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GAzI MuStAfA KeMAl’In 
ölüMünün 75. YIl dönüMü

fethiye ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan’ın Gazi Mustafa Kemal’in 

ölümünün 75. Yıl dönümü için mesajı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, türk Milleti’nin 
bağımsızlığı ve gelişmesi için kendini milletine adayan, 
tüm dünyanın kabul ettiği üstün bir dehaya sahip büyük 
bir devlet adamıdır.

Atatürk’ün aziz hatırasına ve O’nun mirasına 
sahip çıkmak her bireyin en önemli görevidir. ulu 
önder “Beni görmek demek mutlaka yüzümü 
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim 

duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir” demiştir. İşte bu nedenle Atatürk’ün 
fikirlerini ve düşüncelerini iyi anlamalı, Cumhuriyetimizi daha ileri seviyelere taşımak, daha 
ilerlemek ve kalkınmak için çaba göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışın 75. yıldönümünde türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kurucusu Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.”



 İnŞAAt SeKtöRü AlARM VeRİYOR

Arsa stoku tükenen, mevcut arsaları da tükenme noktasında olan İlçemizde tıkanan inşaat sektörü 
alarm veriyor “Arsa üretilmezse inşaat sektörü biter, inşaat sektörünün desteklediği bir çok sektör de 

ciddi zarar görür”.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği toplantıda bir araya gelen inşaatçılar, yaşanan sorunları 
sıralarken, tıkanan inşaat sektörünün önünün açılması, ciddi oranda göç alan Fethiye’nin rahatlaması ve dış 
pazarda diğer merkezlerle girilen rekabette öne geçilmesi için yeni arsaların ortaya çıkarılmasının zorunlu 
olduğunu dile getirdiler.

Bina kalitesinin yükseltilmesi gibi konuların da yer aldığı toplantıda geçmişte yabancılara yapılan sorunlu 
satışlar nedeniyle bölgemizin İngiliz pazarında ciddi sıkıntı yaşandığı belirtildi.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından sektörlerin tıkanma noktasına gelmesine neden olan sorunların belirlenerek çözümü için çalışma 
başlatılması amacıyla organize edilen toplantılar 7 Kasım Perşembe günü inşaat sektörüyle devam etti.

Toplantıya FTSO Yönetim Kurulu başkanı Akif Arıcan, FTSO üyesi müteahhitlerden Ayhan Gürsoy, 
Ali Yanık, Ömer Tufan, İsa Elitaş, Yasemin Çınar, Murat Tiryaki, İlker Cüceoğlu, Ahmet Lütfi Gürsu, Ah-
met Şavkın, Kadir Öztürk ve Rıza Ay  katıldı.Toplantıda sektörün genel durumu hakkında bilgiler verilerek 
tıkanmış durumda olan inşaat sektörünün önünün açılması için yapılacak çalışmalar dile getirildi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, inşaat sektöründe yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözümü 
için çalışılması amacıyla inşaatçı üyelerden telkinlerin gelmesi üzerine toplantıyı düzenlediklerini belirterek 
toplantıdan çıkan sorunların çözümü için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. FTSO’nın her konuda üyeler-
ine destek olmaya devam ettiğini belirten Arıcan, sektörün önünün açılması için belirlenen sorunların yerel 
yönetimden genel idarelere kadar ulaştırılacağını, çözümü için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Önceden ağırlıklı olarak İngiliz alıcılara hitap edilirken, yaşanan krizin ardından İngiliz pazarında                      
ciddi düşüşlerin yaşandığı belirtilerek, Ortadoğu ve Rus alıcıların inşaat sektörünü canlandırabileceğine dik-
kat çekildi. Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova gibi merkezlerin, direk uçuşlara yakınlık ve tanınırlık açısından 
Ortadoğu pazarından rağbet gördüğü belirtilerek, Ortadoğu pazarına girilip girilmeme konusunun ciddi 
şekilde irdelenmesi gerektiğine işaret edildi. 

