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31- ekim 1 kasım tarihleri 
arasında Sarıgerme Hilton otelde 
yapılması kararı alınan Baltık- 
Türk İş Forumu Koordinasyon 
toplantısı 11 Temmuz Perşembe 
Günü  Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Baltık ülkelerinin ticaret 
odaları ile Muğla ticaret odalarının 
katılacağı İş Forumu Toplantısında, 
Baltık ülkeleriyle ticaret bağının 
kurulması kadar, Baltıklı tatilciler-
in de bölgemize gelmesi için çaba 
sarf edilecek.    Sayfa 4’de
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Baltık 
ülkeleriyle 

bağ 
kuruluyor

FTSO 
çalışmalarını 

başarıyla 
yürütüyor
FTSO tarafından uygu-

lanan Kalite Yönetim Sistemi 
gereği yapılan denetimlerde 
FTSO’nın çalışmalarını başarıyla 
yürüttüğü belirlendi.

                   Sayfa 5’de

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından her yıl olduğu gibi 
ihtiyaç sa-
hibi ailelere 
yönelik 
olarak 
yapılan 
gıda 
yardımı 
bu yılda 
devam etti. 
Hazırlanan 
808 
adet gıda paketi Ramazan ayı 
içerisinde FTSO çalışanları 
tarafından muhtarların 
yardımıyla ailelere ulaştırıldı.

                        Sayfa 3’de

FTSO’dan Gıda 
Yardımı Sorunlar İlgili kurumlara iletiliyor

Bölge turizminin gelişmesinin yanında 
alım gücü yüksek turist gelmesi için de 
çaba sarf eden FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
FTSO meslek komitelerince belirlenen 
İlçemizin sorunları ve çözüm önerileri 
hakkında hazırlanan kitapçığı, MUTSO 
Başkanı Bülent Karakuş ile birlikte 
makamında görüştüğü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan’a 
teslim etti.

 Sayfa 8’de

“Küçük oteller canlandırılmalı”

KOBİ niteliğinde olan küçük otel-
lerin müşterisiz kalmasının ardından tüm 
esnafların sıkıntı yaşamaya başlaması 
gerçeğinden yola çıkan FTSO Konaklama 
Meslek Komitesince başlatılan çalışmayla 
küçük otellerin ekonomiye kazandırılması 
hedefleniyor. Küçük otellerin iş yapmaya 
başlamasıyla turizm gelirlerinden tüm 
kesimlerin faydalanacağı düşüncesinde 
olan meslek komitesi üyelerince devam 
eden toplantılarda, çalışma programı 
oluşturularak, yapılacak çalışmaların 

konu başlıkları ile önceliği belirleniyor.
Üzerinde araştırma yapılacak konular 

arasında, küçük otellerin yenilenmesi için 
kredi ve teşviklerin araştırılması, bölgemi-
zdeki küçük otel ile yatak sayısının be-
lirlenmesi, villaların pazarlanmasının 
önüne geçilmesi, otellere tema 
kazandırılması ve birlikte pazarlanması 
gibi yöntemlerle küçük otellerin ekonomi-
ye kazandırılması gibi konular yer alıyor.

                        Sayfa 6- 7’de
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FTSO Haberler
İmtiyaz Sahibi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan

Sorumlu Müdür
Günay Özütok

Yazı İşleri
Özhan Çakıcı

Danışman - Mizampaj
Orhan Okutan
Yönetim Yeri

Taşyaka Mah. 144. Sk. No:119/1 
Fethiye- Muğla 

Tel: 0252 614 11 15- Faks :0252 614 57 91
www.fto.org.tr  -  www.ftso.org.tr

Basım
Teknofset Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti

5632 Sk. No:26 Çamdibi/ İzmir
Tel:0232 458 58 09- Faks:0232 458 54 04

Baskı Tarihi

FTSO Habelerde yayınlanan yazı ve 
makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. FTSO’nun görüşlerini içermez. Yazı 
ve haberler kaynak belirtilerek kısmen 
yada tamamen kullanılabilir.
FTSO Haberler aylık olarak yayınlanır.
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FTSO Birimlerini Tanıttı

Toplantıya FTSO Meclis Başkanı 
Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, yönetim kurulu üyeleri, 
meclis üyeleri ile çeşitli organlara üye olan 
seçilmişler ile FTSO çalışanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının tüm 

Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası şu 
şekildedir:
•Fethiye’de sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamı oluşturmak,
•Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve yapıcı 
ilişkiler kurmak,
•Sürekli gelişen Oda sistemlerini kurarak ve 
işleterek, yenilikçi Oda refleksini kazanmak,
•Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal 
mevzuata uygun hizmet vererek sürekli 
iyileşmeyi sağlamak.
Vizyon
İş yaşamını çeşitlendirerek ve geliştirerek, 
seçilmiş sektörlerde Fethiye’nin küresel 
ölçekte markalaşmasına öncülük eden kurum 
olmaktır.
Misyon
Üyelerine çözüm odaklı yaklaşımla ve çevik 
hizmet sunarak, paydaşlarıyla yapıcı ve kalıcı 
ilişkiler kurarak, yaratıcı düşünerek yenilikçi 
adımlar atarak, yatırımcılık - girişimcilik 
ortamını olgunlaştırarak, Fethiye’nin 
“sürdürülebilir rekabet gücü”nü destekleme-
ktir.
Değerler
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz;
Liderlik, Dürüstlük, İş Ahlakı, Stratejik 
Yönetim, Katılımcı Yönetim, Sürekli Gelişim, 
Kalite Kurumsallaşma, Güç Birliği ve 
Dayanışmadır. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve 
odanın işleyişinin anlatılarak oda birimlerinin seçilmişlere 
tanıtıldığı toplantı 3 Temmuz Çarşamba Günü saat 17.30’da 

Jiva Beach Club’ta yapıldı.

AÖF sınavları Fethiye’de yapılacak
Açık Öğretim Fakültesi 

sınavlarının Muğla merkezinin yanında 
Fethiye’de de yapılmasının sağlanması 
amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç 
verdi. Yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren 
sorun çözüldü ve sınavlar bundan 
sonra İlçemizde yapılacak. AKP Muğla 
Milletvekili Yüksel Özden ve Ali 
Boğa’nın toplanan imzalarla birlikte 
YÖK ve ÖSYM ile olan görüşmeleri so-
nucunda sınavların Fethiye’de yapılması 
kararı çıktı. 

FTSO, sınavların İlçemizde 
yapılması için destek vermiş, ilgili 
kurumlara görüş bildirerek, tale-
plerin doğru ve yerinde olduğu dile 
getirilmişti.

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının 
Muğla merkezi dışında Fethiye ilçesinde 
de yapılmasını sağlamak için başlatılan 
çalışmaların sonuç vererek sınavların 
İlçemizde de yapılması kararı tüm kesimlerde 
sevinç yarattı. 

 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi sınavlarının Muğla il merkezinin 
yanında Fethiye’de de yapılması için il-
çemizde dershane, oda ve siyasi partilerin 
destek verdiği geniş çaplı imza kampanyası 
başlatılmıştı. AKP Muğla Milletvekili Yüksel 
Özden ve Ali Boğa’nın toplanan imzalarla 
birlikte YÖK ve ÖSYM ile olan görüşmeleri 
sonucunda sınavların Fethiye’de yapılmasının 
önü açıldı. 

