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 FETHİYE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN 
ORTAK AÇIKLAMA

Fethiye’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Meslek Kuruluşları Güç Birliğinden 
11.03.2014 tarihinde Fethiye’de yaşanan olaylar hakkında ortak açıklama yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan ortak açıklamada Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fethiye Pazarcılar Odası, Fethiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler  Odası, 
Fethiye Otomobilciler ve Şoförler Odası,Esnaf Kefalet Kooperatifi temsilcileri hazır bulundu.

Açıklama metnini Fethiye SMMM Odası Başkanı Yaşar Bildirici okudu. Açıklamanın ayrıntıları için 
lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

“www.fto.org.tr”



BEHÇET SAATÇİ ODAMIZDA

Fethiye Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 11.03.2014 tarihinde gerçekleşen ziyarete Fethiye’de yaşanan olaylar 

damgasını vurdu.

Behçet Saatçi ve beraberindeki heyeti Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna, yönetim kurulu üyelerinden Uğur Çaçaron, Selamettin 
Yılmaz, Ahmet Gürsu Özdemir ,  Adnan Bakırcı, Ömer Eriz ve Meclis Divanından  Halit Saraç,Fikret Koyuncu 
ve Ali Çelik karşıladı. 

Ziyarette Behçet Saatçi seçim sürecinde kendileri ile ilgili sıkıntılı bir durum görmediklerini fakat yaşanan 
son olayların Fethiye halkına zararı dokunduğunu açıkladı. Tepkilerin sınırı aşarak Fethiye’ye zarar verdiğini 
ve Fethiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  başta olmak üzere tüm sivil 
toplum kuruluşları Fethiye Halkı için sağduyu çağrısı yapmaya davet etti.

FTSO adına konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna kurumların kişilere bağlı 
olmadığını hizmet vermenin esas olduğunu , Behçet Bey’in de üç dönemdir halkın teveccühünü kazandığını 
çünkü yapılan hizmetleri halkın takdir ettiğini söyledi ve önümüzdeki seçimde başarılar diledi.Fethiye’de 
yaşanan olaylardan dolayı üzüntü duyduklarını  tepki göstermenin bir hak olduğu kadar aşırılıkların topluma 
zarar verdiğini dile getirdi. Olayların sürmesi halinde önümüzdeki turizm sezonunun zarar görebileceğini ve 
halkın evlerinde tedirgin olduğunu söyleyerek halkı sükunete davet etti.



 FETHİYE`YE KRUVAZİYER LİMANI YAPIMI İÇİN 
ARAŞTIRMA HAZIRLANIYOR

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi İhalesi Sonuçlandı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Fethiye’ye yapılması muhtemel kruvaziyer limanı hakkında 
araştırma ihalesi 12.03.2014 tarihinde sonuçlandı.

Fethiye Kruvaziyer liman tartışmaları üzerine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yazılan proje 
sonucunda GEKA ( Güney Ege Kalkınma Ajansı) ‘dan alınan destek ile hayat geçirilen bu çalışmanın maliyeti  
53,200 TL ve tamamı GEKA tarafından finanse ediliyor.

19 Şubat 2014 tarihinde verilen ihale ilanı sonucunda, ihaleyi  Margen Kara ve Deniz Araştırmaları 
Eğitim Araştırma firması aldı. Üç aylık süresi olan proje yapılan sözleşmeye göre  üç uzmandan oluşan ekip 
tarafından 19 Mayıs 2014 tarihinde sonuçlandırılacak.

Proje ile Ne yapılacak?

Proje  dört ana faaliyetten oluşacak. Bu faaliyetler mühendislik, denizcilik ve turizm  konularında uzman 
üç akademisyen tarafından gerçekleştirilecek. ayrıntılar için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



“https://www.facebook.com/fethiyetso”
  “https://twitter.com/ftso1901”
“http://www.youtube.com/channel/UCVhg1KvFZjlI67Zu8O4xL4w”



 30 YENİ GİRİŞİMCİ ARTIK HAZIR

KOSGEB işbirliği ile başlatılan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi kursu Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından 03-13 Mart 2014 Tarihleri arasında Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Likya Toplantı salonunda yapıldı. 
Eğitim Zeytin Gruptan eğitmen Zühal Selçuk tarafından 30 
kursiyere verildi.

