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 FTSO’DAN ULUSLARARASI SERTİFİKA

Şirketlerin daha uzun ömürlü olması nedeniyle 
FTSO tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları 

kapsamında yer alan İşletme Yönetimi Sertifika Programına 
katılan ve değerlendirme sınavını başarıyla geçen FTSO 
üyesi işletme sahipleri ve yöneticileri,sertifikalarını  Akif 
Arıcan’ın elinden aldılar.

Firmaların ihtiyaç duydukları işletme yöneti-
mi konularında eğitim verilerek çalışanlarının mesleki 
gelişmelerden haberdar olmalarının sağlanmasının yanında 
işletme çalışanlarının eksik yönlerinin geliştirilmesi 
amacıyla FTSO ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen 
İşletme Yönetimi Sertifika Programına katılan FTSO üyesi 

işletme sahipleri ve yöneticileri deneme sınavını başarıyla geçtiler. FTSO üyesi işletme sahipleri ve yöneticiler-
ine uluslararası geçerliliği olan sertifikaları 24 Ocak Cuma Günü Saat 15.00’te FTSO Likya Salonunda FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından verildi.

-HABERİN AYRINITILARI İÇİN 
LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET 

EDİNİZ.

“www.fto.org.tr”



FTSO BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ TAKDİR EDİYOR

SBS ( Seviye Belirleme Sınavı )  yerine 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılan TEOG (Temel Eğitimden 
Orta Öğretime Geçiş) sınavının ilkinde tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 70 öğrenciden 

4’ü Fethiye’den.
 
Tam puan alan öğrenciler Işıl Kabadayı, Ezgi Gürel, Muhammed Akdu matematik ve rehber öğretmenleri 

Rıza Kılıççeker , Anafen Dersanesi Müdürü Şerif Özdemir, Altıbaşak Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ayhan 
Tatar ve Altıbaşak Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Aydın ile birlikte Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odasını 23 Ocak 2014 tarihinde ziyaret etti. Tam puan alan diğer öğrenci Dudu Hilal Koç ise sağlık prob-
lemleri nedeniyle ziyarete katılamadı.

 
Öğrencileri ve başarısını tanıtan Ayhan Tatar Türkiye genelinde 70 öğrencinin soruların tamamını doğru 

yanıtlayarak tam puan alma başarısını gösterdiğini, bu öğrencilerden dördünün Fethiye’den ve Anafen der-
shanesi öğrencisi olduğunu anlattı. 

 
Akif Arıcan öğrencilere söz vererek başarılı olmaları için neler yaptıklarını sorduktan sonra başarının 

inanmak ve çalışmakla geldiğini söyledi. Hediyelerini verirken öğrencilerin başarılarının devam etmesini ve 
diğer öğrencilere örnek olmalarını beklediklerini açıkladı. 



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

 FTSO BİR YIL İÇİNDE DÖRT PROJESİNE DE DESTEK ALDI

Güney Ege Kalkınma Ajansı  2013  Doğrudan Faali-
yet Desteği’ne  “Fethiye Kruvaziyer   Limanı Fırsat 

Analizi Projesi” ile başvuran Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
destek  almaya hak kazandı. Bu proje ile birlikte son bir yıl 
içinde FTSO’nun  dört projesi mali destek aldı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye’ye  Meslek 
Lisesi İşinin Güvencesi ,Rotamız Babadağ, Mükemmelik 
Yolundayız ve Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi pro-
jeleri ile toplamda 1.474.327 TL dışarıdan kaynak sağlamış 
oldu. GEKA’dan  alınacak 66,200 TL’lik destekle uygulanacak  
proje ile Fethiye’ye yapılması düşünülen kruvaziyer limanının 

ekonomik, mali, sosyal tüm yönleri ile analizi yapılacak. Proje sonunda Fethiye’de kruvaziyer limanının 
yapılıp yapılmamasına ilişkin nesnel veriler ortaya çıkacak.

HABERİN AYRINTISI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

www.fto.org.tr”



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

TÜVTÜRK`TEN ODAMIZA ZİYARET

TÜV Türk Muğla Taşıt Muayene İstasyonları Fethiye İstasyon Amiri Levent Erdoğan 
21.01.2014 tarihinde  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’a 

tanışma ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Levent Erdoğan Fethiye’deki kalifiye eleman 
eksikliğinden bahsetti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının kurmuş olduğu www.fethiyekariyer.com 
sitesinin eleman bulmada faydalı olduğunu söyleyip FTSO’nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan yapılan bu ziyaretten dolayı Levent Erdoğan’a teşekkür 
edip iş yaşımın da başarılar diledi.



ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ- DUYURULARI- EĞİTİMLERDEN AYRINTILI BİLGİ ALMAK 
İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ

“www.fto.org.tr”

DÖVİZDEKİ ARTIŞ KONUTTA YABANCIYA SATIŞ UMUDU OLDU

Dolar kurundaki değerlenme konut sektörü için ‘yabancıya satış’ fırsatı yarattı. Gayrimenkul 
geliştiricileri 2014’e yabancılar için alım yılı gözüyle bakarken, elinde dövizi olan yerli yatırımcıyı da 

harekete geçirmesi bekleniyor.

Mütekabiliyet yasasıyla rotasını Türkiye’ye çeviren yabancı yatırımcı için dövizin TL karşısında yükselmesi 
Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen isteyenler için cazip bir ortam sunuyor.  Döviz artışından dolayı otoma-
tik olarak konutu yüzde 23 daha ucuza alma imkanına kavuşan yabancıların konut alımlarını artırarak devam 
etmesi bekleniyor. Bu nedenle gayrimenkul geliştiricileri 2014’e yabancılar için alım yılı gözüyle bakarken,  
dövizin düşmesi yabancıların yanı sıra elinde dövizi olan yerli yatırımcıyı da harekete geçireceği kaydediliyor. 
Elinde dövizi olan yerli yatırımcının da  u dönemi değerlendirip parasını bozdurup konut alması bekleniyor. 

Dap Yap Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Projelerimiz başta Arap ülkeleri olmak üzere pek çok Ortadoğu 
ve Avrupa ülkesinin takibinde. Almanya, Amerika, Dubai, Suudi Arabistan, İsviçre ve Mısır gibi ülkelerden 
alıcı ve yatırımcı müşterilerimiz oluyor. Bunlar ağırlıklı olarak o ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları olmakla 
birlikte aralarında yabancılar da var” dedi.  Yurtdışından gelen yatırımcının yanı sıra yurtiçinde de, Ankara, 
Bursa, Trabzon, Gaziantep, Adana, Kayseri gibi illerden de alıcı geldiğini söyleyen Yılmaz, “İç piyasada, dolar 
birikimini bozdurup gayrimenkul edinmeye yönelik bir hareket var” dedi. Yurt dışında, Türkiye’deki gayrimen-
kul sektörüne gelen yoğun talebi göz önüne alarak hazırlanan raporların, gayrimenkul sektörünün yabancılar 
açısından cazip olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Yılmaz, “Yabancılar ülkemizde mülk edinmenin karlı 
bir yatırım olduğunu keşfetti. Araştırmalara göre, Türkiye’deki konut fiyatları bir süre sonra dünyadaki metro-
pollerde bulunan konut fiyatlarıyla eşitlenecek. Ancak şu anda yaşamak veya yatırım yapmak üzere Türkiye’yi 
seçen yabancılar, bir başka Avrupa ülkesinde mülk edinmelerine kıyasla son derece kazançlı çıkıyorlar” dedi.

         24 Ocak 2014 Dünya Gazetesi Haberi 



FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODAMIZIN YENİ FACEBOOK HESABI 
OLUŞTURULMUŞTUR. ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ SOSYAL MEDYADAN 
ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN BİZİ EKLEYİN.
 

“https://www.facebook.com/ftso.fethiye”



CHP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OSMAN GÜRÜN`DEN 
ODAMIZA ZİYARET

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyarete eden CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Osman 
Gürün’e, Fethiye’nin çözülmesi gereken acil sorunlarının listesini veren FTSO Yönetimi, Büyükşehir 

Belediye Başkanı seçildiği taktirde sorunların çözümü için destek istedi.

Belirlenen sorunların yanında FTSO tarafından her yıl hazırlanan “Fethiye’nin sorunları ve çözüm öner-
ileri” adlı kitapçığı veren FTSO Yönetimini kutlayan Osman Gürün, sorunların yanında çözüm önerilerinin de 
belirlenmesinin önemli olduğunu belirterek FTSO’nın çalışmalarını taktirle izlediklerini söyledi.

HABERİN AYRINITILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

     “www.fto.org.tr”

 MHP HEYETİ FTSO`DA
Seçim çalışmaları çerçevesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası’na ziyarette bulunan MHP heyeti  Fethiye vizyo-
nunu FTSO ile paylaştı.

