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Meslektaşlar arasında birlik ve 
dayanışmanın sağlanması amacıyla 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 5 
Nolu Meslek Komitesince organize 
edilen iki yemek 12 Şubat Çarşamba 
ve 20 Şubat Perşembe Günü Denizatı 
Restoranda yapıldı. Her iki buluşma 
da yoğun ilgi görürken oldukça 
samimi bir atmosferde geçti.
                                            Sayfa 10’da

Siyasilerden 
sorunların 

çözümü için 
destek istediler

Muğla Vergi Dairesi 
Başkanı Zafer Evci ve beraber-
indeki heyetle Vergi Haftası et-
kinlikleri kapsamında Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimini ziyaret etti.
                                       Sayfa 4’de

Yaklaşan yerel seçimler için 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret eden AKP’li Muhsin 
Eryılmaz projelerini anlattı. 
FTSO Yöneticileri ise Fethiye’nin 
çözüm bekleyen sorunları 
hakkında bilgiler vererek, seçilm-
esi halinde sorunların çözümü 
için destek istediler.          

                    Sayfa  5’de FTSO Ortak Akıl İçin TÜRSAB’ta

Sorunlara Karşı Birlikte Hareket

İlçemizin gelişmesinin önünde 
engel olarak duran ve yıllardır 
çözülemeyerek kangrene 
dönüşen sorunların çözümü 

için bir araya gelen meslek kuruluşu yö-
neticileri; “Sorunlarımız belli. Yıllardır 
konuşuluyor. Artık konuşulmasını değil, 
çözülmesini istiyoruz” diyorlar.

Ortak sorunlara karşı birlikte hareket 
edilmesi amacıyla oluşturulan meslek 
kuruluşları birliğince yerel ve genel idareler 

üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulması 
amaçlanıyor. 

Sorunların çözümü amacıyla 
oluşturulan meslek kuruluşları birliğinde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Deniz Ticaret 
Odası, TÜRSAB Fethiye BYK,  Fethiye 
Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar 
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimar-
lar Odası bulunuyor.    

                                                    Sayfa 6- 7’de

İlçemizde yaşanan sorunların 
çözülmesi için birlikte hareket 
edilmesi görüşünde olan Akif 
Arıcan başkanlığındaki Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası yöneti-
mi, genel kurulun ardından 
göreve başlayan Süleyman Kaya 
başkanlığındaki TÜRSAB Fethiye 
Bölgesel Yönetim Kurulunu ziyaret 
ederek başarılar diledi.  Oldukça 
samimi bir atmosferde geçen 
ziyarette yapılan konuşmalarda ağırlıklı olarak 

ortak sorunlara karşı birlikte hareket edilmesi 
konusu yer aldı.   Sayfa 3’de

Vergi Haftası 
Kutlanıyor

5. Numaralı
Meslek Komitesi

biraraya geldi
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FTSO Habelerde yayınlanan yazı ve 
makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. FTSO’nun görüşlerini içermez. Yazı 
ve haberler kaynak belirtilerek kısmen 
yada tamamen kullanılabilir.
FTSO Haberler aylık olarak yayınlanır.

01 Mart- 01 Nisan  2014                                                     ftso haberler                                                                                 3

Ziyarette işbirliği görüşüldü
İlçemizde yaşanan sorunların 

çözümü için yıllardır bir şey 
yapılmaması nedeniyle harekete geçen 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, 
meslek kuruluşlarıyla görüşülerek 
ortak sorunlara karşı birlikte hareket 
edilmesinin altyapısı oluşturuluyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yö-
neticileri her platformda yıllardır yaşanan 
ancak çözümü için adım atılmayan 
sorunların, meslek kuruluşlarının bir araya 
gelerek birlikte hareket etmesiyle sorunların 
çözülebileceğine dikkat çekiyorlar.  Yerel 
ve genel idarelere karşı kamuoyu baskısı 
oluşturulabilmesi için meslek kuruluşlarının 
birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerinin 
düşünceleri, meslek kuruluşlarından kabul 
görüyor. 

Bu kapsamda Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasına iadeyi ziyarette bulunan Fethiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
yöneticileri, ortak akıl oluşturulması için 
harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdiler. 
Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Bildi-
rici, Yönetim Kurulu üyeleri Tevfik Duran, 
Rıza Aydın, Yusuf Özkaya 11 Şubat Salı günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimini 
ziyaret etti. 

Fethiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası yöneticilerini Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, 
Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
üyeleri Burhanettin Tuna, Günay Özütok, 
Selamettin Yılmaz, Uğur Çaçarton, Ömer 

Eriz ile Meclis Başkan yardımcısı Ali Çelik ve 
Meclis katibi Halit Saraç karşıladı. Oldukça 
samimi bir atmosferde geçen ziyarette ortak 
akıl oluşturmak için sivil toplum örgütlerinin 
işbirliği ve dayanışması görüşüldü.

Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası şu 
şekildedir:
•Fethiye’de sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamı oluşturmak,
•Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı 
ilişkiler kurmak,
•Sürekli gelişen Oda sistemlerini kurarak ve 
işleterek, yenilikçi Oda refleksini kazanmak,
•Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal 
mevzuata uygun hizmet vererek sürekli 

iyileşmeyi sağlamak.
Vizyonumuz:
Türkiye’de öncü ve lider Oda olmak.
Misyonumuz:
Ortak güç ile üyelerin gelişimini sağlamak ve 
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
Değerlerimiz:
Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, 
iş ahlakı, üye odaklılık, kalite, güçbirliği ve 
dayanışma.

FTSO ORTAK AKIL İÇİN TÜRSAB’TA 

İlçemizde yaşanan sorunların 
çözülmesi için birlikte hareket 
edilmesi görüşünde olan Akif Arıcan 
başkanlığındaki Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası yönetimi, genel kurulun 
ardından göreve başlayan Süley-
man Kaya başkanlığındaki TÜRSAB 
Fethiye Bölgesel Yönetim Kurulunu 
ziyaret ederek başarılar diledi.  Old-
ukça samimi bir atmosferde geçen zi-
yarette yapılan konuşmalarda ağırlıklı 
olarak ortak sorunlara karşı birlikte 
hareket edilmesi konusu yer aldı.

13 Şubat Perşembe günü saat 10:00’da 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis Başkanı 
Osman Çıralı, Meclis Başkan Yardımcısı Ali 
Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları  
Burhanettin Tuna  ve Günay Özütok, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Selamettin Yılmaz, 
Ömer Eriz katıldı. FTSO heyetini TÜRSAB 
Fethiye BYK Başkanı Süleyman Kaya, Başkan 
Yardımcısı Turgut Kahya, Sayman Üye 
Abdullah Koyuncu, üyeler Ramazan Güneş 
ve Ertuğrul Gürkan, Denetleme Kurulu Üyesi 
Hikmet Selçuk karşıladı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan öncelikle 3 
Şubat  tarihinde yapılan seçim sonucunda 
oluşan yeni yönetimi kutlarken, Fethiye 
turizmi için başarılı çalışmalar yapılmasını 
beklediklerini dile getirdi. 

2023 yılında 500 Milyar dolar ihra-
cat hedefi belirleyen hükümetin hedefini 
beğendiklerini belirten Arıcan, ithalata 
dayalı olarak büyüyen sektörlerden farklı 
olarak turizm girdilerinin neredeyse yüzde 
yüzünün yerli girdi olduğunu, bu yüzden de 
doğrudan döviz getiren bu bacasız san-
ayinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
Türkiye’nin 80’li yıllarda 3 milyon turist 
hedefi ile yola çıktığını, gelinen noktada 30 
milyon turist sayısının geçildiğini, ancak 
Muğla ilinin sahip olduğu doğal ve kül-
türel özelliklere rağmen Antalya ilinden 
daha az turist gelmesine karşı harekete 
geçilmesi gerektiğini söyledi. Halkımızın 
her şeyi Ankara’dan beklemek gibi bir 

alışkanlığı olduğunu fakat proje üretme-
den, ne istediğini bilmeden bu beklentinin 
anlamsız olduğunu belirten Arıcan, proje 
üretmek ve sorunlara çözüm bulmak amacı 
ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya 
gelmesi gerektiğini ama bu konuda şimdiye 
kadar yapılan girişimlerde süreklilik 
sağlanamadığını söyledi. 

