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Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye 
Ekonomisine Yansımaları konulu seminer 23 Şubat 2012 
Perşembe saat 14:00’de Yat Butik Otel’de gerçekleştirildi. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından 
düzenlenen seminere konuşmacı olarak TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve 

Doç. Dr. Mete 
D o ğ a n a y  
katıldı.
FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
A k i f  A r ı c a n  
a ç ı l ı ş  
konuşmasında, 
D ü n y a  
ekonomisinin 
90`lı yıllardan 

bu yana geliştirdiği küreselleşme eğilimi ve bu eğilimin 
getirdiği 2001 krizi, 2008 krizi, 2011`de Ortadoğu`da 
yaşanan süreç hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Bu 
süreçlerin etkilerinin turizmimizi etkileyeceğini ve bu 
etkilere yönelik önlemler almamız gerektiğini sözlerine 

ekledi. 2012 yılının ilçemizin ticari hayatına bol kazançlı 
bir yıl getirmesini 
d i l e y e r e k  
s ö z l e r i n e  s o n  
verdi.
Prof. Dr. Ramazan 
A k t a ş ,  k r i z i n  
yarattığı etkilerin 
ülkeler üzerindeki 
f a r k l ı  e t k i s i  
hakkında bilgiler 
v e r d i  v e  b u  
etki lerin Türkiye ekonomisine yansımalarını  
karşılaştırmalarla katılımcılara aktardı. Ülkemiz 
ekonomisini 2002-2011 verileriyle değerlendirerek 
ihracat-ithalat oranları, Gayri Safi Milli Hasıla verileri, 
ülkemizin büyüme hızı, işsizlik oranları hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.
Doç Dr. Mete Doğanay ekonomik krizin işletmelere 
etkileri, krize karşı alınması gereken tedbirler, kriz 
olmadığında işletmelerde önlemler alınmasını zorlaştıran 
zafiyetler, işletmelerdeki yönetsel hatalardan bahsetti ve 
soru-cevap şeklinde devam edilerek seminere son verildi.

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine 
Yansımaları Semineri Gerçekleştirildi

Web Tabanlı Bilgi Servisi Hizmetimiz Başlamıştır
 
t ıklamayla her türlü bilgiye ulaşabilecekler. 

 Linki tıklayarak üye listesini sorgulayabilir, alt 
kısımdaki üye bilgi servisi ile şirketinizle ilgili her türlü 
bilgiye ulaşabileceksiniz
Her sayfanın alt kısmındaki açıklama çerçevesinde 
gerekli talimatları bulabilirsiniz.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri artık tek 

http://uygulama.tobb.net/UyeBilgiSorgulama/welcome.do?chc=MT
AzOA==RkVUSN1ZRSBU3UNBUkVUIFZFIFNBTkFZ3SBPRE

FTSQ==



Şubat 2012
   Sayı-9

AHMET ŞERİF İZGÖREN
2 MART 2012 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00’DE

FETHİYE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE.
İşyerinizi yaşatabilmek ve büyütebilmek ancak bilgiye 
yatırım yapmakla mümkün olabilmektedir. Bilgi yönetimi 
olarak adlandırılan bu sistemin üç boyutunu Ahmet Şerif 
İZGÖREN’ in anlatımıyla bu seminerde bulacaksınız.
Yıllarınızı verdiğiniz işletmenizi gelecekte de güçlenerek 
yaşatabilmek için önem verilmesi gereken ana noktaların 
neler olduğunu bu seminerde öğrenme fırsatı bulacaksınız.
Geleceği şimdiden öngörmenin ne kadar önemli olduğunu, 
işletmenizi geleceğe götürecek yolların Dünya’dan ve 
Türkiye’den örneklerle anlatıldığı soluk kesen bir seminer.
Ve iletişimin bir işletmenin işleyişinde ne kadar önemli 
olduğunu, her şeyin temelinin dürüst, açık, sade ve 
karşılıklı iletişim olduğunu uygulamalarla göreceksiniz.
Amacınız işletmenizi geleceğe taşımaksa bu seminerden 
alacak ve uygulayacak çok şeyiniz olacak.
Katılım ücreti : 20 TL.
Bilgi ve Başvuru İçin : 614 11 15’ten Aysun Şanlisoy veya 
(aysun.sanlisoy@fto.org.tr)

