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FETHİYE
TİCARET VE SANAYİ ODASI

Taşyaka Mah. 144 Sokak No: 119-1
Fethiye / MUĞLA
Tel: (252) 614 11 15
Faks: (252) 614 57 91
www.fto.org.tr
info@fto.org.tr

İMTİYAZ SAHİBİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
adına Yönetim Kurulu Başkanı
Akif Arıcan

SORUMLU MÜDÜR

Süleyman Kaya

DÜZELTMEN / EDİTÖR

Uğur Çaçaron

GÖRSEL YÖNETMEN

Uğur Çaçaron

DANIŞMAN

Faruk Akbaş

REKLAM SORUMLUSU

Land of Lights

GRAFİK TASARIM
Land of Lights 
Keriman Küçük
  

YAZI İŞLERİ

Murat AYBEK

BASIM

Printer Ofset Matbaacılık 
Tel: 0232 489 88 03 - 425 06 36
865 sk. No: 23/A Kemeraltı/İZMİR

Yayımlanan yazı ve ilanların sorumluluğu, adı geçen yazar 
ve firmalara aittir. Yayın Kurulu yayımlanmasına karar verdiği 
yazıların özüne dokunmaksızın kısaltma ve değişiklik yapabilir. 

SORUMLU AJANS

Land of Lights
Baha Şıkman Cad. No: 10 FETHİYE
Tel: 0 252 612 22 73

BASIM TARİHİ: 10.07.2012
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FETHİYE YÜRÜYÜŞ 
PARKURLARI 
REHBER KİTAP 
ÇALIŞMASI

OİNOANDA





















Fethiye’ye 4 Yıllık Fakülte Çalışmaları 

















































































İŞ İŞÇİ ve  
Bulmak Artık Çok Kolay
Daha önce internet sitesi üzerinden sanal fuar, Fethiye 
tanıtımı gibi portalları hizmete açan Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası, bir yeniliği daha hizmete açtı.

Uzun bir çalışma sonucu yapımı tamamlanan platformun herkese açık ve ücretsiz olması dikkat 
çekiyor. 

İş arayanların ücretsiz üye olarak özgeçmişlerini (CV) oluşturabildiği platform, özgeçmişlerin eleman 
arayan firmalara tek bir tuşla gönderilmesini sağlıyor. CV hazırlama bölümünde kişi fotoğrafını, 
kişisel bilgilerini kariyer bilgilerini ve hedeflerini oluşturabiliyor.

Eleman arayan firmalar ise sisteme üye olarak eleman ilanlarını ücretsiz olarak platformda 
yayımlayabiliyor.

Fethiye' de Bir İlk

Konuyla ilgili açıklama yapan FTSO yetkilileri, hızla gelişen teknoloji karşısında üyelerden gelen 
talepler doğrultusunda www.fethiyekariyer.com İnternet sitesini üyelerin hizmetine ücretsiz 
açtıklarını belirterek, amaçlarının üyelerin nitelikli ve yetişmiş iş gücüne rahatlıkla ulaşabilmelerini 
sağlamak, iş arayanların da mevcut potansiyellerini değerlendirerek kariyer hedeflerini 
gerçekleştirmede onlara yardımcı olmak olduğunu belirttiler.

www.fethiyekariyer.com'a Neden İhtiyaç Duyuldu?

Hızla gelişen teknoloji, bilgisayar kullanım oranının her geçen gün artması, hızlı ve rahat işlem 
nedeniyle genel ağ sayfalarına ve teknolojiye yatırımların hızla devam ettiğini belirten yetkililer, 
üyelerinin en önemli sorunlarının başında nitelikli iş gücü eksikliği ve nitelikli iş gücü bulma 
sorununun geldiğini vurguladılar.

www.fethiyekariyer.com'un bu sorunun giderilmesinde önemli bir rol üstleneceğini belirten yetkililer, 
eleman arayan firmaları ve iş arayan kişileri www.fethiyekariyer.com'a davet edip,  sistemin her geçen 
gün gelişeceğini ve daha da kullanılabilir hale geleceğini belirttiler.

www.fethiyekariyer.com

İş Arayanlar ve Eleman Arayanlar Artık 

’ da Buluşacakwww.fethiyekariyer.com

























ARENA 
Restaurant
ARENA 
Restaurant











Atatürk Caddesi

EVRENSEL SİGORTA
COMMERCIAL UNION  KAT:1

Eski
Devlet

Hastanesi

Cem
Optik

Birlik 
Rest.

Açelya
Çiçekçilik

Hayal
Cinema

Sultan
Past.

Çitlembik

Kral 
Restaurant

Victoria 
Otel
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Giriş





Ölçüm

Veri

Analiz

Bilgi

DOĞRU 
KARAR

ŞİKAYET

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ISO 10002:2004
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..- Gelinlik 

- Nişanlık 

- Abiye 

- Kına Kıyafeti 

- Özel Tasarımlar

- Annelere Özel 

Düğün Kıyafetleri 

- Gösteri ve 

Animasyon 

Kostümleri

- Günlük Giyim 

 0252 612 27 96
nazanmoda@hotmail.com

nazan moda evi

Cumhuriyet Mah. 
96 Sk. Milaslılar 

İşhanı.(ING Bank Sokağı) 

No.9/1 FETHİYE

Fethiye’de 

Oyuncağın 

Tek Adresi





bir süre orada kalacak gibi görünüyor.

