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Sorunların belirlenip çözümü için 
çalışma başlatılması amacıyla organ-
ize edilen toplantılara katılan FTSO 
üyesi işletmeciler kaygılı; “işler her 
geçen gün kötüye gidiyor. Buna dur 
diyecek önlemler bir an önce alınmalı.  
Gerek turizm gerekse tarım sek-
töründe sorunların çözümü için çalışma 
başlatılmalı”.          Sayfa 8’de

Hayırlı Olsun:
Rotamız 

Babadağ Projesi 
Hayata Geçti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Yasasında yükümlülükler aşamalı 
olarak devreye girdi. İşletmelerin 
zarar görmemesi için yükümlülüklerini 
inceleyerek gerekli önlemleri almaları 
gerektiğine dikkat çekildi.

Sayfa 4’de

“Rotamız Babadağ” adlı 
projenin protokolü imzalandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca hazırlanan “Rotamız 
Babadağ” adlı proje, GEKA’dan 
750 bin lira destek almaya hak 
kazanmıştı.

                               Sayfa 11’de

İzmir Fuarı Başarıyla Tamamlandı

Eğitim çalışmaları taktir topluyor

FTSO sorunların çözümü için çaba sarf 
etmesinin yanında üyelerinin ve üye işletme 
çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri amacıyla 
organize ettiği eğitimlerle takdir topluyor.

FTSO gerçekleştirilen çalışmalarıyla, evrak 
veren bir Oda konumundan üyelerine en iyi 
hizmeti veren 5 yıldızlı Oda konumuna gelmesinin 
yanında, bölgemizde yaşanan sorunların çözümü 
için çaba sarf eden, tespit edip çözümü için çalışma 
başlattığı sorunları ilgili kurumlar ile bakanlıklara 
iletmenin yanında gündemde tutup unutulmasını 
önleyerek çözümü için kamuoyu oluşturan, üyele-
rinin ticaretinin gelişmesi için eğitimler düzen-
leyen, sosyal sorumluluk projeleriyle halkın ve 
üyelerinin yanında olan bir konuma geldi.

 Son yıllarda organize edilen eğitimlerle 

üyelerinin gelişmesine katkı sağlayarak ti-
cari büyümeyi sağlayacak düşünsel altyapıyı 
güçlendirmek için çaba sarf eden FTSO, üye 
işletmelerden takdir topluyor. 

2009 Yılından bu yana FTSO tarafından 
89 eğitim çalışması yapılmış olup, bu eğitimlere 
2961 adet FTSO üyesi katıldı. 2013 yılında yapılan 
21 eğitime ise 803 üye katıldı. FTSO’nun eğitim 
hizmetlerinden faydalanan üyelerin memnuniyet 
oranı ise %90,52 olarak gerçekleşti.

Eğitim ve sertifika programlarından 
oldukça memnun olan üyeler, eğitimlerin devam 
etmesini isterken, Büyükşehirlerde oldukça yük-
sek ücretlere alınan eğitimlerin Fethiye’de hem de 
daha ucuza alınmasının memnuniyet verici olarak 
karşılıyorlar.                Sayfa 6- 7’de

FETAB’ın organizasyonunda katıldığı Travel 
Turkey İzmir Turizm Fuarında beklenen ilgiyi gören 
Fethiye standı, ikinci gün yapılan kokteylde yoğun ilgi 
gördü. 

Fuar çalışmalarında 2004 yılından beri görev 
alan FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz 
Travel Turkey İzmir Fuarının iyi geçtiğini belirterek, 
fuar organizasyonlarının yanında tanıtımda fuar dışı 
organizasyonların başlatılmasının gereğine işaret 
etti. Açıklamasında FETAB’ın kapatılacak olmasıyla 
tanıtım konusunda yeni bir organizasyona ihtiyaç 
duyulduğuna değinen Yılmaz, FETAB sonrası için 
güç ve fikir birliği oluşturmak için şimdiden çalışma 
başlatmalıyız” dedi.         Sayfa 3’de

İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Yasasında 

yükümlülükler 
aşamalı olarak 
devreye girdi

Bölgesel 
toplantılar 

tamamlandı



 01 Ocak- 01 Şubat 2014                                                     ftso haberler                                                                               2

FTSO Haberler
İmtiyaz Sahibi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan

Sorumlu Müdür
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Baskı Tarihi

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.
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Yusuf Çaylı’ya Geçmiş Olsun Ziyareti

FETAB’ın organizasyonunda katıldığı 
Travel Turkey İzmir Turizm Fuarında 
beklenen ilgiyi gören Fethiye standında, 
ikinci gün yapılan kokteyle yoğun katılım 
oldu. FETAB’ın organizasyonunda tek çatı 
olarak yürütülen tanıtım çalışmalarına 
katılan ve aralarında Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın da bulunduğu sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri fuarın 
bölge turizmine ve tanıtımına büyük katkı 
sağlayacağını ve önümüzdeki dönemlerde 
bölgemize gelen yerli ve yabancı turist 
sayısında ciddi artış olacağını belirttiler. 
Televizyon kanallarının da özel olarak 
ziyaret ettiği Fethiye standında, misafirlere 
bölgemize ait olan klemantin mandalina 
ikram edildi.

Bu yıl 7.si yapılan fuarda, ilçemizi 
tanıtıldığı stant alanı, geçen yıla göre 1,5 kat 
daha geniş kiralandı. Stantta broşür, poster, 
tanıtım dvd ve cd leri, çeşitli hediyelik eşyalar 
ve ikramlar dağıtıldı. Katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gören stantta, ilçemiz tüm tarihi, 
kültürel ve turistik değerleriyle tanıtıldı.

Fuara Muğla Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet 
Ertürk, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili 
Filiz Mutlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Özgür Özarslan, Küba Büyükelçisi 
Alberto Gonzalez Casals, Makedonya 
Büyükelçisi Goran Taskovaski, Polonya 
İstanbul Başkonsolosu Miroslaw Stawski, 
Mısır Turizm Konsolosu Ahmed Ali Ismail, 
ilçe ve belde belediye başkanları ve Turizm 
Altyapı Birlikleri ve Turistik Otelciler Bir-
likleri temsilcileri, otel yetkilileri ve turizm-
ciler katıldı. İzmir Valisi Mustafa Toprak,  
TÜRSAB  Başkanı Başaran Ulusoy ve birçok 
ilin valileri ve kültür turizm müdürleri standı 
gezdi.

Dünyanın turizm profesyonellerini 
İzmir’de buluşturan Travel Turkey Fuarı’na 
bu yıl 12 ülkeden satın alma heyeti geldi. 
Fuar’a 20 ülkeden, 60’dan fazla ilden, 850’yi 
aşkın katılımcı bulundu.

İzmir Fuarına FTSO’ndan Meclis 
Başkanı Osman Çıralı, FTSO Yönetim Kuru-
lu üyeleri Günay Özütok, Selamettin Yılmaz, 
FTSO çalışanlarından Yüksel Kart katıldı. 

Fuar çalışmalarında 2004 yılından 
beri görev alan FTSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Selamettin Yılmaz Travel Turkey 
İzmir Fuarının iyi geçtiğini belirterek, fuar 
organizasyonlarının yanında tanıtımda 
fuar dışı organizasyonların başlatılmasının 
gereğine işaret etti.