Sivil toplum kuruluşları olarak temel 
amaçlarının bölgenin gelişmesi ve üyelerin 
çıkarlarını korumak olduğunun altını çizen 
Arıcan, siyasi gayeleri olmadığını, sorunları 
hep beraber tespit edip çözme gücü olan 
belediye ve diğer kamu kurumlarına önayak 
olmak için çalıştıklarını ifade etti. Fethiye’de 
trafik sorununu, körfezin temizliğini, yıl bo-
yunca turizm yapılamamasını, Kayaköy’ün 
imar sorununu, körfeze akan derelerin 
ıslahını ,   şehrin sahil bandının gurur duy-
ulacak güzelliğine rağmen şehirdeki birçok 
noktanın düzenlemeye ihtiyacı olduğunu 
tespit ederek çeşitli platformlarda dile 
getirdiklerini söyleyen Arıcan, sivil toplum 
kuruluşları olarak ortak akıl oluşturmak, 
kamuoyu adına baskı kurmak için bir araya 
gelmeleri gerektiğini, bu amaçla Fethiye’deki 
tüm sivil toplum kuruluşlarını ortak 
toplantılar yapmalarını, ortak akıl üret-
melerini kendilerine misyon edindiklerini 
anlattı. Samimi olarak halkın menfaati için 
birlikte çalışmak üzere TÜRSAB yönetimini 
bu tür çalışmalara davet etti.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu 

Başkanı Süleyman Kaya Fethiye Bölgesel 
Yürütme Kurulu’nun sınırlarının Köyceğiz 
ile Demre arasındaki Batı Akdeniz bölgesi 
olduğunu belirterek oldukça geniş bir 
alanda 250 üyeye hizmet verdiklerini söyl-
edi. Tüm üyelerinin 180’i Fethiye’de olmak 
üzere aynı zamanda  Ticaret ve Sanayi 
Odası üyesi olduğunun altını çizen Kaya iki 
vali, altı belediye, altı kaymakamlık ve altı 
emniyet müdürü ile birlikte çalıştıklarını, 
Dalaman Havaalanının çalışma sahaları 
içinde olduğunu belirtti.  Turizm alanında 
birlikte çalışarak bölge için hizmet vermeye 
hazır olduklarını söyledi. 

FTSO Yönetim Kurulu üyesi Selamettin 
Yılmaz yönetim kurullarının ortak toplantı 
yapmasını teklif etti. Süleyman Kaya teklifi 
kabul ederek bir an önce ortak kararlar 
alınmasının faydalı olacağını çünkü 2014-
2015 fuarları için çalışmalara başlanması 
gerekliliğinden bahsetti. TÜRSAB olarak 
turizmi kalitesinin artırılmasının, bölgede  
12 ay turizm yapılmasının ortak amaçları 
olduğunu bu nedenle ortak hareket edilerek 
çözülebilecek girişimlerde bulunmayı iste-
diklerini söyledi.

FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı 
ortak toplantılar sonucu alınacak kararların 
ve görüşlerin rapor halinde hazırlanarak 
seçim öncesi tüm siyasi parti adayları ve 
temsilcilerine sunulmasının faydalı olacağını 
söyledi. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Hizmet Alımı İçin İhale İlanı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma 

Ajansı 2013 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 
kapsamında sağlanan mali destek ile Fethiye’de Fethiye 
Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi için bir hizmet alımı 
ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik 
ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Taşyaka Mah. 144 Sk. No:119 Fethiye/Muğla 
adresinden veya www.fto.org.tr internet adreslerinden 
temin edilebilir.

 Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12/03/2014 – 13:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.fto.org.tr ve 

www.geka.org.tr ‘de yayınlanacaktır.
 Teklifler, 12/03/2014> tarihinde, saat 13:00’te ve Fethi-

ye Ticaret ve Sanayi Odası Taşyaka Mah. 144 Sk. No:119 
Fethiye/Muğla adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İzmir Ticaret Odası bünyesinde 2011 
yılında oluşturulan “İş kadınları Konseyi” 
300’ü aşan aktif tüccar kadınlardan oluşan 
üye sayısı ile pek çok öncü çalışmaya imza 
atmıştır. İş hayatında başarıyı sürdüre-
bilmenin ana koşunun “aktif ticaret ve iş 
birliği” olduğu düşüncesinden yola çıkarak 
oluşturulan bu konsey için iş kadınları 
aranmaktadır.

Sizde böyle bir komisyonun parçası 
olmak istiyorsanız lütfen odamıza gelerek 
kaydınızı yaptırın.

Kurulun çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi-

ye http://www.izto.org.tr/e-oda/is-kadinlari-
konseyi adresinden ulaşabilirsiniz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
uygulayacağı Avrupa Birliği (AB) Projesi 
kapsamında 12 ay istihdam edilmek üzere 
aşağıda nitelikleri belirtilen koordinatör 
yardımcısı düzeyinde personel alacaktır.

Genel Nitelikler: 
İlgilenenlerin 28.02.2014 tarihine kadar 

özgeçmişini info@fto.org.tr adresine “proje 
koordinatör yardımcısı” başlığı ile gönder-
meleri rica olunur.

İş Kadınları Konseyi’ne katılımcı Aranıyor
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Yerel seçimler yaklaşırken, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası da yerel seçim-
lerde Fethiye’yi yçnetmeye aday olan 
kadroların ziyaretlerine sahne oluyor. 
Bölgenin sorunları ve çözüm önerileri 
başta olmak üzere ekonomik durum ve 
hacmi konusunda en kapsamlı veriler-
inin yer aldığı yayınlarını hazırlayan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası siyasi-
lerden yoğun ilgi görüyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret eden AKP’li Muhsin Eryılmaz 
projelerini anlatırken, sorunlara karşı 
yaklaşımı hakkında da bilgiler verdi. 
FTSO Yöneticileri ise Fethiye’nin 
çözüm bekleyen sorunları hakkında 
bilgiler vererek, seçilmesi halinde 
sorunların çözümü için destek istediler.

AKP Fethiye Belediye Başkanı 
Adayı Muhsin Eryılmaz 11 Şubat 
tarihinde beraberinde AKP İlçe 
Başkanı Kadir Sarıhan ve partilileri-
yle birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimini ziyaret ederek pro-
jeleri hakkında bilgiler vererek, bel-
ediyeyi yönetme tarzı ve sivil toplum 
örgütlerine yaklaşımı konusunda da 
açıklamalarda bulundu.

AKP’li heyeti Fethiye Ticaret Odası 
başkanı Akif Arıcan, Meclis Başkanı Osman 
Çıralı, Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Old-
ukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette 
AKP Fethiye Belediye Başkanı adayı Muhsin 
Eryılmaz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
faaliyetlerden haberdar olduklarını belirterek 
Fethiyenin en köklü ve kurumsal kuruluşu 
olarak gördükleri Odayı bu seviyeye taşıyan 
başta Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
ve Meclis Başkanı Osman Çıralı olmak üzere 
tüm emeği geçenleri tebrik etti.

