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ÜYELERİMİZ RUSÇA DA ÖĞRENEBİLECEK

CUMARTESİ GÜNÜ  ÜYELERE ZİYARET
Önceki hafta Cumartesi günü ziyaretlerini 
Kemer'deki bazı işletmelere yapan FTSO 
Başkanı Arıcan geçtiğimiz Cumartesi günü 
ise Karaçulha'daydı.  
FTSO Başkanı Arıcan Cumartesi günü 
toplam 11 üye işletmeye ziyaretler 
ge r çek l e ş t i r e rek ,  üye l e r l e  gö rüş  
alışverişinde bulundu.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 22 
Eylül Cumartesi günü Çağrı Eczanesi, Cep 
Klinik İletişim, Pınara Kuyumculuk, 
Bildiriciler Tarım, Candan Mobilya, 
Erdoğanlar Ticaret, Han Yapı Market, Fethiye 
Avize, Bidünya Elektronik, Kocatepeler 
Ticaret, Özen Ticaret işletmelerini ziyaret 
ederek, işletme yetkilileri ile görüştü. 

ethiye Ticaret ve Sanayi Odası üye yapılan kurs duyurusunda, " Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Amerikan işletmelere bir imkan daha sunuyor. 
Kültür Derneği Dil Okulu ile işbirliği FTurizm bölgesi Fethiye`de özellikle 
sayesinde üye işletme sahipleri ve işletmelerde ihtiyaç duyulan yabancı dil 
işletmelerdeki personellere dönük bilgisi için, kurslar başlatılacak. 
İngilizce-Rusça-Almanca dillerinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 
kurslar düzenlenecektir. Sözkonusu dil Amerikan Kültür Derneği Dil Okulu ile 
kursları fiyatı üye işletmeler için yüzde 67 sağladığı işbirliği sayesinde isteyen üye 
iskontolu uygulanacaktır. Bu da yeni işletme sahiplerine ve üye işletmelerde 
başlayacak kurs dönemi için kursa devam çalışan personele dönük indirimli yabancı 
edecek kişi başına 260 TL bedele karşılık dil kursu düzenlenecek. FTSO üyeleri ve 
gelecektir. Yeni başlatılacak kurslarla ilgili üye işyeri  çal ışanlar ına yönel ik 
kayıtlar başlamıştır. düzenlenecek olan kurslar İngilizce-
Düzenlenecek kurs mevcudu 100 kişi ile Rusça- Almanca dillerinde olacak. 
sınırlıdır. İlgilenenler kayıt için Amerikan Son dönemde Fethiye`ye Rusya`dan 
Kültür Derneği`nin 614 71 87 numaralı gelen turist yoğunluğunun artışlar 
telefonlarından bilgi alabilirler. Kursa kaydetmesi ardından işletmelerde ihtiyaç 
katılabilmek için gerekli evraklar nüfus baş gösteren Rusça bilen eleman sıkıntısı 
cüzdanı fotokopisi ve maaş bordrosudur" açılacak kurslarla giderilmeye çalışılacak. 
ifadeleri kullanıldı.Açılacak kurslara ilişkin üyelere dönük 



BORÇLARINI YAPILANDIRAN ÜYELERİMİZE DUYURU
6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar için ilişkin taksitlerden dolayı yapılandırma bozma 
taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması koşuluna girmemesine karşın, 2012 yılına ilişkin 
halinde, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde taksitlerden dolayı 15/6/2012 tarihi sonrasında 
ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin yapılandırma bozma koşuluna giren borçluların 
bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla talepleri halinde;
olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş · 2011 yılına ilişkin ödenmiş taksitlerden bir veya 
taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna birkaçının 2012 yılına ilişkin ödenmemiş taksitlere 
kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler mahsup edilerek, 2012 yılına ilişkin taksitlerin 
yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden süresinde ödenmemesi nedeniyle 15/6/2012 tarihi 
yararlanma hakkı kaybedilmiş sayılmaktadır.Diğer sonrasında yapılandırma işlemi iptal edilen 
taraftan, 6322 sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna işverenlerin yapılandırma anlaşmalarının 
ilave edilen geçici 19 uncu madde hükümleri devamının,
çerçevesinde, kapsama giren borçları 6111 sayılı 

· 2011 yılına ilişkin ödenmiş taksitlerden bir veya Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan 
birkaçının 2012 yılına ilişkin ödenmemiş taksitlere borçlulardan, ödeme yükümlülüklerini yerine 
mahsup edilmesi sırasında, 2011 yılına ilişkin taksit getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma 
ihlalinden dolayı yapılandırma iptali durumuna anlaşmaları bozulmuş olan borçlulara, bu borçlarını 
girecek olan işverenlerin 6322 sayılı Kanun ile ihya imkânı sağlanmıştır.
getirilen ihya imkânından faydalanmalarının 

İşverenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sağlanması, 
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6111 sayılı Kanundan 

İçin son başvuru süresinin 01/10/2012 dolmaktadır. azami ölçüde yararlanmalarını teminen, 2011 yılına 

İSABETLİ  YATIRIM ANALİZLE MÜMKÜN
FTSO tarafından Karar Vermenin 
Referansı "Fizibilite Etüdü" Nasıl 
Hazırlanır? konulu ücretsiz eğitim 
düzenlendi. FTSO Likya Salonu'nda 
Cumartesi günü düzenlenen eğitimi TOBB 
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Aktaş 
ve Doç. Dr Mete Doğanay birlikte 
sundular.  
FTSO Likya Salonu'nda ilgililere dönük 
düzenlenen Cumartesi gün boyu  
eğitimde TOBB Üniversitesi'nden Prof. Dr. 
Ramazan Aktaş şu bilgileri verdi: 
"Dünyada çıkarılan istatistiklere göre  her 
10 iş girişiminden 1 tanesi başarılı oluyor. 

nedenle görü lememektedi r. . .  İş  
Türkiye istatistikleri ise 20 iş girişiminden 

d ü n y a s ı n d a  f i z i b i l i t e  a n a l i z i  
1 başarı gösteriyor. Bunun başlıca nedeni 

bilinmediğinden başarısızlık doğal sonuç 
fizibilite analizlerinin yapılmamasıdır... 

oluyor aslında... Günümüzde yeni 
Yatırımları yapmadan evvel bu analizleri 

girişimciler işe başlarken mutlaka bir 
yapmak gerekmektedir. Üzülerek 

fizibilite ve alt yapı analizi yaptırmalıdır. O 
belirtiyorum ki, Türkiye'de yatırımlar sürü 

zaman yatırımın isabetli olup olmayacağı 
psikolojisi içerisinde yapılmaktadır. Bazı 

en başından görülecek, başarısızlık 
sektörlerde ciddi potansiyeller  ise bu 

faktörleri bertaraf edilecektir." 



TELEFERİK PROJESİ İÇİN GELDİLER
Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve iniyorsunuz. Eğer burada teleferik olursa 

bu muhteşem manzaraya ulaşmak daha Tanıtım Ajansı yetkilileri ile Güney Ege 
kolay; daha ekonomik olacak. Paraşüt Kalkınma Ajansı yetkilileri Fethiye'ye 
uçuşu için daha çok müşteri bulunacak... geldi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Buradaki tesisler ülke ekonomisine Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
girdisini katlayarak artıracaktır. Teleferik tarafından ağırlanan Başbakanlık Türkiye 
insanları buraya çekmede, buranın Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Yatırımcı 
dünyaya pazarlanmasında da çok etkili Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Rumeli, 
olacaktır. Burada açılacak yeni uçuş pisti 

Baş Proje Direktörü İsmail Erşahin, Proje 
alanlarıyla burada 12 ay turizm ve uçuş 

Direktörü Mahmut Muhiddin Keskin; 
şansı yakalanacaktır" dedi.

ayrıca GEKA'dan Tanıtım ve Dış İlişkiler Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Birim Başkanı Gökhan Dinç, Uzman Tanıtım Ajansı yetkilileri ile Güney Ege 
Hüseyin Çiftçi  Babadağ'da incelemelerde Kalkınma Ajansı yetkililerine projenin 
bulundular. dışarıdan bir yatırımcı yerine Fethiyeliler 
Babadağ'da 1700 metre rakımdaki Zirve tarafından yapılmasının tercih edildiğini 
Cafe'de ağırlanan konuklar; Babadağ aktaran Başkan Arıcan, konukları ile 
teleferik projesi ile ilgili bilgi aldılar. FTSO görüşme trafiğine Kaya köyünde devam 
Başkanı Akif Arıcan'dan teleferik projesi etti. Başkan Arıcan gerek Babadağ, 
hakkında yerinde detaylı bilgi alan gerekse Kaya Köyü manzarasına ve 
uzmanlara projenin ilçemiz için ne denli güzelliklerine hayran kalan konuklarına 
gerekli olduğu anlatıldı. Babadağ teleferik Kaya'da imar sorununun vatandaşlara 
projesi ile ilgili yetkilileri bilgilendiren Oda yansımasını da anlattı. Konuklar 
Başkanı Arıcan, "Ölüdeniz elbette bir ilçemizden ayrılırken kendilerine Teleferik 
dünya markasıdır. Babadağ ise uçuş Projesi ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, 
pistinin sıra dışılığı ile dünyada tek bundan sonrası için planlamayı içeren 
örnektir. Dağdan atlayıp, denize geniş kapsamlı dosyalar sunuldu.   