İlçemizde, Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesinde okuyan yaklaşık 3 
bin öğrenci sınavlara Fethiye’de girebilecek. 
Dalaman ve Ortaca’da ki öğrencilerin de sınav 
için Fethiye’yi tercih etme imkanı bulunuyor. 
AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa konuyla 
ilgili açıklamasında; ‘Sadece Fethiye’de 3 bin 
civarında açık öğretim öğrencisi var. Çevre 
ilçeleri de hesaba kattığınızda bu rakam daha 
da artıyor. Bu kadar insanımızın her sınav 
haftasında aynı çileyi çekmesine gönlümüz 
razı olamazdı. Bu kadar yol, konaklama stresi 
ile sınava girmek de zor. Bu koşturmaca içinde 
ne kadar verimli olabilirsiniz? Bu karar birçok 
insanımızı rahatlatmıştır’ dedi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan dershaneler, siyasi partiler ve çeşitli 
odalarla birlikte fırsat buldukları her plat-
formda sorunu dile getirdiklerini ve alınan 
sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı  Akif Arıcan, 
Fethiye ve çevresinde bulunan yaklaşık 3 bin 
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakül-
tesi öğrencisinin her sınavda Muğla’ya gidip 
gelmek zorunda kalmaları nedeniyle mağdur 

olduklarını dile getirerek, sınavların Fethiye’de 
yapılması gerektiğini dile getirmişti. Arıcan, 
sınavların ilçemizde yapılması halinde sınava 
giren kitlenin hem zaman kaybından, hem 

Muğla’ya gitme nedeniyle oluşan ekonomik 
kayıptan, hem de yorgunlukla girilen sınavda 
yaşanan verimsizliklerden kurtulacağını 
vurgulamıştı.

organların çalışmalarını birlik beraberlik 
içinde yürüttüğünü belirterek “Üyelerimi-
zin, şehrimizin ticaretinin gelişmesi için 
çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Bu çerçe-
vede üzerimize düşen görevleri yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan 2005 yılında 
5 personelle çalışan  FTSO’nun bugün 
20 ye yakın personeli ile 5 yıldızlı 
oda konumuna geldiğini hatırlatarak 
“Oda çalışmalarımızda üyelerimize 
daha iyi hizmet vermek için mücadele 
ederken şehrimizin ekonomik ve sosyal 
gelişimine katkıda bulunacak olan pro-
jeleri de gerçekleştirmek için çaba sarf 
ediyoruz. Fethiye’nin cazibesini artıracak, 
bir marka değeri oluşturacak Babadağ 
teleferik projesi devam ediyor. Yıllardır 
fakülte açılması hayalimiz vardı. Öncülük 
ettiğimiz çalışmalarla Fethiye’ye 4 yıllık 
bir fakülte kazandırıyoruz. Muğla Üni-
versitesine bağlı Fethiye İşletme Fakül-
tesinin açılması için mücadele ediyoruz. 
Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımıza 
sahip çıkarsak çözülmemesi için hiçbir 
sebep yoktur” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
yaklaşık 1,5 saat süren sunumunda, 
odanın yasal yapısı, organları, organların 
işleyişi ve organların arasındaki iş bölümü 
konularında bilgiler verdi. Konuları 
örneklerle  anlatan Füsun Şahin’in 
açıklamaları, çeşitli konularda yapılan 
farklı yorumlara da son vermiş oldu. 

FTSO birimlerinin tanıtıldığı 
bölümde, FTSO personeli tek tek kend-
ilerini tanıtarak, slayt eşliğinde yaptıkları 
işler hakkında bilgi verdiler. 

Sunumların ardından yemeğe 
geçildi ve toplantı saat 22:00’de sona 
erdi. 

Osman Çıralı

Akif Arıcan

FTSO’dan Gıda Yardımı

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından her yıl olduğu gibi 
ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak 
yapılan gıda yardımı bu yılda de-
vam etti. Hazırlanan 808 adet gıda 
paketi Ramazan ayı içerisinde FTSO 
çalışanları tarafından muhtarların 
yardımıyla ailelere ulaştırıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 
yapılan çalışmada hazırlanan 808 gıda pa-
keti, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıldı. 

İçinde temel gıda maddelerinin 
bulunduğu paketler, Fethiye Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Müdürlüğü, mahalle muhtarları, köy 
muhtarları ve FTSO tarafından belirlenen 

ihtiyaç sahiplerine FTSO çalışanlarınca 
kapı kapı dolaşılarak ulaştırıldı. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak so-
syal sorumluluk projeleri çerçevesinde 
ramazan ayı içerisinde her yıl yapılan 
gıda yardımlarının bu sene de yapıldığını 
belirterek, gıda yardımlarının tespit 
edilen ailelere bizzat FTSO çalışanlarınca 
ulaştırıldığını söyledi.  Ramazan ayında 
paylaşma ve yardımlaşma duygularının en 
üst seviyeye çıktığını belirten Akif Arıcan, 
“Bereketi ile gelen bu ayda biz de yardıma 
ihtiyacı olan ailelerin yanında olmak iste-
dik. Hazırladığımız gıda paketlerini, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü 
ve muhtarlarımızla birlikte belirlediğimiz 
Fethiye merkez ve çevre köylerindeki 
ailelere ulaştırdık” dedi.
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Baltık ülkeleriyle bağ kuruluyor

Baltık Türk İş Forumunun 
Muğla’nın hangi ilçesinde yapılacağı, 
hangi tarihte ve forumun Türkiye’deki 
ana koordine merkezinin neresi 
olacağının  belirlenmesi konularının ele 
alındığı Baltık- Türk İş Forumu hazırlık 
toplantısına FTSO Meclis Başkanı Osman 
Çıralı, FTSO Başkanı Akif Arıcan, Marma-
ris Ticaret Odası Başkanı Mustafa Baysal, 
Ali Kansu, Mustafa Kodaman, Bodrum 
Ticaret Odasından İbrahim Akaya, Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odasından Mustafa Er-
can, Mehmet Dişçigil, Milas Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Fethiye 
Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, 
Marmaris Deniz Ticaret Odasından Ercan 

Güneştutar, Muğla 
Ticaret Borsasından 
Turgut Tokmak, 
Baltık Türk Ticaret 
Birliği Türkiye 
sorumlusu Ayhan 
Güven ve Baltık Türk 
Ticaret Birliği kurucu 
Başkanı İsmail Uğur 
Litvanya’dan internet 
aracılığıyla katıldı. 

11 Temmuz 
Perşembe Günü saat 
14.00’de FTSO Meğri 
toplantı salonunda 

başlayan toplantıda BTTA’dan Ayhan 
Güven Baltık ülkeleri olarak adlandırılan 
Litvanya, Letonya ve Estonya ülkelerinin 
ticareti, üretimleri, ithalat ve ihracatları 
hakkında bilgiler sundu. Ayhan Güven 
açıklamasında Baltık ülkelerinde Muğlalı 
işadamlarını hangi fırsatların beklediği, 
hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği, 
hangi alanlarda ticaret yapılabileceği 
konusunda kısa bilgiler verdi. Baltık 
ülkeleri ile turizm konusunda ciddi 
ilişkilere gidilebileceği tahmin ediliyor. 
Baltık ülkelerinden yılda yaklaşık 150 bin 
civarında turist geliyor. Gelenlerin büyük 
çoğunluğunun Antalya’ya gittiği edinilen 

bilgiler arasında. 
Baltık Türk Ticaret Birliğinin 

geçmişteki faaliyetleri hakkında da 
bilgilerin verildiği toplantıda, 31 Ekim- 
1 Kasım tarihinde yapılacak Baltık 
Türk İş Forumunda Baltık Ülkeleri ile 
Türkiye arasındaki ticaret hacminin 
geliştirilmesi, ortak projeler üretilmesi, 
şirketler arasında birebir görüşmelerin 
yapılması sonucunda karşılıklı ticar-
et anlaşmalarının imzalanmasının 
hedeflendiği belirtildi. Toplantıda 
konuşan FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
İstanbul’da yapılan Baltık Türk İş Fo-
rumu toplantısının Muğla’da yapılması 
kararının çıktığını hatırlatarak, “Forum 
için gelenlere bölgemizi iyi bir şekilde 
tanıtmanın yanında, Baltık ülkeleri ile ti-
cari ilişkilerimizi başlatmayı amaçlıyoruz. 
Bölgemiz için ciddi ekonomik fırsatlar 
yaratılabilir” dedi.