Odanın yayınlarının etkisinin 

Muğla İlinde de hissedildiğini İçişleri 
Bakanlığındaki kamu görevi sırasında 
FTSO yayınlarından çokça yararlandığını 
ve Fethiye için önemli bilgiler üretildiğini 
belirten Eryılmaz, “Özellikle Fethiye 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” kitapçığının 
her kesim için faydalı ve önemli bir çalışma. 
Seçildiğimiz taktirde bu tür çalışmalara 
destek vereceğiz. Sorunların büyük kısmı 
belediye kaynakları ile çözülebilir” dedi. 
İktidar partisi olarak belediye başkanı 
seçilmesi halinde Fethiye’ye daha fazla 
hizmet getirebileceklerine inandıklarını 
söyleyen Eryılmaz trafik, körfez kirliliği, 
şehrin girişinin düzenlenmesi, Fethiye 
Kalesinin restorasyonu, Paspatur Çarşısı’nın 
sorunları, arsa üretimi gibi konularda pro-
jeleri olduğunu ve bu sorunları çözmek için 
aday olduğunu vurguladı.

Trafik sorunu hakkında söz alarak 
yapılan çalışmalardan bahseden FTSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çaçaron Yıldız 
Teknik Üniversitesinin bu konuda bir 
çalışma yaptığını fakat şu anki durumda 
ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Uğur 
Çaçaron ayrıca kruvaziyer turizmi ile ilgili 

bir çalışma yaptıracaklarını bu tür raporların 
ve akademik çalışmaların dikkate alınması 
gerektiğini ifade etti.

FTSO Başkanı Akif Arıcan arsa 
üretimi gerekliliği ve bu konuda yaptıkları 
girişimlerden bahsederken Kaya Köyü’nün 
imar sorununun halen çözülemediğini 
söyledi. Kültür Bakanlığı tarafından Kay-
aköy için yapılan projenin ihalesinden bir 
gelişme haberi alamadıklarını ve bu konunun 
takipçisi olarak destek beklediklerini anlattı. 
Fethiye’de en fazla vergi veren ve istihdam 
sağlayan camianın temsilcisi olarak Fethiye 
ile ilgili sorunların takipçisi olacaklarını ve 
her platformda bu sorunların çözümü için 
dile getireceklerini açıkladı.

Akif Arıcan ayrıca bir sivil toplum 
kuruluşu olan FTSO’nun her siyasi görüşten 
üyeyi barındırdığını bu nedenle belediye 
seçimlerinde tüm adaylara başarılar dil-
ediklerini konuşmalarına ekledi. FTSO’nun 
istenen bilgi ve belgeleri, FTSO’nun 
çalışmalarını  tüm adaylar ile paylaştığını 
belirterek, FTSO’nun temel hedefinin daha 
iyi bir Fethiye olduğunu ifade etti.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı 
Zafer Evci ve beraberindeki heyetle 
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette vergi bilincinin 
artmasının yanında kayıt dışının ön-
lenmesi gibi konular görüşüldü. FTSO 
Başkanı Akif Arıcan “Üyelerimizi 
ciddi boyutta sıkıntıya sokan kayıt 
dışının önlenmesini istiyoruz” dedi.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci 
ve beraberindeki heyet, 24 Şubat- 2 Mart 
tarihleri arasında kutlanan 25. Vergi Haftası 
etkinlikleri kapsamında 25 Şubat Salı günü 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 
Yönetimini ziyaret etti.

Beraberinde Fethiye Vergi Daire-
si Müdürü Hasan Erdoğan, Müdür 
Yardımcıları Mehmet Çakar ve Şeniz Koda-
man Tuzlugöl ve Vergi Dairesi çalışanları 
Gürsan Alim, Nuran Günal, Yasemin Yılmaz 
ve Melek Kanat ile Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasına gelen Zafer Evci’yi, FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis Başkanı 
Osman Çıralı, Meclis Başkan Yardımcıları 
Fikret Koyuncu, Ali Çelik ve Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna 
karşıladı.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci 
ziyarette yaptığı konuşmada vergi haftasının 
önemini anlatarak vergi haftasını en iyi 
şekilde kutlamayı hedeflediklerini belirterek 
“Vergi toplamak bizim asli görevimiz ama 
bu aslında hepimizin görevi. Sivil toplum 
kuruluşları ve meslek odalarıyla ilişkilerimizi 
güçlendiriyoruz. Ben burada FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve 
yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Vergi 
haftalarında olsun, onun dışında vergi dairesi 
müdürlüğümüze her zaman destek oldular. 
Kendileriyle her zaman fikir alış verişinde 
bulunduk” dedi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek “Biz de vergi bilincinin 
geliştiği bir yapının oluşmasını temenni 
ediyoruz. Yaşanan sorunları da gerek Vergi 
dairesi başkanımıza gerekse vergi dairesi 
müdürümüze aktarıyoruz. Gerekli ilgi ve 
alakayı gösterdiğiniz için üyelerimiz adına 
teşekkür ediyoruz. Biz ekonomimizin 
gelişmesini istiyoruz. Daha çok gelişsin 
daha çok vergi verelim. Ne kadar çok 
vergi verirsek bize o kadar hizmet olarak 
geri döner” dedi. Konuşmasında kayıt dışı 
ticari faaliyetlerin engellenmesini isteyen 
Arıcan, “Fethiye olarak kayıt dışı ekonomik 
faaliyetlerin minimuma inmesi istiyoruz. 
Üyelerimiz kayıt dışı ekonomik faaliyetler 
nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyor. Üyelerimiz 
kayıt altında. Kayıt dışı ticari faaliyet fazla. 
Şartlar eşit değil, üyelerimiz kayıt dışı ticari 

faaliyet yapanlar ile haksız rekabet yaşamak 
zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilmesini 
istiyoruz” dedi.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci 
kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi 
amacıyla ciddi çalışmaların yapıldığını belirt-
erek “kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 
sadece vergi dairesi çalışanlarından bir şeyler 
beklenmemeli. İnsanlarımızdan bu tür faali-
yetleri şikayet etmelerini istiyoruz ve bu tür 
faaliyetleri şikayet etmek vatandaşlık bilinci 
olmalı” dedi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan Muğla Vergi 
Dairesi Başkanı Zafer Evci ve Fethiye Vergi 
Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan’a ziyaret 
anısına FTSO logolu çini tabak hediye 
etti. Oldukça samimi bir atmosferde geçen 
ziyarette yaşanan sıkıntıların aşılması için 
işbirliğinin devam edeceğine dikkat çekildi.

2013-2014 öğretim yılı Fethi-
ye Otelcilik Turizm Meslek Lisesi 
Müdürlüğü Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri ile Konaklama ve Seya-
hat Hizmetleri Alanları 10. ve 11. 
sınıf öğrencilerinin işletmelerde 
yapacakları mesleki eğitim için;

2013-2014 öğretim yılı 
için işletmelerin “Öğrenci Ta-
lep Formları”nı 11.02.2014-
28.03.2014 tarihleri arasında Okul 

Müdürlüğüne teslim etmeleri 
gerekmektedir.

Fethiye Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi ve Ticaret Meslek 
Lisesi Müdürlüğünde 10.02.2014 
tarihinde yapılan “İşletme Be-
lirleme Komisyon Toplantısı”nda 
kabul edilen İşletme Belirleme 
Çalışma Takvimi ve Çalışma 
Esasları belirlenmiştir”.

İŞLETME BELİRLEME 
KOMİSYONU’NDAN DUYURU

Vergi Haftası Kutlanıyor

FTSO Takımı Hazır

FTSO meclis üyeleri ve oda 
çalışanlarına yönelik olarak İzgören 
Akademi tarafından verilen “Takım 
Çalışması” eğitimi 22 Şubat 2014 
Cumartesi günü Yat Butik Otelde 
gerekçeleştirildi. 

