
 

İstanbul Sanayi Odası tarafından, bu yıl, 14-15 Aralık 
2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek İSO 10. Sanayi 
Kongresi ve İnovasyon Sergisi`nin teması 

"Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Dalgaları Yöneterek 
Geleceği Tasarlamak" olarak belirlenmiştir.

10. Sanayi Kongresi`ne her yıl olduğu gibi bu yıl da, 
başta KOBİ`ler olmak üzere sanayicilerin, kamu 
yöneticilerinin, iş dünyası, üniversite ve sivil toplum 
kuruluşlar ı  temsi lci ler inin geniş  kat ı l ımı  
beklenmektedir.

Firmalar, yenilikçi ürün veya sonuçlanmış projelerini, 
kongre kapsamında açılacak olan "İnovasyon 
Sergisi"nde "Bilgi", "Fikir ve Proje" ve "İnovasyon" 
t ema t ik  a l an la r ında  ye r  a l an  s t an t l a rda  
sergileyebilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru  
internet adresinde görülebilir.

http://www.iso.org.tr/kongre
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Fethiye’nin Özgün Dest inasyon Konsepti  
Çerçevesinde Tanıtımının Yapılması Amacıyla Türkçe 
Ve İngilizce Web Sayfası Oluşturuldu

Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme (İnoTurizm) 
Projesi kapsamında Fethiye’nin özgün destinasyon 
konsepti çerçevesinde tanıtımının yapılması amacıyla 
Türkçe ve İngilizce web sayfası oluşturuldu. İki dilde 
hazırlanan ( ) web 
sayfası Fethiye’yi farklı, sıra dışı ve özgün bir 
destinasyon olarak konumlamak, işletmelerin 
yenilikçi ve sıra dışı ürün ve hizmet sunumunu 
tanıtmak ve teşvik etmek üzerine kurgulandı. Bu 
amaçlar doğrultusunda, Fethiye’nin ve işletmelerin 
tanıtımına yönelik ilk kez hazırlanan söz konusu web 
sayfası hem Fethiye’ye hem de Fethiye’deki turizm 
işletmelerine kazandırılan önemli bir tanıtım ve 
pazarlama kanalıdır.

www.innovativetourismfethiye.com

10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi 

Fethiye’nin Tanıtımına Yönelik Web Sayfası Hazırlandı

İhracatcı Üyelerimizin Dikkatine
Gümrük Genel Tebliğ kapsamında yükümlülerce, 
gerekli bilgilerin programa aktarma işlemiminin 
tebliğde öngörülen sürelerin son günlerine bırakılması 
sonucu sistemde aşırı yüklenme olmasına ve 
dolayısıyla Firma Dosyası Takip Programının ve Bilge 
Sisteminin kilitlenmesine sebebiyet verilebilecektir.

Bu sebeple,  yükümlülerin mağduriyetinin 
giderilmesinin ve sistemin düzenli bir şekilde 
çalışmasını temini yönünde, 03.11.2011 tarihli ve 
28104 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük 
Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğdurumları konuları biliyorum desem bu seni 

rahatlatırmı? (Firma Dosyası Takip Sistemi Seri no:1) 
ile, Bilge ve Firma Dosyası Takip programı arasındaki 
kontrolün geçici bir süre ile kaldırılarak, firmaların 
dosya girişlerini tamamlamaları için 31.12.2011 
tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu çerçevede, Firma Dosya Takip Sisteminin aşama 
aşama devreye alınması gereğince benzer 
aksaklıkların tekrarlanmaması için Firma Dosyası 
Takip programına ilişkin işlemlerin 31.12.2011 
tarihine bırakılmaksızın ivedilkle neticelendirilmesi 
gerekmektedir.

http://www.iso.org.tr/kongre
http://www.innovativetourismfethiye.com/


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın iştirakçiliğini 
yaptığı Denizli Ticaret Odası’nın Güney Ege 
Kalkınma Ajansı destekli projesi olan “GÜNEY 
EGELİ KOBİ’ler İNNOVASYON YOLUNDA” adlı 
projenin 16 Aralık 2011 tarihinde Muğla’da yapılacak 
olan eğitimi ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

PROGRAM

Tarih: 16 Aralık 2011 

Yer: Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu / 
MUĞLA

Bilgi için: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası personeli 
Duygu TARIMCIOĞLU ile temasa geçebilirsiniz. Tel: 
214 11 22

Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimi

Ar-Ge ve İnovasyon EğitimiSaatÇalışma 
BaşlığıSorumlu 09:00-09:15Proje TanıtımıA. 
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Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimi-16.12.2011
Gündoğan09:15-09:45Anket UygulamasıS.B. 
Haşıloğlu,

