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AVM ŞEHİR DIŞINA YAPILSIN
Son dönemde büyük tartışma konusu olan Eski Toptancı Hali'ne 
yapılması planlanan AVM ile ilgili Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek şu 
değerlendirmeleri yapmıştır: 

Saygıdeğer Fethiye Kamuoyu 

Fethiye Belediyesi'nin butik kent olma yolunda attığı adımları 
dikkatle izliyoruz. Son adım olan AVM projesi ise önceki olumlu 
çabaları boşa çıkaracak türdendir. Fethiye Belediyesi  butik kavramı 
ile dev AVM projesini yan yana getirmektedir. Bizler AVM gibi dev bir yapıyı Fethiye'nin ortasına dikme 
gayretini  çelişki olarak görmekteyiz. Bu projeye yaşam sözcüğünü eklemek, projenin sakıncalarını ortadan 
kaldıramaz. 

Odamızın Eski Toptancı Hali yerine yapılacak AVM konusunda tutumu en başından beri  nettir. Ayrıca Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu konudaki görüşü bilimsel temellere dayandırılmıştır. Şehir bölge plancısına Oda 
olarak konuya ilişkin bir araştırma yaptırmıştık. Söz konusu bölgeye AVM yapılmasının sakıncaları bir rapor 
haline getirilmişti. Bu raporu Fethiye Belediye Başkanı Sayın Behçet Saatcı'ya elden teslim ettik.  

Fethiye'de zincir market sayısı 60'a ulaşmıştır. 
Ayrıca şehir merkezindeki 

bir çok esnafımız dükkânını siftahsız kapatıyor. 

Saygılarımızla,

Bu rapor özetle AVM projesinin  büyük bir kütle niteliğinde olduğunu tespit ediyor. Projede ihtiyacın çok 
üstünde dükkânlara, insanların içerisinde kaybolacağı geniş mekânlara yer verilmiş. Müşteri talebini 
karşılayabilecek yeterli otopark alanlarının ayrılmadığı açıkça görülmektedir. 

 Hali hazırda söz konusu bölgede trafik günün belli saatlerinde  sıkışmaktadır. Şehirlerarası Otobüs 
Terminali'nden;  Taşyaka, Deliktaş, Sanayi, Otogar  ve  daha da önemlisi Ölüdeniz'i şehir merkezine bağlayan 
yol güzergahına dev AVM yapıldığında buradaki trafik nasıl işleyecek?

Teknik sorunlar yanında Oda olarak bu projeye karşı olmamızın en önemli nedeni    esnafımızı korumaktır. 
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Bugün İlçemizde  her 1.000 kişiye 213 m  alışveriş alanı 
düşmektedir. Bu sayı hem Türkiye, hem de Avrupa ortalamasının çok çok üzerindedir. 

Fethiye'nin sürdürülebilir ticari hayatı zaten tehlike altındadır. 
AVM projesi ticari hayata büyük bir darbe daha indirecek özellikler taşımaktadır. 

Günden güne sıkışmakta olan Fethiye şehir merkezine nefes aldırmak artık bir zorunluluktur.  

Fethiye Halkı tarafından AVM bir ihtiyaç olarak görülüyor ve isteniyorsa bunun şehir dışına yapılması en uygun 
seçimdir.   

Tüm bunların ötesinde önemli bir turizm destinasyonu olan Fethiye'de kamusal bir alana AVM kurulması 
sürecinde Fethiyelilerin birlikte karar vermesi en doğru yaklaşım tarzı olacaktır. 