Oda çalışanlarının tümü ile birlikte 
Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
eğitim İzgören Akademi eğitmenlerinden 

Gökhan Okçu tarafından verildi. Yapılan 
çalışmaya ilgi oldukça yüksekti. Eğitimde 
yapılan uygulamalar ile katılımcılara ekip 
olarak nelerin başarılabileceği ve koordineli 
bir takım çalışmasının bireysel yetenekleri 
verimli biçimde  kullanabilmenin en iyi 
yolu olduğu anlatıldı. Eğitimde meclis 
üyelerinden ve oda çalışanlarından alınan 
memnuniyet değerlendirme anketine göre 
memnuniyet oranı %96 oldu.

Sorunların Çözümü İçin Destek İstediler
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İlçemizin gelişmesinin önünde engel 
olarak duran ve yıllardır çözülemeyerek 
kangrene dönüşen sorunların çözümü 
amacıyla bir araya gelen meslek kuruluşu 
yöneticileri; “Sorunlarımız belli. Yıllardır 
konuşuluyor. Artık konuşulmasını değil, 
çözülmesini istiyoruz” diyorlar.

Ortak sorunlara karşı birlikte hareket 
edilmesi amacıyla oluşturulan meslek 
kuruluşları birliğince yerel ve genel idareler 
üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulması 
amaçlanıyor. 

Meslek kuruluşları birliğinde Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, Deniz Ticaret Odası, 
TÜRSAB Fethiye BYK,  Fethiye Sabit 
ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası 
bulunuyor. 

17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 
14.00’da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde Fethiye’deki meslek kuruluşları, 
üyelerinin ve bölgenin sorunlarına sahip çıkmak, 
emek ve sermayesini bir araya getirerek bölgeye 
katma değer ve istihdam sağlayan kesimlerin tem-
silcileri olarak seslerini duyurmak ve daha etkili 
olmak amacıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya FTSO Meclis Başkanı Os-
man Çıralı, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiye Serbest 
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Yaşar Bildirici, Deniz Ticaret Odası Fethiye 
Şube Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Sabit ve 
Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı 
Adem Hıra, İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilciliği Levent Çimen, Mimarlar Odası 
Fethiye Temsilciliği Çiğdem Özel ve Ezgi Talaş 
Cüceoğlu ile TÜRSAB Fethiye Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı Süleyman Kaya, Meclis Başkan 
Yardımcıları Fikret Koyuncu, Ali Çelik, FTSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Selamettin Yılmaz, 
Ömer Eriz ve FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
katıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ın başkanlığında 
yapılan toplantıda, meslek kuruluşu birliğinin 
daha verimli ve uzun süreli çalışabilmesi için 
bir araya gelme usul ve yöntemleri görüşüldü.  
Toplantıda bazı meslek kuruluşları belirledikleri 
sorunları da dile getirdi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan Fethiye’de 
tüm meslek kuruluşlarını ilgilendiren ortak 
sorunları herkesin bildiğini ancak çözümü için 
bugüne kadar önemli bir adımın atılmadığını be-
lirterek, “Fethiye’deki meslek kuruluşlarının  üye 
sayısı baz alındığında, Fethiye nüfusunun yarısını 
temsil ediyor. Bu nedenle de bir araya gelerek 
bu sorunlar hakkında girişimlerde bulunmamızın 
gerekliliği ortaya çıkıyor. Kurum ve kuruluşların 
sorunların çözümü için yaptığı girişimler cılız 
kalıyor. Birlikte hareket edilebilirse icracı makam-
lar karşısında daha güçlü oluruz. Güçlü kamuoyu 

baskısıyla da sorunların çözümü için mesafe 
kaydederiz” dedi.

Meslek kuruluşlarının yapıları gereği 
siyasetten uzak olmalarının avantaj olduğunu dile 
getiren Arıcan, bu sayede tüm icracı makamlara 
tarafsız olarak sorunları aktarabilecekleri söyl-
edi. Daha önceki girişimlerin çeşitli nedenlerle 
istenilen düzeye çıkamadığını belirten Arıcan, 
“Bu toplantıya Fethiye’deki meslek kuruluşlarının 
hepsi davet edildi. Gelen kuruluşlara teşekkür edi-
yoruz. Bu toplantımıza katılamayan kuruluşların 
da daha sonra yapıla-cak toplantılara katılmalarını 
umuyoruz” dedi.

Arıcan, Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası ile önceki hafta müşterek 
bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonrasında 
aslında Fethiye’de faaliyet gösteren tüm meslek 
kuruluşlarının da katılımının sağlandığı bir 
platformun oluşturulması konusunda mutabakata 
vardıklarını, meslek kuruluşları olarak birlikte 
hareket etme ve birlikte iş yapma kültürünün 
geliştirilmesi için tüm meslek kuruluşlarının 
biraya gelmesi ve toplantıların yapılması için 
bir usulün belirlenmesi gerektiği ve bu usulün 
de ancak ve ancak kuruluşların ortak kararıyla 
olabileceğini dile getirdi. Fethiye’ye ve üyelere 
karşı olan bu sorumluluğun yerine getirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Akif Arıcan konuşmasında 
Fethiye’nin ele alınması gereken konuları şöyle 
sıraladı;

1. Şehir trafiğinde yaşanan sorunun biran 
önce çözümlenmesi,

2. Şehir girişinin bir turizm kenti olan 

ilçemize yakışmadığı ve burada bir düzenleme 
yapılması gerektiği,

3. İlçemizin turizm kenti olabilmesi için 
çalışmaların tespit edilmesi ve yapılması,

4. Körfezin temizliğinin yapılması,
5. İlçemize Kurvaziyer iskele yapımının 

uygun olup olmadığının araştırılması ve 
çalışmalara başlanması,

6. 12 ay boyunca uygun hava koşullarını 
sağlayan ilçemizin kongre ve futbol turizmine ev 
sahipliği yapması,

7. Kayaköy için imar planının hayata 
geçirilmesi  

Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Bildirici 
toplantıya gelenlerin ayrı ayrı meslek birliklerinde 
çalışmalarına devem edeceğini belirterek, gönüllü 
olarak yer alınmayan birlikteliklerde sonradan 
problemler ve ayrışmalar yaşandığını söyledi. 
Bildirici konuşmasında burada ortak hareket edi-
lecek konular üzerinde konuşulması ve sorunların 
belirlenmesi için toplantıların sürekliliğinin 
önemli olduğunu dikkat çekti. Bildirici, Fethiye 
ve üyelerinin yaşamış olduğu sorunların çözüme 
kavuşturulması amacıyla oda olarak böyle bir 
birlikteliğin içerisinde yer almaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube 
Başkanı Şaban Arıkan meslek kuruluşlarının bir 
araya gelerek asgari müştereklerde ortak hareket 
etmelerinin sorunların çözümünü hızlandıracağını 
ve kurum olarak birlik içinde çalışmaya hazır 
olduklarını dile getirdi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı 
Şaban Arıkan, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi 
olarak öncelikli sorunların 5 ana başlık altında 
toplandığını ifade etti. Arıkan sorunları şu şekilde 
sıraladı;

1. Yat yanaşma yeri ve marina; günübir-
lik gezi teknelerinin bağlama yeri olan kordon 
boyunca yüründüğünde denizin görülmediği ve 
bağlama yerlerinin Uğur Mumcu Parkına götürül-
mesinin hem teknelere yolcu taşınması sırasında 
trafikte yaşanan sorunların engelleneceği hem de 
ring seferi ile tekne yolcularının rahatça transferi 
yapılabilecektir.

2. Koyların ve adaların yapılaşmaya 
açılmaması; denizlerimizde sezon sonu ve sezon 
başında oluşan kirlilik sebebiyle koyların ve 
adaların koruma altına alınması gerekmektedir.

