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Fethiye Otelciler Birliği’nin Yavuz Torunoğulları 
başkanlığındaki yeni yönetimi, FTSO’nun turizm 
konusundaki görüş ve düşüncelerini almak amacıyla 
FTSO Yönetim Kurulunu 29.5.2012 tarihinde ziyaret etti 
.Ziyarette FTSO Yönetim Kurulu üyesi Günay Özütok, 
Fethiye’deki turizm ile ilgili oda ve sivil toplum 
kuruluşlarının yaklaşan yerel seçimlerde Fethiye’yi 
yönetmeye talip olan kadro ve siyasi partilere turizm 
politikalarını sormaları gerektiği ve belediyede bir turizm 
birimi oluşturulması için çalışma yapılmasının gerekli 

olduğunu ifade etti. FTSO Yönetim Kurulu üyesi 
Selamettin Yılmaz, Fethiye turizm yapacaksa temel 
kavramlar ve ilkeler üzerinde bir mutabakatın sağlanması 
gerektiği ve bir “turizm anayasası” oluşturulması fikrini 
ortaya koydu. FETOB Başkanı Yavuz Torunoğulları ise 
tanıtımın daha etkin yapılabilmesi için tanıtım politikasını 
oluşturup bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini 
belirterek fuarlarda Turizm bakanlığının verdiği 2 
metrekarelik tanıtımın dışında Fethiye’nin ismini 
gerçekten lanse edecek profesyonel algı yaratacak tanıtım 
çalışmalarını yapmalıyız” dedi. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan konuşmasında Fethiye’nin 
sorunlarını şöyle sıraladı, Fethiye Körfezinin kirliliği, 
Ovacık ve Hisarönü’nün altyapı sorununun çözülmesi, 
Belceğiz Mahallesi drenaj kanallarının yapılması, Fethiye 
Limanının taşıma kapasi tesinin bel ir lenerek 
planlamasının yapılması, Kaya Köyü’nün imar 
probleminin çözülerek turizme kazandırılmasının yanında 
yatırımcının önünü açılması. Fethiye olarak bugüne kadar 
Ankara’ya proje sunulmadığına da dikkat çeken Arıcan, 
“Bir yatırım istiyorsak bunu proje halinde sunarak 
istemeliyiz. Ankara’da yaptığımız görüşmelerde sorunları 
iletiyoruz ancak bize verilen cevaplarda ve genel 
müdürlerin açıklamalarında hiçbir başvuru ve proje 
sunulmadığı ortaya çıkıyor. Birlik olmalıyız, bir araya 
gelerek kamuoyu baskısını oluşturmalıyız, sorunlara karşı 

birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Yapılsa da 
yapılmasa da sorunlara sahip çıkılması gerektiğini 
belirten Torunoğulları, “Sürekli olarak gündemde 
tutmalıyız, karar mekanizmasında bulunanların 
hafızalarında bir Fethiye ve Fethiye’nin sorunları 
olmalı. Biz bunu yaptık ve yapmaya da devam 
edeceğiz. 2002’de ilk Otelciler Birliği Başkanı 
olduğumda söylediğim bir söz vardı; Ne zaman 
Fethiye’de denize girilirse o zaman Antalya ve 
Bodrum’la kıyaslanabilir diye beyanatım vardı. Bunu 
bilmek için profesyonel olmak gerekmiyor. Barselona 
4 milyonluk şehir ve denize giriliyor, hem de pırıl 
pırıl. Toplumda sivil toplum örgütlerinin farklı 
algılandığını ve bu nedenle beklentilerin de 
farklılaştığına dikkat çeken Torunoğulları “Bir 
toplantıda bir araya gelindiğinde tamam da sizin 
faydanız ne? diye soruyorlar. FETOB ya da Ticaret 
Odası belediye, kaymakamlık, valilik ya da Turizm 
Bakanlığı değil. Toplumun sivil toplum örgütlerinden 
beklentisini netleştirmek lazım. Dolayısıyla altyapı 
sorunlarını çözmek bizim görevimiz değil. Bizim 
konuşmalarımız çalışmalarımız altyapı sorunları 
olmamalı. Biz pazarlamayı konuşmalıyız. 16 Haziran 
tarihinde bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda 
FTSO’nın turizm ile ilgili görüşlerini de duymak 
istiyoruz. 2012- 2013 yılı tanıtım politikasını gözden 
geçirip, farkındalık yaratacak konuları belirleyip 
acilen harekete geçmeliyiz. FETAB, FETOB, FTSO 
ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek turizm 