YOL ve TRAFİK ÖNCELİKLİ SORUN

Fethiye Ticaret 
v e  S a n a y i  
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, 
ilçemizin temel 
sorunları ile 
i l g i l i  gö rüş  
al ışverişinde 
b u l u n m a k ,  
F T S O ' n u n  
bugüne kadar 
y a p t ı ğ ı  
f a a l i y e t l e r  
h a k k ı n d a  
kat ı l ımcı lara 
bilgilendirmek 
a m a c ı y l a  
d ü z e n l e n e n  
toplantılarda 
kanaat önderleri ile bir araya geliyor.  Düzenli yapılan toplantıların sonuncusu 11 Eylül 
Salı günü saat 13:00'te Meğri Toplantı Salonu'nda başladı. Toplantıya bizzat FTSO 
Başkanı Akif Arıcan'ın arayarak davet ettiği kanaat önderlerinden Aysel Demir Günal, 
Emine Gülcebay, Turgay Batman,Tahsin Bursa, Abdullah Siyamisarı, Serhat Tonbul, 
Metin Kütükçü, Candan Poyraz katıldılar. 
Toplantının açılışında FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 2005 yılından bu yana 
Oda bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan sunum eşliğinde katılımcıları 
bilgilendirdi. Başkan Arıcan, Fethiye'ye Muğla Üniversitesi'ne bağlı bir İşletme Fakültesi 
kazandırılması konusunda yapılan çalışmalar, Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon 
Merkezi, Babadağ Teleferik Projesi, Alternatif Yürüyüş Yolları Çalışması, Fethiye 
Organize Sanayi Bölgesi, Salı Pazarı'ndaki gıda güvenliği konusu, Hal Birliği Yasası, 
AVM'lere getirilmesi gereken sınırlama, Körfez'in Kirliliği, Fethiye'nin marina ihtiyacı gibi 
can alıcı konularda katılımcılara Oda tarafından yapılan girişimler ve faaliyetleri anlattı. 
2005 yılından bugüne kadar FTSO'daki modernleşme ve gelişme sürecini rakamlarla 
ortaya koyan Başkan Arıcan fuarlar ve projelere ilişkin de çeşitli bilgiler aktardı.
   
Toplantıya katılan kanaat önderleri meslekleri açısından Fethiye'de yaşadıkları 
sorunları, vatandaş olarak gördükleri eksiklikleri FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ile paylaştılar. Katılımcılar genel olarak altyapı, yol düzenlemelerindeki 
yanlışlıklar ve aksamalar, yol çalışmaları nedeniyle mağdur edilen esnafların neler 
yaşadığı, tarıma gereken önemin verilmemesi ve geri planda tutulması, Fethiye'de 
plansızlık ve bakımsızlık, ara eleman temininde güçlükler konularında uzun uzun dert 
yandılar.  Toplantı katılımcılarının üzerinde tartıştıkları temel konular şunlar oldu: 
Meğri Toplantı Salonu'nda yapılan kanaat önderleri toplantısının  katılımcıları toplantının 
çok yararlı geçtiğini ifade ederek; FTSO Başkanı Akif Arıcan'a teşekkür ettiler. Başkan 
Arıcan konuklarına Oda yayınlarını ve Fethiye'yi tanıtan cd ve broşürler hediye etti. 
Kanaat önderlerine 21 Eylül'de düzenlenecek olan Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 
davetiyeleri iletilerek, toplantıya davet edildiler.   



FTSO RİSK YÖNETMEYİ ÖĞRENİYOR

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
O d a s ı  p e r s o n e l i n i n  
d e ğ i ş e n  p i y a s a  
koşullarında bilgisini 
artırmak ve yaşanan 
gelişmelere hazırl ıkl ı 
olması adına periyodik 
d ü z e n l e n e n  e ğ i t i m  
çalışmaları devam ediyor. 
Bu kapsamda geçtiğimiz 
Cumartesi günü FTSO 
personeli için "Kurumsal 
Risk Yönetimi" konulu bir 
eğitim gerçekleştirildi. 
Cumartesi gün boyu 
devam eden eğ i t im 
ç a l ı şmas ı n da  TO BB  

