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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye ilişkileri 
kalitesini iyileştirmek ve Odanın üyeler ile iletişim 
sıklığını arttırmak amacı ile gerçekleştirdiği Bölgesel 
Toplantıların altıncısı Hisarönü Zombie Bar’da 
gerçekleştirildi. 15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 
16:00`da, Hisarönü Zombie Bar’da Ölüdeniz, 
Hisarönü ve Ovacık’da bulunan üyelerimizin 
katılımıyla Hisarönü-Ölüdeniz Bölgesel Toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Ölüdeniz, Hisarönü ve Ovacık’da 
bulunan yaklaşık 50 FTSO üyesinin yanı sıra Ölüdeniz 
Belediye Başkanı Keramettin YILMAZ,  Ölüdeniz 
Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz 

Kökten, Ölüdeniz Belediye Meclis üyeleri Ünsal 
Erişgen, Ali Kaya, Emin Öner ve Mehmet Uysal 
katıldı.
FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın oda faaliyetlerini 
anlattığı kısa sunumunun ardından, Oda Tanıtım Filmi 
izlendi.Katılımcıların tek tek görüşlerinin alındığı 
toplantıda maliyet fiyatının altında içki satılması, 
kaçak ve sahte alkol satışı, turizmde hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi, serbest piyasa ekonomisi, turizmcilerin 
bir araya gelmesinin önemi, Hisarönü ve Ölüdeniz’de 
turizmin 15 sene önceye göre çok geri gittiği, bunu da 
sektörün kendi kendine yaptığı gibi konular 
görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.

FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY

Hisarönü -Ölüdeniz Bölgesel Toplantısı Yapıldı

İHRACATTA PAZAR ARAŞTIRMASI VE MÜŞTERİYE 
ULAŞIM YOLLARI Eğitimi Gerçekleştirildi.
2 gün süren eğitime katılımcılar kendi laptoplarıyla 
katıldılar. Eğitimin tamamı ilgili internet sitelerine nasıl 
girileceği, müşterilerle internet üzerinden nasıl 
bağlantılar kurulacağı ve bu sitelerin 
dünyadaki ithalat-ihracat rakamlarına 
bakarak yorumlanmasıyla ilgili 
bilgiler aktarıldı.Eğitmen Hakan 
AKIN tarafından katılımcılara 
aşağıdaki belirtilen konular hakkında 
bilgiler aktarıldı;
Ÿ Niçin ihracat yapmalıyız?
Pazar araştırması yaparken pazarın 
doğ ru  t an ımlanmas ı  ge rek i r.  
Komşu/benzer ülkelere pazarlama 
yapılması konusunda dikkat edilecek noktalar, en uygun 
ülkeyi belirlemede dikkat edilecek konular nelerdir?
Ÿ AB ülkeleri, EFTA ülkeleri hangileridir?
Ÿ Yurtiçi bilgi kaynakları, resmi internet siteleri,
Ÿ Yurt dışı bilgi kaynakları ve internet siteleri,
Ÿ İnternet sitelerinde karşılaşılan tabloların 

yorumlanması, 
Ÿ İhracatta müşteri memnuniyeti,
Ÿ İhracatçının masrafları nelerdir?

Ÿ Uluslararası ihracat terimleri; 
FOB, CIP, FCA, CPT, CFR

Ÿ Ödeme şekilleri; Peşin ödeme, 
Akreditif ,  Kabul kredili  
ödeme, Vesaik Mukabili  
Ödeme, Mal Mukabili Ödeme.

İhracatla ilgili bir sonraki 
e ğ i t i m i m i z  “ İ H R A C AT TA 
DEVLET YARDIMLARI” 26 
Mayıs 2012 Cumartesi günü 
yapılacaktır.