tanıtım politikasını oluşturmalıyız. Bu politikanın 
hangi kurum neresinde olacak bunu somut olarak 
belirlemeliyiz. Bizim için önemli turizm fuarlarında 
Turizm Bakanlığının verdiği 2 metrekarelik fuar 
alanının dışında Fethiye’nin ismini gerçekten lanse 
edecek profesyonel algı yaratacak tanıtım 
çalışmalarını yapmalıyız dedi.

FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY

Turizm Anayasası Gerekiyor
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Irak-Süleymaniye İşadamları İle İkili Görüşme

Fethiye İş Adamları Derneği ile 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliği ile 4 Haziran 2012 tarihinde, 
saat 10’da başlamak üzere Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda Irak, 
Süleymaniyeli İşadamlarının inşaat 
malzemeleri ve mobilya satın almak 
ü z e r e  i k i l i  g ö r ü ş m e l e r  
gerçekleştirilecektir.

 adresinde detayları 
yer alan Süleymaniyeli firmalar ile 
gerçekleştirilecek ikili görüşmelere 

http://www.fto.org.tr/duyuru_detay.
aspx?unk=625

katılmak isteyen üyelerimiz 
tarafından başvuru formunun 
1 Haziran 2012 Cuma günü 
saat 15:00’e kadar odamıza 
(yuksel.kart@fto.org.tr, Tel: 
0252 614 11 15 -7; Faks: 0252 
614 57 91) iletilmesi 
gerekmektedir.

NOT: İkili görüşme 
ayarlamalarında başvuru sırası 
dikkate alınacaktır

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 1-5 Temmuz 2012 
tarihlerinde, Letonya (1-3 Temmuz) ve Litvanya’ya (3-5 
Temmuz) resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu 
z i y a r e t t e ,  S a y ı n  C u m h u r b a ş k a n ı m ı z a ,  T O B B  
organizasyonunda ve DEİK işbirliğinde, TOBB Başkanı Sn. M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir özel sektör heyetinin 
re faka t  e tmes i  p lan lanmaktad ı r.  Z iyare t  Say ın  
Cumhurbaşkanımızın da onurlandıracağı özel uçak ile 
yapılacaktır.

Ziyaretin, Riga (1 - 3 Temmuz) ve Vilnius (3 - 5 Temmuz) 
şehirlerini kapsaması öngörülmektedir. Anılan ziyaret 
kapsamında, 2 Temmuz 2012 
tarihinde, Riga’da, “Türkiye-
Letonya İş Forumu”; 4 Temmuz 
2012 tarihinde ise Vilnius’da 
“Türkiye-Litvanya İş Forumu” 
d ü z e n l e n e c e k t i r .  
Cumhurbaşkan ımız  Say ın  
Abdullah Gül ve ilgili ülkelerin 
ü s t  d ü z e y  y e t k i l i l e r i n i n  
onurlandıracağı söz konusu 
forumlara anılan ülkelerin iş 
çevrelerinin de geniş katılımı 
beklenmektedir.

İ ş  F o r u m u  k a p s a m ı n d a ,  
katılımcıların sektörlerine ve taleplerine göre firma eşleşmeleri 
düzenlenmesi öngörülmektedir.