FETAB’ın mart sonunda kapatılacağını 
da belirten Selamettin Yılmaz, tek çatı 
altında başlayan tanıtım çalışmalarının 
devam etmesi gerektiğini, bu sayede daha 
etkin tanıtım yapıldığına dikkat çekti. Tek 
çatı altında tanıtımın 2009 yılında FTSO’nın 
çalışmasıyla başladığını hatırlatan Selamet-
tin Yılmaz “FTSO’nda göreve geldiğimiz 
günden beri bölge tanıtımının daha et-
kin yapılması için başlayan çalışmalara 
katılmanın yanında tanıtım çalışmalarına 
desteğimizi artırdık. 2009 Yılında ilk kez 
ilçemizin fuarlara tek çatı halinde katılmasını 
organize ettik. Oda olarak çalışmalarda 
etkin bir şekilde yer aldık.  FETAB’ın ku-
rulup tanıtım çalışmalarını üstlenmesinin 
ardından, bugüne kadar da desteğimizi 
devam ettirdik. Bugünden sonra da vermeye 
devam edeceğiz. 2013- 14 yılı tanıtım ve 
fuar sezonunda, FETAB tarafından koordine 
edilen ve ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları 
ile turizmle ilgili kurum ve kuruluşların 
yer aldığı komisyonda yer aldık. Elimizden 
gelen desteği verdik. Tanıtım maratonunun 

yurt içindeki ilk ayağı olan İzmir Fuarında, 
Fethiye standının beklenen ilgiyi gördüğünü 
düşünüyoruz. Hazırlanan stantta tanıtım 
materyalleri dağıtmanın yanında stant dışı 
aktivitelere katılarak ilçemizi en iyi şekilde 
temsil etmek için çaba sarf ettik. 

Fuarlar tanıtım için önemlidir ancak 
tanıtımda her şey değildir. Fuarlar katılmak 
kadar fuar dışı tanıtım organizasyonları 
geliştirerek ilçemizi yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtacak çalışmalara ihtiyaç var. Sezon başı 
ve sonlarında yurtiçi ve yurtdışından yerel 
ve bölgesel gazetecilerin konuk edilmesi 
gibi çalışmaları örnek olarak gösterebiliriz. 
Bu çalışmaların aşamalı olarak başlaması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Ayrıca gündemde FETAB’ın 
kapatılması var. FETAB kapatıldığında 
tanıtım çalışmaları nasıl sürdürülecek 
belli değil. Fuar tanıtım çalışmalarının 
aksamaması için FETAB sonrası için güç 
ve fikir birliği oluşturmalıyız. İlçemizde bu 
tür organizasyonları yapacak potansiyel ve 
bilgi vardır, bunu harekete geçirmeliyiz” diye 
konuştu.

“İzmir Fuarı Başarılı Geçti”

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimi Karaçulha Belediye Başkanı 
Yusuf Çaylı’yı 18 Aralık Çarşamba 
günü makamında ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Geçtiğimiz 26 Ekim’de Karaçulha 
Belediye Başkanı Yusuf Çaylı kendi 
kullandığı makam otomobiliyle 
Seydikemer İlçesinde kaza yapmış, iki 
kişinin ölümüne neden olmuştu.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Başkan Yardımcı Burhan-
ettin Tuna ve Yönetim Kurulu Üyesi  
Ahmet Gürsu Özdemir  Karaçulha 
Belediye  Başkanı Yusuf  Çaylı’yı 
Karaçulha Belediye binasında ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu. Başkan Çaylı kendisine  
geçmiş olsun için ziyarete gelen 
FTSO yönetimine çok teşekkür edip 
ziyaretten dolayı oldukça memnuni-
yetini dile getirdi.

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.

Nihat Özçakıcı’ya Teşekkür Plaketi
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasının 19 Aralık tarihinde yapılan 
Olağan Meclis toplantısında 44 yılın 
ardından ticari hayatına son veren 
Nihat Özçakıcı’ya teşekkür plaketi 
verildi.

1969 yılında odaya kaydını yaptıran 

ve Kasım 2013’te vergi dairesinden kaydını 
sildirerek 44 yıllık ticaret hayatına son veren 
Nihat Özçakıcı 2009-2013 tarihleri arasında 
15 numaralı meslek komitesinin başkanlığını 
yapmıştı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan plaketi verdikten sonra kısa bir 

konuşma yapan Özçakıcı plaketi almak-
tan dolayı mutlu olduğunu, plaketi  evinin 
en güzel yerinde koyacağını ve Fethiye ve 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası için üzerine 
düşen bir görev olursa her zaman yardıma 
hazır olduğunu söyledi.



01 Ocak- 01 Şubat 2014                                                   ftso haberler                                                                                   4 01 Ocak- 01 Şubat 2014                                                 ftso haberler                                                                                   5

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasında yükümlülükler aşamalı olarak devreye girdi

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 
sayılı Resmi Gazetede, 6331 sayılı İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KA-
NUNU yayınlanıp yürürlüğe girmişti. 
Kanunun GEÇİCİ 38. Maddesi gereği 
yükümlülükler; aşamalı olarak devreye 
girmektedir.  

En az 1 çalışanı bulunan “Tehlikeli” 
ve “Çok Tehlikeli” işyerlerinde İş Güvenliği 
Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma 
zorunluluğu  01/01/2014  tarihinde başlıyor. 
Bu kanun kapsamında bulunan işyerleri  
01/01/2014  tarihi itibari ile sözleşmelerini 
yapmakla yükümlüdürler. 

Kanunun 6. Maddesine istinaden; 
işverenler bu yükümlülüklerini işletme dışında 
kurulu ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK 
BİRİMLERİ ’nden  hizmet alarak yerine 
getirebilirler. Sözleşmeler  elektronik ortamda 
da yapılmak zorundadır. Takip için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
“İSG-Katip” isimli özel bir yazılım geliştirildi. 
Denetimler hem “İSG-Katip” üzerinden takip 
edilecek hem de iş müfettişleri tarafından 
iş yerlerine gelinerek bizzat kontroller 
yapılacaktır. 

10 dan az çalışanı olan “Tehlikeli” ve 
“Çok Tehlikeli” işletmeler için SGK kayıtları 
esas alınarak Devlet desteği sağlanacaktır. 

Destekten yararlanacak işyerlerinin 
tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş 
işyeri kayıtları esas alınacak; 

Türkiye genelinde ondan az çalışanı 
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinin işverenleri faydalanabilecektir. 

Çalışan sayısının ondan az olup 
olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:  
Aynı işverenin Türkiye genelinde birden 
fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, 
aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam 
sigortalı sayısı esas alınır. İşverenden iş alan 
alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam 
çalışan sayısına dahil edilir. İşyerinde çeşitli 
nedenlerle ay içinde çalışması bulunma-
yan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam 
çalışan sayısına dahil edilir. Her bir ayda 

Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı 
sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 
düşülür.  Ay içinde işe giren veya işten çıkan 
sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir. 
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve 
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 
çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 
İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve 
devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-
nin verilmesine ilişkin, Bir Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi ile yapılmış bir sözleşmesinin 
olması şarttır.

Başvuru ve desteğin ödenme şekli ;
Genel Müdürlük sözleşme yapan ve 

ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü 
maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesi-
nde tespit edilmesini sağlamak amacıyla 
Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar. 
Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan 
hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde 
hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden 
ikinci ayın sonunda işverene öder. Kuruma 
yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve 
prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek 
tutarları bu borca mahsup edilir. Kapsama 
giren işverenlerce destekten yararlanmak için 
başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme 
ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar 

Kurum tarafından belirlenir.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

durumunda uygulanacak idari para cezaları;
× İş güvenliği uzmanı çalıştırmadığı 

takdirde 5390 TL,
× İşyeri hekimi çalıştırmadığı takdirde 

5390 TL,
× Diğer sağlık personeli (işyeri 

hemşiresi) çalıştırmadığı takdirde 2695 TL 
idari para cezası uygulanacaktır.  Aykırılığın 
devam ettiği her ay için bu cezalar tekrar ede-
cektir. 

Bu prosedürün işleyebilmesi için 
işverenin veya yetkili işveren vekilinin; önce-
likli olarak PTT  şubelerinden e-Devlet şifresi 
alması gerekmektedir. 

Ticarette ve siyasette kullanılan dilin in-
celiklerinin anlatıldığı Beden Dili ve Hipno-
tik İletişim konulu eğitim 21 Aralık Cumar-
tesi günü 9.30- 16.00 saatleri arasında Yat 
Butik Otelde gerçekleştirildi. Eğitmen İlker 
Kaldı’nın katıldığı Beden Dili ve Hipnotik 
İletişim konulu eğitim, FTSO üyesi işletme 
çalışanlarından yoğun ilgi gördü.

Eğitime katılan FTSO üyesi işletmeciler 
ile üye işletme çalışanları, oldukça ver-
imli geçen eğitimde aldıkları bilgilerin iş 
yaşamında büyük yararını göreceklerini dile 
getirdiler.

