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FETHİYE ARTIK ÇOK ZOR İL OLUR
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan, 12 il ile 
birlikte Büyükşehir 
olan Muğla'da yeni 
dönemi değerlendirdi. 
Başkan Arıcan, "Muğla 
Büyükşehir olmuş. 
Bunun geri dönüşü 
yok. Fethiye neden il 
olmadı diyerek ah vah 
edeceğimiz dönem 
geçmiştir. Fethiye'nin 
il olması artık çok zor. 
Yeni ortaya çıkacak 
fırsatları ne kadar 
o l u m l u  
değerlendirebiliriz? 
Hedefimiz ve çabamız 
bu olmalıdır" dedi. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan her Çarşamba sabahı konuk olduğu 
Kanal F'de Dilek Taş'ın hazırlayıp sunduğu, 'Yeni Bir Gün-Yine Bir Gün'  adlı programda bu kez 
Büyükşehir olan Muğla'da, Seydikemer'i doğuran Fethiye'nin geleceğini değerlendirdi.  
Programda Taş'ın sorularını yanıtlayan Başkan Arıcan, "Ticari açıdan çok bir şey 
değişmeyecektir. Bizim Tarım, Turizm, Ticaret alanlarımız var. Tarım ağırlıklı olarak Kemer'de 
yapılacak ve konuşulacaktır. Bütün köyler artık Kemer İlçesi'nde işlerini takip edecektir. 
Trafik, bürokrasi ve saire konularında Fethiye'nin belki de yükü azalacaktır. Fethiye daha çok 
turizme odaklanacaktır" dedi. 

Ah vah edecek dönem geçmiştir
Kamuoyunda  Fethiye'nin iki ilçeye bölünmesi ve il yapılmaması ile ilgili büyük tepki ve 
yakınmalar olduğuna dikkat çeken FTSO Başkanı Akif Arıcan, "Fethiye neden il olmadı 
diyerek ah vah edeceğimiz dönem geçmiştir.Fethiye'nin il olması artık çok zor. Fethiye İlçesi 
ve Seydikemer İlçesi olacak. Belde belediyeleri kalkacaktır.  Bunu değiştirecek güce sahip 
değiliz. Çok önemli bir yerde yaşıyoruz. Çok şanslıyız.  Şimdi Büyükşehir olan Muğla'da, 
Seydikemer İlçesi'ni doğuran Fethiye'de yeni koşullardan azami ölçülerde ne kadar 
yararlanabiliriz? Bunun çabasını hep birlikte göstermeliyiz. Yeni koşullarda ne kadar çok 
proje üretebilirsek, Fethiye'nin sorunlarını taşıyacak ne kadar sağlam bir altyapı kurarsak, 
Büyükşehir Muğla'nın seçilecek oluşumlarına ne denli etkili ve yetkili isimler 
yerleştirebilirsek işimiz o denli kolay olacaktır. Muğla'nın en büyük ilçesi yine Fethiye'dir. 
Seydikemer ile ortak hareketler içerisinde olduğumuz takdirde önümüz açıktır. Birbirimize 
düşmenin anlamı olmayacaktır" diye konuştu. 



BU DUYURULAR SİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
***SİBER SALDIRILARA KARŞI UYARI

***ALMAN FİRMALAR İŞLETMELERİ ZİYARET EDECEK

Muğla Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Emniyet Müdürlüğü`nün `Siber Saldırılar` konulu 
uyarısı ile ilgili "Üye şirketlerin uyarılarak herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan gerekli 
önlemlerin alınmasının sağlanması hususunu" rica etmiştir. 
Emniyet Müdürlüğü`nün ̀ Siber Saldırılar` konulu uyarısı şu şekildedir: 
Son zamanlarda İlimiz dahilinde faaliyet gösteren ticari firmaların sunucu bilgisayarlarına 
(server) hacker ya da hacker`lar tarafından saldırı yapılarak, şirkete ait bilgilerin 
şifrelenerek silindiği ve bu bilgilerin iadesi için ücret talep edildiği şeklinde mesaj bırakıldığı 
tespit edilmiştir. 
Şirketlerin bu saldırılara maruz kalmasının sebebinin ise:

· Şubeleri veya kendilerinin uzaktan bağlanmak için ADSL, Modemlerinde Windows 
Uzak Masaüstü Hizmeti (Windows Terminal Service) için NAT tanımlaması 
yapmaları, 

· Server`de bulunan Microsoft Server 2003 işletim sisteminin bir açığından 
faydalanarak uzak masaüstü şifresini ele geçirmek üzere şifre saldırısı (brute-force) 
yapılmasıdır. 