3. Kurvaziyer gemi iskelesinin Fethiye’ye 
kazandırılması,

4. Karaot Çekek Yeri Projesinin hayata 
geçirilmesi

5. Derelerin ıslahı ve limanın temizliği; 
Devlet Su İşleri’nin derelerin ıslahı ile ilgili 
bir çalışması olduğu ve derelerin ıslahına öneri 
olarak mevcut köprübaşındaki kanalın içersine 
çökertme alanının oluşturulması ile hem kirli-
lik bir nebze olsun önleneceği ve teknelerin 
bu kanala bağlanması ile nostaljik bir görüntü 
sağlanabilecektir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi Selametin Yılmaz 
toplantıların aynı zamanda katılan meslek 
kuruluşları arasında diyalogu artırıcı bir işlevi 
olacağını, ortak sorunları olan odaların ikili 
veya üçlü ortak yönetim kurulu toplantıları 
gerçekleştirerek daha etkili girişimlerde 
bulunmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar 
ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra 
da işbirliğinin önemine dikkat çekerek böyle 
bir oluşumun başta üyeleri olmak üzere tüm 
Fethiye’ye katkı sağlayacağını ifade etti. Sabit 
ve Seyyar Pazarlar ve Manavlar Odası Başkanı 
Adem Hıra, sorunların çözümü ile ilgili yapılan 
görüş alış verişinin çok önemli olduğunu belir-
terek “Fethiye’nin sorunlarının önceliklendi-
rilmesi halinde ilk başta içinden çıkılmaz bir 
hal alan trafik sorunun çözülmesi amacıyla 
çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Turizm 
kenti olan ilçemizin pazarlarında da sorunlar 
yaşandığıni belirten Hıra, Fethiye halkının yazın 
ve kışın rahatça alışveriş yapacağı pazaryerlerinin 
oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. 

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Mehmet Soydemir, başta Fethiye’ye 
İşletme Fakültesinin kazandırılması olmak 
üzere bu tür birlikteliklerin Fethiye’ye önemli 
kazanımlar sağladığını, daha önce benzer birlik-
telik girişimlerinin çeşitli olumsuzluklar nedeni-
yle akamete uğradığını ancak olumsuzluklar ve 
zorlukların aşılabileceğini ifade etti.  

Mehmet Soydemir konuşmasında, Oda 
olarak büyük marketlere karşı olmadıklarını 
belirtirken, bu tipteki büyük marketlerin şehir 
dışına yapılması gerektiğini vurguladı. Soydemir, 
tüketicilerin bu tür alışveriş merkezlerine gitmeyi 
talep edebileceğini dile getirdi.

Tek bir sorun ve çözümü için mutabakat 
sağlamalı ve sorunları tek tek çözümleme konu-
sunda çalışma yapılması gerektiğini ifade eden 
Soydemir, yat bağlama yeri ve Paspatur Çarşısının 
güzelleştirilmesinin öncelikli konular içinde yer 
alması gerektiğini söyledi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
her kurum tarafından tespit edilen birden çok 
sorunun olduğu ve bunların önceliklendirilmesinin 
nasıl yapılacağına ilişkin bir yöntemin belirlen-
mesi gerektiğine dikkat çekti. “Oluşturulacak bir 
platformda sorunlar nasıl belirlenecek, hangisi 
tartışılacak ve hangi yöntemle çözümü için 
çalışma yapılacağının kurala bağlanması için 
oluşturulacak” diyen Şahin, platformun çalışma 
usul ve esaslarının belirlenmesini önerdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Temsil-
cisi Levent Çimen, yapılan bu toplantının 
tanışma toplantısı olarak değerlendirilmesi ve 
düzenlenecek ikinci toplantıya tüm kuruluşların 
sorunlarını başlıklar halinde yazıp gelmesi ve bu 
konuların sıralandırılmasının öncelikli bir adım 
olacağını söyledi.

Çimen ayrıca, ilçemizin iklim koşulları 
sayesinde kışında aktivitelere uygun olduğu, 
futbol takımlarının antrenmanlarını yapabileceği 

yerlerin olması halinde Fethiye’de yapılmasının 
sağlayacağı kazançtan bahsetmiştir. Şehir trafiği 
ile ilgili olarak otogar ve sanayi bölgesinde de ci-
ddi bir sorun olduğunu ifade eden Çiman, otogarın 
şehir dışına taşınmasının trafiği rahatlatıcı bir 
çözüm olabileceğine dikkat çekti. 

TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Başkanı 
Süleyman Kaya bu girişimin bir an önce hayata 
geçmesinin Fethiye 2014-2015 turizm tanıtımı ile 
ilgili önemli kararların alınması açısından gerekli 
olduğunu söyledi. 

FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı 
tespit edilecek sorunların yerel seçimler öncesi 
tüm adaylara ulaştırılması gerektiğini belirterek 
toplum için hizmet vaat eden adaylar için yol 
gösterici bir nitelik taşıyacağını ifade etti.  

Katılımcıların bundan sonra yapılacak 
toplantılar için aşağıda belirtilen usul ve esasları 
karara bağladı:  

1. Meslek kuruluşlarının bu birlikteliğine 
Fethiye Meslek Kuruluşları Oluşumu adı verilm-
esine,

2. Toplantıların ayda bir yapılmasına,
3. Toplantıların her ayın ilk Perşembe günü 

saat 14.00’da yapılmasına,
4. Başkanlığın 6 aylık periyotlarla 

dönüşümlü olmasına,
5. Toplantı Başkanlığının kurumların isim-

leri üzerinde alfabetik sıraya göre tespit edilmesine,
6. İlk 6 aylık dönem için başkanlığın FTSO 

tarafından yürütülmesine,
7. Toplantı sekreteryasının altı ayda bir 

başkanlığı üstlenen kurum tarafından sürdürülm-
esine,

8. Kararların oyçokluğu ile alınmasına,
9. Toplantı gündeminin ortak belirlenmesine,
10.Katılmak isteyen tüm meslek 

kuruluşlarına toplantıların açık olmasına,
11.Basın açıklamalarının ortak olarak 

yapılmasına,
12.Yapılacak çalışmalar ile seyahat olması 

halinde karşılaşılan masrafların her temsilcinin 
kendi kurumunca karşılanmasına,

13.Meslek kuruluşları toplantıya 
kuruluşunda temsil ve imza yetkisi olan iki kişi ile 
katılmasına,

Genel hatları ile toplantıda konuşulan 
konuların ve çalışmaların hayata geçmesi için 
çalışmaların yapılmasından kaçınılmayacağı 
ve toplantının belli bir sisteme kavuşması için 
ilk 6 aylık toplantıların FTSO çatısı altında 
ve başkanlığında yapılması konusunda görüş 
birliğine varılmıştır. Bir sonraki toplantı gündemi 
için aşağıdaki gündem maddeleri üzerinde muta-
bakata varılmış ve toplantı FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan tarafından kapanmıştır.

1. Kamuoyuna bu oluşumun amacı ile ilgili 
bir bilgilendirme yapılmasına,

2. Fethiye’nin 2014 turizm tanıtımı konu-
sunda çalışma yapılmasına,

3. Yerel seçimler öncesi büyükşehir ve ilçe 
belediye başkan adaylarına meslek kuruluşlarının  
beklentilerinin sunulmasına.

Meslek Kuruluşları Sorunlar İçin Biraraya Geliyor
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin kolay kredi kullanımına 
yardımcı olmak isteyen Kredi Gar-
anti Fonu Bodrum Şubesi yöneticileri, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını 
ziyaret ederek işbirliğine gitmek iste-
diklerini dile getirdiler.

Türkiye’de yaklaşık 26 banka ve 14 
finansal kiralama şirketi ile iş birliği içinde 
olan Kredi Garanti Fonu Muğla Bodrum 
Şube Müdürü İbrahim Turhan ve Uzman 
Murat Hovardakaya Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
makamında ziyaret etti.

