
HAZİRAN 2013
SAYI:24

FTSO MUĞLA İLİ ODALARI VE BORSASI                                                            
1. BÖLGESEL TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
Muğla’daki Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Deniz 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsasının Başkan ve Meclis 
Başkanları,Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev 
sahipliğinde 24 Haziran 2013 Pazartesi günü Muğla’da bir 
araya geldi.

Toplantıya Muğla Ticaret ve Sanayi Odası,Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası , Marmaris Ticaret  Odası , Bodrum 
Ticaret Odası Muğla Ticaret Borsası, Bodrum ve Marma-
ris Deniz Ticaret Odası, başkan, meclis başkanları ve tem-
silcileri katıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası toplantıda  
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna,Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Deniz Somyürek,Ömer Eriz,Adnan Bakırcı 
ve Selamettin Yılmaz ile temsil edildi. Muğla Odaları ve 
Borsası’nın 2013 yılının ilk bölgesel toplantısında alınan 
kararlar ile ilgili açıklamayı  Muğla Ticaret ve Sanayi Odası  
Başkanı Bülent Karakuş yaptı.

M u ğ l a 
Odaları ve 
Borsası’nın bölge-
sel toplantılarının 
üç ayda bir Oda 
ve Borsa’nın 

bulunduğu    ilçelerde yapılacağını açıklayan MUT-
SO Başkanı Bülent Karakuş  , “Odalarımız ve Borsa yeni 
seçimden çıktı. Milas haricindeki tüm arkadaşlarımız 
yeniden göreve seçildi. Yönetim ve Meclislerde değişikler 
yaşandı. Muğla ‘da yaptığımız ilk bölgesel toplantıda or-
tak kararlar aldık. Öncelikle bu toplantıların üç ayda bir 
yapılması kararının yanında, MUTSO Meclis başkanımız 
başkanlığında ortak bir sekretarya oluşturulması kararı 

çıktı. Tüm çalışmalar bu sekretarya üzerinden yapılacak” 
dedi.

MUTSO Başkanı Karakuş, Muğla’nın önemli turizm 
merkezlerinin bulunduğu il olması nedeniyle Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Turizm Komisy-
onu toplantısının Muğla’da yapılması için karar aldıklarını 
belirterek, “Fethiye, Marmaris, Bodrum , Datça, Dala-
man, Ortaca, Köyceğiz, Ula ve Milas ilçelerimizin tamamı 
denize kıyısı bululan ilçelerimiz. Türkiye ‘ye önemli döviz 
girdisi sağlayan Muğla’da önümüzdeki günlerde TOBB Tu-
rizm Komisyonunun Muğla’da yapılmasını sağlamak için 
karar aldık” dedi.

Bülent Karakuş son olarak, Türkiye Odalar ve Borsal-
ar Birliği’nin Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmada 
vazgeçilmez unsur olarak ekonomik, kültürel ve sosyal 
alanda yurt içinde ve yurt dışında iş dünyasına yön veren 
bakış açısı ile öncü olduğunu açıkladı. Karakuş, “Bizler 
yaklaşık 9 yıldan bu yana başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ile aynı ekipte çalışıyoruz. Bu yeni dönem ile birlikte Muğla 
İli Odaları ve Borsası olarak önümüzdeki 4 yıllık süreçte bu 
tablonun aynı şekilde devam etmesi gerektiği kanaatindey-
iz. Bütün bu görüşlerden yola çıkarak  Muğla İli Odaları 
ve Borsası olarak Ağustos ayında yapılacak Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimlerinde sayın Rıfat 
Hisarcıklıoğlu   ve ekibini desteğimizin tam olduğunu ka-
muoyu ile paylaşırız” dedi.



 VALİ MUSTAFA HAKAN GÜVENÇER ZİYARETİ

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valiliğinden Muğla Valiliğine atan-
an Mustafa Hakan Güvençer’i 24.06.2013 Pazartesi günü Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri makamında ziyaret etti.

Ziyarette FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’a Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burhanettin Tuna ,Yönetim Kurulu Üyelerinden Selamettin Yılmaz,Deniz 
Somyürek, Ömer Eriz, ve Adnan Bakırcı eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Hakan Güvençer, 
FTSO Başkanı ve Yönetim Kurulu ile bir süre sohbet ederek Odamız ve Fethiye hakkında bilgi aldı. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ise yaptığı konuşmada, “ Sayın Valim, oda yönetimimiz ve üyelerimiz 
adına yeni görevinizin hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum. İlimize hoş geldiniz.”dedi.

Daha sonra FTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Muğla İl Özel İdare Genel Sekreteri Veli Çe-
lik, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Abdullah Köken ve Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü İlker Uğur’u makamlarında ziyaret ettiler.

 MUHTELİF TAşINMAZLARIN ÖZELLEşTİRİLMESİ

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesi 
hakkındaki duyuru metni websitemizde duyurular kısmında ekte bilgilerinize sunulmuştur.

“http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=1663”



 FTSO   ÇALIşANLARI  İÇİN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 
EĞİTİMİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası GEKA’nın ( Güney Ege Kalkınma 
Ajansı) desteği ile KalDer tarafından verilen “EFQM Mükem-
mellik Modeli” eğitimlerini almaya devam ediyor.

