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7 Mayıs 2012 tarihinde Haber Türkay Gazetesi sahibi 
Ferman Gökdal odamıza gelerek Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`ı 
makamında ziyaret etti.
Odamızın yaptığı çalışmalardan ve yeni projelerden 
bahseden  Akif Arıcan, odamızın şu an birinci gündem 
maddesi olan Babadağ Projesi, Muğla Üniversitesi 
İşletme Fakültesi, Alternatif Yürüyüş Yolları gibi 
çalışmalar hakkında kendisine bilgiler verdi. Bir 
Fethiye`li olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası`nın 
yaptığı çalışmalardan gurur duyduğunu ve çalışmaları 
her zaman desteklediklerini dile getiren Ferman 
Gökdal, teşekkürünün bir ifadesi olarak Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan`a plaketini sundu.

FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY

4 Mayıs 2012 Cuma günü Yat Butik Otel`de Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından 
gerçekleştirilen “Yeni Çek Kanunu ve Ticari 
Hayatımıza Yansımalar” konulu seminere konuşmacı 
olarak İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavir Dr. Veysi  
Seviğ katıldı. FTSO Başkanı Akif Arıcan seminer 
başlangıcında yaptığı konuşmada, yeni çıkan yasaları 
çok iyi analiz etmek gerektiğini belirterek, FTSO 
olarak üyelerin bilgilendirilmesi için çaba sarf 
ettiklerini, bu tür çalışmaların da devam edeceğini 
söyledi.
Yeni çıkan kanunla çek işinin bittiğini, alış verişlerde 
mutlaka iş akdinin düzenlenmesi gerektiğine dikkat 
çeken Seviğ, çekin karşılıksız çıkması durumunda 
alacaklının cezalandırdığını belirtti. Veysi Seviğ, yeni 
kanunla neredeyse kişilerin karşı karşıya getirildiğini, 
ileriki günlerde çek tahsili konusunda illegal 
yapılanmaların ortaya çıkacağını dile getirdi.
İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavir Dr. Veysi  Seviğ, 
yeni çıkan çek yasası ile ilgili görüşlerini dile 

getirirken, yasanın sakıncalı yönlerini ve çek alıp 
verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde 
açıklamalarda bulundu. Soru cevap tarzında 
düzenlenen seminerde yeni kanunla gelen sıkıntılar 
nedeniyle neredeyse çek kullanmayın denildiğini 
belirten Veysi Seviğ, karşılıksız çeklerin neredeyse 
hiçbir yükümlülüğün kalmadığını, 10 yıl çek 
kullanmama cezası verildiğine dikkat çekti. Çekin 
karşılıksız çıktığında ikinci gün savcılığa şikayet etme 
zorunluluğunun olduğunu belirten Seviğ, çekin 
arkasının yazdırılması için de bankalardan ciddi 
evrakların istendiğine dikkat çekti. Çeki alan kişinin 
kimlik tespitinden sonra çekin arkasının yazılığını, 
bunun içinde uzun süreler geçtiğini belirten Seviğ, bu 
aşamadan sonra şikayet edilebileceğine dikkat çekti. 
Konuyla ilgili örnekler veren Seviğ, gayrimenkul 
satımında çek karşılıksız çıkarsa alacağın çekteki 
miktarın dışında belediye yada tapudaki beyan 
değerinden işlem göreceğini, ayrıca gayrimenkulünü 
satan kişinin maliye ile de eksik beyan nedeniyle 

Ferman Gökdal`ın Odamızı Ziyareti

Veysi Seviğ ile Yeni Çek Kanunu Semineri



10-11 MAYIS 2012 TARİHİNDE 
SAAT 10.00’DA FTSO MEĞRİ 
SALONU’NDA YAPILACAK 
OLAN EĞİTİM HAKAN AKIN 
TARAFINDAN VERİLECEKTİR.
İHRACATLA İLGİLENEN TÜM 
ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ.

