
FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY

Ağustos 2012
Sayı -32

Kaymakam 
Bey Odamızı
Ziyaret Etti
 Fethiye Kaymakamı M. Ali 
Karatekeli 4 yıldır görev yaptığı 
Fethiye`ye veda ediyor. 
Samsun`a atanan Kaymakam 
Karatekeli Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan`a veda 
ziyaretinde bulundu. 



Bilindiği üzere, Türk lirasını ülkemizde ve lirası simgesinin tanıtılmasını, kullanımının 
dünyada anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yaygınlaştırılmasını ve simgenin kullanımı 
yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil hakkında vatandaşlarımızın en doğru ve 
edebilecek bir simge belirlenmiş ve Türk etkin şekilde bilgilendirilmesinin 
lirası simgesi, 1 Mart 2012 tarihinde sağlanmasını teminen  
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca internet sitesinde TL Simgesi" sayfası 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna yayımlanmıştır. İlgili üyelerimiz Türk Lirası 
duyurulmuştu. simgesini anılan adresten temin edebilirler.

TL simgesinin karakter kodlama 
tablolarına dahil edilmesi, işletim 
sistemlerince yapılacak yazılım 
güncellemelerinde yer alması ve farklı yazı 
tiplerine eklenmesi için ilgili uluslararası 
organizasyonlar nezdinde gerekli girişimler 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 
koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
Paramıza kazandırılan itibarın 
perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin 
artırılması açısından önem taşıyan Türk 

www.tcmb.gov.tr

TL SİMGESİNİ KULLANALIM

UMEM Beceri'10 Projesi 
bilgilendirme toplantısı 
28 Ağustos 2012 
tarihinde Fethiye 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda gerçekleşti. 
Toplantıya İl ve İlçe 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları temsilcileri, 
ilçemizde bulunan sivil 
toplum kuruluşları 
temsilcileri yanı sıra 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne bağlı 
meslek lisesi müdürleri 
katıldı. 
Muğla Çalışma ve İş 
Kurumu İl Şube Müdürü 
Müzeyyen Yıldırım 
İşkur tarafından açılan 

meslek kursları hakkında katılımcılara ayrıntılı  bilgi verdi ve katılımcıların kurslar hakkındaki 
sorularını yanıtladı.
Özellikle UMEM Beceri'10 Projesi kapsamında işsizlere yönelik meslek edindirme kurslarının 
açılması ve bu kursların ilçemizde nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda görüş alışverişinde 
bulunan katılımcılar, kursların yaygınlaştırılması halinde proje amacına ulaşacağından ilgili tüm 
kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevi yapacağı konusunda görüş bildirdiler.

UMEM MASAYA YATIRILDI



FAALİYETLERİMİZ BASINA ANLATILDI
Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın yerel 
ve ulusal basın 
mensuplarını aylık 
faaliyetleri ile ilgili 
bilgilendirmek üzere 
düzenli yaptığı 
toplantılar serisinde 
Ağustos Ayı toplantısı 
da gerçekleştirildi. 
Basın mensuplarına 
slayt eşliğinde aylık 
Oda faaliyetlerinin 
a n l a t ı l m a s ı  
sonrasında FTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan 
sorular üzerine 
Fethiye'de üniversite 
kurma çalışmaları ile 
ilgili son gelinen 
aşamayı basın 
mensupları ile 

paylaştı.
Başkan Arıcan özetle; "Fethiye'ye kurulacak olan Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi 
hakkında 2012-2013 Öğretim Yılı'nda öğrenci alımı konusunda Rektörümüze talepte 
bulunduk. Binamız ve akademisyenimiz olmadığı için ilçemizdeki yüksekokulların 
birisini fakülte olarak kullanmak istedik. 
Fakat geç kaldığımızı söylediler. Muğla'da 27 bin öğrenci bulunuyor. İlin ekonomisini 
üniversite ayakta tutmaktadır. Ormandan 1.700 dönümlük alan tahsis edildi” diyen 
Arıcan, “2013-2014 Öğretim Yılı için dekan ataması yapıldı. Öte yandan fakülte yapımı 
için Rektörümüz Prof. Dr. Mansur Harmandar başkanlığında Fethiye Yükseköğretim 
Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği kuruldu. 12 kişilik yönetim 
kurulumuz var. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve vatandaşlar bu 
proje sahip çıkmalı” şeklinde konuştu.

Basın mensupları ile paylaşılan aylık Oda 

faaliyetleri ana başlıkları ile  şu şekildedir:

Kaya'nın İmar Sorununa Çözüm Arıyoruz

Ramazan Yardım Paketleri Yerlerine Ulaştırıldı
GEKA'ya  Ev Sahipliği Yaptık
Üye Ziyaretleri Devam Etti
Orman Şehitlerinin Acısını Paylaştık
Ovacık'da Academy Ziyareti  
Geleneği Bozmadık.
Oda Personeli Bayramlaştı 
Gaziantep'teki Hain Saldırıyı Kınadık
Burs Başvuruları Başladı
Kaymakam Bey'i Uğurladık



 çalışmalar yürüteceğini kaydetti. 