Bu tür saldırılara maruz kalmamak için, 
· Sunucu bilgisayarlarda daha az güvenlik açığı bulunan Mikrosoft Server 2008 işletim 

sisteminin tercih edilmesi, bu mümkün değilse mevcut işletim sisteminin düzenli 
olarak güncellenmesi, 

· Şirket için hayati değeri olan bu verilerin mümkünse gün bitiminde şirket 
kapatılmadan önce yedeklerinin alınması, 

· Administrator hesabı ve uzak masaüstü şifrelerinin parola karmaşasına (büyük harf, 
küçük harf, noktalama işareti, rakam) dikkat edilerek her gruptan en az birer 
karakter içeren ve 14 karakterden kısa olmayan bir şifre belirlenmesi, 

· Kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla 15 veya 30 günde bir değiştirilmesi, 
· Uzak masaüstü bağlantısı için NAT tanımlaması yapılırken mümkünse bu bağlantı için 

iznin şirkete ait diğer noktalarda IP numaralarına göre tanımlanması gerekmektedir.

 “27 – 30 Kasım 2012 tarihleri arasında Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Federal 
Almanya Ekonomi Bakanlığı desteğiyle İzmir'de jeotermal enerji konusunda uzman 
şirketlerin katıldığı bir iş gezisi düzenlemektedir.

Bu iş gezisi kapsamında, 27 Kasım 2012, Salı günü Hilton Hotel İzmir'de 
“Türkiye'de jeotermal enerji” konulu bir sempozyum gerçekleşecektir. 
Organizasyonun amacı; Alman firmalar ile Türk firmaları bir araya getirerek firmalar 
arasında iş birliği gerçekleştirmektir. Sempozyuma katılmak isterseniz, online kayıt 
yaptırabilirsiniz. 

28 - 30 Kasım 2012 tarihlerinde Alman firmalar Türk şirketleri ziyaret 
edeceklerdir. İş gezisi, katılan firmalara, Alman firmalar ile iş birliği yapmak veya fikir alış 
verişinde bulunmak için eşi bulunmaz bir fırsat sunmaktadır. Katılan Alman  

inceleyebilir, bu profillere bakarak, ilgilendiğiniz firma ya da firmaları belirleyebilirsiniz. 

Alman firmaların, sizin şirketinizi de ziyaret etmelerini istediğiniz taktirde, bize ulaşarak 
firma ziyaretleri başvuru ve soru formunu doldurmanız gerekmektedir. (  

adresine ulaştırabilirsiniz.) Şirket profilinizin oluşturulabilmesi için, lütfen soru formunu 
eksiksiz doldurunuz. Başvurular, geliş sırasına ve profil uygunluğuna göre 
değerlendirilecektir. Firma ziyaretleri sadece İzmir ve yakın çevre için geçerlidir.

http://www.dtr-ihk.de

firmaların profillerini

http://www.dtr-ihk.de

eren@dtr-ihk.de

http://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/event-detail-view/events/geschaeftsreise-geothermie/?no_cache=1&cHash=6350aa90a08e54e3d43b19a678a82b8c
http://www.dtr-ihk.de/fileadmin/ahk_tuerkei/Events/2011/Solar/Firma_Profilleri.pdf
http://www.dtr-ihk.de/uploads/media/Firma_Profilleri_05.pdf
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Sempozyum esnasında Almanca-Türkçe simultane tercüme yapılmaktadır. 
Sempozyum ve firma ziyaretleri katılımı ücretsiz fakat kayıt zorunludur.”

Sayın Başbakanımız başkanlığında ve Sayın Zafer Çağlayan`ın da katılımlarıyla 17-18 
Kasım 2012 tarihlerinde Mısır`a bir ziyaret gerçekleştirilecektir.

Mısır ile ticari ilişkiler içerisinde olan üyelerimizin yaşadığı genel ve özel nitelikli sorunlar ile 
yeni yatırım yapma arzusunda olan firmalarımızın taleplerinin toplantı sırasında gündeme 
getirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Konu ile ilgili görüşlerinizi TOBB`a iletilmek üzere en geç 13 Kasım 2012 mesai saati 
sonuna kadar Odamıza (Faks: 614 57 91) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ayrıca, girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Mısır Arap Cumhuriyeti`nde Pazar 
payımızın arttırılması ve anılan ülkelere yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması 
amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete tarım ve gıda ürünleri, su ürünleri, demir ve 
demir dışı metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, değerli maden ve mücevherat, 
kimyasallar, tekstil ve hammaddeleri, konfeksiyon, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, deri 
ve deri mamulleri, lojistik, turizm, inşaat ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere 
uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların iştirak 
edebileceklerdir.