Eğitimde etki sağlayan kelimeler, duruş 
şekilleri, sesin kullanımı ile ilgili örnekler 
verildi.

İnsanların algısının sanılanın aksine 
bilinçli olmaktan çok hislere dayandığına 
dikkat çekilen eğitimde, iş yaşamında 
ve gündelik hayatta iletişim kurarken 
karşınızdaki insanı büyüleme, iz bırakma ve 
ikna etmenin herkesin öğrenebileceği bir 
beceri olduğu belirtildi.

Evde, işyerinde, sokakta insan-
larla kurduğunuz iletişimde ikna ve etki 
gücünüzü artıracak bilgiler, iyi satışçıların, 
etkileyici reklamlar çekenlerin, ikna 
gücü yüksek politikacıların ve iz bırakan 
konuşmacıların ortak özelliği olan 
konuşurken kelimeleri ve beden dilini 
büyülercesine kullanmaları örneklerle 
anlatıldı.

Eğitimin ardından eğitmen İlker Kaldı 
tarafından, katılımcılara sertifikaları verildi.

Orka Butik Hotel’den Hasan Cila 
eğitimin oldukça yararlı olduğuna dikkat 
çekerek, bundan sonra imkanları ölçüsünde 
eğitimlere 
katılmak istediğini 
söyledi. Hasan 
Cila eğitimle 
ilgili görüşlerini 
şu şekilde dile ge-
tirdi; “Katıldığımız 
Beden Dili ve 
Hipnotik İletişim 
konulu eğitim 

çok faydalı oldu. Günlük yaşamda birebir 
karşılaştığımız olaylar konusunda bize fikir 
verdi. Hele hele turizm sektöründe çalışan 
kişilerin uyguladığında olumlu anlamında 
farklılık yaratacak konulara değinildi. Ger-
çekten çok faydalı buldum. Bundan önce bu 
tür eğitimlere katılmamıştım ama bundan 
sonra imkanlarım elverdiğince katılmaya 
çalışacağım”. 

Büyükşehirlerde ulaşılabilinen 
eğitimlerin FTSO üyelerinin ayağına geti-
rilmesinin Oda üyesi 
olarak memnuniyet 
verici olduğuna 
işaret eden bilgisa-
yar programcısı 
Beyazıt Kelçeoğlu, 
düşüncelerinde şu 
görüşlere yer verdi; 
“Beden Dili ve Hip-
notik İletişim eğitimi 
çok iyi geçti gayet 
memnunum. Üyesi olduğum Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasının da böyle eğitimler 
verdiği için de memnunum. Benim açımdan 
oldukça faydalı oldu.  

Büyükşehirlerde ulaşılabilen eğitimlerin 
FTSO tarafından bölge insanının ayağına 
getirilmesi çok güzel ve kişileri geliştirici 
bir yönü var. Bölgeye has bir yapısı da 
var o yönden de çok güzel. Anlatılan 
konular iş yaşamında olumlu etkiler diye 
düşünüyorum. Benim açımdan daha farklı. 
Ben daha çok teknik olarak konuşan biriyim. 
Dilimi halkın içine indirmek için buradayım. 
Hep benim dilimden konuşan kişilerle 
muhatap olduğum için, konuşmakta sıkıntı 
çekmiyordum ama şimdi zorlanıyorum. Şu 
ana kadar çok iyi geçti. Çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum”. 

Belcehan Deluxe Hotel’in sahipler-
inden Mehmet Okar, FTSO tarafından 
organize edilen eğitimlere katıldığını, 
iş yaşamında ciddi oranda katkısını 
gördüğünü belirterek görüşlerini şu şekilde 
dile getirdi; “Eğitim oldukça güzel ve yararlı 
geçiyor. Özellikle ticari hayatta ve ikili 

ilişkilerde oldukça 
faydalı olacağını 
düşünüyorum. 
Gerek ilk izlenim 
gerekse yaklaşım 
olsun, aldığımız 
bilgilerin old-
ukça faydasını 
göreceğimizi 
düşünüyorum. 

Daha önce de FTSO tarafından düzen-
lenen eğitimlere katıldım ve faydasını 
gördüm. Eğitimler iş yaşamında olsun, 
kişilerle iletişimde olsun farklı bir pencere 
açıyor. FTSO’nın bu tür çalışmaları üyeleri 
olarak bizleri memnun ediyor”. 

Belcehan Deluxe Hotel’den Fethi 
Acar ise mevcut eğitimlerin verilmesinin 
çok yerinde olduğunu belirterek, Beden Dili 
ve Hipnotik Eğitim konusunda daha geniş 
zamana yayılan bir eğitim beklentisinde 
olduğunu dile get-
irdi. Kısa zamanda 
ancak bu kadar 
anlatılabileceğini 
belirten Fethi 
Acar, görüş ve 
önerilerini şu 
şekilde sıraladı; 
“Zamanın kısıtlı 
olması nedeniyle yüzeysel olarak anlatılıyor. 
Daha derin tekniklerle, uygulamalı, daha 
uzun sürece yayılarak daha bilimsel konu-
lara girilerek verilmesini arzu ederdim. 
Buraya gelirken beklentilerim bu şekildeydi. 
Bu şekilde olursa benim ticari hayatımda et-
kili olur. Ama içerideki topluluğa bakıyorum, 
hocaya bakıyorum, bu kısa zaman içeri-
sinde stand-up tekniklerini de kullanarak 
basitleştirerek herkesin anlayabileceği dilde 
bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. 

Herkesin ulaşabileceği bu tür 
eğitimlerin devam etmesini, bu konuyla özel 
ilgilenenler için de daha ağır bütçelerle daha 
uzun zamanlı, daha detaylı bilgilere inilen 
eğitimlerde verilsin”.

Beden dili eğitimi yapıldı

2014 yılında gelen yükümlülükler

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Meclisi’nin onayı 
ile alınan karara göre, Vergi Dairesi’nden kaydı silinen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin, Ticaret Sicilinden kayıtlarını sildirmeleri ve Vergi Dairesi kayıtlarının silindiği 
yıla kadar olan aidat borçlarını ödemeleri şartı ile, Vergi Dairesi kayıtlarının silindiği 
tarihten sonraki aidat borçları ve faizleri  affedilecek.

Oda Meclisi tarafından verilen af kararı kapsamında;
•         2013 yılında ölen veya odaya olan aidat borçlarını 2013 yılı içinde başlarına 

gelen yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi mücbir sebeplerden dolayı ödeme 
güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçları ve gecikme zamları affedilecektir.

•         2013 yılında ve önceki yıllarda, Vergi Dairesi Müdürlüğünden re’sen veya 
talep üzerine terk olan üyelerin, Ticaret Sicilinden kayıtlarının silinmesi ve/veya tüzel 
kişi üyeler için tasfiyeye girmesi ve birikmiş aidat borçlarının tamamını ödemesi şartı ile,  
Vergi Dairesi’nden kaydının silindiği  tarihten sonraki aidat borçları ve gecikme zamları 
affedilecektir.

•         6102 sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesine istinaden, 2013 yılı içinde Ticaret 
Sicili Müdürlüğü tarafından  terk yapılan üyelerin ise birikmiş tüm aidat borçları ve 
gecikme zamları affedilecek.

FTSO aidat borçlarını affediyor

Cankurtaran Ortak Sağlığı Güvenlik Birimi 
Sorumlu Müdürü Ercan Kit 



Firmaların ihtiyaç duydukları 
işletme yönetimi konularında 
eğitim verilerek çalışanlarının 
mesleki gelişmelerden haber-
dar olmalarının sağlanmasının 
yanında işletme çalışanlarının 
eksik yönlerinin geliştirilmesi 
amacıyla FTSO tarafından düzen-
lenen İşletme Yönetimi Sertifika 
Programı başarıyla tamamlandı.

FTSO üyesi işletmeciler ile 
FTSO üyesi işletme çalışanlarının 
katıldığı ve 11 tam gün süren 
eğitimde, TOBB Ekonomi Üniver-
sitesinden 9 farklı eğitmen ders 
verdi. Değerlendirme sınavı inter-
net üzerinden yapılacak. Sınavda 
başarılı olan kişilere uluslar arası 
geçerliliği olan İşletme Yöneticiliği 
Sertifikası verilecek.