2 gün sürecek olan eğitimde aşağıdaki konular ele 
alınacaktır:      
Ÿ  Pazar araştırması nedir?
Ÿ Pazar araştırması hangi aşamalardan oluşur?
Ÿ İhracat pazarlarının belirlenmesi
Ÿ  Müşteri profilinin çizilmesi

Ÿ Pazara giriş stratejileri
Ÿ Pazar araştırması yöntemleri
Not      : Tüm eğitim uygulamalı olacağı için 
katılımcıların bilgisayarlarıyla eğitime katılmaları 
gerekmektedir.
 Katılım 20 kişi ile sınırlı olup, kayıt önceliği esastır.
Yer      :FTSO Meğri Salonu
Tarih    :10-11 Mayıs 2012 (Perşembe-Cuma)
Saat     :09.30- 17:00
Ücret   :50 TL.
Bilgi ve kayıt için: 614 11 15 Aysun Şanlısoy veya 
aysun.sanlisoy@fto.org.tr
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İhracatta Pazar  Araştırası ve Müşteriye Ulaşım Yolları Eğitimi

sıkıntı yaşanacağını dile getirdi.
Çekin karşılıksız çıkması durumunda borçlu şirketse, 
yönetim kurulunu bağlamadığını, sadece şirketi 
bağladığını belirten Seviğ, limited şirketlerde ise 
müdürün sorumlu olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde 
çek üzerindeki tutarın bankada karşılığının olup 
olmamasına bakılmaksızın ödendiğini belirten Seviğ, 
ülkemizde ise çek karşılıksız çıkınca nerdeyse alacaklının 
cezalandırıldığını söyledi. Karşılıksız çek için hapis 
cezasının kaldırılmasının eleştirildiği seminerde yeni çek 
kanunuyla, devletin alacak-verecek işlerinde aradan 
çekilerek, kişileri karşı karşıya getirdiğini, bunun 
ilerleyen zamanlarda ciddi sosyal olaylara neden 
olabileceğine dikkat çekti. Öte yandan yeni yasayla çekin 
tahsili zorlaşırken, bunu karşılayacak illegal 
yapılanmalarında ortaya çıkacağına işaret edildi. Seviğ, 

alış verişlerde mutlaka alım satım akdinin yapılması 
gerektiğine işaret etti.

Müzakere Yöntemleri ve İkna Becerileri Eğitimi Gerçekleştirildi
5 Mayıs 2012 Cumartesi günü Yat Butik Otelde Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO)  tarafından düzenlenen 
eğitime Odamız üyelerinden ve personelinden oluşan 23 
kişi katıldı.
Eğitmen İlker KALDI tarafından aşağıdaki konular 
hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı;
Ÿ Her konuda müzakere edilir mi?
Ÿ Müzakerenin temelleri ( Güç-Zaman-Bilgi)
 Müzakere yöntemleri
1.   Ben kazanayım sen kaybet yöntemi
2.   Hem ben kazanayım hem sen kazan yöntemi
ü Müzakereci tarzları
3.   Hükmetme
4.   Boyun eğme- uyma
5.   Kaçınma
6.   Uzlaşma
Ÿ Müzakere sırasında iletişim becerileri
1.   Temel sistemleri ( Görseller-İşitseller-Dokunsallar)
2.   Beden dili
3.   Dinleme ve empati
Ÿ Sesin notaları
 KİTAP ÖNERİLERİ:
Ÿ * Benden Sonra                Akın Öngör

Ÿ * Başarılı Müzakere Teknikleri                          
Mark Mc Cormack

Ÿ * Müzakere/stratejik İlişki Kurma                    
Banu Gökçül

Ÿ * İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında 
Müzakere      Kadir Varoğlu

Ÿ * İnsanları Tanıma Sanatı- Bilge Simitçi                    
Oğuz Saygın  
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Kanaat Önderleri Toplantısının 8.`si Gerçekleştirildi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin sorunlarını ve 
geleceğini görüşmek, odamızın bugüne kadar yaptığı 
faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi vermek ve 
görüş alış verişi yapmak amacıyla ilçemizin kanaat 
önderleri ile 3 Mayıs 2012 tarihinde, odamız Meğri 
toplantı salonunda toplantı düzenledi.