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Aktaş FTSO personeline 
günümüz teknoloji dünyasında bir kurumun karşılaşacağı olası riskleri anlatarak, bu 
risklere karşı önceden izlenebilecek temel yol ve yöntemler konusunda bilgiler sundu. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası personeli için yıl içerisinde düzenlenen periyodik 
eğitim çalışmaları devam ediyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş geçtiğimiz Cumartesi günü Oda personeline bütün 
yönleri ile 'Kurumsal Risk Yönetimi'ni anlattı. Türkiye'de şirketler, kurum ve kuruluşlar 
bazında henüz yeni tanışılan bir konu olan "Kurumsal Risk Yönetimi'nin doğal riskler, 
çevre riskleri ve piyasa risklerini bertaraf etme hedefinde bir yöntem olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Ramazan Aktaş, konuya ilişkin FTSO bünyesinde atılan adımların örnek 
ve takdire şayan olduğunu vurguladı. 
Slayt eşliğinde 'Kurumsal Risk Yönetimi'ni gün boyu Oda personeline anlatan TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Aktaş, "Risk yönetimi 
geleceğe dönük yapılır. Denetim ise geçmişi ve geçmişte yapılanı kapsar. Risk planı 
kuruma özeldir. Bu riskler doğal afetler kaynaklı olabilir. Piyasalar kaynaklı olabilir. 
Bizim dışımızda çevresel kaynaklı olabilir. Riski karşılamaya hazırlıklı olmak çok 
önemlidir, bir o kadar önemli olan ise riski fırsata dönüştürmektir.
 Türkiye kurumsal risk yönetimi ile henüz yeni tanışıyor. İnanın çok büyük şirketler 
hala geleneksel patrona bağlı anlayışla yönetilmeye devam ediyor. Bu da şirketlerin 
kurumsallaşamamasına ve çoğunun ilk 5-10 yılda yok olmasına neden oluyor. Burada 
kişiye bağlılık yoktur. Riski sadece patron ve üst yönetime havale etmek yoktur. Bu 
geleneksel anlayıştır.
Modern anlayışta  riskinde, yönetim planı oluşturulması ve uygulanması da 
paylaşılacaktır. Unutmayalım arşivi olan güçlüdür. Bir doğal afette ya da piyasa 
koşulları kaynaklı olayda büyük emeklerle, uzun uğraşlarla yapılan iş ve işlemler, 
birikimler  bir an da kaybedilebilir. İşte bunu engellemenin yolu Kurumsal Risk 
Yönetimi oluşturmaktan geçer" dedi. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası için hazırlanacak  'Kurumsal Risk Yönetimi' planının 
görüşülmesi  ile devam eden FTSO personeli için düzenlenen eğitim kapsamında Ekim 
ayında bir toplantı daha gerçekleştirilerek plana son şeklinin verilmesi kararlaştırıldı.   



KARADENİZLİ: FTSO ÖRNEK NOKTADADIR
Demokrat Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali 
Kemal Karadenizli Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı 
ziyaret etti. Demokrat Parti İlçe  Yetkilileri ile 
birlikte FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan'ı ziyaret eden DP Fethiye İlçe Başkanı 
Ali Kemal Karadenizli, "Kendilerine iadei 
ziyarette bulunduk.  FTSO'yu ziyaret 
ederken çok duygusal olduğumu belirtiyor, 
odanın içinde, geçmişte başkanlık yapan, 
rahmetli dedem Ali Kemal Karadenizli'nin 
anılarıyla yüzleşmek, bu ziyaretimize başka 
bir anlam yüklüyor. ..
Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye tarihinin sosyal ve ekonomik gelişmesinde en temel 
kurumlardan biridir. Türkiye'nin 5. odası olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugünkü 
yönetimi, odanın tarihine yakışır biçimde çalışkan, üretken ve girişimci tutumuyla ülke 
düzeyine örnek bir noktadadır. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına Fethiye ölçeğinde sahip 
çıkarak öneriler getiren, Ticaret erbabının daha bereketli kazançlar sağlaması için, Devlet 
düzeyinde girişimler yapan, toplumu bilgilendiren tutumundan memnunluk 
duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, sadece ekonomik konularda değil, sosyal konularda, 
kültürel değerlerin korunmasında, çevre konusunda da önemli çalışmalar yapıyor ve 
yetkili makamları bu konuda uyarıyor. 
Odanın fark edilen bir başka tutumu da, ekip çalışmasına, işbirliğine ortak çalışmaya 
önem veren bir çalışma temposu içinde olmasıdır" dedi. 

Fethiye Kır Çiçekleri 
Derneği lise öğrenimini 
sürdüren kız 
öğrencilerin yanında 
olmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda 2011 - 
2012 eğitim öğretim 
yılında köylerden gelen 
lise çağındaki 30 kız 
öğrenciye dernek 
imkanları ile burs 
sağlandı. Fethiye Kır 
Çiçekleri Derneği 
Başkanı Neriman Şal 
Dernek Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile birlikte 
ziyaret ettiği Fethiye 
Ticaret Sanayi Odası 

Genel Sekreteri Füsun Şahin'e derneğe katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi. 