Dış pazar kadar iç pazarda da ciddi müşteri potansiyeli olduğu belirtilerek “Emekli kesime ev satıyoruz. 
Buradaki esnaflara da ciddi katkıları var” dendi.Toplantıda inşaat sektörünün tıkanma nedenlerinin başında 
arsa üretilememesinin geldiğine işaret edilerek, yerel ve genel idarenin sorunu bir an önce çözmesi gerektiği 
belirtildi.

deVAMI ARKAdA



Ciddi oranda iç göç alan Fethiye’nin arsa sıkıntısı 
çekmesinin yanında, Rus ve Araplar  için ciddi bir 

pazar olabilmesi için mutlaka arsa üretilmesi gerektiğine 
dikkat çekilerek “Arsa üretilmeden bir şey yapamayız. İnşaat 
sektörü tıkandı ve neredeyse bitmek üzere. Müşteri getire-
lim deniyor, müşteri getirsek ne satacağız. Var olan daireler 
küçük. Araziler küçük olduğu için küçük yapılmış. Büyük 
proje yapılacak arazi yok ve mevcut tükenmek üzere olan 
parçalı arazilerde de büyük projeler yapılamıyor. Zengin 
alıcı deniz kenarı ve geniş ev istiyor. Bunu yapacak arazi yok. 
Var olanlar da ya orman ya turizm tesis alanı. Orman vasfını 
kaybetmiş araziler imara açılabilir. İkinci bir husus ise kat 
yüksekliği. İzmir’de birinci derecede deprem kuşağında ama 

yüksek katlı binalar yapılabiliyor. Şimdi yapı denetimi var. Bina teknik olarak iyi bir şekilde yapılırsa yüksek kat 
sorun olmaz. Kat yüksekliği de artmalı” dendi.

Arsa olmaması nedeniyle inşaat sektöründe para kazanılamadığına da değinilerek “Bir arsanın peşinde 10 
müteahhit dolanıyor. Alabilmek için çok fazla bedel ödeniyor. Neredeyse bina fiyatına arsa satılıyor. Sonra nasıl 
ucuza getireceğiz diye çalışılıyor. Alan kişi de para kazanamıyor. Evler hep birbirine benziyor. Kopyala yapıştır 
gibi. Binalar daha kaliteli yapılıp mimarisine özen gösterilirse daha yüksek fiyata satılabilir” dendi.

Arsa üretimiyle birlikte bina imalatına da kalite getirilmesi gerektiğine işaret edilen toplantıda, bina 
yapımında adet yerine kaliteye önem verilerek daha fazla kazanç sağlanacağı belirtildi.

Pazarlama sorunlarının ikinci planda kaldığına değinilen toplantıda, Fethiye’nin diğer merkezlere göre ter-
cih sebebi olabilmesi için çeşitli sorunlarını da çözmesi gerektiğine işaret edilerek “Girişler mutlaka düzenlen-
meli. Dalaman yada Antalya’dan gelen müşteriler girişlerden nereye geldiğini anlayamıyor. Ofise geldiğimizde 
geldik mi? Diye soruyorlar. Bölgesel sıkıntılar fazla. Işıklar kenti diyoruz her yer karanlık” dendi.

İngiliz piyasasının canlandığı, her önüne gelenin müteahhit olduğu dönemde bir çok yabancının aldatılması 
nedeniyle ciddi pazarlama sıkıntısı yaşandığı belirtilerek “Yabancı ev almış, adam bırakın evi “İmkanım olsa 
Türk hava sahasını kullanmam” diyor. Bu noktaya getirmişler. Memleketinde de bunları anlatıyor. Kötü gidişin 
İngilizlerin bu bölgeden çekilmesinin büyük nedenlerinden birisi budur. İnşaatçı ve emlakçılara bir düzen get-
irilebilseydi bu kadar kötü olmazdı. Şimdi arsa üretilmeye başlansın yine mesleği müteahhit olmayan müteah-
hitler türer ve bu işi dürüst yapanlar olarak zarar görmeye devam ederiz. Mesleği müteahhit olmayan kişiler 
piyasaya ciddi zarar veriyor. Bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Birde emlakçılara ödenen fahiş yüzdeler var. 
Yabancıya ev satışında ödenen %10-15 oranındaki bedel çok yanlış ve piyasaya ciddi zarar veriyor” dendi.

Yaklaşan yerel seçimlere işaret edilerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Fethiye Belediye başkanı 
adaylarına arsa üretimi konusuna nasıl baktığı konusunda görüş sorulması gerektiği belirtilerek “Arsa üretimi 
konusundaki görüşlerini alalım ve seçimden sonra uygulanması için çalışalım” dendi.