Avrupa Birliği üyesi Letonya, 2011 yılında, 17 milyar Avro dış 
ticaret hacmi ile ihracatta AB’nin en yüksek artış gösteren 3. 
ülkesi, ithalatta ise 2. ülkesi konumundadır. Letonya’da transit 
taşımacılık, kereste, makine ve aksamları, metaller ve gıda 
sektörü ön planda yer almakla birlikte, son dönemde Letonya 
hükümeti tarafından geleneksel sektörlerin yanı sıra ileri 
teknoloji, yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki yatırımlar 
teşvik edilmektedir. Letonya ile özellikle, ulaştırma ve lojistik 
(limanların rehabilitasyonu), ilaç sektörü ve sağlık, bilişim 
teknolojisi (IT), metal endüstrisi, inşaat, tekstil, ağaç işleme 

(mobilyacılık), gıda (gıda işleme), tarım ve kuyumculuk 
alanlarında geniş işbirliği imkânları mevcuttur. 
İskandinav ülkeleri ile AB ülkeleri arasına bir köprü görevi 
üstlenmeye çalışan Litvanya ulaştırma altyapısını Trans-
Avrupa şebekesine ekleyerek, ülkeyi bir lojistik merkez 
haline dönüştürmeyi ve Baltık ve Karadeniz bölgelerini 
birbirine bağlayan ulaştırma altyapı projelerini hayata 
geçirmeyi planlamaktadır. Bu itibarla, Litvanya ile başta 
lojistik ve inşaat sektörleri olmak üzere enformasyon ve 
bilişim teknolojileri, enerji, tekstil, makine, metal 
endüstrisi, gıda ve tarım (yaş sebze-meyve) alanlarında 

önemli işbirliği fırsatları 
mevcuttur.

Ziyaretin, konaklama, uçak, 
t ransfe r le r,  yemek vb .  
organizasyon giderlerini 
k a r ş ı l a m a k  ü z e r e ,  
katılımcıların 1.500 Avro 
a v a n s  ö d e m e l e r i  
beklenmektedir. Katılım 
bedelinin kesinleşmesini 
müteakip, bakiye tutar ziyaret 
öncesinde katılımcılardan 
tahsil edilecektir.

Söz konusu toplantının 
detaylı programı ve diğer bilgileri ile kesin katılım ücreti 
katılımcılara bilahare bildirilecektir. Ziyarete katılmak 
isteyen firma temsilcilerinin aşağıda verilen DEİK’ın T.İş 
Bankası Beyoğlu Şubesi TR67 0006 4000 0021 0113 3145 
86 nolu Avro hesabına, 1.500 Avro tutarındaki avans ödeme 
bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve 
Letonya-Litvanya ziyaretinin ibaresinin de kayıtlı olduğu 
ödeme dekontu ile birlikte en geç 11 Haziran 2012 
Pazar tes i  günü  mesa i  saa t i  b i t imine  kadar  
letonyalitvanya@tobb.org.tr, adresine ve/veya 0312 218 
22 09 numaralı faksa iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin ekte 

Sn. Cumhurbaşkanımızın Letonya-Litvanya Ziyareti
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yer alan, “Letonya-Litvanya Ziyareti Özel Sektör Heyeti 
Başvuru Formu’’na yüksek çözünürlüklü ve jpeg formatında 
bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, en geç 11 Haziran 2012 
Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, TOBB’a (E-mail: 
letonyalitvanya@tobb.org.tr, Faks: 
0 3 1 2  2 1 8  2 2  0 9 )  i l e t m e l e r i  
g e r e k m e k t e d i r .
Katılım ücreti ve organizasyon 
hizmetleri, katılımcıların sayısına göre 
tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım 
teyidini bildirip, avans ödemesini 
yapmış olan katılımcıların ziyarete 
katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en 
geç 23 Haziran 2012 saat 17:00’ye kadar 
TOBB’a yazılı olarak bildirmeleri 
kaydıyla avans olarak yapılan ödeme 
iade edilebilecektir.