11 Şubat Salı Günü yapılan görüşmede 
Şube Müdürü İbrahim Turhan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası üyelerine banka kredileri 
kullanması yolunda yardımcı olmak istedikler-
ini söyledi. FTSO ile ortak bir çalışma içinde 
olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını 
söyleyen Turhan, önümüzdeki günlerde 
Fethiye’deki Banka Müdürleri ile bir toplantı 
düzenlemeyi düşündüklerini ve bu konuda 
odamızdan destek beklediklerini Yönetim 
Kurulu Başkanımıza iletti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan FTSO üyeleri için 
sağlanacak bu hizmette KGF Temsilcilerine 
yardımcı olacaklarını gerekli ne varsa severek 
yapacaklarını dile getirdi. 

Kredi Garanti Fonu Nedir?
1991 yılında kurulan TOBB (Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği )   ve KOSGEB 
(Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi) tarafından  %33,25’er payla 
büyük ortak olarak kurdukları Kredi Gar-
anti Fonu, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere 
destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin 
finansmanında banka kredisi kullanmalarını 
mümkün hale getirmek için kefalet sağlamaktır.

Banka kredisi olanaklarına büyük 
işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük 

işletmeler teminat problemini Kredi Garanti 
Fonu kefaleti ile giderilmektedir. 

FTSO ÜYELERİNE KOLAY KREDİ OLANAKLARI

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 
FİLMLERLE ANLATILDI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından organize edilen “Müşteri 
İlişkileri” konulu eğitim, 01 Şubat Cumar-
tesi günü Yat Butik otelde gerçekleştirildi.
FTSO tarafından düzenlenen eğitime 
çoğunluğu satış-pazarlama ve müşteri 
ile bire bir ilişkide bulunan turizm sek-
töründen olmak üzere, toplam 23 kişi 
katıldı. Eğitim sonunda yapılan memnuni-
yet anketinden çıkan sonuç %90 olumlu 
oldu. 

 Eğitmen Ferdi Bişkin tarafından 
katılımcılara hizmet sektöründe zor 
müşteri ile nasıl başa çıkılacağı uygulamalı 
olarak gösterildi. Eğitimde filmlerden 
örnekler verilerek keyifli bir 6 saat geçirildi. 
Katılımcılar  eğitimin içeriği ve kendi 
sektörlerinde kullanma açısından yararlı 
olacağını değerlendirme anketinde açıkça 

belirttiler.  
 Eğitimde anlatılan konulardan 

bazıları;
Müşteri İlişkileri Yönetimi Bileşenleri
Müşteriyi Farklılaştırmak
Müşteri İlişkileri Yönetimi Gelişim 

Sürecinin Aşamaları
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Riskleri
Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
Müşteri Kavramı
Müşteri Beklentileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
Eğitim sonrasında eğitmen tarafından 

önerilen bazı kitaplar;
Emsalsiz – Müşteri Deneyimleri 

Yaratmak Bora ÖZKAN
Markexhink yada Forkexhink  Uğur 

BATI
Büyüleyici Hizmet Michael Heppell

30 Ocak- 2 Şubat tarihleri 
arasında istanbul’da yapılan 
Emitt fuarı ilçemiz adına oldukça 
iyi geçti. TÜYAP Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 
Fethiye stantı, ziyaretçilerden 
yoğun ilgi gördü. Bölge tanıtımının 
başarıyla gerçekleştirildiği fuara 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
geçen yıllarda olduğu gibi tam 
destek verdi. 

FETAB çatısı altında bir araya 
gelen kurum ve kuruluşlar tanıtım 
çalışmalarında yer aldılar. Bölgemizin 
tanıtım çalışmaları için desteğini devam 
ettiren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimi, Emitt fuarına Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, bazı Yönetim Kurulu 
ve meclis üyeleriyle katılarak destek verdi.  
Emit Fuarına Akif Arıcan’în yanında mec-
lis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
üyeleri Günay özütok, Selamettin Yılmaz, 
Ahmet Gürsu Özdemir, Meclis Başkanı 
Yardımcısı Fikret Koyunca meclis üyesler-
inden Halit Saraç, Ruhi Özgün, Mehmet 
Saraç katıldı.

2014 yılında 136.730 ziyaretçiyle 
dünyanın en büyük 5′inci büyük turizm 
fuarı konumuna gelen Emit Fuarına yerli 
ve yabancı profesyonellerin yanında ciddi 
sayıda İstanbullu tatil tercihlerini belirle-
mek için katılıyor.

FTSO Başkanı Akif Arıcan yönetim 
kurulundan deneyimli turizmcilerin 
oda adına yurt içi fuarlarına katılarak 
tanıtım çalışmalarına destek verdikler-
ini belirterek “FTSO yöneticileri, meclisi 

olarak bölgemizin tanıtımı için bu sene de 
Emitt’e katıldık ve gerekli desteği verdik, 
vermeye devam edeceğiz.  Fethiye’nin tüm 
kurumlarının birlik ve beraberliğe ihtiyacı 
var.  Sivil toplum örgütleri, yerel yönetim-
ler birlikte hareket etmeli, bu sayede daha 
iyi çalışmalar yapılabilir. Doğal güzel-
liklerimize baktığımızda neredeyse 12 
ay turizm yapılabilecek değerlerimiz ve 
iklimimiz var. Ama hala 3- 5 pounda oda 
satıyoruz ve sadece 3-4 ay iş yapılabiliyor.  
Elimizdeki değerlerin farkında değiliz 
ve hak edildiği gibi kullanma becerisini 
gösteremiyoruz” dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Fethiye Standı’nda dağıtılan 
broşürlerle dünyanın birçok ülkesinden 
gelen ziyaretçilere Fethiye’yi tanıttıklarını 
söyledi. Arıcan, “2005 yılından itibaren 
EMITT Fuarı’na katılıyorum. 2009 
yılında da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Fethiye’nin fuardaki tüm sorumluluk ve 
organizasyonunu da üstlenmişti. Şimdi 
de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
maddi ve manevi anlamda fuara destek 
veriyoruz” dedi.

“Fethiye, Türkiye’nin çok önemli tu-
rizm merkezlerinden birisi” diyen Arıcan, 
“Mavi yolculuk parkurunun en önemli 
merkezi bizde. Biz de bu güzelliklerimizi 
burada tanıtıp ticaretimizi geliştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bunları ne kadar iyi anlata-
bilirsek ülke ekonomisine o kadar katkıda 
bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Bütün turizm firmalarının EMITT’e 
katıldığını dile getiren Akif Arıcan, 
“Burada bulunarak biz de onlara destek 
oluyoruz. Fethiyemizin ülkemize yarata-
cak olduğu katkıyı bu sorumluluk içer-
isinde destek sağlamayı düşünüyoruz. Bu 
bakımdan; hem tarım, hem ticaret, hem 
de turizm olarak Türkiye’nin en şanslı 
yeriyiz” ifadelerini kullandı.

Fethiye stantına büyük ilgi

Muğla Acil Tıp Teknisyenleri ve 
Teknikerliği Derneğinin İl Başkanı Nesli-
han Yılmaz 3 Şubat Pazartesi günü Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif 
Arıcan’ı makamında ziyaret etti.

Neslihan Yılmaz yapmış olduğu 
ziyarette Acil Tıp Teknisyenleri ve 
Teknikerliği Derneğinin Türkiye’de 2006 
yılında kurulduğunu ve Muğla’daki şubenin  
ise  2013 yılında hizmette girdiğini söyl-
edi. Yılmaz, Acil Tıp Teknisyenliği ve 
Teknikerliği Derneğinin amacının mesleği  
tanıtmak, Acil Tıp Teknisyenlerini ve 
Paramedikleri yurt içinde ve yurt dışında 
temsil etmek,Acil Tıp Teknisyenleri ve 
Paramedikler arasında birlik, beraberlik ve 
dayanışmayı sağlamak,mezuniyet sonrası 
eğitim organizasyonları düzenlemek ve 
eğitim standartlarını belirlemek,acil sağlık 

hizmetinin kalitesini artırarak ülkemize 
ve Fethiye’mize uluslar arası standartlarda 
acil sağlık hizmetinin sunulmasına katkıda 
bulunmak,ilk yardım konusunda halkı bilin-
çlendirmek olduğunu söyledi. 