 SOSYAl SORuMluluK KAPSAMIndA 
Beden dİlİ eĞİtİMİ

Adalet Bakanlığı Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün düzenlediği denetimli serbestlikten ya-
rarlanan mahkumların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitimlere Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası eğitim desteği veriyor.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın  EFQM Mükemmellik Mod-
eli kapsamında hedefleri arasında yer 
alan Sosyal Sorumluluk Hizmetlerin-
den bir kısmı verilen eğitim desteği ile 
gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığının 
Düzenlediği Denetimli Serbestlikten 
yararlanan mahkumlara 07 Kasım 2013 
tarihinde  Beden Dili Eğitmen Sertifikası 
bulunan  FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin tarafından “Beden Dili Eğitimi” 
verildi.  

Yaklaşık 15 mahkumun katıldığı eğitimde beden dilinin temel 
noktaları olan vücudun ve sesin kullanımı hakkında temel bilgiler 
gündelik hayattan örnekler ile verildi.

Bu kapsamda  eğitimler 17 Aralık 2013’te girişimcilik eğitimi, 
6 Ocak 2014’te Umem Beceri 10 projesi kapsamında  verilecek 
eğitimler, 9 Nisan 2014’te Umem Beceri 10 projesi kapsamında 
eğitimler, 7 Mayıs 2014’te girişimcilik eğitimi , 24 Temmuz 2014’te 
Umem Beceri 10 projesi kapsamında  verilecek eğitimler ve son 
olarak 16 Aralık 2014’te beden dili eğitimi ile planlanan şekilde       
devam edecek . 

OdAMIzlA İlGİlİ HABeRleRİ- duYuRulARI- eĞİtİMleRden AYRIntIlI BİlGİ AlMAK İÇİn 
lütfen WeB SİteMİzİ zİYARet edİnİz

“www.fto.org.tr”



 HİSARönü, ölüdenİz, KAYAKöY, OVACIK 
BölGeleRİ BölGeSel tOPlAntISI YAPIldI.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının her yıl düzenlediği ve bölgede-
ki üyelerine birebir ulaşarak sorunları tespit etmesini sağlayan 

bölgesel toplantılarının ilki Hisarönü’nde yapıldı. Hisarönü Zombie Bar-
da 01 kasım 2013 tarihinde saat 14:30’da başlayan toplantıya 31 Ticaret 
odası üyesi katıldı.

FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz ve üyelerin 
katıldığı toplantıda geçen yılki bölgesel toplantıda  öne çıkan konular 
ve bu konular üzerine FTSO’nun yaptığı girişimler anlatılarak başlandı.  

Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz FTSO’nun çalışmalarından yararlandıklarını, sorunları 
bildiklerini ve eksiklikleri bilerek çözmeye çabaladıklarını, değişecek idari yapıyla birlikte  sorunların çözümü 
konusunda adımlar atılacağını umduklarını belirtti. FTSO’nun çalışmalarını takdir ederek sözlerini bitirdi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan toplantılarda toplanan sorunlar ve çözüm önerilerini Milet-
vekillerine, Valilere, Kaymakamlara, Belediyelere ilgili kamu kurumlarına ilettiklerini 2008 yılından bu yana 
toplanan 168 sorun ve çözüm önerisinden 39’unun çözüldüğünü veya çözüm yolunda ilerlediği bilgisini verdi. 
Bir sivil toplum kuruluşu olarak FTSO’nun katılımcılığa önem verdiğini 
ve bu toplantıları temel alarak  2014 yılı planını yapacakları söyledi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin  geçen yıl öne çıkan 
sorunlardan kaçak içki sorunu ve nitelikli işgücü eksikliği 
konusunda rakamlar vererek FTSO’nun çalışmaları ve 
topladığı bilgileri katılımcılara aktardı.

Toplantıya katılanlar  bölgenin marka değerini artırmak için 
tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini sundular.Öne çıkan konu 
başlıkları bölgenin turizm değerinin artırılması için yapılabilecekler, 
gürültü kirliliği sorunu, çalışanların kalitesi sorunu, Hisarönü bölges-
indeki işletmelerin sorunlara karşı ilgisizliği, dayanışma sorunları, reka-
betin yüksek olması ve rekabetin fiyat üzerinden yapılmasının getirdiği sorunlardır. Üzerinde en çok durulan 
konulardan biri de telif hakları yasası ile ilgili olarak müzik meslek birliklerinin yaptığı denetlemeler olmuştur.