YIĞINLA SORUN ÇÖZÜM BEKLİYOR
etkileri, Oda'nın başlıca projeleri 
ve sorunlara Oda yaklaşımını 
anlattı. FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
"... Krize ve yayılan etkilerine karşı 
hükümetimiz gerekli tedbirleri 
alarak, krizin 'teğet' geçmesi için 
uğraş vermekted i r.  Ancak 
Fethiye'de 2011 yılında, ferdi kredi 
borcunu ödememiş kişi sayısı 
önceki yılların rekorunu kırarak 
853 kişiye çıkmıştır. Kredi kartı 
borcunu ödememiş kişi sayısı da 
1 . 2 8 4  k i ş i  i l e  e n  ü s t  
seviyededir...Fethiye olarak 
yüzümüzü güldüren, olumlu sonuç 
aldığımız alan tarım ihracatıdır... 

Fethiye Ticaret  ve Sanayi Odası Fethiye'de yıllardır var gücümüzle 
tarafından her yıl düzenli olarak kamuoyu yaratma, bürokrasi ve iş 

dünyasını harekete geçirme gayretlerimiz gerçekleştirilen Oda Meslek Komiteleri  
n e  y a z ı k  k i  s o m u t  a d ı m l a r ı  Ortak Toplantısı 2012 yılı için Cuma günü 
getirememiştir... Fethiye Belediyesi  Kültür Merkezi'nde 
İzninizle Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası geniş katılımla gerçekleştirildi. Fethiye'nin 
olarak Fethiye için uğraşlarımızdan birkaç ve Fethiye'de faaliyet gösteren sektörlerin 
örnek vermek isterim. Kurmuş olduğumuz sorunlarını  ve çözüm önerilerini karar 
Fethiye Güç Birliği Şirketi,  17 Haziran mercilerine ulaştırmak, sorunların 
2011 tarihinde  Babadağ Hava Sporları çözümünde kamu ve özel sektör işbirliğini 
Merkezi ve Rekreasyon Alanı'nın işletmesi 

en üst noktaya taşımak hedefindeki  2012 
ve teleferik yapım işi  ihalesini 

yılı FTSO Meslek Komiteleri Müşterek 
kazanmıştır...  Muğla Üniversitesi'ne bağlı 

Toplantısı'na siyasi partilerin, ilçe İşletme Fakültesi Fethiye'de olacak...Son 
yetkililerinin ve sivil kuruluş temsilcilerinin söz olarak şunları dile getirmekte fayda 
ilgisi de  yoğun oldu. Muğla Vali Yardımcısı görüyorum. 
Salih Gürhan ve CHP Muğla Milletvekili  Biz Odalar icra makamı değiliz. Gücümüz, 
Prof. Dr. Nurettin Demir de ağırladığımız yarattığımız kamuoyu etkisinden gelir. 
değerli konuklar arasındaydı. Bugüne kadar yaptığımız budur. Ve 
2012 Yılı FTSO Meslek Komiteleri Müşterek bundan sonra da geniş bir bakış açısıyla 
Toplantısı  Ulu Önder Atatürk ve silah Fethiye'nin önceliklerini belirleyip, 
arkadaşları ile son dönemde artan terör projelerimizi, çözüm önerilerimizi her 
s a l d ı r ı l a r ı n da  ş eh i t  ve r d i ğ im i z  o r tamda b ıkmadan,  usanmadan 
Mehmetçikler için saygı duruşu ile başladı. anlatacağız... 
Ardından İstiklal Marşı okundu. Toplantının 
açılış konuşmalarını FTSO Başkanı Akif 
Arıcan ve Oda Meclis Başkanı Mustafa 
Büyükteke yaptılar. 

ARICAN: Fethiye'nin Öncelikleri 
Vardır

Konuşmasına son dönemde artan terör 
sa ld ı r ı l a r ında  ver i l en  şeh i t l e r in  
üzüntüsünü paylaşarak başlayan FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
küresel ekonomik kriz, krizin Fethiye'ye 



BÜYÜKTEKE: Markalaşmak Zorundayız  Değişik beyinlerden güzel fikirlerin 
ç ı kacağ ına  i nan ıyo ruz .  Ha lk ım ı z  FTSO Oda Meclis Başkanı Mustafa 
seçilmişlere ve atanmışlara gereken Büyükteke.  Konuşmasında özellikle 
desteği vermelidir. Bundan böyle "marka olmak, marka yaratmak" 
Fethiye'nin önü açıktır" diye konuştu.kavramları üzerinde duran Oda Meclis 