24-25 Haziran 2013 tarihlerinde, toplam 16 saat süren “Problem 
Çözme Teknikleri Eğitimi”, FTSO Meğri Salonunda FTSO personeli ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinden Uğur Çaçaron’un katılımı ile gerçekleştirildi.

KalDer’in tecrübeli eğitimcilerinden Taner Çavdar tarafından ver-
ilen eğitim’de PUKÖ döngüsü, İyileştirme Ekipleri Metodolojisi, Veri To-
plama Teknikleri, Beyin Fırtınası , 5N1K, Pareto Analizi, Neden sonuç 

Şemaları ( Ishikawa Analizi)  konu başlıkları incelendi.

Eğitimin ikinci günü uygulama aşamasına geçilerek katılımcılar iki gru-
ba ayrılarak öğrendikleri teknikleri FTSO bünyesinde tespit ettikleri sorunlara 
uyguladılar. Gün sonunda FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve FTSO 
Meclis Başkanı Osman Çıralı’ya tespit edilen problemler ve çözüm önerileri 
hakkında sunumlar yapıldı.

İlki 11-12 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan Model Eğitimlerinin 
tamamlanması ile Odamız “Mükemmellik Modeli”ni esas alarak özdeğerlendirmeyi 
sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmaya başlayacaktır.

PORTEKİZ YATIRIM TEşVİK TEDBİRLERİ

Portekiz Hükümeti’nin yabancı yatırımcıları teşvik etmek amacıyla, bir dizi yeni önlem açıklamıştır. Söz ko-
nusu önlemlere ilişkin hazırlanmış olan not ile Portekiz Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından hazırlanmış 
olan sunum TOBB ana sayfası web sitesinde, Hizmetler/ Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları başlığı 

altından temin edilebilmektedir.



SİGORTA AcENTELERİNİN RE’SEN TETKİKLERİ BAşLIYOR

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca 28.09.2012 tarihinden itibaren Odamız, RESEN TETKİK yapmaya 
yetkilendirilmiştir. Re’sen olabileceği gibi şikayet üzerine de olabilecek olan tetkik işlemi için ek bir ücret talep edilmeyecektir.. Tetkik 
esnasında;

-          Şikâyetçiden şikayet konusu ile ilgili gerektiğinde ayrıntılı bilgi ve belge talep edilebilecek

-          Gerekli durumlarda şikâyete konu mahalin fotoğrafı çekilebilecektir.

Tetkik işlemlerinde göz ardı edilmemesi gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1-      5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 27nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 
tarafından alınan karar ile bir sigorta acentesinin veya şubesinin;

-          Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlıbaşına kullanılmaya elverişli 
bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

-          Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi 
adına kayıtlı bulunması,

-          En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

-          İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması

zorunludur.

2-      Sigorta Acenteleri Yönetmeliği çerçevesinde, acentelerin uygunluk belgesi ve levhaya kayıt müracaatlarında, acenteler, TOBB ve 
Odalarca izlenecek yola ilişkin, Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan 10.06.2008 tarihli (2008-18) numaralı Genelge’ye göre;

-          Gerçek veya tüzel kişi yetkili acentelerin başka faaliyet yasağı yalnızca acentelik faaliyeti yürüten ticari işletmeleri ile sınırlıdır.

-          Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin ortak veya yetkilileri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik 
Ek:1’de yer alan taahhütnamede belirtilenler dışında, ayrı bir ticari işletme kurarak başka bir alanda faaliyet gösterebilirler veya bir 
başka şirkette ortak veya yetkili olabilirler.

3-      Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Sigorta poliçelerinde yetkili acentelerin unvanı ve levha 
numarası ile işlem yapan teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer alması zorunludur.

4-      Hazine Müsteşarlığı’nın 23.09.2010 tarih ve 2010/31 sayılı sektör duyurusunda belirtildiği üzere; “Sigorta poliçelerinde yetkili 
acentenin unvanı ve Levha numarası ile işlemi yapan teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer 
alması hükmünün ihlal edilmesi” gibi işlemler iş paylaşımı kapsamına girmektedir.

5-      14 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ nin 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 ncü 
bendinde belirtildiği gibi, “Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl mesleki deneyim 
kazanılmış olması gerekmektedir. Ancak, en az 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan 
veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.”



TAYLANDLI FİRMA TEMSİLcİLERİ İLE İKİLİ GÖRÜşMELER

Tayland Kraliyet Hükümeti Uluslararası Ticareti Geliştirme birimine bağlı olarak 
İstanbul’da Ticaret Ataşeliği görevini sürdürmekte olan Tayland Ticaret Merkezi ve 
DEİK işbirliğinde; gıda, enerji, otomotiv, altyapı ve turizm alanlarında faaliyet gös-

teren Tayland’ın önde gelen firmalarının temsilcilerinden oluşan bir heyet ile 6 Temmuz 2013 
Cumartesi günü Swiss Otel The Bosphorus’da 10:30 - 12.00 saatleri arasında ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirilecektir.