 AKİf ARICAn KAMPAnYAYA deSteK VeRİYOR

T.C Sağlık Bakanlığınca başlatılan “Kanser Tarama Kampanyası” 
kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan “KANSERDE ERKEN TEŞHİS” yazılı tişörtünü giyerek 
kampanyaya destek veriyor.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan yaptığı açıklamada;

“Bilindiği üzere kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen 
ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci 
sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Bu çerçevede 
kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde, yılda 
yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Bu sebeple 
kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavi de o düzeyde başarılı 
olur. İşte bu sebeplen dolayı ben de bu kampanyaya destek olmayı 
görev biliyorum” dedi.

HeR YeRde eleMAn ARAMAYIn...

www.fethiyekariyer.com



tüRK-RuS İŞ KOnSeYİ 16. ORtAK 
tOPlAntISI

1991 tarihinde kurulduğundan bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılan ve 
gündeme aldığı sorunlar ve katılımcıların nitelik ve niceliği açısından özel sektörde Türk – Rus ekonomik ve 
ticari işbirliğinin kilometre taşlarını oluşturan en önemli etkinliklerden birisi olan DEİK / Türk-Rus İş Konseyi 
Ortak Toplantısının, 14 Kasım 2013, Perşembe günü 09:30 – 18:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da 
düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu yıl on altıncısı yapılacak olan İş Konseyi Ortak Toplantısı gündemine ağırlıklı olarak, tarım ve gıda 
üretimi, turizm ve sağlık turizmi, bölgesel işbirliği, lojistik, enerji alanında işbirliği konularının alınması 
öngörülmekte olup, toplantının taslak programı websitemizdeki ilgide duyuruda ekte sunulmaktadır.

Rusya’dan gelecek heyet listesi ve yine Rusya’daki karşı kanat başkanlığı ile mutabakat çerçevesinde nihai 
hale getirilecek olan etkinlik programı katılım teyidi veren firma ve kurum temsilcilerine bilahare bildirilecek 
olup, söz konusu etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin web sitemizde yer alan duyurudaki ekte yer alan 
katılım teyit formunu doldurarak en geç 11 Kasım 2013, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e 
(Nurengiz Eşki, tel: +90 212 339 50 54, 339 50 80, fax: +90 212 270 37 84, e-mail: neski@deik.org.tr) iletmeleri 
gerekmektedir.

ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr



KOSGeB deSteKlİ YuRt dIŞI İŞ GezİSİ
Aşağıda bilgileri bulunan yurt dışı iş gezisi programı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Genel Destek 

Programı Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilmiş olup, programın KOSGEB Yurtdışı İş 
Gezisi Desteği çerçevesinde desteklenmesi uygun bulunmuştur (Seyahat %50 KOSGEB desteklidir).

Aşağıda detay bilgileri bulunan yurtdışı iş gezisi programına katılmak isteyen işletmelerin verilen telefon-
lardan organizatör ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 
BAe/dubai Yurtdışı İş Gezisi
Organizatör Kuruluş Adı:
YGt Medya travel ltd. Şirketi

Programın düzenleneceği ülke:
BAe/dubai

Kapsadığı İş Kolları: Gıda

İrtibat:
zehra Güccan Aydın
telefon no / faks no: 364 – 333 15 55 / 364 – 333 15 56
Cep: 0506 646 60 26
e-Posta: zehra@ygtmedya.com
tarihleri: 23/02/2014 - 27/02/2014
fiyat: Çift Odada Kişi Başı: 1.150 Avro*
 
* Program İstanbul çıkışlıdır. dalaman’dan programa katılacak üyelerimiz için iç hat uçak bağlantısı için 
lütfen irtibat ofisi ile irtibata geçiniz.



İHAle İlAnlARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden alınan 11.10.2013 
tarih ve 33244-2230 sayılı,ilgili Kurum’a ait ısıtma ve termal turizme uygun olan toplam 5(beş) 

adet ruhsatlı Jeotermal alanın ihalesine ilişkin yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire 
Başkanlığından alınan 02.10.2013 tarih ve 75602/16.152.911 sayılı, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 
olan gayrimenkullerin satışına ilişkin yazı “www.fto.org.tr” adresli web sitemizdeki ilgili duyuruda eklerde 
bilginize sunulmuştur.

 SAntIAGO de COMPOStelA / İSPAnYA 
İŞAdAMlARI HeYetİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları işbirliği ile 27 - 
29 Kasım 2013 tarihleri arasında İspanya’ya yönelik işadamı heyetinin 

düzenleneceği ve Santiago De Compostela şehrini kapsayacak söz konusu or-
ganizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş 
görüşmeleri gerçekleşecektir.

Pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni iş imkanlarının 
oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete hazır giyim ve konfek-
siyon, taşıt araçları ve yan sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik-ele-
ktronik, tekstil ve hammaddeleri, demir ve demir dışı metaller, kuru meyve ve 

mamulleri, çimento ve su ürünleri sektörleri ile ilgili uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç 
eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Katılmayı arzu eden kurum ve kuruluşların www.tim.org.tr’de yer alan başvuru formunu (http://goo.gl/
STEcPp) eksiksiz doldurarak erkanbayram@tim.org.tr adresine, en geç 15 Kasım 2013 Cuma günü mesai biti-
mine kadar iletmeleri, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, ikili görüşmeler ve transfer gid-
erlerinin karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi 
(IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabına 880.- Avro avans 
(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu erkanbayram@tim.
org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.



 GöCeK`te denİz KORunMAzSA 
tuRİzM BİteR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sorunların belirlenerek çözümü için çaba sarf edilmesi 
kapsamında organize edilen Göcek Bölge toplantısı üyelerden ilgi gördü. Toplantıya katılan Göcekli 

FTSO üyeleri, sorunlarını dile getirirken FTSO’ndan beklentilerini de sıraladılar.

Toplantıda, içinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Deniz Ticaret 
Odasının da olduğu bir çalışma grubu oluşturularak, Göcek için yapılacak çalışmalar ile önceliklerinin be-
lirlenmesi önerisi kabul gördü.

Başta koylar olmak üzere doğal güzelliklerin de korunması için çalışma yapılmasında birleşen Göcekli 
esnaf ve işletmecilerin dile getirdiği sorunlar arasında, koyların kirlenmesi, gereğinden fazla işletme açılması, 
her köşe başına zincir market açılması, nitelikli personel bulunamaması, hanutçular, destinasyon tanıtımı 
yapılamaması ön plana çıktı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Genel Sekreter Füsun Şahin, Göcekli esnaf ve işletmecilerin 
katıldığı toplantı 8 Kasım Cuma Günü Skopea Marina bünyesinde bulunan Club Nen’de yapıldı. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan açılış konuşmasında FTSO olarak yapılan çalışmalar ile oda faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. Arıcan konuşmasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının akredite olarak 5 Yıldızlı oda 
konuma gelmesinden, mükemmellik modeli yolculuğuna, sorunların çözümü için yapılan çalışmalardan, tel-
eferik ve Fethiye İşletme Fakültesinin açılması için yapılan çalışmalara kadar geniş bilgi verdi. Teleferiğin izin 
sürecinin bittiğini belirten Arıcan “Ön izin alındıktan sonra ihale süreci başlayacak. 2014 yılı içerisinde ihale 
etmiş oluruz. İşletme Fakültesinin hayata geçirilmesinin ardından Hukuk Fakültesinin açılması için çalışma 
başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Sorunları üyelerin bölgesine giderek öğrenip çözümü için çalışma yapılması amacıyla bölgesel toplantı 
düzenlediklerini belirten Arıcan “Biz oda olarak üyelerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. 
Buradan aldığımız sorunlar, yapacağımız çalışmalar için veri tabanı oluşturuyor. Bu sayede çözüme gidiyoruz. 
Nasıl çözüyoruz derseniz, kamuoyu gücümüzü yönetimler üzerinde baskı unsuru olarak kullanarak çözüy-
oruz. Sorunlarınızın çözümü konusunda üzerimize düşeni, elimizden geleni yapmak için buradayız” dedi.
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Gö c e k l i 
işletmeci ve 

esnaflar yaşadıkları 
sorunları dile getirip, 
FTSO’ndan beklen-
tilerini de sıraladılar. 
Denizin yanında 
Gökçeovacık ve İnlice 
gibi yerleşimlerin 
mimarisinin de 

korunması gerektiğini belirten Göcekli işletmeciler 
gelen tatilcinin mutlu gönderilmesi için çaba sarf 
edilmesi gerektiğine dikkat çektiler. Dile getirdikleri 
sorunlar arasında sahil yolundaki restoranlarda 
çalışan hanutçuların tatilcileri rahatsız etmesinden 
yola çıkarak turizmde çalışan personelin eğitimden 
geçmesi istendi. Bu konuda mevcut personelin 
eğitimden geçmesinin yanında nitelikli eleman 
ihtiyacının giderilmesi için meslek kursları açılması 
istendi.