S. Haldenbilen09:45-10:30Ar-Ge İnovasyon 
Farkındalık SemineriA. Güngör10:30-10:45Ara
10:45-11:30Ar-Ge İnovasyon Yeterlilikleri ve Altyapı 
SemineriA. Güngör11:30-12:00Ar-Ge İnovasyon ve 
Stratejik planlama ilişkisi ve SWOT AnaliziA. 
G ü n g ö r 1 2 : 0 0 - 1 3 : 0 0 Ö ğ l e  Y e m e ğ i
Finansal Destekler, Proje Eğitimi ve Çalıştay13:00-
14:30Proje planlama ve yürütme semineriS.B. 
H a ş ı l o ğ l u 1 4 : 3 0 - 1 4 : 4 5 A r a
1 4 : 4 5 - 1 5 : 3 0 P r o j e  f i n a n s m a n ı  
destekleriS.Haldenbilen15:30-15:451. Çalıştay 
çalışma yönteminin açıklanması.A. Güngör15:45-
16:30Çalıştay:

- Ar-Ge ve inovasyon yolunda eğitim ihtiyaçları

- Sektörel Ar-Ge inovasyonSWOT’u

- Yeniinovasyon fikirleriModeratörler:

A. Güngör,

S.B. Haşıloğlu,

S. Haldenbilen16:30-17:00Çalışma grup sunumları

1Kapanış değerlendirmeleriSırayla tüm grup 
sunucuları

yönetici adayları ile hâlihazırda sektörde çalışmakta 
olanların niteliklerini geliştirmeye yönelik geniş bir 
kitleye hitap etmiştir.
Yat Butik Otel'de gerçekleştirilen Etkin Mağaza ve 
İnsan Yönetimi eğitiminde, mağaza yöneticisinin 
özellikleri, çalışanlarla doğru iletişim, motivasyon, 
geribildirim, mağaza yönetimi ve  liderlik konuları 
işlendi.

Perakende ticareti yapan firmalardan mağaza 
müdürlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarından 37 
kişinin katıldığı ve Oya ASAL tarafından sunulan 
eğitim ilgi ve beğeni ile izlendi.

Odamız eğitimleri 24 Aralık 2011 Cumartesi günü 
gerçekleştirilecek olan “Motivasyon ve Olumlu 
Düşünce” eğitimi ile devam edecektir. 

10 Aralık 2011 tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından oda üyelerine ve şirket çalışanlarına 
yönelik düzenlenen Etkin Mağaza ve İnsan Yönetimi 
Eğitimi Soysal Perakende Okulu eğitmenlerinden Oya 
ASAL tarafından verildi.

Söz konusu eğitim programı ile katılımcılara mağaza 
yönetimindeki temel becerileri öğretmek, ekip olarak 
çalışmanın taktiklerini vermek, mağazayı ve ekibini 
bir bütün olarak görmelerini sağlayarak etkin bir 
yönetimin gereklerini aktarmak amaçlanmıştır. Bu 
nedenle program, sektörde yeni işe başlayacak 

Etkin Mağaza ve  İnsan Yönetimi Eğitimi



E-BÜLTEN
       Sayı-49

FTSO Travel Turkey Fuarında

F e t h i y e  
Tica re t  ve  
Sanayi Odası 
(FTSO), 8-11 
Aralık 2011 
t a r i h l e r i  
a r a s ı n d a ,  
İ z m i r  
Enternasyon
el Fuarı’nda 
gerçekleştiril
e n  T r a v e l  
Turkey 2011 
f u a r ı n d a  
yerini aldı. 

19 ülkeden 
6 0 0 ’ ü n  
ü z e r i n d e  
katılımcının 

yer aldığı fuarda, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği (FETAB), 

Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz Turizm Geliştirme 
Kooperatifi, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği) Bölgesel Yürütme Kurulu, Fethiye Otelciler 
Birliği (FETOB), Ölüdeniz Belediyesi, Göcek 
Belediyesi, MELSA ve Çalış Turizm ve Tanıtma 
Derneği, fuar boyunca Fethiye standında güçbirliği 
oluşturdu ve tanıtım etkinliklerinde ortak yer aldı.

Türkiye`nin turizm alanındaki en önemli 
buluşmalarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm 
Fuar ve Konferansına 17 ülkeden 585 firmanın katıldı. 
Fuar alanında oluşturulan workshop alanı ile yabancı 
satın alıcılarla stant sahibi turizmciler bir araya 
getirilerek yüz yüze görüşmeleri sağlandı.

Yoğun ilgi gören Fethiye standında gerçekleştirilen 
gösteriler büyük ilgi gördü. Özellikle Yarenler halk 
oyunları ekibinin gösterisi halk arasında sempati 
uyandırdı. Ayrıca Kayaadamlar ve halkoyunları ekibi, 
Tahsin Dursun’un müzik şöleni ve dansçıların 
gösterileri sayesinde Fethiye standı fuarın en gözde 
stantları arasındaydı.

2011 Yılı 5-9 Aralık  Gelen-Giden Evrak Dağılımı 

Gelen Evrak:78 
Giden Evrak:31

2011 Yılı 5-9 Aralık Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 9    YENİ KAYIT

· 1    TERK 

· 27  TESCİL İŞLEMİ

· 35  BELGE

· 21  GELEN YAZI

· 51  CEVAPLANAN YAZI 
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