Sezon başlayınca sıkıntılar tekrar 
gündeme gelecektir. Çarşı temsilcileri 
her yıl olduğu gibi taleplerini ve 
sıkıntılarını dile getirmek üzere rutin 
belediye ziyaretlerini yine yapacaklar-
dır ve bir sezon daha bu minvalde geçip 
gidecektir.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi 
2011 yılında Vehbi Koç Vakfı Ödülü'nü 
aldı. 

On üç yıl önce Profesör Filiz Ali'nin 
başlattığı model, şimdi sokakları ev gibi 
olan bir başka şehirde, Ayvalık'ta 
müziğin uluslararası duayenlerini genç 
yeteneklerle ve Ayvalık halkıyla buluş-
turuyor.

Yani, bir şehir evleriyle, sokak-larıyla 
yaşayarak bugüne geliyor ve müziğin 
evrensel dokusuyla birleşerek kent 
kimliğini oluşturuyor.

Bunlar karın doyurmaz ıvır zıvır işler 
gibi görünüyor biliyorum; ama değerli 
dost Erdal Orhan'ın söylediği gibi yürü-
yorum ve yürürken de bu şehrin sokak-
ları nasıl ev gibi olabilir, diye düşünü-
yorum.

Kış bitti, havalar ısınıyor, doğa 
uyanıyor, yeşil tomurcuklarıyla bahar 
geliyor.Belediyenin, yeşil alanları lale 
ve sümbüllerle süslemesiyle bu yıl ba-
harı biraz erken hissettik.Bir çiçek ar-
monisi bile şehri nasıl değiştiri-
yor.Eskişehir'in yeni yüzünü tanımla-
yan bir yazar, “sokakları ev gibi olan 
şehir “ diyor.

Uzun uzun şehircilik nutukları atmak 
yerine durup bu cümleyi düşünmek bile 
yeter.Üzerinde sadece yürünen değil, 
aynı zamanda buluşulan, konuşulan so-
kaklar, meydanlar bir şehri yaşanır kı-
lar, insanları içine çeker.

Şehirler insanları çağırmazsa, tatil köy-
lerindeki, yatlarındaki, yolcu gemile-
rindeki kalabalıkları şehir esnafı boşuna 
bekler. Gazete yazılarımda neredeyse 
her hafta bunları yazıyorum.

Aslında, kentin kimliğine ilişkin tarihi, 
kültürel, doğal değerlere sahip çık-
manın ve geliştirmenin yollarının 
aranacağı yerler 5393 sayılı Belediye 
Yasası'na göre kent konseyleridir. Fet-
hiye'de nedense kent konseyi oluşumu-
nu çalıştıramadık.Bu nedenle de 
sıradan bir Fethiyeli olarak düşünce-

lerimi, eleştirilerimi ve önerilerimi bu 
satırlarda sizlerle paylaşmaya devam 
edeceğim.

Şehir içinde gideceğim yerlere yürü-
yerek gitmeyi tercih ediyorum. Hem 
daha çok insanı görüp konuşma fırsatım 
oluyor hem de yürürken çevreyi izle-
mek, düşünmek iyi oluyor.

Paspatur Çarşısı en yakınımdaki yaşam 
alanı. Bugünlerde yeni sezon hazır-
lıkları başladı; ama bir isteksizlik çarşı-
nın geneline hakim.

Geçen yıldan bu yana birkaç küçük 
düzenleme müdahalesinin dışında çarşı 
atmosferinde değişen bir şey olmadığı 
için, bu yıl da gelmesi muhtemel müşte-
ri sayısı pek değişmeyecektir.

Yatlardan, tatil köylerinden, hatta 
umutla beklenen büyük yolcu gemi-
lerindeki konforlu ortamlardan çıkıp 
şehir merkezine gelmek için şehrin 
insanları çağıran bir yüzü, bir sesi yok.

Çarşıda ticaret yapmak için yeni talip 
olanlar da yok. Uzunca bir süredir cam-
larında kiralık notu ile kiracı bekleyen 
dükkânlardaki bu notlar daha uzunca 
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UFUK ELEKTRON  K





MADE IN JAPAN
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UMEM Beceri’10



Baha Şıkman Cad. 313 Sokak. No. 4 Kat. 1 Taşyaka/ FETHİYE

0252 611 33 71 - 0535 203 75 69

YAZ KURSU KAMPANYAMIZ

BAŞLADI!!
18 Haziran’da Derslerimiz Başlıyor.

Kayıtlarımız Başlamıştır.

www.umutegitim.net
TEL: 0252 611 33 71

Hafıza Teknikleri  (Modül 1)
Öğreneceğiniz hafıza teknikleriyle başarıya kısa sürede ulaşabilirsiniz. Hafıza geliştirme 

eğitimi sizin,

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri (Modül 2) 
• Kitaplar elinizde haftalarca sürünüyor mu?  • Az zamanda çok mu okumanız gerekiyor?  

• Okurken yoğunlaşamıyor musunuz?  • Dikkatiniz mi dağılıyor?  • Anlamanız için cümleleri 
tekrar

 tekrar okuyup vakit mi kaybediyorsunuz?  • Okuduklarınızı tam olarak idrak etmekte zorluk 
mu çekiyorsunuz? • Ağır metinler içinde kaybolduğunuzu mu düşünüyorsunuz ? 
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