16 Kasım tarihinde  başlayan işletme 
yöneticiliği sertifika programı 21 Aralık tari-
hinde  sona erdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 
düzenlenen program 9 ayrı konuda, 9 ayrı 
öğretim görevlisinin verdiği toplam 66 saat-
lik eğitim  ile 6 haftada tamamlandı.

İşletme sahipleri ve yöneticilerinden 
18 kişinin katıldığı program ile akademik 
standartlarda eğitim Fethiye’de verildi. 
Katılımcılar şimdiye kadar büyük şehirlerde 

verilen bu eğitimden yararlanarak TOBB-
ETÜ SEM  tarafından onaylı sertifikalarını 
almak için internet üzerinden sınava 
girecekler. Sınavdan başarılı olanlar uluslar 
arası geçerliliği olan sertifikalarını almaya 
hak kazanacaklar. 

Girişimcilik, Yönetim ve Organizasy-
on, Muhasebe ve Mali Tablo Analizi, Finansal 
Yönetim, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Pazar-
lama Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
konularında verilen dersler  TOBB- ETU 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. 
Ramazan Aktaş, Prof.Dr. Demet Varoğlu, Prof.

Dr. Mete Doğanay, Doç.Dr. İbrahim Aydınlı, 
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çelebi Can, Dr. Ömer 
Yurtseven Doç.Dr. Ünsal Sığrı ve Serdar 
Bilecen tarafından verildi.

Geçen yıllarda katıldıkları program-
lar sayesinde iş yaşamında daha başarılı 
grafik çizdiklerini belirten FTSO üyesi 
işletme çalışanları, işletme sahiplerinin de 
iş yaşamındaki grafiğin yükselmesini fark 
ederek FTSO tarafından organize edilen 
programlara katılmak için teşvik edildikle-
rini dile getiriyorlar. 

İşletme Yöneticiliği Sertifika 
Programının oldukça iyi geçtiğini belirten 
katılımcılar, FTSO tarafından yürütülen 
eğitim çalışmalarından duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, katıldıkları 
eğitimlerde iş yaşamında başarı sağlanması 
için ciddi kazanımları olduğuna dikkat 
çektiler.

“Ankara’yı Ayağımıza 
Getirdiler”

Daha önce 
de çeşitli eğitim 
ve program-
lara katılan 
Seydikemer’den 
Hasan 
Karabulut, 
eğitimlerin 
iş yaşamında 
ciddi katkısını 
gördüğünü 
belirterek “FTSO 
Ankara’ya 
ayağımıza 
getirdi” diye konuştu. Hasan Karabulut 
katıldığı İşletme Yönetimi Sertifika Programı 
hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile 
getirdi; “Ticaret Odası Ankara’yı ayağımıza 
getirdi. Çok değerli hocalarımızdan ders 

alma imkanı bulduk. İstifade etmek iste-
yen, bir şeyler almak isteyenler için çok 
önemli bir eğitimdi. FTSO’na çalışmaları 
için teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitimlerin 
devamını istiyor ve bekliyoruz. İşletmenin 
gidişinin planlanması konusunda çok ciddi 
bilgiler aldık. Örnek verecek olursak daha 
önce kredi alacağımızda hiç düşünmeden 
başvuruyorduk. Durumuna göre nereye 
kadar kredi kullanılabilir, hangi seçenekler 
tercih edilmeli gibi durumların hesaplama 
yöntemleri konusunda bilgi aldık. Kredi 
alırken dikkat etmemiz gereken konular, 
faiz hesaplamaları, aldatmaca yöntemleri 
gibi konularda bilgiler aldık. Genel olarak 
baktığımızda işletmemizi daha bilinçli, daha 
az riskli yönetmemizi sağlayacak bilgi-
lerin yer aldığı bir eğitim programı oldu. 
Eğitimden sonra finansal değerlendirmelere 
eskisi gibi bakamıyorum. Önceden 
kafamızda soru işareti oluşuyordu ama 
cevabını bulamıyorduk. Yada onu daha önce 
sorun olarak görmüyorduk. Burada onun 
sorun olduğunu ve çözüm yönteminin ise 
basit olduğunu gördük. İşçi işveren ilişkileri 
konusunda neler yapılması gerekir gibi 
konular da bizler için çok faydalı oldu”. 

“Eğitimler çok 
faydalı 
oluyor”

Ovacık 
Üçel Hotel’den 
Ayten 
Polat, geçen 
yıl katıldığı 
programın iş 
yaşamına olum-
lu katkısının 
ardından 
işverenlerin 

bu tür programlara katılmaları için teşvik 
ettiklerini belirterek tamamlanan İşletme 
Yöneticiliği Sertifika Programı hakkındaki 
görüşlerini şu şekilde dile getirdi; “Ben 
orta düzey bir yönetici olarak Ovacık 
Üçel Otelde çalışıyorum. İşverenlerim 
eğitim programlarına katılmam konu-
sunda destekliyorlar, geçen yıl da FTSO’nın 
düzenlediği eğitime katılmıştım. Şimdi 
İşletme Yöneticiliği Sertifika Programına 
katılıyorum ve bugün altıncı haftası. Hem 
mesleki olarak hem de bildiğim konular 
üzerinde tekrar yaparak bilgilerimi tazeliyo-
rum. Çok faydalı oldu. İş yaşamına eğitimler 
öncesine göre biraz daha profesyonel 
bakıyorum. Olumlu katkılarını görüyoruz. 
İşyerindeki işleyiş de farklılaşıyor, işletme 
sahipleri de bunun farkında ve eğitimleri 
almamız için destek veriyorlar. Geçen seneki 
sertifika programları da öyleydi. 

Diğer ticaret odalarının nasıl yada bu 
şekilde çalışıp çalıştığını fazla bilmiyorum. 
Ama FTSO tarafından yapılan çalışmaların 
Fethiye’deki insanlar için ciddi kazanım 
sağlıyor diye düşünüyorum”. 

“Dünyaya yeni 
pencelere 
açıyoruz”

Fethiye’de 
reklamcılık sek-
törüne getirdiği 
katkılarıyla 
tanınan işadamı 
Hurşit Büyüklü, 
eğitimler ile bu 
tür programların 
farkındalık 
yaratmasının 
yanında 
dünyada yaşanan gelişmelerden de hab-
erdar olmalarını sağladığını söyledi. Hurşit 
Büyüklü, ciddi kazanımda bulunduğunu 
söylediği İşletme Yöneticiliği Sertifika 
Programı hakkındaki görüşlerini şu şekilde 
dile getirdi; “İşletme Yöneticiliği Sertifika 
Programı oldukça iyi geçiyor. FTSO’da 
Akif Başkan ile birlikte bir çok şey değişti. 
Özellikle eğitim konusu benim için çok 
önemli. Eksikliğini hissettiğim eğitimlere 
katılıyorum. Bana kalırsa çok büyük 
farkındalık yaratıyor diye düşünüyorum. 
Bu eğitimde İşletme Yöneticiliği Sertifika 
Programı başladığı günden bugüne kadar 
çok iyiydi. Katılan arkadaşlara büyük bir 
artı getireceğini düşünüyorum, katılamayan 
arkadaşlar üzülecekler. 

Bu tür eğitimler bilmediğiniz konu-
larla birlikte dünyadaki yeni oluşumları, yeni 
gelişmeleri akademik kişilerden öğreniliyor. 
Gelişmelere onların gözünden bakıyoruz. 

Sonrasında dünya sadece Fethiye değil. 
Bu eğitimlerle dünyaya yeni pencereler 
açıyoruz”. 