Öte yandan Göcek’te yaklaşık 1000 yatak kapasi-
tesi olmasına karşı, denizde yatlarda konaklayan 4 bin 
kişi bulunduğu belirtilerek, deniz sektörünü destek-
leyici yapılanmanın oluşması istendi. Etkin ve böl-
genin organize olarak destinasyon tanıtımına geçmesi 
isteği ise geniş yer buldu.

Sorunlar arasında nitelikli eleman ihtiyacının 
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten 
işletmeciler, teknik elemanların İngilizce bilmediğini, 
özellikle turizm sezonunda elektrikçi ile elektronikçi 
bulmanın oldukça zor olduğunu dile getirdiler.

FTSO Başkanı Akif Arıcan geçen yıl UMEM 
Projesi kapsamında ara eleman sorununu çözmek için 
ciddi çalışma yapıldığını belirterek “Talep edin İşkur 
ile görüşüp kurs açılmasını sağlayalım” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
konuşmasında işin sezonluk olması nedeniyle, tu-
rizmde çalışan elemanların 12 ay çalışabildikler 
başka sektöre kaydığını belirterek “Elemanlar da 12 
ay çalışıp maaş alabilecekleri, sigortalarının yatacağı 

işe yöneliyor. Yapılan araştırmada turizm sektöründe 
çalışan elemanların %80’i ilkokul ve ortaokul me-
zunu. %46’sı da Doğu illerinden geliyor. Bu nedenle 
hizmet sektöründe ciddi sıkıntı var. Eğitimli insanlar 
tutulamıyor. Bunun nedenlerinin başında da maaşın 
düşük olması, fazla çalışma, işin sezonluk olması geli-
yor. Elemanlar açısından en büyük sorun kış aylarında 
çalışamamaları ve sigortalarının yatmaması” dedi.

Tüm bölgede olduğu gibi Göcek’te de gereğinden 
fazla aynı cins işletme olması nedeniyle ciddi sıkıntı 
yaşandığı belirten Göcekli işletmeciler, piyasanın bu 
nedenle de ciddi şekilde zarar gördüğü dile getirilerek 
kısıtlama getirilmesi gerektiğinde birleştiler.

Füsun Şahin ise gereğinden fazla işletme 
açılmasının bir sorunun sonucu olduğunu belirterek 
“İşyeri açma çalıştırma mekanizmaları var. İşletmeler 
gerektiği gibi denetlense büyük kısmı gerek fiziki 
şartları gerekse koşulları nedeniyle çalışamaz durum-
da. Ama yerel yönetimler görmezden geliyor. Birçok 
yerde restoran açılamaz ama açılıyor. Ciddi yatırım 
yapan işletmeyle de rekabet ediyor. Başlıyor fiyatı 

düşürmeye, insanları rahatsız etmeye. Hem kendi 
kazanamıyor hem de karşıdakine kazandırmıyor. Bu-
nunla ilgili yaptığımız çalışmayı Muğla Odaları olarak 
TOBB ve bakanlığa gönderdik” dedi.  

Göcek’te 8 adet zincir market olmasının 
yanlışlığına değinilerek bunların şehir dışına 
çıkarılması gerektiği belirtildi. “yerel marketler kapan-
mak zorunda kalınca yasa çıkar” diyen işletmeciler, 
yerel market ve markaların kullanılması yönünde 
çalışma yapılması istendi.
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Toplantıda bazı bölgelerin dalışa açılması istenirk-
en Oda yöneticileri önerilerin FTSO’na getirilm-

esi halinde, İlçe Sportif Kurula adı geçen bölgelerin dalışa 
açılması için yazı yazabileceklerini dile getirdiler.

Zıpkınla balık avının bölgeye ciddi zarar verdiğine 
değinen işletmeciler, zıpkınla avcılığın yasaklanmasını iste-
diler. Geceleri ellerinde fenerlerle dalıp balık avlayanların 
olduğu belirtilerek, daha sıkı denetlenmesi gerektiğine 
işaret edildi.