Eğitmen Zühal Selçuk gözetiminde düzenlenen 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kursu toplam 70 saat sürdü. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’in ortaklaşa 
düzenlediği kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere serti-
fika verilecek. Kursa katılan ve iş kurmak isteyen sertifikalı 
girişimcilere KOSGEB 30 bin TL’ye varan hibe ile 70 bin TL’ye 
varan kredi imkanı sağlayacak.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Nedir?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı 
ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile KOSGEB tarafından veriliyor. Eğitim 
sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi 
kazanmaları amaçlanıyor. Türkiye’de açılan her 100 işletmeden 70’i üç yıl içinde kapanıyor. Bu rakamları 
aşağıya çekmek, iş planlaması kavramı ile girişimcileri tanıştırarak daha sağlıklı işletmelerin kurulması bu 
eğitimlerin temel amacını oluşturuyor.



KAYITLI ELEKTRONİK POSTA(KEP) ve E-İMZA 
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üyelerimizin Mersis  ve E-Devlet 
uygulamalarında kullanılan elektronik 

imza(e-imza) ve Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) 
ihtiyaçları hakkında farkındalık oluşturmak ve 
üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile Fethiye  
Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası 
ile 13 Mart 2014 Perşembe günü saat 14:00’de 
Yat Butik Otel Toplantı Salonu’nda bir seminer 
gerçekleştirilmiştir.

Seminerin açılış konuşması Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
ARICAN ve Fethiye Serbest Muhasebeciler Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Yaşar BİLDİRİCİ 
tarafından yapılmıştır.

Seminer’de Türkiye Noterler Birliği Vakfı 
tarafından kurulmuş TNB E-imza A.Ş. E-imza Proje Yöneticisi Berkan ÇAĞLAR katılımcılara 
bilgi vermiş ve e-imza ve KEP hakkında katılımcıların sorularını cevaplamıştır.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

 “TURİZMDE OKUL-SEKTÖR BULUŞMASI-8”

Üniversite bünyesinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin istihdam edilmesine yönelik 

bölgemizdeki turizm işlemelerinden her geçen gün 
artarak gelen talepler doğrultusunda bu yıl sekizincisi 
düzenlenecek “Turizmde Okul-Sektör Buluşması -8” 
etkinliği 2 Nisan 2014 tarihinde Muğla Üniversitesi 
Kötekli kampusunda bulunan Mavi Çatı salonunda 
düzenlenecektir.

Üniversite bünyesinde turizm eğitimi alan tüm 
öğrenciler ile bölgemizdeki turizm işletmelerinin 
temsilcilerinin tanışması ve öğrencilerin işletmelere 
kazandırılması amacını taşıyan bu etkinliğe, 

bölgemizdeki işletmelerle olan ilişkilerimizi güçlendirileceğine inanılmaktadır.

Haberin ayrınıtları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



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

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



TÜKETİCİNİN HAKKI ‘GARANTİ’DE

Gümrük Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelikle tüketicilerin garanti süresi içindeki haklarının 
sınırlarını genişletecek. Taslaktaki en büyük yenilik ise değiştirilen mallarda bile garanti süresinin en 

az bir yıl olması.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, binlerce tüketicinin sorun yaşadığıgaranti süresi içindeki hakların sınırını 
genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre değiştirilen bir malın garanti süresinin 12 aydan az olması durumunda en 
az bir yıl garanti süresi verilmesi gerekecek. 

Tüketicinin ürünle ilgili “onarım hakkını” seçmesi halinde satıcı işçilik masrafı, parça bedeli ve başka bir 
ücret talep edemeyecek. Bakanlığın Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığı Garanti Yönetmeliği 
taslağına göre garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti 
süresiyle sınırlı olacak. Ancak daha önceki yönetmelikte bulunmayan bir ifadenin taslağa eklenmesi tüketicinin 
haklarını da genişletmiş oldu. Buna göre değiştirilen ürünün kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen 
mal için en az bir yıl daha garanti süresi verilmesi zorunluluğu getirilecek. 

Fatura garanti sayılmayacak.

Taslağa göre satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmeyecek. Ancak, 
yetkili servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, garanti bel-
gesinde bulunması zorunlu bilgileri içermesi şartıyla, garanti belgesi yerine kullanılabilecek. Mayıs ayında 
yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle 10 yılını dolduran eski yönetmelik de yürürlükten kalkacak. 

        14/03/2014 Radikal Gazetesi Haberi



DERSHANE YASASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Dershanelerin 1 Eylül 2015’te kapanmasını öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak dönüşüm programına katılanlar özel okul veya etüt 

merkezi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler, kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli 
dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezleri, eğitim öğretim faaliyetlerine 1 Eylül 2015’e kadar 
devam edebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre 
uygun görülmesi halinde dönüşüm programına alacak.