“FTSO önemli 
çalışmalara imza atıyor”

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi konu-
sunda ders veren 
Doç. Dr. Ünsal 
Sığrı, FTSO’nun 
üyelerinin 
gelişmelerden 
haberdar olması, 
işletmelerin 
ticari hayatına 
daha sağlıklı 
devam etmesi 
amacıyla veri-
len eğitimlerin 
çok önemli olduğunu belirterek, İşletme 
Yönetimi Sertifika Programı hakkında şu 
görüşlere yer verdi; “Kamu ve özel sektöre 
işletmecilik konusundaki farklılıkları anlat-
mak ve işletmelerin verimliliklerini artırmak 
amacıyla verilen bu eğitimlere son dönemde 
ciddi bir ilgi var. Bu nedenle FTSO’nın da bel-
li maliyetlere katlanarak üyelerinin bu pro-
grama katılmalarını sağlamak için çalışması 
önemli bir şey. Eğitim her zaman gerekli. 
Çünkü etkin olmayan işletme yöneticiliği 
çok büyük problemlere yol açıyor. Sadece 
işletmenin zarar etmesine, tarih sahnesin-
den silinmesine değil bir takım da toplumsal 
yaralar açıyor. Dolayısıyla daha iyi insan 
kaynaklarıyla daha iyi usul ve yöntemlerle 
işletmelerin yönetilmesi artık bugün hak 
ettiğimiz bir şey. FTSO’nun da bu program-
dan üyelerinin faydalanmasını sağlamasını 
çok faydalı görüyorum. Bu farklı eğitimler 
sayesinde işletme yönetiminin farklı yön-
lerini bazen daha çok rakamlara, tekniklere 
yönelik, bazen da insanın yönetimine ait 
hususlarını yakaladıklarını zannediyorum. 
Tabi bu konuda sihirli bir formül yok. Kendi 
durumuna şartına herkes bunu uygulaya-
cak, kazanımlarını görecek. İnşallah bu 
kazanımlarını daha kurumsal hale getirecek. 
Böylece kurumlar, işletmeler ve toplumda 
daha iyi gelişmiş bir duruma gelecek.

Programa katılan arkadaşların 
ilgisi çok iyiydi. Sorularıyla yaklaşımlarıyla, 
konulara çok yakın buldum. Aynı zamanda 
hocalar olarak onlardan da besleniyoruz. 
Her şey kitaplarda yazmıyor. Uygulamada 
buradaki insanların sorunları, sıkıntıları, 
ihtiyaçlarını alıyoruz, onları araştırıyoruz, 
bilimsel çalışmalara dökülüyor, iyi bir 
etkileşim oluyor”.

İşletme yönetimine daha bilinçli yaklaşacaklar
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Eğitim programlarına katılan 
FTSO üyesi işletme çalışanlarının 
başarı grafiğinin yükselmesi 
işverenleri memnun ediyor. Bu 
nedenle çalışanlarını eğitim 
programlarına katılması için 
teşvik eden işveren sayısı artma-
ya başladı. Memnuniyet sadece 
işverenlerle sınırlı değil. Memnun 
olan diğer bir kesim ise kuşkusuz 
eğitim programlarına katılan 
çalışanlar. Eğitim programlarında 
edindikleri bilgiler sayesinde 
kendilerini geliştiren FTSO üyesi 
işletme çalışanları iş yaşamında 
daha başarılı konuma geler-
ek geleceğe daha güvenle 
bakıyorlar. Bu nedenle eğitim 
programları işverenler kadar 
işletme çalışanlarını da memnun 
ediyor.



01 Ocak- 01 Şubat 2014                                                   ftso haberler                                                                                 8 01 Ocak- 01 Şubat 2014                                                  ftso haberler                                                                                   9

“Küçük işletmeler birleşmeli”
FTSO tarafından üyelerin sorunlarının 

öğrenilmesi amacıyla organize edilen Babataşı, Tu-
zla ve Kesikkapı Mahalleleri bölgesel toplantısında 
küçük işletmelerin birleştirilerek büyük şirketlerin 
oluşumunun önünün açılması istendi. 

FTSO üyeleri şuanda birleşemeyen bazı 
sektörlerin kısa bir süre sonunda bakkallar gibi yok 
olmayla karşı karşıya kalacağını belirterek “Bu 
sektörler birleşerek yaşayabilecekler. Bunun yolu 
bulunmalı” dediler.

FTSO tarafından üyelerin sorunlarının 
öğrenilmesi amacıyla organize edilen bölgesel 
toplantılar, 13 Aralık Cuma günü Tuzla, Babataşı 
ve Kesikkapı Mahalleleri bölgesel toplantısı ile 
devam etti. Vale Bistroda yapılan toplantıya FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, yönetim kurulu üyeleri 
Günay Özütok, Selamettin Yılmaz, FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin ve FTSO üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, Oda faaliyetleri hakkında da 
bilgi verdi. Babadağ teleferik projesi ve 4 yıllık 
İşletme Fakültesi için yapılan çalışmalara geniş yer 
ayıran Arıcan, Babadağ’ın işletmesinin alınmasının 
ardından uçuş sayısında ciddi oranda artış 
yaşandığını belirterek “Bu sene Hava Oyunları 
Festivali sırasında yapılan 5 bin atlayışın haricinde 
75 bin atlayış yapılmıştır. Geçen yıl 63 bin 500 
civarındaydı. Alternatif pistlerin açılmasıyla da 
Babadağ cazibesini artıracak. Teleferiğin tüm izin-
leri alındı. Bakanlığın onayını bekliyoruz.” dedi. 

Daha sonra söz alan FTSO üyeleri 
yaşadıkları sorunların çözümü için destek isterken 
önerilerinin yanında FTSO’ndan bekledikleri 
çalışmaları da sıraladılar.

Kış aylarında Fethiye ve çevresine ulaşım 
problemi yaşandığına dikkat çeken FTSO üyeleri 
kışın hareket yaşanabilmesi için kış aylarında 
da uçak seferlerinin olmasının zorunlu olduğu, 
insanların kış aylarında da bölgemize rahat bir 
şekilde gelebilmesi gerektiğini dile getirdiler. 
Kruvaziyer iskele konusunda ciddi araştırma 
yapılması gerektiği belirten işletmeciler, kruvazi-
yer turizminin Yunanlıların elinde olduğunu ileri 
sürerek, önce kruvaziyer turizmi yapan şirketlerle 
görüşülmesinin ardından bu konuda adım atılması 
gerektiğine dikkat çekti.

Her şey dahil sistemin başlamasıyla bölgede 
ucuzlamanın başladığı, fiyatla rekabet nedeniy-
le işletmelerin ciddi zarar gördüğü, bundan 
en fazla da çalışanların etkilendiğini belirten 
işletmeciler, çok ağır şartlarda çok ucuz ücretle işçi 
çalıştırıldığını kaydettiler.

Bölgeye paralı turistin getirilmesi için çaba 
sarf edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekilen 

toplantıda, işletmecilerce sayı olarak yetersiz 
olduğu belirtilen yamaç paraşütü pilotlarının 
sayısının artırılması için gerekli eğitim ve kursların 
açılması istendi.

Sağlık turizmi ve yaşlıların tatil 
yapabileceği otellerin oluşturularak 3. yaş 
turizminin geliştirilmesini isteyen işletmeciler 
bunun için devletin vergi indirimi gibi teşvikte 
bulunmasıyla işletmecilerin konuya daha fazla ilgi 
duyabileceğini ifade ettiler.  

Fethiye merkezde yapılan bisiklet yollarının  
daraltıldığı için hem bisiklet sürücülerinin hem de 
araç sürücülerinin ciddi sıkıntı yaşadığını belirten 
işletmeciler, uygulamanın gözden geçirilmesini 
istediler.

Fethiye denince akla, Babadağ ve 
Ölüdeniz’den başka bir şeyin gelmediğini belirten 
işletmeciler, turizmin çeşitlendirilmesi ve tanıtımın 
da bu doğrultuda yapılması gerektiğini söylediler.  

Tanıtım konusunda FTSO olarak ciddi destek 
verdiklerini belirten Akif Arıcan, “Fethiye’deki 
tüm kurum ve kuruluşları fuarlarda ortak tanıtım 
için bir araya getirdik.  Şimdi FETAB’ın yürüttüğü 
çalışmalara maddi ve fikri destek veriyoruz. 
Tanıtım geliştirilmeli. Bölgemizin çeşitli değerleri 
de ortaya çıkarılabilir” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
Fethiye’nin kapsamlı tanıtımının yapıldığı ilk 
filmi FTSO tarafından hazırlatıldığını belirterek 
“Filmi bir çok fuarda dağıttık hala da dağıtılmasını 
sağlıyoruz. Tanıtımda internet ve sosyal medya çok 
önemli bir konuma geldi. Fethiye’nin daha etkin 
tanıtımı için 5 dilde web sayfasının yapılmasına 
ihtiyaç var” dedi.