24.01.2014 tarihinde MHP Fethiye Belediye Başkanı Adayı 
Mehmet Üyük, İl Genel Meclisi Üyesi Coşkun Tutal  ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odasını ziyaret 
etti.  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Üyesi Se-
lamettin Yılmaz  tarafından konuk edilen MHP heyeti  Fethiye 
Sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

HABERİN AYRINITILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

  “www.fto.org.tr”



ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TANITIM KOMİTESİ, 5 ÜLKEDE 
TÜRK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINI TANITIMA KARARI 

ALDI

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) ‘nden yapılan yazılı 
açıklamada, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Fransa’da 

düzenlenecek gıda fuarlarına katılma, Brezilya ya da Rusya’ya yönelik “Sektörel 
Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirme kararı alındığı belirtildi.

Yurt dışına yönelik tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra İzmir’de 10-13 Nisan 2014 
tarihleri arasında düzenlenecek “Olivtech 2014 Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri 
Fuarı”na Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa “Alım Heyeti Or-
ganizasyonu” düzenleneceği ifade edilen açıklamada, potansiyel pazarlar arasında 
yer alan Çin’e yönelik etkinliklere ağırlık verileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZZTK Başkanı Metin Ölken, Türk zeytincilik sektörünün 2023 yılı 
için 3,8 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koyduğunu belirtti.

Hedefe ulaşmak için pazarlarda kalıcı olmanın yanı sıra yeni pazar çalışmalarının sürdüğünü dile get-
iren Ölken, “Türkiye’de rekoltenin az olduğu yıllarda tanıtım çalışmalarına ara vermeyi doğru bulmuyoruz. O 
nedenle 2014 yılında da tanıtım çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ihracat 
için olmazsa olmaz konumundaki Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili talebimizin sonucuna bakmaksızın tanıtım 
çalışmalarına devam edeceğiz” bilgisini verdi.

Çin pazarına çok büyük önem verdiklerini dile getiren Ölken, bu ülkenin özellikle zeytinyağı ihracatında 
her yıl büyüyen bir pazar olduğunu, ZZTK olarak bu yıl içinde Guangzhou ya da Pekin şehirlerinde tanıtım 
çalışmalarının yanı sıra bir fuara info stand ile katılacaklarını kaydetti.

     “www.ekofinans.com” İnternet Sitesi 24 ocak 2014 Tarihli Haberidir



FTSO YÖNETİMİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri  oda seçimlerini gerçekleştiren  
Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fethiye 

Seyyar Pazarcılar,Manavlar ve Esnaf Odasına 23 Ocak Perşembe günü hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

      
“www.fto.org.tr”

HABERİN AYRINITILARI İÇİN 
LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET 

EDİNİZ.



 ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ KONUŞULDU

Fethiye Diyaliz Hastaları Derneği Başkan 
Yardımcısı Yusuf Ziya Yıldız 22 Ocak 

Çarşamba günü Fethiye Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı FTSO hizmet 
binasında ziyaret etti.Yusuf Ziya Yıldız yeni 
kurulan Fethiye Diyaliz Hastaları Derneği ve 
çalışmaları hakkında Akif Arıcan’a bilgiler verdi. 
Karşılıklı görüş alışveriş içinde geçen ziyarette 
ağırlıklı olarak organ bağışı konu edildi.

 Yıldız “Böbrek yetmezliğine girmek üzere 
olan veya diyalizde olan hastalar böbrek nakline 
dört elle sarılmalıdır. Günümüzde böbrek nakli 

son derece başarılı ve böbrek yetmezliği hastasının uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayan bir tedavidir. Hasta-
lar arasında yanlış bir yaklaşım olan “ben böbrek nakli için uygun aday olmayabilirim” düşüncesidir. Oysa 
ki kardiyolog tarafından ameliyat riskini kaldıramayacak kadar ciddi kalp hastalığı tespit edilenler ve kanser 
hastalığı bulunan hastalar dışında herkes organ nakli olabilir. Tüberküloz ve hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları 
bulunan hastaların mikrobik durumu aktif değil ise nakil olabilirler. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ül-
kemizde de sağlık bakanlığı ilk aşama tedavisi olarak hastalara böbrek nakli konusunda bilgi verilmesini ve 
her hastanın bir organ nakli merkezinde kaydının bulunmasını istemektedir. Organ bağışının önemi ve bilin-
meyen yönlerini Fethiye halkıyla paylaşmak için en kısa zamanda Fethiye’de bir seminer düzenleyeceğiz. Bu 
seminerleri Türkiye genelinde  10 büyük ilde de vererek devam edeceğiz dedi. 

 FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan derneğin  ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile 
getirdi. Akif Arıcan konuşmasında “Derneğinizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hastalarımız bir an önce 
sağlıklarına kavuşurlar. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak da dernek çalışmalarınıza elimizden geldiğince 
yardım edeceğiz ve üstümüze düşen ne varsa seve seve yapmaya  hazırız.” dedi.