Toplantıda, yapılacak forumda 
Baltık ülkelerinin ticaret odaları ile 
Muğla ticaret odalarının buluşturulması 
gerektiği belirtilerek, adımların bu 
doğrultuda atılması isteği dile getirildi. 

Forum öncesi bölgemiz ile Baltık 
ülkeleri arasında hangi sektörler arasında 
ticaret yapılabileceği, hangi ürün ve sek-
törlerle işbirliğine gidileceğinin önceden 
belirlenmesi istendi. Ticaret odalarının 
belirlediği sektörler Baltık Türk Ticaret 
Birliğine iletilecek. 

Sekreteryanın kısa adı DEİK olan 
Dış Ekonomi İlişkiler Kurumu tarafından 
yürütülmesinin daha uygun olduğu 
görüşü kabul gördü. Toplantıya katılan 
oda yöneticilerinin ortak kararına göre 
Baltık Türk İş Forumunun 31 Ekim- 1 
kasım tarihlerinde Sargerme Hilton 
otelde yapılmasının zamanın kullanılması 
açısından forumu zenginleştireceği 
gerekçesiyle uygun bulunarak karara 
bağlandı. Baltık ülkelerinden ticaret 
odalarının çoğunlukta olduğu 60- 70 
kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor.

FTSO tarafından uygula-
nan Kalite Yönetim Sistemi 
gereği yapılan denetimlerde 
FTSO’nın çalışmalarını 
başarıyla yürüttüğü belirlendi.

9 Temmuz saat 17.30’da  FTSO 
Yönetim Kuruluna yapılan sunumda 
çalışmaların Kalite Yönetim Sistemine 
uygunluğu gözden geçirildi. Toplantıya 
Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Başkan yardımcısı Burhanettin 
Tuna ve Yönetim Kurulu üyelerinden 
Ömer Eriz, Selamettin Yılmaz, Adnan 
Bakırcı, Ahmet Gürsu Özdemir ve Say-
man Üye Uğur Çaçaron katıldı. Su-
numu Genel Sekreter Füsun Şahin ve 
Kalite Temsilcisi Aysun Şanlısoy yaptı.

Kalite Yönetim Sistemi 
kapsamında Yönetim Kurulu Üyeler-
ince FTSO’da yapılan işler her yıl 
iki kez rakamlara dökülmüş haliyle 
detaylı olarak inceleniyor.

İncelenen konular arasında 
yılın ilk beş ayında alınan öneri, 
dilek ve şikayetlerin verileri, yapılan 
eğitimlerim değerlendirmeleri, kalite 
hedeflerinin vizyon, misyon değerler 
ile uygunluğu, mart- mayıs ayları 
arası yapılan kalite denetçisinin 
iç tetkik hakkında raporunun 
gözden geçirilmesi, ocak- mayıs 
ayları arasında gerçekleşen satın 
almalarla ilgili olarak tedarikçilerin 
değerlendirme verileri, 2012 yılı 
aralık ayında yapılan gözden geçirme 
kararlarının gerçekleşme durumunun 
değerlendirilmesi, 2013 yılı hedefler-
inin gözden geçirilmesi yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan 
açıklamada, gözden geçirme 
toplantılarının FTSO’nun uygulam-

akta olduğu Kalite Yönetim Sis-
temi gereğince tanımlanmış işler 
ve süreçleri  ele aldığı belirtilerek, 
“Odayı daha ileri bir noktaya taşımak 
amacıyla belirlenen hedefleri, he-
deflerin gerçekleşme oranlarını ve 
işleyen sistemde yaşanan sıkıntıları 

ortaya çıkarıp yönetime odayı daha 
verimli yönetmek için karar almasında 
yardımcı oluyor” denildi. Bu tür  
toplantılar kalite yönetim sistemi 
uygulayan kurumlarda  röntgen çek-
mek olarak tanımlanıyor.

FTSO çalışmalarını başarıyla yürütüyor

31- ekim 1 kasım tarihleri arasında Sarıgerme Hilton otelde 
yapılması kararı alınan Baltık- Türk İş Forumu Koordinasyon toplantısı 
11 Temmuz Perşembe Günü  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev 
sahipliğinde yapıldı.

Baltık ülkelerinin ticaret odaları ile Muğla ticaret odalarının 
katılacağı İş Forumu Toplantısında, Baltık ülkeleriyle ticaret bağının 
kurulması kadar, Baltıklı tatilcilerin de bölgemize gelmesi için çaba sarf 
edilecek.

4 Temmuz tarihinde kısa adı BTTA olan Baltık Türk Ticaret Birliği 
tarafından İstanbul’da yapılan ve FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın katıldığı 
Baltık-Türk İş Forumu hazırlık toplantısında kararlaştırılan gündem mad-
delerinden biri de 2013 yılında yapılacak 1. Baltık-Türk İş Forumu or-
ganizasyonunun Muğla bölgesinde gerçekleştirilmesiydi. İş Forumunun 
ikincisi gelecek yıl Antalya’da yapılacak.

FTSO İftarda bir araya geldi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ramazan ayında gelenek-
sel hale getirilen iftar yemeği bu sene 24 Temmuz Çarşamba akşamı, Tir-
yaki Butik Otel bünyesinde faaliyet gösteren Kolçuoğlu Restoranda yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası geleneksel iftar yemeğine FTSO Mec-
lis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Meclis Üyeleri 
ile Oda Personeli katıldı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen FTSO gele-
neksel iftar yemeği sıcak sohbet ile noktalandı.
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Turizmin başladığı ilk yıllarda 
veya hemen sonra yapılmış, 
yapıldıkları yıllarda bölgeye 

gelen tatilcilerin ihtiyacını karşılayan oteller, 
günümüzde bu ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzakta kaldı. Otellerin yenilenmesi ihtiyacı; 
mefruşatını yenilemenin dışında odalarından 
banyolarına kadar tüm binanın yenilenmesi 
anlamına geliyor. 

Bu odaların büyütülerek oda sayısının 
düşürülmesine kadar geliştirilebilir. Daha geniş 
ve ferah odalar, daha geniş ve rahat banyolar 
artık olmazsa olmazlar arasında. Yenilemede 
göz önünde tutulacak kriterler arasında ortak 
kullanım alanlarının yeniden planlanması da 
bulunuyor.

KOBİ niteliğindeki küçük oteller, 
mevcut durumda ya pazarlanamıyor ya da çok 
ucuza pazarlanabiliyor. Geçmişte doluluklarıyla 
göz dolduran, çarşıya pazara can veren küçük 
otellerin can çekişmesi, turistik çarşılardaki es-
naflara da büyük sıkıntı yaşatıyor. Küçük oteller 
için turizm sezonu 1- 2 ay ile sınırlı. Bu du-
rumda para kazanmayı bırakın neredeyse günü 
bile kurtaramıyorlar. Kazanamayan işletmeler 
nitelikli eleman çalıştıramıyor. Hizmet kalites-
inin düşmesi küçük otellere olan talebi daha da 
düşürüyor.

Bir gelen ya aynı otele gelmiyor yada 
bölgeyi terk ediyor. Bu durum bölge turizmine 
de olumsuz etkiliyor. Bölge turizmine olum-
suz etkisi sadece odaların kötülüğü ve hizmet 
kalitesinin düşüklüğüyle sınırlı değil. Ucuz 
imajını yapıştıran en önemli halkalar arasında 
gösteriliyor.

Küçük otellerin boş kalması çarşı ve 
pazara gelen hareketi de olumsuz etkiliyor. 
Bölgeye gelen tatilci sayısının arttığı söylense 
de her şey dahil sistemde gelip kalanların bölge 
esnafına hiçbir katkısı bulunmuyor. Diğer bir 
deyişle “Ha Türkiye’de kalmış ha Yunanistan’da 
gelip gidenlerin haberleri bile olmuyor”. 