Sigorta sektöründe çalışacak nitelikli eleman 
ihtiyacı olduğu belirten işletmecilerce, FTSO’dan 
UMEM Beceri 10 kapsamında kurs açılmasına 
destek vermesi istendi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, UMEM 
Beceri 10 konusunda geçen yıl sigortacılardan 
talep toplandığını ancak yeterli talebin olmaması 
nedeniyle kurs açılmadığını belirterek “Geçen yıl 
Muğla genelinde en fazla kurs açılan ilçe Fethiye 
oldu. Çalışmayı yürüten arkadaşlarımı kutluyorum. 
Devlet bu sene değişikliğe gitti. Talebi topla getir 
önce veri tabanımdaki işsizlere sorayım, cevap 
alamazsak kurs açalım diyor. Bu noktada sıkıntı 
var. Sektörde çok fazla sıkıntı varsa sorunları aşar 
kurs açılması için çalışırız” dedi.

Öte yandan teleferik projesinin rantabl olup 
olmadığı, özellikle ne kadar zamanda çıkacağı 
bilinmediği için paraşütçülerin çıkış için tercih 
edip etmemesi konusunun bilinmediğini sorularına 
cevap veren Akif Arıcan, “Teleferiğin güzergahı 
belli. Proje izni alındı. Finansı içinde görüşmeler 

sürüyor. Teleferik için ciddi bir fizibilite çalışması 
yapıldı. Yapılmasının ardından ekonomik değeri 
35 milyon dolara çıkacak. Şu anda stabilize 
yolda araçlar 45 dakikada çıkıyor. Teleferikle 12 
dakikada çıkılacak. Çok daha kolay bir çıkış olacak 
hem de zamandan tasarruf edilecek. Çıkış ücreti 
10 dolar civarında olacak diye tahmin ediyoruz. 
Şimdi paraşütle atlamak için çıkan kişiler 17 lira 
ücret ödüyor ayrıca transfer parası var. Teleferiğe 
10 dolar ödediğinde ayrıca giriş ücreti de ödeme-
yecek. Hem sporcular hem de şirket pilotları için 
mevcut durumdan daha avantajlı olacak” dedi.

Toplantıda bir FTSO üyesi teleferiğin çok 
iyi bir yatırım olduğuna değinerek araçların yol 
kenarındaki endemik bitkilere zarar vermesinin de 
bu yolla önleneceğini söyledi.

Ortak iş yapma kültürünün gelişmesi için 
FTSO’nın önayak olup olamayacağı, örnek olarak 
marangozların birleşerek mobilya üretim tesisi 
kurabilmesinin yolu açılır mı? Sorusu geniş yankı 
buldu.

FTSO üyeleri şuanda birleşemeyen bazı 
sektörlerin kısa bir süre sonunda bakkallar gibi yok 
olmayla karşı karşıya kalacağını belirterek “Bu 
sektörler birleşerek yaşayabilecekler. Bunun yolu 
bulunmalı” dediler.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin Oda 
üyelerinin çeşitli kredi ve fon arayışlarında 
KOSGEB’in “İşbirliği Güçbirliği” projesini 
söylemelerinin ardından kimsenin yaklaşmadığını 
belirterek “KOSGEB İşbirliği Güçbirliği projesine 
750 bin lira kredi veriyor. 250’si hibe kalanı faizsiz 
geri ödemeli. Ancak hiçbir işletmeci ortaklık 
istemediği için yapılamıyor. Oda olarak bir araya 
gelmeye çalışan sektörlere sonuna kadar yardımcı 
oluruz” dedi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
Günay Özütok, insanların bir araya gelme neden-
lerinin bulunması gerektiğini belirterek “Bugün 
biz burada sorunlarımızın çözümü için bir araya 
geldik. Bir araya gelerek bölgemizi daha ileriye 
taşıyacak insan ve kaynak vardır. İşletmelerin bir 
araya gelmelerinin yolunu bulmalıyız” dedi.

Bir işletmeci FTSO’nun çok iyi çalıştığını 
belirterek “FTSO yönetici ve çalışanlarının 
yaklaşımları çok iyi. İşletmecilere iş yapma, bilgi 
ve vizyonları ile ilgili farkındalık yaratılmalı 
diye düşünüyorum. Bizim vizyonumuzu üste 
çıkaracak eğitimler verilmeli. Vizyon ve zih-
niyet sıçraması yapacak çalışmaya ihtiyaç var. 
Yönetim danışmanlığı şirketlerince, örnek olarak 
restorancılığın, araç kiralamanın uluslararası 
standartları çıkarılmalı. Ve uygulamasının da bu 
şekilde olması sağlanmalı” dedi.

Toplantıda yaşanan sorunların 
yanında oldukça kötü duruma 
geldiği belirtilen Paspatur Çarşısının 
canlandırılması için gerekenler ön 
plana çıktı.

Toplantıda öne çıkan konu 
başlıkları Paspatur Çarşısının 
canlandırılması,    şehir içi ulaşım 
sorunu ( ring seferleri, şehir 
merkezinin yayalaştırılması  ve oto-
büs park yeri ),müzik yayınları te-
lif hakları konusunda işletmelerin 
yapılabilecekleri,FTSO binası 
hakkında öneriler ile kış turizmin 
geliştirilmesi  oldu.

FTSO tarafından üyelerin sorunlarının 
öğrenilmesi amacıyla organize edilen Cum-
huriyet ve Karagözler mahalleleri  bölgesel 
toplantısı 6 Aralık Cuma günü saat 14.30’da 
Paspatur’da Makara Bar’da yapıldı. Toplantıya 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Yönetim Kurulu üyesi Ömer Eriz, FTSO 
Genel Sekreteri Füsun Şahin, Cumhuri-
yet ve Karagözler mahallelerinden FTSO 
üyeleri katıldı. FTSO Başkanı Akif Arıcan 
konuşmasında, FTSO olarak üyelerin yanında 
olduklarını göstermek istediklerini belir-
terek, üyelerin sorunlarının belirlenmesi 
ardından sorunların çözümü için çaba sarf 
edeceklerini dile getirdi. Oda olarak yapılacak 
çalışmalarda belirlenen bölgesel sorunların 
veri olarak kullanılacağını belirten Akif 
Arıcan , “Önümüzdeki yıl neler yapılmalı,  
ticaretimizin turizmin daha iyiye gitmesi 
için nelerin yapılması gerektiğini konuşmaya 
geldik. Fethiye’nin turizminin  ve ticaretinin 
gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Turizmde 
kalite yükselmiyor. Yat marina, kruvaziyer 
iskele yapılsa, Fethiye Körfezi temizlenerek 
denize girilebilse, Kaya Köyü turizme açılsa 
Fethiye’nin ekonomisi 2-3 kat büyür. Bunu 
bizim söylememiz yetmiyor. Birlik olarak 
mücadele etmeliyiz. Bu sayede sorunları 
çözebiliriz.”dedi. Oda faaliyetleri hakkında 
da  bilgiler veren Arıcan teleferik projesinde 
son aşamasına gelindiğini,  Ankara bürok-

rasisi nedeniyle gecikmeler yaşandığını, 
gereken tüm izinlerin alındığını, bakanlığın 
onay vermesinden sonra ihale aşamasına 
geçilebileceğini söyledi.

FTSO olarak öncülük ettikleri Fethiye 
İşletme Fakültesi, Akreditasyon ve Mükem-
mellik modeli gibi çalışmalar hakkında bilgi 
veren Arıcan, Paspatur’da bulunan FTSO’ya 
ait binanın denetimler sonucunda depreme 
dayanıksız çıkması nedeni ile ruhsatının 
alınmasının ardından kısa sürede yıkılarak 
yeni binanın yapımına başlanacağını ve 
turizm sezonu başlamadan tamamlanacağı 
bilgisini verdi. Arıcan soru üzerine binanın 
prensip olarak içinden çıkan kiracılara öncelik 
tanınacağını belirterek “ Yeni rayiç bede-
lini belirleyip önce eski kiracılarımıza teklif 
edeceğiz” dedi. 