ATT Paremedikler Haftasını 22-28 
Mart’ta olduğu bilgisini de veren Neslihan 
Yılmaz Muğla’da bir gece düzenleyeceklerini 
söyledi.

ATT Derneği Gelişme Yolunda
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TOSYÖV Kobileri birleştirme yolunda
TOSYÖV (Türkiye Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) 
Muğla-Bodrum Destekleme Derneği 
yönetim kurulu Mayıs 2014 ‘te yapmayı 
planladığı “Kobilere Alternafif Finans-
man Olanakları ve Fırsatlar” konulu 
panelin hazırlık çalışmaları çerçevesinde 
27/02/2014 tarihinde Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

TOSYÖV Muğla-Bodrum 
Destekleme Derneği Başkanı Alper 
Erdoğan, Başkan Yardımcısı Sefer Işık, 
Genel Sekreter Mehmet Ali Demirci ve 
Sayman Gürkan Özülkü’den oluşan zi-
yaret heyetini Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan makamında kabul etti.

Yasayla kurulmuş bir vakıf olan 
TOSYÖV’ün çatısı altında Muğla il-
indeki kobileri bir panelde bir araya get-
irmeyi amaçladıklarını açıklayan Dernek 
Başkanı Alper Erdoğan  planladıkları 
ve Muğla ilinde Ticaret Odaları, 
STK’lardan oluşan 80 noktayı kap-
sayan ziyaretlerin ilkini Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’na yaparak hazırlık 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

TOSYÖV Muğla-Bodrum 
Şube Başkanı Alper Erdoğan 
yaptığı açıklamada ; “ Bizler önce-
likle şunu bilmeliyiz ki,Muğla ve 
İlçeleri olarak benzer  sosyo-ekomik 
kaynaklara,sorunlara ve ihtiyaçlara 
sahibiz,ayrıca kalkınma dediğimiz 
kavram bir ilin tüm bölge ve unsurlarıyla 
dengeli bir biçimde gelişmesini öngören 
bir yaklaşımdır.Eğer Bodrum’un bir 
takım sorunları çözülüyor iken Milas 
benzer sorunlarla boğuşmaya devam edi-
yorsa burada yapılan bir hata yada eksik-
lik var demektir.Bizler bu bağlamda 
yaptığımız araştırmalarda bölgemizin 
sorunlarının benzer olduğu sonucundan 
hareketle en azından yılda bir defa tüm 
il merkez ve ilçelerimizin temsilciler-
inin katılımıyla bir “Kobi Çalıştayı” 
gerçekleştirme fikrimizi anlattık.

Fethiye ilçemizde Ticaret San-
ayi Odamızın kalite esaslı ve bölgenin 
diğer aktörlerine duyarlı çok güzel 
çalışmaları ve raporları var bunları 
ayrıca değerlendirip Bodrum ka-
muoyu ile paylaşacağız,yine Sayın 
Fethiye Kaymakamımız yapılacak 
böylesi bir toplantıya katılmaktan mutlu 

olacağını belirterek bizlerden desteğini 
esirgememiştir,kendilerine bu vesile ile 
teşekkür ediyorum “ dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
benzer bir birlikteliği Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Muğla ilinde, Fethiye içinde 
ise odalar ve sivil toplum örgütleri 
ile yapmaya çalıştıklarını belirterek 
düşünce olarak bu tür çalışmaları her 
zaman desteklediklerini anlattı.

Dernek yetkililerinden yapılan 
açıklamada çalıştayın kobileri ilgilen-
diren tüm destek mekanizmalarının 
ve sorunların masaya yatırılacağı, 
çalışma alanı kobiler olan tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilciler-
inin katılacağı,kobi destekçisi olan 
tüm özel sektör kurumlarının katılıp 
faaliyetlerini aktaracağı bir platform 
olacağı aktarıldı. Hazırlık faaliyetleri 
kapsamında ise Fethiye ‘ den sonra 
Ula, Köyceğiz,Ortaca,Dalaman,Muğla 
Merkez,Yatağan,Milas,Bodrum şeklinde 
yaklaşık 80 kamu kurumu STK ve 
meslek odaları şeklinde devam edeceği 
bildirildi

Geleceğin Mecrası “Sosyal Medya”

Son yıllarda internetin yaygınlaşmasının 
ardından iş ve sosyal yaşamda önemli bir 
konuma gelen sosyal medya, kısa sürede 
çok sayıda tüketiciye ulaşabilme özelliği 
nedeniyle sosyal yaşam kadar ticari 
hayatında olmazsa olmazları arasına girdi. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, üyeler-
inin iş yaşamına katkı sağlamak amacıyla 
organize edilen “Sosyal Medyayı Akıllı 
Kullanma” eğitimi, 8 Şubat Cumartesi 
günü 9.30- 16.00 saatleri arasında Yat Butik 
Otelde yapıldı.

Çoğunluğu e-ticaret yapan, otel, 
danışmanlık firmaları ile e-ticarete yönlen-
mek isteyen çok sayıda Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası üyesi katıldığı eğitim, Yıldız 
Gelişim Danışmanlık Firmasından Bayram 
Yıldız tarafından verildi. 
Eğitimde günümüzde aktif kullanılan 
facebook, twitter vb. sosyal ağlarda reklam 
verme ve ürün pazarlama konusuna ağırlık 
verildi. Katılımcılar eğitmen tarafından 
verilen örnekler ile kendi şirketlerine 
yönelik reklam vermeyi ve ürün pazarlama 

tekniklerini öğrendiler.
 Yanlarında getirdikleri notebook vb. 
cihazlarıyla yapılan uygulamalara katılan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri so-
syal medyanın püf noktalarını eğitimin ilk 
bölümünde dinledi. Öğleden sonraki ikinci 
bölümde de uygulamalar ile  pratik yapma 
şansı elde ettiler. 
Eğitim sonunda yapılan memnuniyet an-
ketinden çıkan sonuç %74 oldu. 

Meslektaşlar arasında birlik ve 
dayanışmanın sağlanması amacıyla Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası 5 Nolu Meslek 
Komitesince organize edilen iki yemek 12 
Şubat Çarşamba ve 20 Şubat Perşembe Günü 
Denizatı Restoranda yapıldı. Her iki buluşma 
da yoğun ilgi görürken oldukça samimi bir 
atmosferde geçti.

12 Şubat Çarşamba Günü Denizatı 
Restoran’da yapılan birlik ve beraberlik 
yemeğinde bir araya gelen Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası 5 Numaralı Meslek Komitesi 
üyeleri, oldukça güzel anlar yaşadılar.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan, Yönetim Kurulu üyelerinden 
Günay Özütok, Ömer Eriz, 5 Numaralı 
Meslek Komitesi Başkanı Erkin Kandön-
mez ve çok sayıda inşaat malzemesi satıcısı 
katıldı.

 Yemekte açılış konuşmasını Komite 
Başkanı Arif Erkin Kandönmez yaptı. 
Kandönmez konuşmasında birlik ve 
dayanışmanın önemine değindiği 
konuşmasında sık sık bir araya gelinmesi 
gerektiğini söyledi.