Söz konusu Ticaret ve Müteahhitlik heyeti Programı kapsamında, Türkiye`den ve anılan 
ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek İş Forumu`nun yanı sıra Türk ve 
Mısırlı girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bu 
çerçevede, bahse konu programın, gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar 
paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalarımız için önemli bir fırsat oluşturulacaktır.

Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programına katılmak isteyen 
firmaların 13 Kasım 2012 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda irtibat bilgileri yer alan 
Orta Anadolu İhracatçılar.

Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği:

S. Tansel KÜNBİ

Tel: 0312 448 24 35

GSM: 0533 680 39 22 E-Posta: 

 “İSO 11.Sanayi Kongresi ve İnovaon Sergisi”nin 19–20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul 
Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Teması “Sürdürülür Rekabet Gücü: BÖLGESEL ÜRETİM, KÜRESEL GÜÇ” olarak belirlenen 
“İSO 11. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi”ne her yıl olduğu gibi bu yılda, başta 
KOBİ`ler olmak üzere sanayicilerin, kamu yöneticilerinin, iş dünyası, üniversite ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımı beklenmektedir. 

Sanayi kongresi kapsamında bir İnovasyon Sergisi`ne de ev sahipliği yapılacaktır. 
İnovasyon Sergisi`nde firmalar ve kurumlar, yenilikçi ürün veya sonuçlanmış projelerini 
“Bilgi”, “Fikir ve Proje” ve “İnovasyon” tematik alanlarında yer alacak stantlarda 
sergileyebileceklerdir.

Detaylı programını  adresinden inceleyebileceğiniz belirtilmiştir.

***BAŞBAKAN MISIR'A GİDİYOR

***İNOVASYON SERGİSİ İSTANBUL'DA

kunbit@oaib.org.tr

www.iso.org.tr/kongre

mailto:kunbit@oaib.org.tr
http://www.iso.org.tr/kongre


***AVUSTURYALILAR İŞ GÖRÜŞMESİNE GELECEK

DEİK/Türk-Avusturya İş Konseyi ile Advantage Austria işbirliğiyle, Avusturya'nın en büyük 
coğrafi alana ve iyi ekonomik performansa sahip Aşağı Avusturya (Niederösterreich) 
Eyaleti'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile 28 Kasım 2012 saat 13.00-17.00 arasında 
İstanbul TOBB Plaza'da toplantı ve ikili firma görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Aşağı 
Avusturya Eyaleti Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanı Sayın Dr. Petra Bohuslav'ın 
başkanlığında gelen konuk işadamları heyeti enerji, altyapı-çevre projeleri, atık yönetimi, 
makine endüstrisi ve mekatronik, tarım-hayvancılık ve peyzaj, gıda, ahşap-kereste, kağıt 
ve ambalaj sektörleri faaliyet göstermekte olup detayları ekte bilgilerinize yer almaktadır. 

Aşağı Avusturya Eyaleti, yüksek nitelikli teknolojik ürünleri, yenilikçi ve know-how odaklı 
yaklaşımı ile gıda ve tarım teknolojisi, inşaat malzemeleri, enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji, mekatronik, çevre teknolojisi, atık yönetimi, biyoteknoloji ve medikal 
teknolojisi alanlarında güçlü firmalara sahiptir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 
26 Kasım 2012 mesai bitimine kadar DEİK'e (Aycan Damalı; Faks: 0212 339 50 65; 

) teyit vermeleri rica olunur.

ÜYE ZİYARETLERİ TAM GAZ GİDİYOR

adamali@deik.org.tr

Fethiye Ticaret ve 
S a n a y i  O d a s ı  
Yönetim Kurulu 
B a ş k a n ı  A k i f  
A r ı c a n ,  Ka s ı m  
ayında üye ziyaret 
say ı s ı n ı  büyük  
ö l çüde  a r t ı r d ı .  
Başkan Arıcan'ın 
K a s ı m  a y ı n d a  
ziyaret ettiği üye 
s a y ı s ı  5 6 ' y a  
yükseldi. 
Fethiye Ticaret ve 
S a n a y i  O d a s ı  
Başkanı Akif Arıcan 
Kasım ayında üye 
ziyaretlerine hız 
v e r d i .  S o n  
ziyaretlerini Çarşı 
M e r k e z i ' n d e  
y o ğ u n l a ş t ı r a n  
Başkan Arıcan son olarak 14 Kasım 2012 tarihinde; Nobel  Elektronik, Gelincik Kozmetik, 
Galerix Alışveriş Merkezi, Bülbül Çerez, Kaya Kitapevi, Karlık Elektrik, Merve Optik, 
Kompedan, Kaldera Sigorta, Mil Müteahhitlik, Akgünler Şirketi, Dörtler Ticaret, Muğla 
Sigorta, İnci Sigorta işletmelerine birer ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği işletmelerde 
samimi ve sıcak bir şekilde karşılanan FTSO Başkanı Akif Arıcan üyelere, "Her zaman 
yanınızdayız. Ne sorununuz varsa çözmek için birlikte gayret sarf ediyoruz.  Fethiye'de 
birlikte iş yapma, ortak akıl etrafında birleşme geleneğini yerleştirdiğimizde inanın işler 
daha bir kolay olacak. Birlikten kuvvet doğacaktır" dedi. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan'ın ziyaret ettiği üyeler oda çalışmaları için öneriler sıralarken, 