Toplantıya Işık Taban, Hasan Şahin, Sevilay Nergiz, 
Sekan Cesr, Feyzullah Tır, Suat Selvi, Barıs Sakallı, 
Onat Akdu, Nizamettin Cındık, Fehim Mücasiroğlu, 
İhsan Kaya ve Ramazan Küçükaziz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, odamızın 
2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında 
hazırlanan sunum ile katılımcılara bilgiler verdi. 
Ayrıca Arıcan katılımcılara,  ilçemize kurulacak 
olan Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi, Babadağ 
Teleferik Projesi ve ihale süreçleri hakkında bilgiler 
verdi. İnoturizm ile şirket doktoru projesi ve yapılan 
eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Sunumun ardından odamızın yaptığı çalışmalar 
hakkında görüşlerini bildiren katılımcılar, odanın 

yürüttüğü projelerin çok iyi projeler olduğunu ve 
projeleri desteklediklerini belirttiler. Katılımcılar, 
aşağıda belirledikleri sorunlar ve projeler hakkında 
fikirlerini dile getirdiler;
Ÿ Yayalar hiçe sayılarak yapılan duble çevre 

yolları için çareler aranmalıdır,
Ÿ Trafik sorununa bir an önce çareler üretilmelidir. 

AVM`ler sorunu da gün geçtikçe daha da 
büyüyor,

Ÿ Sanayi  ve  o togar  iç in  yeni  a lan la r  
belirlenmelidir,

Ÿ Katlı otopark için çalışmalar başlatılmalıdır.

Mükellef Bilgileri Bildirimleri
20.01.2012 tarih ve 28179 Resmi Gazete’ de  
yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile; Kurumlar Vergisi, ticari kazanç 
(kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai 
kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir 
vergisi mükellefleri tarafından, merkez ve her bir 
şube için ayrı ayrı olmak üzere elektronik ortamda  
“Mükellef Bilgileri Bildirimleri” verme zorunluluğu 
getirilmiştir.
413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
gereğince Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin 
mükellef bilgileri bildirimleri 1 Nisan – 31 Mayıs 
2012 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
web sitesinden elektronik ortamda vermeleri 
zorunludur. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.
http://www.gib.gov.tr
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TOBB Gözden Geçirme Notları
"Resmi İstatistik Programı Çok 
Yıllı Programı" çerçevesinde 
ve r i l e r in  de r l enmes inden  
s o r u m l u  o l a n  k u r u m ,  
kuruluşlarca yayımlanan Haber 
Bültenleri esas alınarak TOBB 
tarafından kurum içi kullanıma 
yönelik olarak hazırlanmakta 

olan Bilgi Notları, 2011 yılı Eylül ayından itibaren de 
"Gözden Geçirme Notları" adı altında TOBB web 
sayfasından dış kullanıcıların hizmetine sunulmaya 
başlanmıştır.
Ekonomik, Sosyal, ve Uluslararsı göstergeler olmak 
üzere 3 ana kategoride 37 konu başlığına yönelik, 
aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık değişen periyotlarda 
hazırlanan TOBB Gözden Geçirme Notları tematik 
olarak:
Ÿ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Ÿ Çocuk İşgücü
Ÿ Gelir ve Yaşam Koşulları
Ÿ Gençleri İş Gücü Piyasasına Geçişi
Ÿ Göç (İç Göç ve Dış Göç)
Ÿ Hanehalkı İşgücü Araştırması
Ÿ İşgücü Maliyet Endeksi
Ÿ Tüketim Harcamaları
Ÿ Yaşam Memnuniyeti
Ÿ Yoksulluk
Ÿ Bilişim Teknolojileri Kullanımı (Girişimlerde ve 

