi Odası
Yüksel kart
tel: 052 614 11 15 (127)

 2. İSlaM İŞBİRlİğİ tEŞkİlatı ORta DOğU 
HElal tİcaREt FUaRı VE kONGRESİ

Odamıza gelen yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konsey Üyesi ve 
Şarjah Emiri Dr. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Qassimi’nin himayeler-

inde, Şarjah Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı Şarjah Sergi Merkezi’nin ev sahipliği ve 
organizasyonunda, “2. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Orta Doğu Helal Ticaret Fuarı ve 
Kongresi” nin, “Tek Helal Logosu-Tek Helal Standardı” teması altında 16-18 Aralık 
2013 tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu Fuar ve Kongre’nin Helal sektöründeki fırsat ve zorluklara dikkat çek-
meyi amaçladığı iletilmektedir. Ayrıca, Fuar ve Kongre’nin Helal Gıda sektöründe yeni 
işbirliği alanlarının keşfi ve network kurulması için imkan sağlayacağı bildirilmektedir. 

Ayrıca, 1. Orta Doğu Helal Kongre’sine birçok üst düzey katılımcının yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekre-
teri, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Malezya’dan birçok Bakanın katılım sağladığı iletilmektedir. Geçtiğimiz yıl 
düzenlenen Kongre’ye İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan ülkeler-
inin temsilcileri ile Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Amerika, Güney Afrika ve Türkiye’den belgelendirme kuruluşları 
tarafından etkin katılım sağlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu Fuar ve Kongre ile ilgili detaylı bilgiye Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelindeki 
“Uluslararası İş İmkanları / Yurt Dışı Etkinlikler” başlığı altından ulaşılabilmektedir.