Bölgemizdeki küçük otellerin büyük 
çoğunluğunu turizmin gelişmeye başladığı 
yıllarda, özellikle İngiliz seyahat acentelerinin 
teşvikiyle, arazi sahiplerine yaptırılan oteller 
oluşturuyor Basit odalar, havuz ve küçük bir 
bar ve restorandan oluşuyorlar. Zamanında ci-
ddi kazançlar sağlayan oteller, artık neredeyse 
miadını doldurmak üzere. 

1990’lı yılların ortasından itibaren 
artmaya başlayan büyük işletmeler ned-
eniyle küçük oteller için sıkıntılı dönemler 
başladı. Talep ihtiyaçların daha iyi bir şekilde 
karşılanabildiği büyük işletmelere kaydı. 

Yapıldıkları dönemde bölgenin önemli 
yatırımları olan oteller, artık niteliksiz küçük 
işletmeler olarak anılmaya başladı. 

Çevresel sorunlar önlenemiyor
Otellerden çıkan turist, oteline mutlu 

dönmüyor. Ya yolları bozuk, ya da çarşıda 
pazarda hanutçuluk, taciz, kalitesizlik ve 
aldatılma gibi eylemler nedeniyle yaşadığı 
rahatsızlıklar sorun olmaya başlıyor. Her yıl 
geldiklerinde çarşı ve pazarın inşaat şantiyesi 
halinde olması da büyük bir olumsuzluk olarak 
gösteriliyor.  İnşaat yasaklarını uygulayacak 
kurumların inşaat yapmaları ise ayrı bir ironi 
olarak karşımıza çıkarken, bu durum tatilciler 
için tatil tercihlerinde başka merkezlere yön-
lenmede önemli bir etken olarak gösteriliyor.

Çarşılar cazibe merkezi konumuna 
gelemeyince her şey dahil sistemde gelenlerin 
şehirlere çıkmalarını sağlayacak nedenler de 
ortadan kalkıyor. 

Özellikle Hisarönü ve Ovacık’ta 
yaşanan gürültü kirliliği, tabela ve binaların 
oluşturduğu görüntü kirliliği, kanalizasyonun 
olmaması nedeniyle oluşan pis kokular gün 
boyu tatilcilere çile çektiriyor. Bir çok otelci 
ve restorancı bu pis kokular arasında yemek 
satarak ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Bu tür sorunları yaşayan tatilciler ise 
gelecek yılları düşündüğünde, tatil tercihleri 
arasından bölgemizi çıkartmaktan başka çare 
göremiyorlar.  

FTSO Konaklama Meslek Komitesince 
başlatılan çalışmayla küçük otellerin ekonomi-
ye kazandırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili 
olarak devam eden toplantılarda, çalışma 
programı oluşturularak, yapılacak çalışmaların 
konu başlıkları ile önceliği belirleniyor.

FTSO Konaklama Meslek Komitesi 
Başkanı Ali Konakçı, üyeler Günay Özütok, 
Tayfun Budak, Ruhi Özgün ve İlkay Tu-
gay Motel Meride bir araya gelerek devam 

eden çalışmayı gözden geçirdiler. Üzerinde 
araştırma yapılacak konular arasında, kredi ve 
teşviklerin araştırılması, bölgemizdeki küçük 
otel ile yatak sayısının belirlenmesi, villaların 
pazarlanmasının önüne geçilmesi, otellerin 
ekonomiye kazandırılmasının yolları gibi konu-
lar yer alıyor.

Küçük otellerin cazip hale getirilm-
esi için yapılan değerlendirme toplantısında 
görüşlerini dile getiren FTSO Konaklama 
Komitesi üyeleri, KOBi niteliğindeki küçük 
otellerin canlandırılmasıyla, her şey dahil satan 
büyük otellerdeki gelirin tek elde toplanmasına 
karşı, turizmde gelirin tabana yayılarak tüm 
esnafların bundan pay alacağı görüşünde 
birleşiyorlar.

Master plan yapılmalı
Bölgemizin master planının 

yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren 
FTSO Konaklama Meslek Komitesi başkanı Ali 
Konakçı, “Tüm otelciler oda kahvaltı sat-
mak ister ancak ne çevre koşulları buna izin 
veriyor nede acenteler.  Buraya yıl boyu ciddi 
sayıda turist getiren acenteler her şey dahil 
sisteme geçmeleri için otelcilere ciddi şekilde 
baskı yapıyor. Belceğiz’deki otellerin büyük 
çoğunluğu her şey dahil çalışıyor. Her şey da-
hil satanlarda günü kurtarmaya çalışmaktan 
başka bir şey yapmıyor. 

Bölge olarak ileriye yönelik olarak mas-
ter planımız yok. Küçük oteller için zorunluluk 
olan yenilenme yapılamıyor. Yapılacak olsa 
bile yatırımın ne kadar zamanda geri döneceği 
bilinmiyor. Dolayısıyla riske girilemiyor. Ül-
kemizde turizm sektörü pamuk ipliğine bağlı 
gibi. En küçük olayda direk etkileniyor” dedi.

Önünü göremeyen turizmci 
yatırım yapamıyor

Bölgenin envanterinin çıkarılmasının 
önemine de değinen FTSO Konaklama Meslek 
Komitesi üyesi Tayfun Budak “Küçük otellerin 
canlandırılması bölgemiz için bir zorunluluk 
gibi. Otellere yönelik olarak envanter çalışması 
yapılmalı. Büyük otellerin ve her şey dahilin 
cazibesine rağmen küçük oteller tercih edile-
biliyor. İnsanların güler yüzlü olmaları, sıcak 
ve samimi ilişkiye girmeleri aile işletmelerinin 
hala tercih edilmesine neden oluyor” dedi.

Ülke ve ilçemizde turizm politikası 
olmaması nedeniyle geleceği göremediklerini 
belirten Budak “Ben bırakın 2014’ü, 2013’ün 
ağustosunu göremiyorum. Bugün ay 27 Tem-
muz. Ben ağustosu eylülü göremezken 2014 
yılı turizm sezonunu nasıl görüp hazırlık 
yapacağım.  Öbür taraftan yönetimlerde, kurum 
ve kuruluşlarda 2014 için bir eylem planı var 
mı?  Yok. Yerel yönetimler para gelmiyor diye bir 
şey yapmıyor. Turizm Bakanlığı “Ben dünyadaki 
turizm pastasından büyük oranda pay almak 
istiyorum yada istemiyorum” diyecek ve ona 

göre çalışacak. Turizm politikasını belirleyecek.  
Ayrıca biz ilçe olarak turizm yapacak mıyız, 
yapmayacak mıyız? Bunun kararını vermeliyiz. 
Turizm beldesiyiz diyorsak, planı programı buna 
göre belirlemeliyiz” dedi.

Villa problemi çözülmeli
Küçük otellerin yaşadığı sıkıntılar 

arasında villaların haksız rekabetinin 
geldiğini de belirten komite üyesi İlkay 
Tugay “Konut olarak yapılan villalar otel gibi 
pazarlanmaktadır. Biz vergimizi veriyoruz, 
yasanın getirdiği her türlü gerekliliği yerine 
getiriyoruz.  Ama yanı başımızdaki villalar 
kuralsızca çalışabiliyor.  Maliye özel mülk 
diye giremiyor. Hiçbir şeyini kontrol edemi-
yorsunuz. Küçük otellerin alternatifi büyük 
oteller değil villalardır. Bu sorun yıllardır 
çözülemedi.  İşleri her geçen gün kötüye giden 
küçük oteller çözülemeyen sorunlar nedeni-
yle otelini yenileyip günün şartlarına uygun 
hale getiremiyor.  Yenilemiş olsa yatırdığı para 
geriye ne kadar sürede dönecek?  Yaşanan 
sorunlar çözülemediği için bunları bilemi-
yorsunuz.  Dolayısıyla cesaret edip yatırım da 
yapılamıyor” dedi.