Hanehalklarında)
Ÿ Bitkisel Üretim ve Bitkisel Ürün Dengesi
Ÿ Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Ÿ Bütçe Gerçekleşmeleri
Ÿ Dış Ticaret Endeksleri
Ÿ Dış Ticaret İstatistikleri
Ÿ Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
Ÿ Milli Gelir
Ÿ Ödemeler Dengesi
Ÿ Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu
Ÿ Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri
Ÿ Sanayi Üretim Endeksi
Ÿ Satın Alma Gücü Paritesi
Ÿ Sektörel Güven Endeksleri
Ÿ Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı
Ÿ  Ticaret ve Hizmet Endeksleri
Ÿ Turizm İstatistikleri
Ÿ Tüketici Fiyatları Endeksi
Ÿ Tüketici Güven Endeksi
Ÿ  Üretici Fiyatları Endeksi
Ÿ Doğuşta Yaşam Beklentisi
Ÿ İnsan Hakları ve Kadın Hakları
Ÿ Uluslararası Nüfus Göstergeleri
Ÿ Uluslararası Demokrasi Endeksi
Ÿ Uluslararası İnsani Gelişme Endeksleri
Ÿ Uluslararası Yaşam Maliyeti
Ÿ Uluslararası Yolsuzluk Endeksleri
konularını içermektedir. TOBB Gözden Geçirme 

N o t l a r ı  s a y f a s ı n ı n  e r i ş i m  a d r e s i  

 olup, sayfaya yönelik açıklamalar öz biçimde 
ekte sunulmuştur.
TOBB tarafından aylık olarak hazırlanan ve kullanıma 
sunulan "TOBB Gözden Geçirme Notları"nın tüm 
kullanıcılara yararlı olması dileklerimizle.
 TOBB Gözden Geçirme Notları Sayfası Hakkında Öz 
Açıklamalar
1.   TOBB ana sayfasında "İSTATİSTİKLER" ya da 
"YAYINLAR" konu başlıklarının altında "TOBB 
GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI" seçeneği ile 
sayfaya erişim mümkündür.
2.   TOBB GÖZDEN GEÇİRME NOTLARI (GGN) 
sayfasında konu ile ilgili olarak kısa bir bilgilendirme 
metni yer almaktadır.
3.   GGn sayfasında sadece Gözden Geçirme Notları 
ile sınırlı olmak üzere (tamamen aranan kelimeler ile 
sınırlı olmak üzere) basit bir arama motoru yer 
almaktadır.
4.   GGN sayfasında;
Ÿ Bugün Eklenenler ikonu (ilgili tarihte eklenen tüm 

gözden geçirme notları bu alanda listelenmektedir 
ve ekli pdf dosyasına link verilmektedir),

Ÿ Son Eklenenler ikonu (eğer bugün eklenenler alanı 
boş ise en son eklenen 15 konu, eğer bugün 
eklenenler) alanı dolu ise en son eklenen 6 konu) 
koşullu olarak en son eklenen 6 veya 15 konu 
listelenmektedir ve ekli pdf dosyasına link 
verilmektedir,

5. GGN sayfasında Takvim Excel dosyası 
konulmuştur.
6. GGN sayfasında Geçen Haftaya Bakış ikonu ile de 
bir önceki haftanın Pazartesi/Cuma günleri arasında 
sayfaya yüklenen tüm GGN`ler listelenmektedir ve 
ekli pdf dosyasına link verilmektedir,
7. Ana kategori altında listelenen konular sayfasından 
"Ana Sayfa"ya dönme ve "Bir Önceki Sayfaya" 
dönme butonları yer almaktadır,
8. Özellikle "EKONOMİK GÖSTERGELER" ve 
"SOSYAL GÖSTERGELER"  ana kategorisi altında 
yer alan konulara yönelik olarak da Matevari çalışması 
da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. İlgili kategori 
altında yer alan konular listelenirken hem GGN 
metnine, hem de matevari dokümanına erişim imkanı 
mevcuttur. her iki dosya pdf formunda yüklenmiştir,
9. Ayrıca sayfanın kullanıcılarımız tarafından ziyaret 
edilmesine yönelik olarak da aylık bazda takip 
yapılmaktadır.