Yaz aylarında bazı koylara bağlanan tekneler tarafından yazlık gibi kullanıldığına dikkat çeken işletmeciler 
“Bazı hali vakti yerinde kişiler, teknesini koya bağlıyor. Koyu sahipleniyor ve koydan ayrılmıyor. Koyu yazlık 
gibi kullanıyor. Yiyeceğini bile İstanbul’dan getiren var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Gelen tekneler Göcek’e 
giriş parası ödesin. Koyda kalırken bedelini ödesin” dediler.

ÖÇK ile Göcek belediyesi arasında koylara giren teknelerden ücret alınması konusunda bir anlaşmanın 
yapıldığını ancak belediyenin para toplamadığı dile getirildi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Göcek’i 10 yıl sonraya taşıyacak görüş ve çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun be-
lirtilmesi üzerine “Göcek’te tüm kesimlerin ortak görüşü olan her çalışmayı, her projeyi destekleriz. İşbirliğine 
gideriz” dedi.

Toplantıda söz alan FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, Göcek’in 10 yıl sonrasına taşıyacak yol haritasına 
ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, “Nasıl bir Göcek istiyorsak buna karar verip yerel yöneticilere de bunu 
anlatmalıyız. Biz FTSO olarak bölgemiz için turizm stratejik planı istiyoruz. Göcek, Ölüdeniz nasıl olacak? 
Nasıl bir yol haritası düşünülüyor? Bunları bilmezsek sorunları günübirlik olarak geçiştiririz. Bir tema belirley-
erek Göcek için şunu istiyoruz diyebilmek lazım” dedi.

 “Göcek için neler yapılabilir, neler yapılmalı, sorunları ve öncelikleri nelerdir? Bunlar belirlenmeli” 
önerisi kabul görerek, içinde Deniz Ticaret Odasının da olduğu bir çalışma grubu oluşturularak çalışma 
yapılması kararı alındı.



İşletmelerin yönetimine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarılacak olan “İşletme Yöneticiliği” sertifika programı, 
iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu işletme yönetiminin temel stratejileri ve ilkeleri, muhasebe ve finansman 
yönetimi teori ve uygulamaları, müşteri odaklı çağdaş pazarlama yol ve yöntemleri, üretim yönetiminin temel 
esasları, insan kaynağının etkin yönetimi, proje yönetimi, girişimcilik gibi konuları içermektedir.

Bu program; İşletme sahipleri, yöneticiler ve yönetici adaylarını rekabetçi iş hayatına hazırlayacaktır.
Toplam 66 saat sürecek olan sertifika programından sonra internet üzerinden sınav yapılacak olup 

başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası verilecektir.

PROGRAM;

16 Kasım 2013 Cumartesi 09.30 - 12.20 Girişimcilik  Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
    13.30 - 16.20 Yönetim ve Örgüt Doç. Dr. Demet VAROĞLU
7 Kasım 2013 Pazar  09.00 - 15.50 Yönetim ve Örgüt Doç. Dr. Demet VAROĞLU

23 Kasım 2013 Cumartesi 09.30 - 16.20 Muhasebe ve Mali Tablo Analizi Prof. Dr. Mete DOĞANAY

24 Kasım 2013 Pazar  09.00 - 15.50 Muhasebe ve Mali Tablo Analizi Prof. Dr. Mete DOĞANAY

30 Kasım 2013 Cumartesi 09.30 - 16.20 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

1 Aralık 2013 Pazar  09.00 - 15.50 Finansal Yönetim Prof. Dr. Mete DOĞANAY

7 Aralık 2013 Cumartesi  09.30 - 16.20 İş Hukuku Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

8 Aralık 2013 Pazar  09.00 - 15.50 Ticaret Hukuku Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelebi CAN

14 Aralık 2013 Cumartesi 09.30 - 16.20 Pazarlama Yönetimi Dr. Ömer YURTSEVEN

5 Aralık 2013 Pazar  09.00 - 15.50 Satış Yönetimi  Serdar BİLECEN

21 Aralık 2013 Cumartesi 09.30 - 16.20 İnsan Kaynakları Yönetimi  Doç. Dr. Ünsal SIĞRI

tARİH: 16 Kasım 2013 ‘de Başlıcaktır  (Cumartesi – Pazar)
YeR: fethiye ticaret ve Sanayi Odası likya Salonu
SAAt: 10:00 -17:00
üCRet: 500 tl.  
Bilgi ve Kayıt İçin: 614 11 15-dhl 122 Aysun ŞAnlISOY veya aysun.sanlisoy@fto.org.tr

 “İŞletMe YönetİCİlİĞİ SeRtİfİKA PROGRAMI”