Ahmet Şerif İzgören: Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ziyaretlere Devam Ediyor
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Muğla Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof Dr. Ali Osman Gündoğdu ve Muğla Valisi 
Fatih Şahin ile görüşmelerde bulundu.
2011 yılında odamızın önderliğinde yürütülen çalışmalar 
sonunda, ilçemizde Muğla Üniversitesine bağlı bir fakülte 
açılması için Değirmenbaşı mevkii tespit edilmiş, söz 
konusu yer Orman İşletme Müdürlüğü`nden kiralanmıştı. 
Değirmenbaşı mevkiindeki üniversite alanının kirası 29 
yıllığına Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
karşılanmaktadır.
Fethiye`de açılması planlanan işletme fakültesinin projesi 
ile ilgili en son bilgiler ve hangi koşullarda ve yöntemlerle 
maddi yardım yapılması gerektiği hakkında Muğla 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ali Osman 
Gündoğdu ile  fikir alış verişinde bulunan Akif Arıcan, 
Muğla Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi`nin 
uygulama projesinin son aşamasında olduğuna ve 
fakültenin yapım aşamasına geldiğine dair bilgiler verdi. 
Bu aşamada maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile 

getiren Arıcan, hayırseverlerin bu projeye destek vermesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra yapılan ziyaretlerde Muğla Valisi Fatih 
Şahin`le bir araya gelen Arıcan, Valimizi Babadağ 
Teleferik Projesinin son durumu hakkında bilgilendirdi. 
Konu ile ilgili valimiz ile bilgi alış verişinde bulundu.

FTSO Gelenekselleştirdiği Bölgesel Toplantılarına Devam Ediyor
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası`nın 
(FTSO) s t ra te j ik  
planı kapsamında 
“üye ilişkilerinin 
k a l i t e s i n i  
y ü k s e l t m e k ”  
stratejisi  altında, 

üyeleri ile yüz yüze iletişimini arttırmak, üyelerinin 
sorunlarını ve önerilerini ilk elden almak amacıyla 
yıllardan beri gelenek haline getirdiği bölgesel 
toplantılarına bir yenisini daha ekleyerek, Tuzla ve 
Babataşı mahallelerindeki üyelerini kapsayan bir toplantı 
gerçekleştirdi.
28 Şubat 2012 tarihinde saat 14:00`te Nayla Restoran`da 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri 



i l e   
gerçekleşti
r i l e n  
toplantıda, 
F T S O  
Y ö n e t i m  
K u r u l u  
B a ş k a n ı  
A k i f  
A r ı c a n ,  
FTSO`nun 
2 0 11  v e  

2012 yılına ilişkin faaliyetlerini anlatan bir konuşma 
gerçekleştirdi. Gerçek amaçlarının FTSO üyelerine 
tarafsız, kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu dile getiren 
Akif Arıcan, akredite bir oda olan FTSO`nun 2011 yılında 
çalışma ekibini daha da profesyonel hale getirerek bakış 
açısını profesyonelleştirdiğini, üyelerine hizmet kalitesini 
artırdığını vurgulayarak, 2012 yılında da FTSO`nun eğitim 
ve destek hizmet faaliyetlerine kalite anlayışıyla devam 
edeceğini sözlerine ekledi.

Tuzla ve Babataşı mahallelerindeki üyelerin sorunlarının 
istişare edildiği toplantıda Çek Yasası, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, ve diğer ticaret hayatına ilişkin düzenlemeler 
görüşüldü.
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1-7 Mart Deprem Haftası
Odamızın 2011 Kasım ayı meclis toplantısında “Fethiye Olası 

Depreme Ne Kadar Hazırlıklı” konusu meclis gündemine alınmış 

ve bu amaçla Fethiye Belediyesi Afet Yönetim Merkezi 

Sorumlusu ve AKUT Fethiye Ekip Lideri Jeofizik Mühendisi  Sadi 

ÇİDEM'i deprem hakkında bilgi vermesi amacıyla sunum 

yapmak üzere meclis toplantımıza davet etmiştik. Kendisinin 

yaptığı sunumu 1-7 Mart deprem haftası olması sebebiyle 

 adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.fto.org.tr/DB_Image/10/1413/Deprem%20Sunu

m.pdf

· 14 YENİ KAYIT

2012 Yılı 20 - 24 Şubat Oda Sicil Faaliyet Raporu

Suudi Arabistan Ziyaretinin Mart ayına Ertelenmesi
Daha önceki duyurularımızda 
belirtildiği üzere 22 - 26 Şubat 
2012 tarihler arasında Suudi 
Arabistan’a; Riyad ve Cidde’yi 
kapsayan işadamları heyeti 
ziyareti Mart ayına ertelenmiş 
olup kesin tarihi bildirilecektir.

http://www.fto.org.tr/DB_Image/10/1413/Deprem%20Sunum.pdf
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2012 Yılı 20 - 24 Şubat Gelen-Giden Evrak Dağılımı

                       Gelen Evrak:84
                       Giden Evrak:79

2012 Yılı 20 - 24 Şubat Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 15 YENİ KAYIT
· 1 TERK 
· 24 TESCİL İŞLEMİ
· 48 BELGE
· 51 GELEN YAZI
· 5 CEVAPLANAN YAZI 
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