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 FTSO İMZA TÖRENİNDE

Güney Ege Kalkınma Ajansının ( GEKA) 2013 yılında yürüttüğü “Alternatif Turizm Mali Destek 
Programları” sözleşme imza töreni 26 Aralık 2013 tarihinde Denizli Colossae Hotel’de yoğun katılımla 

gerçekleşti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası törende Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Burhanettin Tuna ve Günay Özütok , 
Yönetim Kurulu üyeleri Selamettin Yılmaz, Deniz Somyürek, 
ve Proje Koordinatörü   Meltem Şimşek tarafından temsil 
edildi.

Haberin ayrıtıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

 “www.fto.org.tr”



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

 İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 
SONA ERDİ

16 Kasım 2013 tarihinde  başlayan işletme yöneticiliği sertifika programı 21 Aralık 2013 tarihinde  
sona erdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen program 9 ayrı konuda, 9 ayrı üniversite hocasının verdiği toplam 66 
saatlik eğitim  ile 6 haftada gerçekleştirildi.
Haberin ayrıtıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

 “www.fto.org.tr”



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

AFRICALLIA 2014 – BATI  AFRİKA  İKİLİ İŞ 
GÖRüŞMELERİ FORuMu

Burkina Faso’nun Vagadugu şehrinde, dünyanın çeşitli yerinden 400’den fazla firmanın katılımıyla 
5.000’den fazla ikili iş görüşmesinin hedeflendiği Africallia 2014 – Batı Afrika İkili İş Görüşmeleri 

Forumu’na katılmak üzere İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM)  tarafından Türk firmalardan oluşan bir 
heyet organize edilecek olup katılım ve ayrıntılı bilgi için Erşan Ertüzün,  Emre Göker ve Okay Başbuğ ile 
irtibata geçebilirsiniz.

İrtibat:
Erşan Ertüzün (0212 468 5234 – eertuzun@wtcistanbul.net)
Emre Göker     (0212 468 5235 – egoker@wtcistanbul.net)
Okay Başbuğ   (0212 468 5237 – obasbug@wtcistanbul.net)



ALANYA’YA DENİZDEN 6 MİLYON DOLAR

Türkiye ve İsrail arasındaki bozulan ilişkilerin olum-
suz etkilerini Avrupa pazarıyla aşan Alanya Limanı, 

son 6 yılın en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Bu yıl 53 kruvaziyer 
gemiyle Alanya Limanı’na gelen 57 bin 454 yolcu, ilçe ekono-
misine yaklaşık 6 milyon dolar katkı sağladı.

Alanya Limanı’nın 2000 yılından bu yana işletmeciliğini 
yapan Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik A.Ş. (ALİDAŞ), 
bu yıl 53 kruvaziyer gemiyle 57 bin 454 yolcu ağırlayarak son 
6 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Alanya Limanı, en par-
lak dönemini yaşadığı 2007 yılında 124 gemiyle 94 bin yolcu 
ağırladı ancak İsrail gemilerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte 

her yıl düşüş yaşayan Alanya Limanı, 2012 yılında 31 gemi ve 36 bin 703 yolcu sayısına kadar geriledi. Daha 
sonra Avrupa ve Amerika’nın ünlü kruvaziyer firmalarıyla anlaşmalar yapan ALİDAŞ, bu yıl 53 gemi ve 57 bin 
454 yolcu sayısına ulaştı. 2013 yılında Alanya Limanı’na gelen transit yolcular, ilçe ekonomisine ise yaklaşık 6 
milyon dolar katkı sağladı. 

BüYüK FİRMALAR BÖLGEYE SOĞuK BAKIYOR
ALİDAŞ Başkan Vekili Müfit Kaptanoğlu, Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği’nin (Medcruise) 43’üncü 

genel kurulunun 14 Kasım 2013’de Alanya’da yapılmasının önümüzdeki yıllarda ilçenin kruvaziyer turizmine 
olumlu yansıyacağını söyledi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından Doğu Akdeniz 
ülkelerinde yaşanan olayların da bölgedeki kruvaziyer turizmini olumsuz etkilediğini öne süren Kaptanoğlu, 
“İsrail gemilerinin durmasıyla son yıllarda bir düşüş oldu ancak bu düşüşü Avrupa gemileriyle toparladık. 
Doğu Akdeniz’deki olaylar nedeniyle önümüzdeki yıl için beklentimiz biraz düşük. Özellikle Mısır’da yaşanan 
olaylar nedeniyle büyük kruvaziyer firmalarının bu bölgeye soğuk baktığını gözlemliyoruz” dedi. 