Toplantıya katılan FTSO üyeleri sorun 
ve beklentilerini sıralarken, binanın yapımının 
kısa sürede tamamlanmasını isteyerek “Paspa-
tur zaten ölmüş durumda binanın yapımı geç 
kalırsa daha da kötü olur . Binayı bir an önce 
tamamlayın “dediler.

Toplantıda sıra ile katılımcılara tespit 
ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini dile 
getirmeleri için söz verildi. 

Muğla yolunda Çiftlik yol kavşağında 
Ölüdeniz tabelasının konmasının yanlışlığına 
değinen bir işletmeci, “Tabela Çalış’ı gös-
teriyor. Bu tatilcileri yanıltıyor, kaldırılması 
lazım” dedi. 

Paspatur ve çevresinde tur otobüsleri 
için duracak yer olmaması nedeniyle ciddi 
sıkıntı yaşadıkları belirten işletmeciler “Tur 
otobüsleri turist getiriyor, duracak yer yok. 
Yaz aylarında otobüslerden gelecek turistlerin 
Çarşıyı canlandırması için 2-3 otobüsün 
bekleyeceği bir yer ayrılmalı dediler.   

Bölgenin en büyük sıkıntısının pazary-
eri ve ulaşım olduğunu belirten işletmeciler 
“Bizim işletmelerimizi denetlemeye 7-8 kişi 
geliyor . Aklınıza gelecek her konuda dene-
tleme yapılıyor. Yapmalarında da sakınca yok. 
Pazaryerinde ise bir altın satılmıyor. Oradaki 
işletmelerde bizim denetlendiğimiz gibi 

denetleniyor mu? Orada nasıl bir uygulama 
var? Açıkta yiyecek satılıyor, doğru dürüst 
mutfakları bile yok” diyerek tepkilerini dile 
getirdiler.  

Paspatur Çarşısının M.Ö 4 yy’a kadar 
geriye giden bir tarihi olduğunu söyleyen 
işletmeciler FTSO yayınlarında Paspatur 
Çarşısının tanıtımı için destek istediler. 

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
trafik sorununun çözümü amacı ile 
yapılan çalışmalarda şehir merkezinin 
yayalaştırılması, ulaşımın ring sistemi ile 
sağlanması gerektiği konusunda Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının önerisinin  beledi-
yeye ulaştırıldığını ayrıca meslek komiteleri 
müşterek toplantısında  da dile getirildiğini 
belirtti.  

Toplantıda müzik yayını yapan 
işletmelere yüksek meblağda telif hakkı 
ödenmesi için ciddi baskı yapıldığı belirtilerek 
bu konuda neler yapılması gerektiği soruldu.
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, yasaya 
göre müzik yayının ticaretin bir parçası 
sayılması nedeni ile telif hakkı ödenmesinin 
zorunlu olduğunu belirterek “Üyelerim-
ize indirimli ücret ödenmesi konusunda 
girişimlerimiz oldu ancak müzik meslek 
grupları kabul etmedi. Biz FTSO olarak 
anonim müziklerden bir cd hazırlayıp 
üyelerimize dağıtalım dedik ancak bu kez tüm 
Fethiye ‘de aynı müzikler çalacak, nasıl bir 
sonuç çıkar bilemediğimiz için henüz bu işe 
kalkışmadık” dedi. 

Füsun Şahin sigara ve alkol ruhsatların 
ayrılması hakkında bir yönetmelik değişikliği 
olduğu bilgisini vererek FTSO yayınlarından 
gelişmelerin takip edilebileceğini söyledi.. 

İşletmeciler daha önce kavşaklarda “Pas-
patur Old City” yazan tabelalar bulunduğunu 
belirterek, kaldırılan tabelaların yeniden 
konmasını istediler. 

Toplantıyı kapatan Akif Arıcan son 
olarak Ocak ayında Büyükşehir Yasasının 
Fethiye’ye ne getirip ne götüreceğinin 
anlatılacağı bir konferans düzenleyeceklerini 
söyledi.

“Paspatur Canlı Günlerine Kavuşmalı”
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Rotamız Babadağ’da Protokol İmzalandı
FTSO tarafından hazırlanan 

ve 2013 yılında Turizm Altyapısı 
Mali Destek Programını yürüten 
GEKA’dan destek alan “Rotamız 
Babadağ” adlı projenin protokolü 
imzalandı. 

Bölge genelinde Rotamız 
Babadağ projesiyle birlikte toplam 
26 projeye destek verilmesi ned-
eniyle düzenlenen tören yoğun ilgi 
gördü.

2013 yılında Turizm Altyapısı Mali 
Destek Programını yürüten GEKA’dan 
destek alan “Rotamız Babadağ” adlı projeyle 
ilgili olarak hazırlanan protokol, 12 Aralık 
Perşembe günü GEKA DEnizli Ofisinde 
GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, Sayman üye 
Uğur Çaçaron tarafından imzalandı.

Protokolün imzalanmasıyla 18 ay 
sürecek olan Rotamız Babadağ adlı projenin 
ilk adımı atılmış oldu.

Rotamız Babadağ Projesi ile 
Türkiye’nin en önemli yamaç paraşütü 
noktası Babadağ’da 1200 metrede yeni 
yamaç paraşütü pist alanı yapılması ve 
bu piste ulaşım için yol yatırım çalışması 
yapılmasıdır. 1200 metrede yapılacak 
alternatif pist ile Babadağ’ın 12 ay hizmet 
vermesi ve 1700m., 1800m., ve 1900 m. 
pistlerine çıkan stabilize yolun 3,7 km 
bölümü kilit parke taşıyla döşenerek bu 
pistlere ulaşım daha güvenli hale getirilmesi 
hedefleniyor.

GEKA Genel Sekreteri Süleyman Ala-
ta, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; 
GEKA 2014-2023 Bölge Planı’nda en 
önemli bileşenlerden bir tanesinin de turizm 
olduğunun ve Alternatif Turizm Mali Destek 

Programı’nın Güney Ege Bölgesi’nde 
alternatif turizmin gelişmesinde önemli rol 
oynayacağını belirtti. Rotamız Babadağ 
Projesi kapsamında yapılacak olan yeni 
pistin hem bölgeye hem de Fethiye’ye büyük 
katkı sağlayacağının altını çizdi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, projenin destek almasından 
duydukları memnuniyeti dile getirerek, 
Babadağ Teleferik Projesi ve FTSO’nun 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. 

Tören ilgi gördü
Güney Ege Kalkınma Ajansının 

(GEKA) 2013 yılında yürüttüğü “Alternatif 
Turizm Mali Destek Programları” sözleşme 
imza töreni 26 Aralık 2013 tarihinde 
Denizli Colossae Hotel’de yoğun katılımla 
gerçekleşti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
törende Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Burhanettin Tuna ve Günay Özütok, Yönetim 

Kurulu üyeleri Selamettin Yılmaz, Deniz 
Somyürek, ve Proje Koordinatörü   Meltem 
Şimşek tarafından temsil edildi.

Törende sırasıyla GEKA Genel Sekre-
teri Süleyman Alata, Aydın Ticaret Odası 
Başkanı Hakan Ülken, Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve 
Denizli Vali Yardımcısı Alpaslan Argun birer 
konuşma yaptı. “Rotamız Babadağ” projesi 
ile GEKA’dan hibe almaya hak kazanması 
nedeni ile törende katılan  Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası adına temsili imzayı 
Burhanettin Tuna Attı.

Törenin sonunda 26  başarılı proje 
sahibi yetkilileri temsili olarak hazırlanan 
alana imza atarken plaketlerini Aydın Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ül-
ken, Muğla İl Genel Meclisi Başkanı Cemal 
Gürpınar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş,  
Denizli Vali Yardımcısı Alparslan Argun ve 
GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata’dan 
aldılar.