Anılan ülkelere seyahat edenlerin 
geçerli Schengen vizelerinin geçerlilik süresi devam eden 
pasaportta olması gerekmektedir. Schengen vizesi eski 
pasaportunda olup, hem eski hem yeni pasaportu ile seyahat 
edenlerin, Letonya’ya girişlerine izin verilmemektedir. Bu 

itibarla, ziyarete katılmak isteyen temsilcilerin Schengen 
vizelerinin geçerlilik süresi devam eden pasaportlarında 
bulunması önem arz etmektedir.

S c h e n g e n  v i z e s i  o l m a y a n  
katılımcıların ise vizelerini ilk 
g i r i ş  ü lkes i  o lan  Letonya  
Büyükelçi l iğinden almaları  
gerekmektedi r.  Pasapor tun  
geçerlilik süresinin en az 6 ay 
olması gerekmektedir. (Schengen 
vize başvuru şartları geçerlidir.)

Vize başvuruları katılımcıların 
kendileri tarafından yapılacak 
olup, ziyarete katılacak olan özel 
sektör heyetinin bilgileri Letonya 
Büyükelçiliği’ne TOBB tarafından 
iletilecektir.

Detaylı bilgi için:

Sn. Damla Çağlar

(Tel: 0312. 218 2226; e-posta: )damla.caglar@tobb.org.tr

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 
Bölgemizin Sorunlarını Dinliyor...

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN 
bölgemizin sorunlarını, çözüm önerileri ile birlikte 
yetkililere  iletti.

29 Haziran 2011 
t a r i h i n d e  
çıkarılan KHK ile 
“tabiat varlıkları 
v e  d o ğ a l  s i t  
alanları ile özel 
çev re  ko ruma  
b ö l g e l e r i n i  
y ö n e t m e k  v e  

yönetilmesini sağlamak”  görevi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü'ne(TAVAK)  verilmiştir. 
Bu kapsamda koruma alanlarındaki uygulamalarda 
yaşanan sıkıntıları istişare etmek üzere 28.05.2012 
tarihinde Muğla İl Özel İdaresi'nde, TAVAK Genel 
Müdürü'nün katılımları ile bir toplantı düzenlenmiştir. 
Anılan toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif ARICAN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Burhanettin TUNA katılmıştır. Toplantıda söz alan Akif 
ARICAN aşağıda belirtilen konulardaki sorunları ve bu 

konulara ilişkin FTSO'nun çözüm önerilerini ilk 

ağızdan yetkililere iletmiştir.

· Körfez Kirliliği

· Kruvaziyer ve Yat Limanı İhtiyacı  

· Bölgenin İhtiyacına Yönelik Planlama  

· Yat Turizmi 

· Kayaköy'ün Restorasyonu 

· Fethiye'nin Altyapı Sorunları 

· Fethiye Halinin Bulunduğu Alana AVM 

Yapılmasının Sakıncaları 



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 verişinde 
bulunmak amacıyla ilçemizin 
kanaat önderleri ile 30 Mayıs 
2012 tarihinde, odamız Meğri 
toplantı salonunda toplantı 
düzenledi.

Toplantıya M.Ali Yavuz, Merih 
Eldek, Tuba Gürhan, Cumhur 
Esen, Ramazan Elmadibi, Zafer Akyalı,İbrahim Ertuğrul, 
Tahir Başaran katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Odamızın 2005 yılından bu yana 
yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunum ile 
katılımcılara bilgiler verdi. Ayrıca Arıcan,  ilçemize 
kurulacak olan Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi, 
Babadağ Teleferik Projesinin ihale süreçleri hakkında, 
İnoturizm ile şirket doktoru projesi, odamızca yapılan 
eğitimler, kurslar, tarım ve turizm sektöründeki sorunlar, 
imalat sektöründe ihtiyaç duyulan Organize Sanayi 
bölgesi ve üyelerin nitelikli ara eleman ihtiyacının 
karşılanması amacıyla ve odamız önderliğinde yapılan 
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri ( UMEM ) 
projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından odamızın yaptığı çalışmalar hakkında 
görüşlerini bildiren katılımcılar, odanın yürüttüğü 