Küçük otelleri ekonomiye 
kazandırmalıyız

Küçük otellerin gelişmesiyle esnafında 

kazanacağını belirten Konaklama Meslek 
Komitesi üyesi Günay Özütok, “Küçük oteller 
oda kahvaltı çalıştığı için tatilciler otelde fazla 
zaman geçiremez. Çarşıda pazarda, plajda 
gün boyu az ya da çok para harcarlar. Gelirden 
bölge esnafının hepsi pay alır. Bu nedenle 
küçük otellerde doluluk yaşanınca tüm esnaf 
mutlu olur.  Geçmişte tüm küçük otel ve 
pansiyonlarda doluluk yaşandığında durum 
böyleydi.  Şimdi turizm, daha çok turistin otele 
kapandığı bir şekle girdi. Ya da bölgemize ge-
len tatilciler bu kitlelerden oluşuyor.  Çarşıda 
gezen, insanlarla sohbet etmekten mutlu-
luk duyan bir tatilci profilinden, otellerden 
çıkmayan bir turist profiline geldik” dedi.  

Çevresel sorunlar sadece 15- 20 
otelcinin sorunu değil

Turizmden pay alamayanların turizmi 
benimsemediğini, toplum benimsemeyince 
yerel yöneticilerin de olumsuzlukları sadece 
otelcilerin sorunu olarak görmesiyle sorunların 
yıllardır çözülemediğini belirten Günay özütok 
“Tatilciler otellere bağımlı kaldığı için sektör 
gelişemiyor. Sektör çalışanları bile gelecek 
göremedikleri için başka sektörlere yöneli-
yorlar.  Turizm sektöründen beslenemeyen-
lerin sektörü benimsememesi, çevreye karşı 
duyarsızlığı, duyarsızlık da kirliliği beraberinde 
getiriyor. Bu sorun zincirleme olarak büyüyor 
ve kaosa dönüşüyor. Toplum sahip çıkmayınca 
yöneticiler de sahip çıkmıyor. Belediye ben oyla 

geldim deyip idare etme yoluna gidiyor. Deniz 
kirliliği, çevre kirliliği, pis kokular sadece 15- 
20 otelcinin sorunu olarak görülüyor.  Otelciler 
para kazanacak diye neden diğerlerini karşıma 
alayım diye düşünen yerel yöneticilerimiz 
var. Bunun için turizm sezonunda inşaatlar 
devam ediyor, yollarımız kazılıyor, çöpler-
imiz toplanmıyor, her yer foseptik kokuyor. 
Dolayısıyla çevre politikamız hiç oluşmuyor. 
Bu şartlarda hangi cesaretle geleceğe yönelik 
olarak nasıl plan yapıp otelimizi yenileyeceğiz?  
Karamsarlığa düşünce de doğal olarak otellerin 
yenilenmesi cesareti de ortadan kalkıyor. Her 
kesimde olduğu gibi günü kurtarmak için çaba 
sarf ediliyor. Bölgemizin eski canlı günler-
ine tekrar dönmesi için turizm sektörünün 
KOBİ’leri niteliğinde olan küçük otellerin 
yeniden ekonomiye kazandırılmasının yollarını 
bulmalıyız” dedi. 

Yaşanan bu karmaşada neredeyse işini 
doğru yapanın cezalandırıldığı bir sisteme 
gelindiğini belirten Özütok, “Otelcilerin en 
büyük sorunu çevresel sorunlar. Bölge turizmi 
mutlaka planlanmalı. Bir eksene oturtulmalı. 
Kimin neyi ne kadar yapabileceği belli olmalı. 
Herkes her şeyi yapabilme özgürlüğünü 
kendinde bulamamalı. Bu sayede turizm adına 
yapılan saçmalıklara dur denebilir” dedi. 

FTSO Konaklama Meslek Komitesince 
yapılması gereken çalışmalardan bazı başlıklar 
şöyle; Yaklaşan yerel seçimlerde Fethiye 
Belediyesinin turizm birimi kurulmalı, aday-
lardan bunun kurulması için çalışma yapılması 
istenmesi

Otellerin yenilenmesi için devletten 
alınabilecek teşviklerin araştırılması

Villaların otel gibi çalışmalarının 
önüne geçilmesi için çalışma yapılması

Yerel ve genel turizm politikalarının 
oluşturulması

Bölgemiz için yenilenecek oteller yada 
yeni yapılacak tesisler için bölgemizin özel-
liklerini içeren bir mimari yapı belirlenmesi 

“Küçük otelleri canlandırmalıyız”

Otellerin yenilenmesi gündeme geldiğinde, otelci hep kaygılı. 
Yaşanan çevresel sorunlar nedeniyle önünü göremeyen, gelecek yıllarda 
sorunlar çözülür ve turist çarşıdan otele mutlu döner diye düşünemeyen 
otelciler, borçlanarak otelini yenilemekten de korkar durumdalar. 

Küçük otellerin bu duruma gelmesinin nedenleri tatilcilerin 
ihtiyaçlarındaki değişim ve büyük otellerin yapılmasıyla sınırlı değil. 
Çevresel sorunlar da en az yeniden yapılanamama sorunu kadar yer 
tutuyor. 

Kimileri yabancılara satılmak 
yada kiraya verilmek üzere aparta 
döndürüldü, ya da çok ucuza 
bile pazarlanamaz hale geldi. 
Fethiye’den, Ovacık üzerinden 
Ölüdeniz’e giderken yol kenarında 
görülen boş oda tabelaları, yüksek 
yada düşük sezona aldırmadan yol 
kenarını süslüyor. 

Çağın gerisinde kalan küçük 
oteller, ancak çağın gereksinim-
lerini karşılayan yenilenmeyle 
ekonomiye kazandırılabilir. 
Ekonomiye kazandırılmaları 
hem şu anda ciddi sıkıntı yaşayan 
küçük otelcilerin durumunu iyi 
bir noktaya taşırken, hem de bölge 
esnaflarının yeniden hareketli 
günlerine kavuşmalarını sağlar. 
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Bölge turizminin gelişmesinin 
yanında alım gücü yüksek turist 
gelmesi için de çaba sarf eden 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, FTSO 
meslek komitelerince belirlenen 
İlçemizin sorunları ve çözüm öner-
ileri hakkında hazırlanan kitapçığı, 
MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ile 
birlikte makamında görüştüğü Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Özgür Özaslan’a teslim etti.

Ziyarette, bölgemize gelen turist 
sayısında düşüş yaşanmamasına karşı, 
gelirlerde düşüş yaşandığını belirten 
Akif Arıcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Özgür Özaslan ile bölgemize 
alım gücü yüksek turistin gelmesi için 
atılması gereken adımlar hakkında görüş 
alış verişinde bulundu. Özgür Özarslan, 
projeyle gelinmesi halinde destek 
vereceklerini dile getirdi.

Kaliteli turist çekebilmek için kaliteli 
çevre ve altyapısına, beş yıldızlı ve butik 
otellere, beş yıldız otel yatırımcılarına ihti-
yaç olduğunu belirten Akif Arıcan, “Sahip 

olduğumuz doğal güzellikler turistleri tut-
mak için yeterli değil. Bu çevreye yakışan 
hizmetlerin de üretilmesi gerekir. Bunun 
için ciddi devlet desteğine ihtiyacımız var” 
dedi. 

300 pound ile Fethiye’de bir hafta ta-
til yapan turistin ne otelcilere ne de çevre 
esnafa faydasının olmadığını bu nedenle 
daha fazla harcama yapan turistlerin 
çekilmesi gerektiğini belirten Arıcan,  
yatırımcıların sıkıntılarının giderilmesi, 
körfezin temizliği, Özel Çevre Kurulu ile 
ilgili yapılabilecek düzenlemeler hakkında 
görüşlerini aktardı. 

Konuyla ilgili notlarını alan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür 
Özarslan, bakanlık olarak Fethiye Altyapı 
Birliği aracılığı ile bölgeye kaynak 
aktardıklarını ve aktarmaya devam 
edeceklerini söyledi.  Bakanlığa proje ile 
gelinmesi halinde, çok daha kolay destek 
verildiğini belirten Özgür Özarslan, 
Fethiye’nin ilgili birimlerinin bir araya 
gelip projeler üretmesi gerektiğini bu 
yol ile Turizm ve Kültür Bakanlığının 
desteklerinin daha etkin olabileceğini 
söyledi. Fethiye hakkında kendisine sunu-
lan raporu ilgili birimlere göndereceğini 
ve gerekli işlemlerin yapılacağını ifade 
etti. 