mailto:adamali@deik.org.tr


KOBİ BİLGİ SİTESİ GÜNCELLENDİ
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında 
KOBİ'lere kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmeleri, ürün veya hizmet 
üretmeleri, desteklere erişimleri  ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik etmek ve 
bilgi vermek amacıyla Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık 
Genelgesi ile Birliğimiz bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr erişim adresli KOBİ Bilgi Sitesi 
kurulmuştur. 
Gelinen noktada, KOBİ Bilgi Sitesi'nde yer alan bilgilerin güncelliğini yitirmesi ve KOBİ 
Bilgi Sitesi'ne katkı sağlayan kurum/kuruluşların yapısında meydana gelen değişiklikler 
sonucunda, söz konusu sitenin revize edilme ihtiyacı doğmuştur. Birliğimiz öncülüğünde, 
ilgili kamu kurum/kuruluşlarının desteği ile KOBİ Bilgi Sitesi, hem teknolojik hem de 
içerik bakımından güncellenmiş olup, söz konusu siteye http://kobi.tobb.org.tr  
adresinden ulaşılabilmektedir. 

PROJE ÜNİVERSİTE İÇİN ÇİZİLİYOR
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Erdoğan Gavcar, ilçemizde başladığı ziyaretler 
kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan'ı da ziyaret etti. İşletme 
Fakültesi'nin Fethiye'ye kazandırılmasına 
öncülük eden Fethiye Yükseköğretim 
Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme 
Derneği`nin de yönetiminde bulunan Başkan 
Arıcan'a, Dekan Prof. Dr. Erdoğan Gavcar'dan 
sevindirici haberler getirdi. Prof. Dr. Gavcar, 
"Fakülte için ayrılan araziyi gördüm. Çok 
muhteşem. Mimarlarımıza burada üniversite 
rektörlük binası da olacak düzeyde, ileriye dönük bir proje çizmelerini önerdim. Her şey 
güzel olacak. Belki bizler göremeyeceğiz. Ancak belki bir 20 yıl sonra Fethiye'de kocaman 
bir üniversite yükselecektir. 1000 dönüm alan üzerinde İşletme Fakültesi`nin projesinin 
çizimi için sözleşme imzalanmıştı. Proje çizimi başladı. Devam ediyor. Devlet desteğini 
henüz sağlayamadık. Hayırsever desteğine ise çok ihtiyacımız bulunmaktadır. İşletme 
Fakültemize bağlı 5 bölüm kurulacak. Bunlar `İşletme`, `Turizm İşletmesi`, `Ekonomi 
Finans`, ̀ Ulusal Ticaret ve Lojistik`, ̀ Yönetim Bilişim Sistemleri'dir" dedi.

Arıcan'dan 'tam destek' sözü

Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği ile 
Fethiye`ye İşletme Fakültesi`nin kazandırılmasında temel rol oynayan isimlerin başında 
gelen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan ise İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Erdoğan Gavcar'a çalışmalarda tam destek ve işbirliği sözü verdi. Başkan Arıcan, 
"Bunun ne siyaseti, ne de menfaati olur. Bu işe İlçe halkı, herkesin karınca kararınca 
destek vermesi lazımdır. Gücümüze güç katalım. Var gücümüzle çalışalım. Bunu 
başardığımızda Fethiye`nin de önünü açmış olacağız. Fethiye`de Üniversite hedefimizi 
hayata geçirmek için gece-gündüz hep birlikte çalışacağız. Hedef 2013-2014 eğitim-
öğretim yılında üniversitemize öğrenci almaktır. Fethiye kamuoyunun maddi ve manevi 
desteklerine ihtiyacımız vardır. İşletme Fakültesi hem esnaflarımıza kazandıracak, hem 
de işletmelerimiz için nitelikli iş gücünü ortaya çıkaracaktır. Bunun için bizlerin elini taşın 
altına sokması lazımdır" diye konuştu. 
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