İkili görüşmeler ile eş zamanlı olarak “Tayland Tatları” tanıtımı gerçekleştirilecek olup, 
katılımcı firma detayları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimi-

zin katılım teyitlerini DEİK’e ( Dilek Morgül; dmorgul@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Heyet listesi web sitem-
izdeki duyurular kısmında ekte bilginize sunulmuştur.

“http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=1666”

FETHİYE’DE ELAMAN BULMANIN 
EN HIZLI YOLU

www.fethiyekariyer.com



 İş KAZALARI TERÖRDEN FAZLA cAN ALDI

Prof.Dr. Serkan Odaman Fethiye Kültür Merkezinde verdiği seminerde 
iş kazalarının son 30 yılda terörden daha fazla can kaybına yol açtığını 
söyledi.

FTSO tarafından yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının tanıtımı kapsamında 
yapılan etkinlikler devam  ediyor.  Daha önce yasa kapsamında alınması zo-
runlu olan eğitimleri ücretsiz olarak  7 kez düzenleyerek toplamda 380 kişinin 
iş güvenliği sertifikası almasına aracılık eden FTSO son olarak yasanın tanıtımı 
amacı ile Fethiye Kültür Merkezinde  26 Haziran 2013 Çarşamba günü konu-
nun uzmanlarından Prof.Dr. Serkan Odaman davet ederek Fethiye Halkını yasa 
kapsamında bilgilendirecek semineri düzenledi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasanın  öneminden ve işletmelere 

yüklediği sorumluluklardan bahsederek sözü Serkan Odaman’a devretti.

Serkan Odaman iki saat kadar süren konuşması sonrasında 
bir saat kadar katılımcıların sorularını yanıtladı. Yaklaşık 120 ka-
dar katılımcının yasa hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Ser-
kan Odaman  işletmelerin bir an önce risk analizlerini yaptırmaları 
gereğinden bahsetti.

Serkan Odaman konuşmasında ülkemizde yılda bin beş yüz 
kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini bu rakamın son 30 
yılda  45 bin kişi ile terör’ün yol açtığı can kaybından daha fazla 
olduğunu söyleyerek işyerlerinde bir terör yatıyor dedi. Ülkemizde-
ki iş kazalarının %78’i 20’den az işçi çalıştıran işletmelerde meydana 
geliyor. SGK kayıtlarına göre günde 17 ila 25 arası iş kazası  oluyor.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ!
Her türlü öneri ve şikayetinizi web sitemizden  yapabilirsiniz. 

www.fto.org.tr



PLANLI ÜRETİM FETHİYE’YE KAZANDIRAcAK

28 Haziran Cuma günü FTSO Hizmet Binası Meğri Salonunda 2 nolu Meslek 
Komitesi Başkanı Serdar Kılıç, Komite Üyelerinden Mehmet Saraç ve Ahmet 

Gürsu Özdemir “Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Üretim Planlaması” na dikkat çekmek amacı 
ile basın toplantısı düzenledi.

Basın  toplantısında Mehmet Saraç tarımın Fethiye Ekonomisine katkısının 550.00 
milyon TL olduğunu bunun da  Fethiye Ekonomisinin %60’nı oluşturduğunu söyledi. 
Mehmet Saraç “ Üretimin plansızlığı nedeniyle zaman zaman arz fazlalığı zaman zaman 
da arz eksikliği oluşmaktadır. Arz fazlalığı nedeniyle oluşacak 10 kuruşluk bir düşüşün 
Fethiye Ekonomisine 4.500.000 TL girdi kaybı yaratacağını arz eksikliğinde fiyatların 

aşırı yükselmesi nedeniyle tüketim kaybı yaşatacağını söyleyerek her durumda bir ekonomik kayıp söz konusu 
olmaktadır.” dedi.

Üretilen tarım ürünlerinin %99’unun Fethiye dışında iç ve dış pazara ihraç edildiğini söyleyen Mehmet 
Saraç üretim planlamasının başta çiftçi olmak üzere 
bayi, tacir, komisyoncu ve tüm ekonomik ve sosyal 
aktörlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Planlı üretim konusunda Çiftçi Birliği , Ziraat 
Odası ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nün teşvik edici afiş, 
broşür bastırması, bilgilendirme  toplantıları tertip 
etmesi önerisinde bulunan Mehmet Saraç bu artıştan 
faydalanacak herkesin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeye davet etti. Bu basın açıklamasının 
amacının planlı üretime dikkat çekmek olduğunu 
bu amaçla sektördeki aktörlerle çeşitli görüşmeler yapıldığını meslek komitesi olarak plan üretimi tüm ticaret 
odalarıyla paylaşarak memleket geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Basın açıklamasının ayrıntılı metni web sitemiz haber kısmındaki ekte bilginize sunulmuştur.
“http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=1669”

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ!
2012 yılında Fethiye İlçesinden ihraç edilen tarım ürünlerinin %76.68’i 
Rusya’ya ihraç edilmiştir. İkinci sıradaki ihraç edilen ülke %5.28 ile 

Ukrayna’dır