http://www.tobb.org.tr/Yayinmudurlugu/Sayfalar/gg
not.aspx
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07 Mayıs 2012 günü, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Yönetim Kurulu`nun katılımıyla Kayaköy 
Cinbal restoranda, tandem pilotları, paraşüt uçuş 

şirketleri ve Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi 
Başkanı Mustafa Özkaya ile beraber yemekli toplantı 
düzenlendi. Yemeğin açılış konuşmasını yapan FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ortak akıl yaratmanın ve güç 
birliği oluşturmanın öneminden 
bahsetti. Arıcan: " Odamızın amacı 
k a m u o y u  y a r a t m a k ,  l o b i  
oluşturarak ilçemizde turizm tarım 
v e  t i c a r e t i n  g e l i ş m e s i n i  
sağlamaktır. Bu konuda biz 
üyelerimizle ne kadar çok bir araya 
ge leb i l i r sek ,  güç  b i r l iğ in i  
o l u ş t u r a b i l i r s e k ,  o  k a d a r  
amacımıza ulaşmış sayılırız. 
Yönetim olarak seçimle iş başına 
geldik ve karşılıksız bu işleri 
yapıyoruz. Amacımız üyelerimize ve ilçemize hizmet 
etmektir" dedi. Daha sonra odamızın 2005 yılından bu 
yana yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler 
verdi ve ardından yemeğe geçildi.
Yemekte katılımcılara Babadağ ihale süreci, Fethiye 

Güçbirliği şirketinin kuruluşu, ihale sürecinde 
bürokraside yaşanan sorunlar, teleferik projesinin şu 
anki durumu, 1800 ve 1900 pistlerinde yapılacak 

düzenlemeler hakkında bilgiler verildi ve onların 
görüşleri alındı. Fethiye Güçbirliği Şirketi 
koordinatörü Oğuz Ertürk Babadağ girişlerine yapılan 
zam hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sezon 

başlangıcında yapılan bu zammın 
Babadağ`ın yıllık kirasından ve 
Babadağ`ın iyileştirilmesi için 
bugüne kadar yapılan giderlerden 
kaynaklandığını sözlerine ekledi. 
Babadağ uçuş pilotları ve şirket 
sahipleri ise beklentilerinin her 
zaman hizmet olduğunu ve bunun 
sağlandığı sürece sıkıntılarının 
kalmayacaklarını dile getirdiler. 
Ayrıca Babadağ`da kullanıma 
a ç ı l m a s ı  g e r e k e n  p i s t l e r  

olabileceğini, eğer bu pistler devreye sokulabilirse 
burada uçuş turizminin daha da gelişeceğini, bu pistler 
sayesinde uçuş için eğitim olanaklarının daha da 
gelişebileceğini ve bunun karşılıklı gelire 
yansıyabileceğini belirttiler.

                       Gelen Evrak:102

                       Giden Evrak:76

2012 Yılı 30 Nisan - 3 Mayıs Gelen - Giden Evrak Dağılımı

2012 Yılı 30 Nisan - 3 Mayıs Oda Sicil Faaliyet Raporu

· 11 YENİ KAYIT
· 7 TERK 
· 30 ÜYE GÜNCELLEME
· 3 RAYİÇ FİYAT
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2012 Yılı 30 Nisan - 3 Mayıs Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 11 YENİ KAYIT
· 8 TERK 
· 32 TESCİL İŞLEMİ
· 35 BELGE
· 40 GELEN YAZI
· 4 CEVAPLANAN YAZI 
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