Sorunlar İlgili kurumlara iletiliyor

GTİ’den adalara yatırım
Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odasının da ortakları arasında yer 
aldığı kısa adı GTİ olan Gümrük ve 
Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin 
Olağanüstü Genel Kurulu TOBB İkiz 
Kuleleri’nde yapıldı. Genel Kurula 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan katıldı.

Olağanüstü Genel Kurul Yassıada ve 
Sivriada’da kültürel ve turizm amaçlı yatırım 
hizmetlerinin yapılması, işletilmesi ve 
devredilmesi amacıyla Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri Ticaret A.Ş ye yetki verilmesi 
amacı ile yapıldı.

2005 yılında, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı 
ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
Ticaret A.Ş (GTİ) “Yap-İşlet-Devret” modeli 
çerçevesinde sınır kapılarını modernize 
ediyor. “Yap-İşlet-Devret” modeli ile kara 

sınır kapılarının modernizasyonunun 
Türkiye’de ve Dünyada ilk ve tek uygulayıcısı 
olan GTİ, projelerine Türkiye’deki diğer 
sınır kapıları ile hız kazandırıyor.  Yolcuların 
her türlü ihtiyacına cevap vermekte olan 
yiyecek-içecek mekanları, bankalar, hediye-
lik eşya ve gümrüksüz satış mağazaları en 
modern şekilde yenilenip hizmete soku-
luyor. Yenileme kapsamında; idari ve ticari 
binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama 

hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, 
kantarlar, sosyal tesisler, TIR park alanları 
inşa ediliyor. X-ray araç tarama sistemleri, 
kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera 
ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle 
uygulanıyor. Bu çerçevede, GTİ tarafından 
sadece ticari alanlar işletilmekte olup, 
gümrük ve pasaport kontrolü gibi her türlü 
idari işlem ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Fetiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından uygulanmakta olan  
ISO 9001 -2008 Standartlar sis-
temine ek olarak kısa adı EFQM 
olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı 
Mükemmellik Modeline geçilm-
esi amacıyla başlayan çalışmalar 
kapsamında organize edilen 
eğitim çalışmaları tamamlandı.

11 Haziran tarihinde başlayan ve 
kısa adı KalDer olan Türkiye Kalite 
Derneği tarafından verilen eğitimlerin 
ikinci bölümü 1- 2 ve 8- 10 Temmuz 
tarihlerinde yapıldı. 

Kısa adı GEKA olan Güney Ege 
Kalkınma Ajansı tarafından destekle-
nen proje çerçevesinde  KalDer yet-

kili eğitimcileri tarafından FTSO oda 
personeli ve yöneticilerine sunulan 
eğitimler 3 farklı eğitici ile toplamda 8 
gün ve 64 saat sürdü. 

Eğitimlerin sonunda modeli uygu-
lama becerileri kazanmış olan FTSO 
çalışanları yıllar itibari ile artarak iler-
leyecek olan iyileştirme çalışmaları ile  
mükemmellik yoluna adım atacak.

İlk eğitimde “EFQM Mükemmel-
lik Modeli” tanıtılırken, ikincisinde 
“Problem Çözme Teknikleri” anlatılmış,  
üçüncü eğitimde ise KalDer’ gelen tecrü-
beli eğitimci Müjgan Kerman tarafından 
öğrenilen teknikler yardımı ile FTSO’da 
yaşanan sorunlar tespit edilerek analiz 
edilmişti.

Son olarak Yönetim Uzmanı Berker 
Telek tarafından verilen Stratejik 
Yönetim ve Süreç Yönetimi eğitimleri ile 

tamamlanan temel eğitimler ile FTSO 
öncelikle önümüzdeki dört yıl boyunca 
hedeflerini belirleyeceği Stratejik Planını 
hazırlayacak.

Mükemmellik modeliyle,  toplum, 
çevre, çalışanlara yönelik değerlerin 
yaratılması, kaynakların etkili 
kullanılması ve sürekli artan kalite hede-
fleniyor.  

Daha önce bazı sanayi odaları 
tarafından uygulanan Mükemmellik 
Modeli Türkiye’de ilk kez bir Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından  hayata geçirili-
yor.

Zaman ve maddi olarak yüksek mali-
yetli olan bu eğitimler Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası proje birimi tarafından 
hazırlanan ve GEKA tarafından kabul 
edilip desteklenen proje çerçevesinde 
gerçekleştirildi.

Mükemmellik Modeli Eğitimleri Sona Erdi

Oda ve borsalar iftarda buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı 365 Oda ve 
Borsanın başkanları, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
da katıldığı iftar yemeğinde bir 
araya geldi. 

İftar yemeğinde Fethiye Ticar-
et ve Sanayi Odası adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan yer 
aldı. İftar yemeği TOBB Hizmet 
Binasında 18 Temmuz’da verildi.

Yemek öncesinde bir konuşma 
yapan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile son yıllarda çok 
yakın bir mesai harcadıklarını 
vurguladı, “Türk özel sektörü ve 
camiamızı nasıl ileriye götürebiliriz 
diye projeler üretiyoruz. MERSİS 
Projesinin etkinleştirilmesi, lisanslı 
depoculuğun yaygınlaştırılması, 
ürün ihtisas borsasının kurulması 
konularında yakın zamanda önemli 

gelişmeleri sağlayacağız.  Diğer 
bir konu da, perakende kanu-
nunun çıkmasıdır. Kuralsızlığın 
hakim olduğu, üyelerimizin ciddi 
mağduriyet yaşadığı bu konuda 
inanıyoruz ki yeni dönemde hep 
beraber sonuç alacağız” diye 
konuştu.

Perakende ticaretin düzenlen-
mesine ilişkin bir kanun tasarı üz-
erinde çalıştıklarını belirten Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı 
da, “Dün ve bugün gazetelerde 
yer alan taslak tasarı, bizim 
Bakanlığımızın normal prosedür 
olarak servis yaptığı bir taslak 
değil. Nerden, nasıl temin etmişler 
bilmiyoruz ama oradan okuduğum 
kadarıyla kabul edilemeyecek 
birçok şey var. Bunları paydaşlarla 
görüşeceğiz, ondan sonra kamuoy-
uyla paylaşacağız. Bu alan düzen-
lenmeye muhtaç” dedi. 
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Tütün ve alkolde reklam yasakları

TAPDK satış belgesine sahip 
perakende yada açık alkollü içki 
satışı yapan işletmelerde reklam ve 
tanıtıma yönelik yasaklar yeniden 
düzenlendi. FTSO tarafından üye 
işletmelerin zarar görmesinin 
önlenmesi amacıyla konuyla ilgili 
olarak yapılan açıklamada dikkat 
edilecek hususlara yer verildi.

FTSO tarafından yapılan açıklamada 
dile getirilen konular şöyle: TAPDK “4250 
SAYILI KANUNLA GELEN REKLAM VE 
TANITIM YASAKLARI

TAPDK Satış Belgesine sahip Perak-
ende ya da Açık Alkollü İçki Satışı Yapılan 
İş Yerlerindeki Reklam ve Tanıtıma 
Yönelik yasaklarla ilgili yapılması gereken 
düzenlemelerle ilgili,

Bilindiği üzere 6487 sayılı Kanunla 
değişik 4250 sayılı Kanunun 6. Mad-
desinin 1. Fıkrasıyla reklam ve tanıtım 
yasakları düzenlenmiştir.

4250 sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesinde “Perakende ya da açık alkollü 
içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin 

birinci fıkrasına uygun hale getirilir.” hük-
müne yer verilmiştir.

