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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu 
ve Meclis üyeleri ile Cumhuriyet mahallesindeki 
üyelerimizin katılımıyla 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 
14.00’te Cadde Restoranda bölgesel toplantı  
gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 

B a ş k a n ı  A k i f  A r ı c a n ,  
odamızda gerçekleştirilen 
hizmetlerden ve odamız lobi 
faaliyetlerinden bahsetti. 
Odamızda faaliyet gösteren 
b i r i m l e r  h a k k ı n d a  
üyelerimize bilgiler verdi. 
Genel Sekreter Füsun Şahin 

odamızın misyonu ve vizyonu hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi.
Toplantıda, üyelerimizden gelen talepler ve şikâyetler 
değerlendirildi ve üyelerimiz; Dispanser sokaktaki park 
problemleri, bu sokağın trafiğe kapalı olmasından dolayı 
yaşanan sıkıntılar, Paspatur çarşısının estetik yapısı ve eski 
cazibesini yitirmesi, otopark sorunu, AVM sorunu, antik 
tiyatronun yeniden işlerlik kazandırılması gibi sorunlara 
dikkat çekip çözüm önerilerini sunmuşlardır.

için gerçekleştirilen ödül töreni, Kanaat Önderleri 
toplantısı, FTSO Yönetim Kurulu`nun Mimarlar Odasını 
ziyareti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kokteyli, 8 Nolu 
Meslek Komitesinin belediyeleri ziyareti ve Alternatif 
Yürüyüş Yolları toplantısı hakkında basın mensuplarına 
bilgilendirmede bulunmuştur.

F T S O ` n u n  
Şubat-Mart 2012 
tarihleri arasında 
yaptığı 1 aylık 
çalışmaları, 13 
M a r t  2 0 1 2  
t a r i h i n d e  
Odamız Meğri 
t o p l a n t ı  
s a l o n u n d a  

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından basına 
anlatıldı.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Antalya 
Akdeniz TV`de yaptığı canlı yayın programından bahsetti. 
Ardından odamız web sitesine yeni entegre olan  üye bilgi 
sistemini basına tanıttı. Ayrıca bu ay içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz: Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve 
Türkiye Ekonomisine Yansımaları semineri, Tuzla ve 
Babataşı mahallelerindeki üyelerini kapsayan Nayla 
Restoran`da gerçekleştirilen bölgesel toplantı, Kadın 
Girişimciler Kurulu toplantısı, En İyi Vergi Mükellefleri 

FTSO Bölgesel Toplantılarına Devam Ediyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası`nın (FTSO) 
Son 1 Aylık Çalışmaları Basına Anlatıldı
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MUĞLA VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konu: Hanutçuluk
İlimize gelen yerli ve yabancı 
turistlerin tatillerini kaliteli, 
güvenli ve huzurlu bir şekilde 
g e ç i r m e l e r i n i  e n g e l l e y e n  
hanutçuluk, ilimiz turizminin 
dünya pazarında yakaladığı olumlu gelişmelerin gelecek 
yıllarda da sürdürülerek daha üst seviyelere ulaşmasını da 
olumsuz etkilemektedir.
Valiliğimizin Alo 179 Turizm Çağrı ve Danışma 
Merkezine gelen şikayetler incelendiğinde; söz konusu 
şikayetlerin önemli bir kısmını hanutçuluğun oluşturduğu 
görülmektedir.
Bilindiği üzere; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunu`nun 8/f maddesinde; her türlü denize elverişli 
araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve 
hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken 
veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi 
rahatsız edecek yöntemler kullananların mahallin en 
büyük mülki amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere 
geçici süreyle faaliyetten men edileceği ve bu maddede 

Hanutçuluk
yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde 3 defa faaliyetten men 
edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının, mahallin en büyük 
mülki amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel 
idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edileceği 
belirtilmektedir.
Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu`nun 37. 
maddesinde mal veya hizmet satmak için başkalarını 
rahatsız eden kişi, Elli Türk Lirası para cezası ile 
cezalandırılır (2) "Bu kabahat dolayısıyla idari para cezası 
vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir" 
ifadesi yer almaktadır.
Bu nedenle, yerli ve yabancı turistleri en çok rahatsız eden 
hanutçuluk eylemleri ile etkin mücadele edebilmesi için, 
konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve Kaymakamlığınızca görev alanınızda 
hanutçuluğa meydan verilmemesi için hassasiyet 
gösterilerek gerekli tedbirlerin alınması, konuyla ilgili 
işyeri kapatma cezalarının caydırıcılığın sürdürülebilmesi 
ve her ay hanutçulukla ilgili yapılan işlemlerin 
sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesini rica ederim.
Fatih ŞAHİN
Vali

FTSO Tarafından Satışın Şifreleri Eğitimi Düzenlendi

17 Mart Cumartesi günü Yat Butik Otel’de gerçekleştirilen 
“Satışın Şifreleri” eğitimi büyük ilgi gördü. Bir gün süren 
eğitime 38 kişi ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) 
personel i  ka t ı ld ı .  Eği t im,  İzgören Akademi  
eğitmenlerinden Barış Kılıçaslan tarafından verildi.
Uygulama ağırlıklı geçen eğitim sırasında eğitime 
katılanlara; Müşteriye ulaşma yollarından, beden dilinin 
ve müşteriyi dinlemenin öneminden, satışı etkileyen iç 
faktörler ve dış faktörlerden bahsedildi. Satış görüşmesi 
sırasında müşterilerin yaşadığı 2 büyük korkudan, satış 
sırasında yapılmaması gereken 3 temel hatadan, satışta 
soru sormanın önemimden bahsedildiği eğitimde, satışta 
neden başarısız oluruz sorusuna, %50 yanlış tutumun 
neden olduğu konusunda bilgiler verilmiş ve grup 

uygulamaları ile pekiştirici çalışmalar yapılmıştır.
Eğitmen Barış Kılıçaslan kitap ve film önerilerinde 
bulunmuştur;
FİLMLER
Ÿ Silikon Vadisi Korsanları
Ÿ Kazan Dairesi
Ÿ Umudunu Kaybetme
KİTAPLAR
Nöromarketting- Patrick Renvoise
Ÿ Satışın Kutsal Kitabı- Gefrey Gifomer
Ÿ Büyük Satışlar İçin Küçük İpuçları- Tolga Şaşık
Ÿ Buy- Ology- Martin Lindström
Ÿ Dev Gibi Yürü Çılgın Gibi Sat- Ralph Roberts
Ÿ Satışçı Kapıyı Kaç Kere Çalar
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2012 Yılı 12 - 16 Mart Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 12 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 25 TESCİL İŞLEMİ
· 36 BELGE
· 33 GELEN YAZI
· 21 CEVAPLANAN YAZI 

2012 Yılı 12 -16 Mart Gelen - Giden Evrak Dağılımı

                       Gelen Evrak:82
                       Giden Evrak:83

2012 Yılı 12 - 16 Mart Oda Sicil Faaliyet Raporu

· 12 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 46 ÜYE GÜNCELLEME
· 2 RAYİÇ FİYAT
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