Kurs Açılmayacak

Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta 
öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve 
usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına 
veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılamayacak.

Mülkiyeti Hazine’ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları 
kiraya verilebilecek. Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik faaliyet gösterecek 
şekilde yeniden düzenlenecek. Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm 
programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. CHP 
Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, kanunu Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıkladı.

          15 Mart 2014 Dünya Gazetesi



‘HURDA ARAÇ TASFİYESİNDEN YARARLANIN’ 
ÇAĞRISI

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu, vatandaşa vergi yükü getiren 1990 ve daha eski 
model araçların hurdaya ayrılması için geçen yıl çıkarılan kanundan vatandaşların çoğunun haberi 

olmadığını belirterek, “Süre yıl sonunda doluyor. Vatandaşlar böyle bir hakları varken yararlansın” dedi.

Özellikle düşük gelirli semtlerde yaşayanların ellerindeki eski araçların borçlarından şikayet ettiğini 
anlatan Mazıcıoğlu, “Vatandaşlarımız, ‘Arabayı sattığımızda bedeli, vergi yükünün beşte biri etmiyor. Astarı 
yüzünden pahalıya geliyor’ diye dert yanıyorlardı” dedi. Bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için 
geçen yıl yasa çıkarıldığını belirten Mazıcıoğlu, 1990 ve daha eski model motorlu taşıtların il özel idarelerine 
ya da MKE hurdalıklarına ücretsiz teslim edilebileceğini, aynı kapsamdaki motorlu taşıtı noter satış senedi-
yle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmeyen gerçek ve tüzel 
kişilerin tescil işlemlerini tamamladıktan sonra teslim edebileceğini kaydetti. Mazıcıoğlu, yasadan yararlan-
mak için son günün 31 Aralık 2014 tarihi olduğu uyarısında bulundu.

          15 Mart 2014 Dünya Gazetesi



TARIM ÜFE YÜZDE 1.07 DÜŞTÜ

TÜİK, 2014 yılı şubat ayı Tarım 
ÜFE verilerini açıkladı. Buna 

göre, tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 1.07 
azaldı. Bir önceki yılın aralık ayına göre 
yüzde 1.67 artan Tarım ÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 9.52 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 1.74 artış gösterdi. 
Aylık değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde 
yüzde 1.49 azalış, ormancılık ürünlerinde 
yüzde 13.07 olarak gerçekleşti. 

En yüksek aylık artış canlı hayvanlar 
ve hayvansal ürünler ana grubunda oldu. 

Şubatta bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.47 
azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda yüzde 0.81 artış gerçekleşti. Alt tarım 
gruplarında şubat ayında en çok aylık artış yüzde 7.10 ile turunçgillerde, en çok azalış ise yüzde 6.69 ile sebze 
ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda oldu.

          15 Mart 2014 Dünya Gazetesi

ÇİN’E MERMER İHRACATI 7 YILDA 8 KAT ARTTI

Xiamen Stone ve İzmir Marble Fuarları sayesinde son 
7 yılda Türkiye’nin Çin’e gerçekleştirdiği doğaltaş 

ihracatı 8 kat artış gösterdi. Türkiye, 2006’da Çin’e 126 milyon 
dolarlık doğaltaş ihraç ederken, 2013 yılı sonunda 1 milyar 
dolara ulaştı. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Erdinç, “İzmir Marble 
Fuarı, sektöründe dünyanın ikinci büyük fuarı konumunda. 
Buraya Çinli ithalatçıların katılması ve Türkiye’den daha fa-
zla doğaltaş ithal etmeleri için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin 

2000’li yılların başında en büyük doğaltaş ihraç pazarı ABD idi. 2008 Mortgage krizi sonrasında ABD geriledi. 
Çin öncelikli ihraç pazarımız konuma yükseldi” diye konuştu. Türkiye’nin 2006’da Çin’e 112 milyon dolar se-
viyesinde doğaltaş ihraç ettiğini vurgulayan Erdinç, “Bu yıl 1.2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. 2023’te Türk 
doğaltaş sektörünün 7 milyar dolar ihracat hedefinde Çin’in, 3 milyar dolar pay almasını öngörüyoruz” diye 
konuştu.     

          17 Mart 2014 Dünya Gazetesi