Yemekte bir konuşma yapan FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
FTSO’nun faaliyetleri hakkında detaylı 
bilgiler verdi. Geka tarafından hibe desteği 
verilen projeler hakkında açıklamalar yapan 
Arıcan, Babadağ Projesi ve Kruvaziyer Analiz 
Raporu Projesi katılımcılara ayrıntılı şekilde 
anlattı. Odanın öncülüğünde Fethiye’de 
kurulan 4 Yıllık İşletme Fakültesi için yapılan 
girişimlerden bahseden Arıcan ulaşmak iste-
dikleri hedefleri de anlattı. Oldukça samimi 
bir atmosferde geçen yemek mesleki olarak 
yaşanan sorunlara değinildi.
ARICAN, HİBE DESTEKLERİ ANLATTI

20 Şubat Perşembe Günü yapılan yem-
ekte bir konuşma yapan 5 Numaralı Meslek 
Komitesi Başkanı Arif Erkin Kandönmez, 
oda üyelerinden tespit ettikleri sorunlar 
ve sıkıntıları yazılı olarak odaya iletme-
lerini istedi. Böylece sorunlara çözüm 

bulunabileceği ve hep birlikte daha başarılı 
olunabileceğini söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan yemeğe katılarak 
konuklara Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
ve faaliyetlerini anlattı.   Bütçe ve personel 

konusunu rakamlarla açıkladıktan sonra 
ağırlıklı olarak oda faaliyetleri hakkında 
detaylı bilgiler verdi ve soruları yanıtladı. 
Odanın aldığı hibe destekleri konusunda 
bilgi veren Arıcan kurulacak olan Fethiye 
İşletme Fakültesi  çalışmalarına da değindi.

İNŞAAT MALZEMECİLERİ BİRARADA

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca geleneksel hale getirilen 
üye ziyaretleri kapsamında 24 Şubat 
Pazartesi günü Karaçulha bölges-
inde Odaya yeni kayıt yaptıran 
üyeler ziyaret edildi. Üyelerle 
iletişimin güçlendirilmesi çalışması 
kapsamında yeni üyeleri ziyaret 
eden FTSO Yönetimince, Oda 
faaliyetleri hakkında bilgiler ver-
ilerek, üyelerin Odadan beklentileri 
öğrenildi.

Ziyaretlere Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında 
ziyaret edilecek mesleklerin bağlı olduğu 
meslek komitesi başkanları da katıldı. 
Ziyaretlere FTSO Meclis Başkanı Osman 
Çıralı, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Çelik, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok, Yönetim Kurulu üyelerinden 
Selamettin Yılmaz, Ahmet Gürsu Özdemir, 

Meclis Üyelerinden Mehmet Saraç ve Üstün 
Gönen  katıldı.

Ziyarette yeni üyelere hayırlı olsun 
dileklerini ileten FTSO Yönetimi, Oda faali-
yetleri hakkında da bilgiler verdiler.  Odaya 
sadece belge almak için değil, eğitim, bilg-
ilendirme ve danışmanlık  hizmetlerinden 
de yararlanmaları için de gelmelerini istey-
en FTSO yöneticileri, üyelerinin işlerinde 
başarılı olmaları halinde Fethiye’nin de 
daha ileriye gideceğini dile getirdiler. 

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını 
dile getiren FTSO üyeleri, “Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasının üyeleriyle ilgili olması 
bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz” 
dediler. 

Ziyaret edilen üyeler şunlar; 
Özkur Kuruyemişden Mutlu Karadağ
Cevizcioğlu Komisyondan Mustafa 
Cevizcioğlu
Akan Tarımdan Gürbüz Akan
Aydınlar Komisyondan Soner Aydın
Ozan Tarımdan Mustafa Ozan 
Hasret Pazarlamadan Murat Çelik. 

YENİ ÜYELERE HOŞGELDİN ZİYARETİ



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

www.fto.org.tr - ftso.org.tr        www.fethiyekariyer.com       www.innovativetourismfethiye.com

FTSO Haberler

Kendi işini kurmak istey-
en girişimcilerin bir iş 
planına dayalı olarak 
kuracağı işletmelerin 

başarı düzeylerini artırmak amacıyla 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca 
KOSGEB destekli olarak düzenle-
nen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
3- 13 Mart tarihleri arasında Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası binasında 
yapılacak.

Sınava başvuru sayısının yüksek 
olması nedeniyle KOSGEB görevlilerince 
yazılı sınav ve mülakat ile yapılan seçme-
ler sonunda eğitim görecek 30 kursiyer 
belirlendi.

24 saati atölye çalışmaları olmak üzere 
toplam 70 saat sürecek eğitim sonunda 
iş fikirlerini projelendiren girişimciler 
KOSGEB’ten 30.000 TL.’ye kadar hibe 
alabilecekler.
2014 yılında eğitim için başvuru yapanların 
sayısı, 2013 yılında başvuranların sayısının 
iki katını geçti. 03-13 Mart 2014 tarihler 
arasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Meğri salonunda gerçekleştirilecek 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmak 

için bu yıl toplam 218 girişimci adayı 
başvuruda  bulundu.
19 Şubat 2014 tarihinde KOSGEB tarafından 
hazırlanan yazılı eleme sınavına 178 kişi 
katıldı. Sınırlı sayıda kontenjan nedeni 
ile yazılı sınavda en yüksek puanı alan 78 
kişi KOSGEB tarafından mülakata alındı. 
Mülakatta projelerini anlatan girişimci 
adaylarından uygun görülen toplam 30 kişi 

03-13 Mart 2014 tarihler arasında yapılacak 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmaya 
hak kazandılar. 

FTSO tarafından düzenlenen 
Girişimcilik Eğitimini almadan önce işyeri 
açma konusunda tedirgin olan girişimciler 
aldıkları eğitiminden sonra işyerlerini 
açarak yollarına başarılı bir şekilde yürüy-
orlar.

Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Hijyen Eğitimi Almayan 
İşletmelerin Dikkatine

Sağlık, İçişleri, Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlıkları tarafından, 05/07/2013 tarih 
ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Hijyen Yönetmeliği kapsamında,hijyen 
eğitimlerinin gıda üretimi ve perakende 
işyerlerinde işletmelerin, sorumluluk 
alanları ile ilgili çalıştırdıkları per-
sonelin gıda hijyeni ile ilgili konularda 
eğitilmelerini sağlamaları hükmüne yer 
verilmiştir. Bu nedenle, üzerinde du-
rulan eğitimin alınması zorunlu hale 
getirilmiştir. 
Bu yönetmelik kapsamında, Bakanlıklar 
veya mahalli idareler tarafından yürütül-
ecek denetimler ile belgeli personel 
çalıştırılmadığı tespit edilen işletmelere 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nunu kapsamında işlem yapılarak, 
250-TL’den 1.000-TL’ye varan cezai işlem 
uygulanacaktır. 

Bu kapsamda üyelerimizin 05.07.2014 
tarihine kadar Halk eğitimi merkezine 
başvurmaları önemle duyurulur.
Hijyen Eğitimi alması zorunlu kılınan sek-
törler; Kantin İşletmeciliği, Bar Görevlisi, 
Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı, 
Pastacı, Şef, Gıda Kontrol Elemanı, Hubu-
bat İşleme Elemanı, Zeytin İşleme Elemanı, 
Aşçı, Süt İşleme Elemanı, Meyve ve Sebze 
Satış Elemanlığı, Şarküteri, Bakkal ve Gıda 
Pazarları Satış Elemanlığı, Tarım Ürünleri 
Satış Elemanlığı, Su Temini, Otel-Motel ve 
Lokanta Yöneticileri, Çay Üretimi ve İşleme 
Elemanı, Et ve Et ürünleri İşletmeciliği, 
Servis Görevlisi, Sebze ve Meyve İşleme, 
Cilt Bakımı, Dövme ve Takı, Güzellik ve 
Saç Bakım Hizmetleri İşyeri Sahipleri 
Kuaför, Makyaj Uzmanı, Vücut Bakımı, 
Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen 
Eğitimi.