HAKAN AKIN’IN BU KONUDA YAYINLANMIŞ 
KİTAPLARI:
* Yeni İşimiz Dış Ticaret
* Dış Ticarette Alternatif Para Kazanma Yolları
* Dış Ticaret Destekleri
* Dış Ticaret Sözlüğü
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 “İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI” EĞİTİMİ
26 MAYIS 2012 TARİHİNDE SAAT 10.00’DA 
ODAMIZ LİKYA SALONU’NDA YAPILACAK 
EĞİTİME İHRACATLA İLGİLENEN TÜM 
ÜYELERİMİZİ BEKLİYORUZ.
Hakan Akın tarafından verilecek olan eğitimde aktarılacak 
olan konu başlıkları:
Türkiye`nin dış ticaret destek mevzuatı
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
Dış ticarette devlet destekleri
KDV İstisnası ve İhraç Kayıtlı Teslim
Eximbank Programları
KOSGEB`in dış ticaret ile ilgili destek programları
 Yer      :FTSO Likya Salonu
Tarih    :26 Mayıs 2012 Cumartesi
Saat     :10:00- 17:00

Ücret   :50 TL.
Bilgi ve kayıt için: 614 11 15 Aysun Şanlısoy veya 
aysun.sanlisoy@fto.org.tr

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI EĞİTİMİ

TOBB Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 67. Genel Kurulu TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.TOBB 
ETÜ’de yapılan Genel Kurul’a Başbakan Erdoğan ve 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, 
bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri ile TOBB delegeleri 
katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 
Kurul’da yaptığı konuşmada, girişimcilere ve TOBB 
delegelerine “Türkiye sizlerle büyük. Türkiye ekonomisi 
sizlerle güçlü. Türkiye sizlerle birlikte, büyük hedeflerine 
yürümeye devam edecek” diye seslendi.
Hisarcıklıoğlu,TOBB’un 60 yılı, özel sektörümüzün 60 
yılda katettiği mesafenin de göstergesi olduğunu ifade 
ederken, Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeyi ve 
geldiği noktayı anlattı. Girişimciler ekonomide başarı 
hikâyelerine imza atarken, bu gücün meydana getirdiği 
TOBB’un da özellikle son 10 yılda hizmet kapasitesini 
artırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayata geçirdiğimiz 

projelerle, reel sektörümüzü geliştirdik ve 
destekledik” diye konuştu.TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 67. Genel Kurul’da şöyle konuştu: 
“Tek sermayeleri olan cesaretle iş hayatına atılıp 
başarılı olan genç girişimciler burada. Hem ailelerini 
ayakta tutan, hem de bereketli elleriyle iş hayatında 
yükselen  kadın  g i r i ş imci ler imiz  burada .  
Sınırlarımızın ötesinden, Türkçe konuşan 
coğrafyalardan gelen girişimci kardeşlerimiz burada. 
Şehirlerinin kalkınmasına, markalaşmasına emek 
veren, fikir üreten Oda ve Borsa başkanlarım. 
Ülkemizin geleceğine yatırım yapan, ihracat yapan, 
istihdam sağlayan camiamız. Sizleri gönül dolusu 
muhabbetle selamlıyorum. Teşriflerinizle bizlere 
şeref verdiniz. 
Bu genel kurulun bizim için ayrı bir önemi var. 60. 
yılımızın şeref ve sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. 
60 yılda çok yol kat ettik, özel sektörümüze çok büyük 
hizmetlerde bulunduk. Bu hizmet serüveni, 
Türkiye’nin dönüşüm ve gelişim gösterdiği 50’li 
yıllarda başladı. Siyasette ilk serbest seçimlerle 

birlikte, demokrasiye geçildi. 
Ekonomideyse bürokrasinin hâkim olduğu bir tarım 



toplumundan, şehirli ve girişimci bir topluma geçiş 
hedeflendi. Bu süreçte, dünyanın diğer gelişmiş 

ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de özel sektörümüzü 
temsil edecek ve geliştirecek kurumsal bir yapılanmaya 
ihtiyaç duyuldu. 
Ve böylece 1952 yılında TOBB kuruldu. Birliğimizin 
kuruluşunu sağlayan rahmetli Adnan Menderes’i ve 
çalışma arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 
Türkiye’nin kalkınma hikâyesi özel sektörün sahneye 
çıkışıyla hız kazandı. 1950’lerde toprağa atılan tohum 
hızla büyüdü. Bugün tüm bölge coğrafyamızı kapsayan 
dev bir çınar oldu. 