projelerin son derece faydalı olduğunu ve 
k e n d i l e r i n i n  d e  b u  
ç a l ı ş m a l a r a  d e s t e k  
olduklarını belirttiler. 
Katı l ımcılar,  aşağıda 
belirledikleri sorunlar ve 
p r o j e l e r  h a k k ı n d a  
fikirlerini dile getirdiler;

Ticaret sicilindeki işlemler 
için,  alınan ticari sicil 
harçlarının yatırılması için 
bankaya kadar gitmenin 
zaman kaybı olduğu,  bu 
uygulama için herhangi bir 

banka ile anlaşma yapılması veya harçların oda 
tarafından bankaya toplu olarak ödenmesi yönünde 
talepler alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ticaret sicil 
harçlarının odamızca tahsili konusunda Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı nezdinde bir girişimde 
bulunduklarını ancak devletin harçlarının devlet 
memurları tarafından tahsil edileceğinin belirtildiği, 
bankaların ise işlem hacminin düşük olması 
sebebiyle odamız bünyesinde bir temsilcilik açmak 
istemediklerini belirtmiştir. 

Ÿ Van depreminden sonra birçok şehirde kentsel 
dönüşüm konusunda Fethiye'de bir çalışma 
yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ÿ Yeni yapılacak AVM'nin yerinin uygun olmadığı 
alternatif olarak şehir dışındaki alanların dikkate 
alınması ve çevre esnafının bu konuda zarar 
görmemesi yönünde talepler gelmiştir.

Ÿ Başta inşaat sektörü olmak üzere kayıt dışı işçi 
çalıştıran iş yerlerinin haksız rekabete yol açtığı bu 
konuda oda yönetiminin bir çalışma yapıp 
yapmayacağı sorulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, kayıt dışı 
istihdam yapan işyerlerinin tespit edilmesi halinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayetlerin iletilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. 

Toplantıya katılan katılımcılar Fethiye'nin 
sorunlarının bu şekilde bir ortak akıl platformunda 
tartışılmasından duydukları memnuniyeti dile 
getirerek Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan'a teşekkürlerini sunmuşlardır.  

Mayıs 2012
      Sayı-22

Kanaat Önderleri Toplantısı



· 12 Yeni Kayıt
· 1 Terk 
· 22 Tescil İşlemi
· 59 Belge
· 57 Gelen Yazı
· 50 Cevaplanan Yazı 

                       Gelen Evrak : 144

                       Giden Evrak :   68

2012 Yılı 21 - 25 Mayıs Gelen - Giden Evrak Dağılımı

2012 Yılı 21 - 25 Mayıs Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

2012 Yılı 21 - 25 Mayıs Oda Sicil Faaliyet Raporu

· 12 Yeni Kayıt
·   1 Terk 
· 30 Üye Güncelleme
·   2 Rayiç Fiyat
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Türk Eximbank Reeskont Kredi Limiti Yükseltildi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın, “İhracat 
Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Türk 
Eximbank’a tanınan 4 milyar ABD Doları tutarındaki 
Reeskont limitinin 5 milyar ABD dolan tutarına 
yükseltmiştir.

Bu çerçevede, Reeskont Kredisinin, firmalarımızın 
finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde 
karşılanmasını teminen, firma bazında kullandırılacak 
kredi limitlerinin, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 90 
milyon ABD Dolan, diğer firmalar için 50 milyon ABD 
Doları olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemelerin 15.05.2012 (dahil) tarihinden 
itibaren geçerli olacağı, kredi başvurularının Türk 

Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir 
şubelerine yapılması gerekmektedir.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