 5. İRAN YATIRIM FIRSATLARI FUARI
İran Kish Serbest Bölgesi Kurumu tarafından, Kish Yatırım ve Kalkınma Şirketi ile 

Satrap Tuşhe Iranian Şirketi’nin işbirliği ile 06 – 08 Şubat 2014 tarihlerinde, Kish 
Adası’nda “5. İran Yatırım Fırsatları Fuarı’nın düzenlenecektir.

İran’daki Yatırım Fırsatlarının yanı sıra birçok sektörün tanıtılacağı söz konusu 
Fuarın, Kish Serbest Bölgesi Kurumu ile tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
desteklenmektedir.

Fuara ilişkin detaylı bilgi http://www.investexpo.ir adresinde yer almaktadır.



80 MİLYON PATENT DOKÜMANI TÜRKÇEYE AÇILDI

Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) 80 milyon patent dokümanının Türkçe çevirisini şirketlerin, 
bilimadamlarının hizmetine açtı. Bu sayede Türkiye’den patent başvurusu yapmak isteyenler, pat-

ent almak isteyenler, ürün farklılaştırmak isteyen bilimadamları, dünya çapında 80 milyondan fazla pat-
ent dokümanına ücretsiz erişebilecekler. TPE’nin çalışmasıyla Espacenet veritabanında bulunan patent 
dokümanlarına 2014 itibariyle Türkçe olarak da erişime açıldı.

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile İkili 
İşbirliği Programı kapsamında yürütülen çalışmalar sonuçlandı. Patent dokümanlarının Türkçe çevirileri Ocak 
2014 itibariyle erişime açıldı” dedi.

Türkiye’nin 38 üyeli EPO’nun üyesi olduğunu hatırlatan Asan, “Bu ülkelerin tamamı AB üyesi, birkaç tane 
de AB dışından ülke var. Dünyanın en prestijli patent ofisidir. Ben de İdare Konseyi üyesiyim. 2000 yılından 
beri konvansiyonel ofisiyiz. Dünyadaki 5 ofisten biri. Diğerleri ABD, Japonya, Çin ve Güney Kore. Patent 
dökümanları İngilizce dışında da olabiliyordu. Fransızca, Almanca geldi, üç dil oldu. Daha sonra üye ülkelerin 
diline çeviri için Google ile anlaşma yapıldı. 2014’te biz de programa alınmıştık, devreye girdi. Şimdi veri 
tabanına girerek hangi dil istiyorsanız dokümanlara bakabiliyorsunuz. Türkçeye çevirmeniz de artık mümkün” 
dedi.

BİLİMİN DOKÜMANLARI

Bu dokümanlara erişim neden önemli? Habip Asan bunu şöyle açıkladı: “Dünyadaki teknik bilginin 
yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan patent dokümanları, teknolojinin her alanındaki buluşlara ilişkin tekniğin 
bilinen durumunu ortaya koyması bakımından önemli ve değerli bir kaynak. Bu dokümanların ulaşılabilir ve 
herkes tarafından anlaşılabilir olması bakımından dil engelini ortadan kaldıran bu adım ülkemizin teknolojik 
gelişimine katkı sağlayacak önemli bir gelişme. Artık İngilizce bilmeyenler de ulaşabilecek. Yerli sanayici için 
çok önmeli. Patent almak istediğinde dünyada alınmış mı diye kontrol ediyor. Bütün patent dökümanlarına 
ulaşabiliyorsunuz. Bir şey yapmak istiyorsanız farklılaştırıyorsunuz. İşletmeler için oldukça faydalı. Tercüme 
de oldukça iyi.”

GELENEKSEL ÜRÜNLER

Habip Asan, halk arasında ‘kocakarı ilaçları’ olarak bilinen ‘geleneksel tedavi’ yöntemlerinin de ele 
alınacağını, bunların patentlenebileceğini, bu konuda çalıştıklarını açıklamıştı. Bu konudaki gelişmeleri şöyle 
anlattı:

“Geleneksel ürün konusu dünya fikri mülkiyet teşkilatının önemli bir çalışma alanı. Mevzuatı henüz 
oturmuş değil. Çalışmalar devam ediyor, Hindistan gibi ülkeler hazırlık yapıyorlar. Genetik kaynaklarımız, 
geleneksel bilgilerimizi araştırıyoruz. Çalışma gruplarıyla potansiyeli tespit etmek istiyoruz.”

         24 Ocak 2014 Dünya Gazetesi Haberi