TOBB 60 yaşında
TOBB’un 60 yılı, özel sektörümüzün 60 yılda katettiği 
mesafenin de göstergesidir. 
60 yıl önce binbeşyüz üyemiz vardı, bugün 1 milyon 420 
bin olduk. 
60 yıl önce kişi başına 200 dolar olan mal-hizmet üretimi, 
bugün 10 bin doları geçti. 
60 yıl önce bin civarındaki taşıt üretimi, bugün 1 milyon 
oldu. 
Gelen yabancı turist sayısı, 32 binden 32 milyona ulaştı. 
260 milyon dolar olan ihracatımız, 135 milyar doları geçti.
Sanayi ihracatımızın payı sadece yüzde 1 iken, bugün 
yüzde 94 oldu.
60 yıl önce dış yardım alan bir ülkeydik. Bugün dünyanın 
her coğrafyasında mazlumun yanına koşan, fakir 
devletlere yardım yapan bir ülkeyiz. 

G-20 içinde, dünyanın en büyüklerinden biriyiz. İtalya ile 

Çin arasındaki en büyük sanayi üretimini ve ihracatını 
kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Bunları nasıl başardık, 
hangi şartlarda başardık? Dünya rekabet endeksinde, 
iş yapma endeksinde, ilk 50 içinde bile değilken 
başardık. 
60 yılda içerde ve dışarıda, siyasi ve iktisadi krizlere 
rağmen bunları başardık. Denizlerin kabarışı 
karşısında yıkılmayan kaleler yaparak başardık! O 
halde bu başarının mimarı olan tüccar ve 
sanayicilerimizle, kadın ve genç girişimcilerimizle, 
onların asli temsilcileri olan siz Oda-Borsa 
Başkanlarımla, genel kurul delegelerimle, 75 
milyonun tamamı gurur duymalı. Türkiye sizlerle 
büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle güçlü. Türkiye 
sizlerle birlikte, büyük hedeflerine yürümeye devam 
edecek. Hepinizi yürekten kutluyor, hepinizi 
alkışlıyorum. Müteşebbis insanlarımız ekonomide 
başarı hikâyelerine imza atarken, bu gücün meydana 
getirdiği Birliğimiz de, özellikle son 10 yılda hizmet 
kapasitesini artırdı. Hayata geçirdiğimiz projelerle, 
reel sektörümüzü geliştirdik ve destekledik. Son 10 
yılda yurtdışındaki temsil ağımızı genişlettik. 
Müteşebbisimize ülkemiz içinde ve dışında hizmet 
sunmaya, onları en iyi şekilde temsil etmeye, onların 
güçlü sesi olmaya devam ettik.
Anadolu’nun tamamına yayılmış 1,500 delegemizle 
Anadolu’nun sesi, yüreği haline geldik. Anadolu’nun 
duygularının, taleplerinin, beklentilerinin tercümanı 
olan, karar alma süreçlerinde yer alan, aktif bir 
TOBB var.
Haberin devamı için: 
http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?unk=439 

Mayıs 2012
      Sayı-21

2012 Yılı 14 - 18 Mayıs Oda Sicil Faaliyet Raporu

· 4 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 28 ÜYE GÜNCELLEME
· 3 RAYİÇ FİYAT
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2012 Yılı 14 - 18 Mayıs Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 5 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 27 TESCİL İŞLEMİ
· 35 BELGE
· 26 GELEN YAZI
· 35 CEVAPLANAN YAZI 

                       Gelen Evrak:109

                       Giden Evrak:34

2012 Yılı 14 - 18 Mayıs Gelen - Giden Evrak Dağılımı
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