KONUKLARIMIZI AĞIRLADIK

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'ndan konukları vardı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü 
Ahmet Yavaş,  Basın Müşaviri ve Başbakan 
Danışmanı Fatih Bayhan yerel yetkililerle 
birlikte  FTSO'ya gerçekleştirdikleri ziyarette 
Yönetim Kurulu Başkanımız Akif Arıcan 
tarafından kabul edildiler. 
Gerçekleşen ziyarette  söz sırası Fethiye'de 
turizm konusuna geldiğinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Basın Müşaviri ve Başbakan 
Danışmanı Fatih Bayhan ilçemizde 5 yıldızlı otel 
bulunmamasını yadırgadığını ifade etti.
Gerçekleşen görüşmede Kayaköy imar sorunu, 
Körfez kirliliği ve Babadağ ile ilgili de 
değerlendirmeler yapılırken, "Babadağ Hava  
Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin 
faaliyetlerinin daha iyi tanıtılması gerektiği 
görüşünde hemfikir olundu.  Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Basın Müşaviri  ve 
Başbakan Danışmanı Fatih Bayhan Fethiye'nin 
sorunlarının ilgililere ulaştırılması, çözüm 
arayışında hızlı adımlar atılması noktasında bir 
öneri getirdi. Bayhan önümüzdeki aylarda 
Bakanlık düzeyinde Genel Müdürlerle birlikte 
tanınmış ulusal köşe yazarları ve habercilerden 
bir grubun Fethiye'yi ziyareti noktasında 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ahmet Yavaş,  Basın Müşaviri ve Başbakan 

Danışmanı Fatih Bayhan ve yerel yetkililere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden FTSO 
Başkanı Akif Arıcan konuklarına hatıra olarak kahve fincan takımı ve Odayı tanıtıcı broşürler 
hediye etti.   



TAKOGRAF CİHAZLARI UYARISI
Malumları olduğu üzere yurt içi taşımacılık yapan tekrarlanması istenmektedir. Mevzuattaki bazı 
araçlarda kullanılan takograf cihazlarının muayene durumlar gerçekleştiğinde 2 yıl beklenmeden 
ve damgalama işlemleri ile ilgili usul ve esasların periyodik muayenenin tekrar yapılması 
belirlendiği “ Takograf Cihazları Muayene ve istenmektedir. 
Damgalama Yönetmeliği” 12.01.2012 Tarihli 4. 01.01.2014 tarihinden itibaren yeni tescil 
Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15.03.2012 edilecek araçlarda “dijital takograf” kullanımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. zorunlu hale gelmektedir. 
Bu kapsamda 15.03.2012 tarihi itibariyle karayolu 5. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 
taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu 15.03.2012 tarihinden 01.01.2014 tarihine kadar; 
olan takograf cihazlarının muayene ve damgalama dijital, analog ya da elektronik takografların 
işlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre yaptırılması montajı ve kullanımı isteğe bağlı bırakılmaktadır. 
zorunlu hale gelmiştir. 

6. 01.01.2014 tarihinden başlanarak, 1996 tarihinde 
Yeni Yönetmelikle düzenlenen bazı hususlar ve daha sonra piyasaya çıkan araçlardaki tüm 
şunlardır: elektronik ve analog takografların 5 yıl içinde 
1. Onaylanmış servisler dışındaki kişi ve “dijital takograflarla” değiştirilmesi hükme 
kurumların takograf cihazlarının; montaj, muayene, bağlanmaktadır. 
tamir, kalibrasyon, damgalama ve benzeri 7. Elektronik (yerli) takografların tamiri 
işlemlerini yapması, hatta cihazlarla ilgili en küçük yasaklanmakta, böylece bozulan elektronik 
bir işlem yapması kesin bir şekilde takografların yenilenmesi istenmektedir.
yasaklanmaktadır. Aksi davranışlar hakkında 

8. Piyasadaki takografların; kalibrasyon, mevzuat gereği ağır müeyyideler ön görülmektedir. 
damgalama, etiketleme ve muayene işlemleri 

2. Piyasadaki bütün takografların (analog, dijital, 15.03.2012 tarihi itibarı ile başlatılmaktadır. 
elektronik) damgalanması emredilmekte, 

Bu kapsamda takograf cihazlarının muayene ve Yönetmelikler gereği damgalanarak 
damgalama işlemlerinin ilgili kanun çerçevesinde etiketlenmeyen takografların araçlarda kullanılması 
yürütülmesi, olası mağduriyetleri önlemek yasaklanmaktadır. 
açısından önem arz etmekte olup, tüm üyelerimize 

3. Kalibrasyon, muayene, damga ve etiketleme önemle duyurulur…
işlemlerinin periyodik olarak 2 yılda bir 

İYİ HAFTALAR DİLERİZ...
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