Buna göre; işyeri tabelası hariç, işyeri 
dışında yer alan alkollü içkilerin reklam 
ve tanıtımına yönelik taşınır/taşınmaz 
her türlü materyal (totem, pano, led yazı, 
levha, dijital yazı, yönlendirici levha, 
balon, çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor 
harfler, neon reklam yazıları, vinly reklam-
lar, banner, billboard, ilan panosu, raket, 
postermatik, reklam panosu, megalight, 
megaboard, hareketli ya da yanıp sönen 
reklamlar, cam grafikler vb.) ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla 4250 sayılı Kanunda söz 
konusu hususlarla ilgili herhangi bir süre 
ön görülmemiş olması nedeniyle perak-
ende ya da alkollü içki satışı işyerlerinde 
kullanılan reklam unsurlarının uygun hale 
getirilmesi, aksi takdirde 4250 sayılı kanu-
nun “Cezalar” başlıklı 7. Maddesinin 1. 
Fıkrası (a) bendi uyarınca, yasaklara aykırı 
hareket edenlere ve işletme sahiplerine 
5.000.-TL’den 200.000.-TL’ye kadar idari 
para cezası verileceği hususunu bilgilerin-
ize sunarız.

Detaylı bilgiye http://www.tapdk.gov.
tr web sitesinden ulaşabilirsiniz”.

Odamız,  üyelerimizin müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faali-
yetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslekî disiplin, ahlâk ve 
dayanışmayı korumak amacıyla kurulmuş 
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  Bu ka-
psamda odamızın en temel amaçlarından 
birisi üyelerinin birbirleri ile ve tüketiciyle 
olan her türlü ticari ilişkisinde mesleki 
ahlak, disiplin ve dürüstlüğün hâkim 
olması için çalışmalar yapmaktır. Tüketiciyi 
yanıltan, ticari ilişkilerinde meslek ahlakına 
aykırı davrananlara, disiplin kurulları 
aracılığıyla çeşitli yaptırımlar uygulanmakta 
ve dürüst üyeleri korumaya  ve onların 
itibarını korumaya yönelik odamızca 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Böylece meslek onuruna veya meslek 
düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve 
davranışlarda bulunan, müşterisine karşı 
mesleki görevini yapmayan veya görevinin 
gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde 
davranmayan üyeler hakkında disiplin 
soruşturması, ihbar veya şikayet üzerine 
ya da fiil ve hallerin doğrudan öğrenilmesi 
halinde resen yönetim kurulu tarafından 
açılır. Yönetim kurulu, soruşturma açtığı 
dosyayı disiplin kuruluna iletir. Disiplin 
kurulu atadığı “soruşturmacı” marifeti ile 
disiplin soruşturmasına konu olan dosyayı 
araştırır, tahkik eder ve disiplin cezası veya 
para cezası teklifi varsa oda meclisine teklif 
eder. Başka bir ifade ile odalarda disiplin 
soruşturması yönetim kurulu ile başlar, 
disiplin kurulu araştırıp cezasını meclise 
teklif eder ve ceza meclis tarafından onanır 
veya reddedilir.  

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları 
ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve 
haller  şunlardır:

‼ Uyarma; mesleğin icrasında ve 
davranışlarında daha dikkatli davranması 
gerektiğinin ilgili üyeye bir yazıyla bildirilm-

esidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve 
haller şunlardır:

I. Meslek şeref ve haysiyetine uygun 
düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak,

II. Üyelik görev ve sorumlulukları ile 
ilgili yönetim kurulunca yapılan davet ve 
talebin gereğini mazeretsiz olarak yerine 
getirmemek,

III. Üyesi olduğu odanın, borsanın 
veya Birliğin itibarını zedeleyici sözler sarf 
etmek,

IV. Müşterisi veya iş sahipleri ile olan 
ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı 
davranışta bulunmak,

V. İlgili mevzuatta uyarma cezası ile 
cezalandırılması öngörülen fiil ve hallerde 
bulunmak.

‼ Kınama; mesleki tutum ve 
davranışlarında kusurlu sayıldığının ilgili 
üyeye bir yazıyla bildirilmesidir. Kınama 
cezasını gerektiren fiil ve haller ise 
şunlardır:

1) Üyesi olduğu odanın, borsanın 
veya Birliğin itibarını zedeleyici asılsız 
yayında veya eylem ve işlemde bulunmak,

2) Müşterisine veya iş sahiplerine 
karşı taahhütlerini  yerine getirmemek,

3) İş ilişkisinde bulunduğu kimseler 
hakkında haksız ithamda bulunmak,

4) Satışa arz olunan malların niteliği 
veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı 
beyanda bulunmak,

5) Nizami olmayan ölçü ve tartı 
aletlerini bilerek kullanmak,

6) Uyarma cezası alan üyenin, iki 
yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir 
davranışta bulunması, 

7) Organ seçimlerinin düzen içinde 
ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, 
hakimin ve/veya seçim sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymamak, 

8) Mal ve hizmetlere ilişkin azami 
fiyat tarifelerini bulundurulması gerekli ye-
rlerde bulundurmamak veya bu tarifelere 
uymamak

9) İlgili mevzuatta kınama cezası ile 
cezalandırılması öngörülen fiil ve hallerde 

bulunmak.
‼ Üyelikten geçici çıkarma; üyenin 

iki aydan az ve oniki aydan fazla süreli ol-
mamak üzere oda veya borsa üyeliğinden 
çıkarılmasıdır. Üyelikten geçici çıkarma 
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

1) Kınama cezası alan üyenin, beş 
yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir 
davranışta bulunması,

2) İlgili mevzuatta üyelikten geçici 
çıkarma cezası ile cezalandırılması öngörül-
en fiil ve hallerde bulunulması.

‼ Üyelikten uzun süreli çıkarma; 
üyenin kaydının üyesi bulunduğu oda veya 
borsadan beş yıl süre ile silinmesidir. Üye-
likten uzun süreli çıkarma cezasını gerek-
tiren fiil ve haller şunlardır: 

1) Üyelikten geçici çıkarma cezası 
alan üyenin, üç yıl içinde kınama cezasını 
gerektirecek yeni bir davranışta bulunması,

2) İlgili mevzuatta üyelikten uzun 
süreli çıkarma cezası ile cezalandırılması 
öngörülen fiil ve hallerde bulunulması.

Üyelere para cezası verilmesini gerek-
tiren fiil ve haller ise şunlardır: 

‼ Mevzuata uygun olarak kayıt ve 
tescil muamelelerini yaptırmamak veya 
tescil ve ilanı gerekli değişiklikleri bildirme-
mek, 

‼ Yetkili organlarca alınan kararlara 
riayet etmemek, 

‼ İmalatta, mal ve hizmet arzında 
sağlık kurallarına uymamak, ölçü ve tartı 
aletlerini hileli bir şekilde kullanmak, hileli, 
karışık veya standartlara aykırı ve kalitesiz 
mal imal etmek ve satmak. 

Yukarıda belirtilen fiil ve haller nedeni 
ile üyelere verilecek idari para cezaları, 
yıllık aidatlarının iki katı ile yıllık aidatlarının 
on katı arasında değişebilmektedir. 

Av. Ezgi Kullukçu
FTSO Hukuk Müşaviri

Oda Disiplin Kurulu’nun görevleri

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından yapılan açıklamada fırın, konak-
lama, restoran- bar, kafe- büfe ve günlük 
gezi teknelerinin azami fiyat tarifelerinin 
belirlendiği belirtilerek, ilgili konularda fiyat 
tarifesi almak isteyenlerin FTSO’na mü-
racaat etmeleri istendi. Konuyla ilgili olarak 
yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
“Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen 
Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerin-
in Duzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 
4. ve 5. maddeleri uyarınca, 20.06.2013 

tarih ve 2 sayılı Odamız Meclis kararıyla 
aşağıdaki odamız uyesi işyerlerinde 
kullanılmak uzere 2013 yılı azami fiyat 
tarifeleri belirlenmiştir. Soz konusu tarifel-
erden almak isteyen uyelerimizin odamıza 
muracaat etmesi onemle rica olunur.
 Fırın Azami Fiyat Tarifesi,
 Konaklama Azami Fiyat Tarifesi,
 Restaurant/Bar Azami Fiyat Tarifesi,
 Kafe/Bufe Azami Fiyat Tarifesi,
 Gunubirlik Gezi Tekneleri Azami Fiyat 
Tarifesi”

Azami Fiyat Tarifeleri Belirlendi

Orman ve Su işleri Bakanlığı  
Orman Genel Müdür Yardımcısı 
Recep Kaşan’ı makamında ziyaret 
eden FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
teleferik projesinin bakanlıktan 
beklenen görüş yazısı konusunda 
bilgi aldı.