Başkanı Mustafa Büyükteke, "Sayın 
Film Katılımcıları Büyüledi Kaymakamımız ve bir çok ilçe yetkilimiz 
FTSO 2012 yılı Meslek Komiteleri Müşterek görevine yeni başladılar. Ben onların 
Toplantısı'na katılanlar açılış konuşmaları gözler indeki ış ığ ı  gördüm. Sayın 
ardından  "Daha İyi Bir Fethiye İçin Elele" Kaymakamımız, Değerli Milletvekillerimiz, 
adlı muhteşem bir film izlediler. Çekimi, Kıymetli İlçe Yetkililerimiz hizmet aşkı ile 
montajı, seslendirmesi ile dört dörtlük olan 

do l u l a r.  Ye t e r  k i  on l a ra  desek  
filmde Fethiye ve çevresinin doğal ve tarihi 

verelim.Önlerini açalım. Çünkü onlar özveri 
güzelliklerinden nefis örnekler sunulurken, 

ile çalışıyorlar. Bizler de oların işini aynı zamanda da Fethiye'nin temel 
kolaylaştırmalıyız...Önümüzde en temel sorunlarına dikkat çekildi. Muhteşem film 
hedef olarak markalaşmak, marka şehir katılanların takdiri ve alkışlarını topladı. 
olmak duruyor. Markalaşmak, marka olmak 
zorundayız. Bu konuda 
biz ler in ve Fethiye iş  
d ü n y a s ı n d a n  
arkadaşlarımızın çabaları 
takdire şayandır. 
B i z  y i y e c e k  i ç e c e k  
sektöründe Fethiye'deki bir 
limon türünün de adını alarak 
marka yaratmak 

h ede f i n deyd i k .  An c ak  
KOSGEB desteğini bir türlü 
a l amad ı k .  Bü rok ras i y i  
aşamadık. Olumsuzluklara 
rağmen mesela Göksular 
Şirketi'nin ve İlan sitesinin 
marka olmak yolunda attığı 
adımlar dikkatle izlenmelidir. 



İŞADAMLARIMIZ HİNDİSTAN İŞ GEZİSİNDE
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yeni iş imkanlarını araştıracağız. Sanayi 

bölgelerini gezeceğiz. İş görüşmeleri yeni ufuklar açmaya devam ediyor. 
yapacağız. İnşallah yerel saat ile Fethiye'den Hindistan'a gitmek üzere 25 
04:20'de Yeni Delhi Gandi Uluslar arası işadamını 25 Eylül Salı günü saat 
Hava Limanı'na varacağız. Öğleden sonra 11:00'de Oda binası önünden uğurladık. 
saat 14:00'de Yeni Delhi Ticaret ve Sanayi FTSO heyeti 25 Eylül – 01 Ekim 2012 
Odas ı ' na  heye t  o l a rak  z i ya re t  tarihleri arasında Hindistan'da yeni iş 
gerçekleştireceğiz. Burada Yeni Delhi imkanlar ın ı  araşt ı racak.  Sanayi  
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 

bölgelerini gezecek. İş görüşmeleri 
İşadamları ile görüşmeler yapacağız.  27-

yapacak. 
28-29-30  Eylül 2012 tarihlerinde 

FTSO Üyesi işadamlarının Hindistan İş 
MMMM2012 / Delhi Build 2012 / Delhi 

Gezisi yolculuğu başladı.  25 Eylül – 01 
Interios / Illuminexindia 2012 fuarlarını 

Ekim 2012 tarihleri arasında Hindistan'da 
z i ya r e t  e de ceğ i z .  Bu  z i ya r e t i  

bulunacak olan işadamları 25 Eylül Salı 
tamamladıktan sonra yıl bitmeden daha 

günü saat 11:00'de Oda hizmet binası 
sonra belirleyeceğimiz bir Türki 

önünden uğurlandı. 25 kişilik kafilede 
C u m h u r i y e t i  ü l k e s i n e  z i y a r e t  

bulunan işadamlar ına Hindistan 
düzenleyeceğiz. 

organizasyonu ile ilgili birer dosya, geziye 
Bundan böyle amacımız yılda iki defa 

özel şapkalar verildi. İşadamlarının 
dünyanın değişik bölgelerine iş gezileri 

bulunduğu kafileye  başkanlık eden FTSO 
düzenlemekt i r.  Bura larda hangi  

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
sektörlerde iş birliği imkanları olduğunu 

hareket öncesi basın mensuplarına 
araştıracak. İşbirliği arayışlarında 

Hindistan İş Gezisi ile ilgili bilgiler verdi. 
olacağız" dedi. Yapılan açıklamanın 

Başkan Arıcan,  "FTSO Üyelerimiz için 
ardından özel otobüslerine binen 

yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. 
Fethiye'den Hindistan'a gitmekte olan 

Yüzde 50 KOSGEB desteği ile Hindistan'a 
FTSO Üyesi 25 kişilik işadamı kafilesi 

gitmek üzere yola çıktık. Kafilemizde 25 
Dalaman Havaalanı'na hareket etti.    

işadamımız yer almaktadır. Hindistan'da 
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