“Tarımda Planlı Üretim Başlamalı”

FTSO tarafından bölgesel 
sorunların belirlenerek çözümü 
için çalışma başlatılması amacıyla 
organize edilen Karaçulha Bölge 
Toplantısında, ağırlıklı olarak 
tarımda planlı üretime geçilmesi-
için çalışma başlatılması, ürünlerin 
çeşitlendirilmesi için ilgili kurum-
larla iletişime geçerek öncü üretici 
bulunması için çalışma başlatılması 
konuları görüşüldü.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından üyelerinin sorunlarının öğrenilip 
çözümü için çaba  sarf edilmesi amacıyla 
düzenlenen 2013 yılı bölgesel toplantıların 
sonuncusu 20 Aralık Cuma günü Toptancı 
Halinde yapıldı. Toplantıya FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, yönetim kurulu üyeleri Burhanettin 
Tuna, Selamettin Yılmaz, Gürsu Özdemir, FTSO 
Meclis Üyesi Mehmet Saraç, Karaçulha, Çam-
köy ve Esenköy’den FTSO üyeleri katıldı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşmasında, 
FTSO olarak üyelerin yanında olduklarını 
göstermek istediklerini belirterek, üyelerin 
sorunlarının belirlenmesinin ardından 
sorunların çözümü için çaba sarf edeceklerini 
dile getirdi. Oda olarak yapılacak çalışmalarda 
bölgesel toplantılarda belirlenen sorunların 
veri olarak kullanıldığını belirten Akif Arıcan 
“Buraya siz üyelerimizin hem sorunlarını 
hem de sorunlarınız için yapabileceğimiz 
çalışmaları öğrenme amacıyla geldik. Ticareti-
nizin daha iyi bir konuma gelmesi için çaba 
sarf ediyoruz. Birlikte daha büyük bir güç 
oluşturarak sorunlarımızı daha kolay çözeriz” 
dedi.

Toplantıda FTSO tarafından yürütülen 
çalışmaları anlatan Akif Arıcan, Hail Birliğinin 
kurulması, Karaçulha Hal Birliğinin yanında 
kurulacak olan İşletme Fakültesi, Babadağ Te-
leferik projesi gibi önemli konularda yürütül-
en çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında Hal Birliğinin kurulması 
için ciddi çaba sarf ettiklerini belirten Arıcan, 
“Kuruluş aşamasında biz yoktuk ama belli 
bir noktaya getirilmesi açısından sürekli 
gündemde tuttuk ve kurulması için destek 
verdik” dedi. Muğla Üniversitesine bağlı 
Fethiye İşletme Fakültesinin kurulmasına 
öncülük ettiklerini belirten Akif Arıcan, 

“İşletme Fakültesinin 
eğitime başlaması bölge 
için ciddi bir kazanım 
olacak. Binaların en kısa 
sürede başlayacağını 
tahmin ediyoruz. 
Dekanımız 3 yıl içinde 
3 bin öğrenciye ulaşırız 
dedi. Bu bölgeye hem 
ekonomik hem de 
sosyal olarak ciddi bir 
katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu. 

İşletme sahip-
leri ile çalışanlarının mesleki gelişiminin 
sağlanması amacıyla eğitim ve kursların 
düzenlendiğini de belirten Arıcan, üyele-
rine her anlamda en iyi hizmeti sunmak için 
çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya katılan FTSO üyeleri sorun ve 
beklentilerini sıraladılar. Sorunlar arasında 
tarımda planlı üretim yapılamamasının 
getirdiği sorunlarının önüne geçilmesi 
amacıyla planlı üretime geçiş ile üretimin 
çeşitlendirilmesi konusunda çalışma 
yapılması istendi.

Karaçulha’da 2B’ler için belirlenen 
ücretlerin oldukça yüksek olduğuna değinen 
işletmeciler, bu durumun bölge için ciddi 
sıkıntı olduğunu dile getirdiler.

Domateste her geçen gün pazarın 
daraldığını belirten FTSO üyeleri, “Rusya do-
mates alırsa işlerimiz iyi oluyor, almazsa kötü” 
derken, gümrük ücretlerinin de çok yüksek 
olmasından yakındılar.

FTSO Meclis Üyesi Mehmet Saraç 
bölgede yaşanan sıkıntının planlı üretime 
geçilememesi nedeniyle ortaya çıktığını belir-
terek “Bakanlığın organizasyonuyla hangi ta-
rihlerde hangi ürünlerde yoğunluk yaşandığı 
belirlenebilir. Çiftçi bunu bilirse kendiliğinden 
planlı üretime başlayabilir. İkinci bir konu 
ise ihracatçıyı ciddi sıkıntıya sokan sağlık 
sertifikası konusu var. İhracatçı gönderdiği 
ürünü 16- 17 seradan alıyor. İçinden biri 
sıkıntılı çıktımı ürünlerin tamamı da aynı ko-
numda değerlendiriliyor. Bunun yerine sağlık 
sertifikası ihracatçıdan değil de üreticiden 
istense sorun kendiliğinden ortadan kalkar. 
Bu durum ülkemizin ürünlerinin imajına da 
büyük leke sürüyor. Ayrıca domateste kalıntı 
çıkınca bakanlık Rusya’ya gidemez Türkiye 
içerisine yada üçüncü dünya ülkelerine gön-

derilebilir diyor. Rus vatandaşı bizden daha mı 
üstün buna anlam veremiyorum” dedi.

Sorunun çözülmesi için birlikte çalışma 
önerisinde bulunan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
“Tarım Bakanlığından davet edilecek yöneti-
ciler, Odalar ve ilgili kurum ve kuruluşların 
yer aldığı bir çalıştay düzenlenerek sorunun 
aşılması için çaba sarf ederiz. Bu konuda 
meslek komitesi üyeleri ile birlikte çalışma 
yapalım” dedi.   

Laboratuar olmadığı için Rodos’a tarım 
ürünü satılamadığını belirten Arıcan, Rodos’ta 
yapılan fuarda bu konunun görüşüldüğünü 
dile getirdi. 

FTSO üyeleri ise laboratuarın bahane 
olduğunu asıl sorunun ürün sağlığı konu-
sunda standartların altında olduğumuz için 
almadıklarını belirterek “Laboratuara ihtiyaç 
yok. Ürünler global akredite şirketleri saye-
sinde denetleniyor. Antalya’daki birçok şirket 
bu tür şirketlerle anlaşmış ve o şirketlerin ü-
zerinden ürünlerini Avrupa’ya satıyor” dediler.

FTSO Meclis Üyesi Mehmet Saraç 
FTSO’nun bölgemizde yetiştirilen ürünlerin 
çeşitlendirilmesi için çalışma yapmasını 
isteyerek “Kemer bölgesinde çilek yetiştirecek 
önder çiftçiler bulup destekleyelim. Bu 
sayede bölgede çilek üretimi artar ve doma-
tese bağımlılık azalır. Bu konuda Tarım İlçe 
Müdürlüğünü öncü istasyon kurulması için 
zorlayalım” dedi.

Akif Arıcan ise Tarım İlçe Müdürlüğü 
ile görüşüp bu konudaki düşüncelerini 
sunmaları gerektiğini belirterek “Tarım İlçe 
Müdürlüğünün görevleri arasında bu da var. 
Önder çiftçiler bulunup çalışma başlatılmasını 
isteyelim. Meslek komitesi üyelerimizin 
de içinde olduğu bir çalışma komisyonu 
oluşturalım” dedi. Görüş toplantıya katılanlar 
tarafından kabul gördü.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

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

FTSO Haberler

Mutlu Yıllar
2014 Yılı; Fethiye Körfezinin temiz-

lenmesi için çalışmaların başladığı, dere-
lerin ıslah edilerek körfezi doldurmasının 
önüne geçildiği, tersanelerin taşındığı, 
kruvaziyer iskelenin yapımına başlandığı, 
Fethiye İşletme Fakültesinin eğitim 
öğretime başladığı, Babadağ Teleferik 
Projesi için ilk kazmanın vurulduğu bir yıl 
olması dileklerimizle, 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun...

FTSO Ailesi: 
Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ve 

çalışanları.