Arıcan görüşmede Orman ve 
Su işleri Bakanlığı Orman Genel 
Müdür Yardımcısı Recep Kaşan’ın 
İl Müdürlüğü’nden gelecek yazıdan 
sonra Genel Müdürlükte işlerin 
en kısa sürede biteceğini dile 
getirdiğini söyledi.

19 Temmuz tarihinde Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun organ-
ize ettiği toplantılara davet edilen FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, bakanlıktan izinlerinin 
alınma süreci devam eden teleferik projesi 
hakkında, ilgili kurumlardan bilgi aldı. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan teleferik projes-
inin bakanlıktan beklenen görüş yazısı 
hakkında bilgi almak amacıyla Orman ve 
Su işleri Bakanlığı  Orman Genel Müdür 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SÖZ ALINDI
Yardımcısı Recep Kaşan’ı makamında 
ziyaret etti.

Teleferik projesi için son olarak 
beklenen Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
görüşü, Fethiye Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün Muğla İl Müdürlüğü’ne 
bildireceği görüş yazısı ile şekillenecek. 
Orman Genel Müdürlüğü’ne ulaşacak görüş 
yazsısı burada genel müdürlükçe verilecek 
karar ile sonlanacak. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
görüşmede, Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Recep Kaşan İl Müdürlüğünden 
gelecek yazıdan sonra genel müdürlükte 
işlerin en kısa sürede biteceğinin sözünü 
verdiğini söyledi.    

Orman ve Su işleri Bakanlığının 
vereceği görüşten sonra teleferik projes-
inde ihale aşamasına geçilmesi bekleniyor.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

www.fto.org.tr - ftso.org.tr        www.fethiyekariyer.com       www.innovativetourismfethiye.com

FTSO Haberler

Muğla Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Kadın 
Girişimciler Kurulu 

ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi işbirliğinde çalışmaları başlatılan 
“Muğla için 100 yılda 100 kadın” 
projesi kapsamında kente iz bırakan 
kadınlar bir kitapta toplanarak yeni 
kuşaklara tanıtılacak.

Projede adaylık sürecinin 
başlaması nedeniyle FTSO’nı ziyaret 
eden Muğla Kadın Girişimciler İl İcra 
Kurulu üyeleri FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, Yönetim kurulu üyeleri ve FTSO 
Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine 
çalışmalar hakkında bilgi verdiler. 

Fethiye’ye hizmet eden, emeği 
geçen kadınların da bulunarak tarih 
sayfalarında yer almalarını sağlayacak 
projeye FTSO Yöneticileri her konuda 
destek veriyor.

Muğla Kadın Girişimciler İl İcra 
Kurulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi işbirliğinde hayata geçirilecek olan 
“Muğla için 100 yılda 100 kadın” projes-
inin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın 
toplantısı FTSO Meğri Salonunda yapıldı. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu üyeleri Burhanettin Tuna Uğur 
Çaçaron, Ömer Eriz, KAGİK İl İcra Ku-
rulu Başkanı Sultan Yılmaz, İl İcra Kurulu 
üyeleri Mehtap Şeniz Tölek, Ayten Ar-
slan, FTSO KAGİK İlçe İcra Kurulu üyeleri 
Sibel Bayhan ve Esin Artun’un katıldığı 
toplantıda proje için yapılacak çalışmalar 
hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

“Muğla için 100 yılda 100 kadın” 
projesi için 1 Temmuz’da başlayan mü-
racaatlar 1 Ekim’de sona erecek. 

Muğla Kadın Girişimciler İl 
İcra Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz pro-
jenin Muğla Üniversitesi ile birlikte 
yürütüldüğünü belirterek Muğla’da iz 
bırakan kadınları bugüne ve geleceğe 
taşımayı amaçladıklarını dile get-
irdi. Projeye 1913-2013 yılları arasında 
Muğla’ya emek vermiş kadınların aday 
gösterildiğine işaret eden Sultan Yılmaz, 
şu bilgileri verdi: “Proje; Muğla yerelinde 
100 yıllık süreçte Muğla’ya emek veren, 
Muğla’nın adını duyuran kadınların 
silinmiş izlerini yada gizlenmiş konuların 
bu güne taşınmasını; Muğla’ya emek 
veren kadınlarla ilgili bilgilerin kategorize 
edilerek Kent tarihine, bugünkü ve gelecek 
kuşaklara belge oluşturmasını, ayrıca kadın 
tarihini gündemde tutan, kadın belleği 
oluşturan ve kente katkı sağlayanlara 
saygı ödevinin yerine getirilmesini 
amaçlamaktadır. Muğla’ya mesleki rolleri 
gereği hizmet veren ilk kadınlar, kamu 
ve özel kuruluşların ilk kadın yöneti-
cileri, Muğla halkı için bazı hizmetlerin 
gerçekleşmesinde ön ayak olan kadınlar, 
seçilmiş kadınlar, hayırsever olarak adını 
duyurmuş kadınlar, hizmet sektöründeki 
ilk kadınlar, sanat kültür ve spor alanında 
adını duyurmuş kadınlar, bilim alanında 
Muğla’nın adını duyurmuş kadınlar, 
kurtuluş savaşına katılmış kadınlar kitapta 
yer almak için aday olarak gösterilebilir.” 
dedi.

Proje kapsamında aday başvuru 
formu ve yönergelerin oluşturulduğuna 

işaret eden Sultan Yılmaz, “Başvuru formu 
odamızın internet sitesinde yayınlanıyor. 
Adaylık başvuruları 1 Ekim 2013 tarihinde 
bitecek. Aday önerileri ile formlar odamıza 
teslim edilebilir. Proje ile son 100 yıllık 
dönemde Muğla’ya emek veren, kentin 
adını duyuran kadınlar ve kadın belleği bir 
kitapta toplanacak. Bu eseri kitaplaştırarak 
Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Arıcan “Tam desteğiz”
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Akif Arıcan, kadın girişimcilerin 
sosyal hayatta daha çok yer alması için 
ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini be-
lirterek “Kadın Girişimciler Kurulu üyeler-
inin bu kadar güzel projelerle, çalışmalarla 
toplumun önüne çıkması çok sevindirici. 
KAGİK İl İcra Kurulu tarafından hazırlanan 
proje için elimizden gelen her türlü desteği 
vermeye hazırız. Projenin İlçemizin en 
ücra köşesinde duyurulması, toplumda iz 
bırakan kadınların ve çalışmalarının ortaya 
çıkarılması için gerekli çalışmaları Kadın 
Girişimciler İlçe İcra Kurulu üyelerimizle 
birlikte yürüteceğiz. Proje kapsamında 
Fethiye’ye hizmet eden, emeği geçen iz 
bırakmış kadınların bulunması konu-
sunda da yardımcı olacağız. Bu ayrıca 
bizim için de çok önemli. İlimize İlçemize 
emeği geçmiş, adını bile bilmediğimiz 
kadınlarımız var. Bu sayede onları da 
geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Proje kapsamında aday gösteri-
lecek isimler arasında eski Başbakanlardan 
Tansu Çiller, Türkiye’nin ve Muğla’nın İlk 
Kadın Valisi Lale Aytaman’ın yer aldığı 
öğrenildi.

100 yılın 100 kadını kitaplaşıyor