KARAR VERMENİN REFERANSI “FİZİBİLİTE 
ETÜDÜ” NASIL HAZIRLANIR? 22 EYLÜL 2012 
CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 09.30’DA FETHİYE 
TİCARET VE SANAYİ ODASI LİKYA 
SALONU’NDA PROF. DR. RAMAZAN AKTAŞ ve 
DOÇ. DR. METE DOĞANAY tarafından, Yatırım 
projesi ile ilgili temel bilgiler, “Fizibilite Etüdü” nedir? 
Fizibilite Etüdünün bölümleri nasıl hazırlanır? • 
Ekonomik Analiz, • Teknik Analiz, • Mali Analiz, 
Konularının anlatılacağı ÜCRETSİZ eğitimimize kayıt 
yaptırmak için; Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(Tel:614 11 15 Eğitim birimi dahili -122) Aysun 
ŞANLISOY arayınız. 

YETKİLİLERE İŞBİRLİĞİ VE KATKI ÖNERDİK 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan FTSO Yönetim 
Kurulu Üyeleri'nden Başkan 
Yardımcısı Süleyman Kaya, 
Burhanettin Tuna, Ramazan Orak, 
Sayman Uğur Çaçaron, Günay 
Özütok, Murat Soydan eşliğinde 
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık`ı 
makamında ziyaret ederek,yeni 
görevinde başarılar dilediler. Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirip, 
"Ben Fethiye`ye tatil yapmadan 
geldim. Görevime başladım. Fethiye 
çok güzel bir kent. Bir turizm kenti, 
ancak hak ettiği payı alamamaktadır. 
Fethiye`nin çeşitli sorunları olduğunu 
biliyorum. İşbirliği ve vereceğiniz 

desteklerle bu sorunları aşmak için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarının çabaları bu sorunların 
aşılmasında etken olacaktır. 21 Eylül`de organize edeceğiniz toplantıda Fethiye`nin mevcut sorunları daha 
detaylı olarak göreceğiz" dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Fethiye Emniyet 
Müdürü Hüseyin Kocabıyık`ı da makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Fethiye`nin huzuru ve 
güvenliğinin çok önemli olduğunun altı çizilerek; konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret turuna ara vermeden devam eden FTSO Başkanı Akif Arıcan ve beraberindeki heyetin bu kez durağı 
SGK Müdürlüğü oldu. Fethiye SGK Müdürü Ahmet Ekecan`a başarılar dileyen Başkan Arıcan, "Biz STK`lar 
olarak buranın kirasını 3 yıldır ortaklaşa ödüyoruz. İnşa edilmekte olan yeni binada işleyiş daha kaliteli 
olacaktır" temennisinde bulundu. Ziyarete gelen FTSO heyetine teşekkür eden SGK Müdürü Ahmet Ekecan, 
"Fethiye kalabalık bir kent. Az sayıda personelle burada en iyi şekilde hizmet üretmeye çalışıyoruz. İnşallah 
kurum binamız bir kaç ay içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacak. Daha iyi imkanlarla Fethiye`ye hizmet 
vermeye başlayacağız" diye konuştu. 
Arıcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Faruk Akıncı`yı ziyaret ettiler. Ziyarette 
son dönemde yaşanan terör olayları ve Afyonkarahisar`daki patlama dolayısıyla verilen şehitlerin üzüntüsü 
paylaşıldı. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri yoğun ziyaret turunu Vergi Dairesi Müdürü Hasan 
Erdoğan`a yaptıkları ziyaretle noktaladılar. Burada FTSO Başkanı Akif Arıcan, "Göreviniz ulvidir. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tüccarları temsil eden insanlar olarak kayıt dışılığın yüzde yüz 
önlenmesini istiyoruz. Herkes vergisini vermeli. Haksız rekabet ortadan kalkmalıdır. Kesinlikle bu konuda 
taviz verilmemelidir" dedi
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