OLuMLu GELİŞMELER OLACAK
Kruvaziyer firmalarının bölgeye bakış açışında düzelme olması halinde gemi trafiğini artırmak için bir 

takım çalışmaları yapacaklarını dile getiren Kaptanoğlu, “Özellikle Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği’nin 
(Medcruise) 43’üncü genel kurulunu Alanya’da yapması ve büyük kruvaziyer firmaları yetkililerinin Alanya 
Limanı’nı görmüş olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Kruvaziyer firmalarının planlamalarını uzun vade-
li yapmasını göz önünde bulundurursak, 2015 yılından itibaren olumlu gelişmelerin olacağını düşünüyorum.” 
diye konuştu. 

Alanya Limanı’na son 6 yılda gelen gemi ve yolcu sayıları ise şöyle:
84 gemi, 56 bin 734 yolcu (2008), 74 gemi, 50 bin 973 yolcu (2009), 30 gemi, 21 bin 924 yolcu (2010), 35 
gemi, 42 bin 108 yolcu (2011), 31 gemi, 36 bin 703 yolcu (2012), 53 gemi, 57 bin 454 yolcu (2013).

         26.12.2013 DHA haberi Teoman ERİŞ/ 
          ALANYA (Antalya), (DHA)



ASGARİ üCRETTE 16 YAŞ SINIRI KALKIYOR!

Asgari ücret Tespit Komisyonu, uzun yıllardır tartışılan 16 yaşından küçükler için ayrı bir ücret 
belirleme usulünü de kaldırma kararı aldı

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014 yılında uygulanacak ücreti belirleme aşamasına geldi. 
dunya.com’un edindiği bilgilere göre, Bakan Faruk Çelik’in katılamaması nedeniyle ücret artış oranında sonu-
ca ilişkin görüşme yapılamadı ancak işveren kanadının ilk kez yıllık bazda yüzde 11 dolayında bir artıştan söz 
ettiği kaydedildi. Türk-İş ise en düşük memur maaşına kadar asgari ücretin yükseltilmesi isteğini tekrarladı.

İdari düzenleme getirildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, uzun yıllardır tartışılan 16 yaşından küçükler için ayrı bir ücret belirleme 
usulünü de kaldırma kararı aldı. Taraflar bu konuda uzlaştı. Bunun için gerekli olan yönetmelik değişikliği 
yetişmezse, komisyon; yönetmelik hükmünü yerine getirmek için 16 yaşından küçükler ve 16 yaşından 
büyükler için iki ayrı karar yazacak ancak aynı ücreti belirleyecek.

dunya.com’un sorularını yanıtlayan Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Irgat, 30 Aralık Pazartesi 
günü yapılacak toplantıda ücretin belirleneceğini kaydederek, Türk-İş olarak mevcut önerilerinden geri adım 
atmayacaklarını kaydetti. Irgat, en düşük memur maaşları nedeniyle, aynı işyerinde çalışan işçinin neredeyse 
yarısı ücret almasının adaletsizlik olduğunu vurguladı.

         26 Aralık 2013 Dünya Gazetesi Haberi

ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ- DuYuRuLARI- EĞİTİMLERDEN AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN 
LüTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ

“www.fto.org.tr”



KOSGEB DESTEKLİ YuRT DIŞI İŞ GEZİSİ
Aşağıda bilgileri bulunan yurt dışı iş gezisi programı KO-

SGEB Destekleri Yönetmeliği ve Genel Destek Programı 
Uygulama Esasları kapsamında değerlendirilmiş olup, programın 
KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği çerçevesinde desteklenmesi uygun 
bulunmuştur.

Aşağıda detay bilgileri bulunan yurtdışı iş gezisi programına 
katılmak isteyen işletmelerin verilen telefonlardan organizatör ile irti-
bata geçmeleri gerekmektedir.

 İspanya/Madrid Yurtdışı İş Gezisi

Organizatör Kuruluş Adı:Tatilce Tur Turizm San. Tic. Ltd. Şti

Programın Düzenleneceği Ülke:İspanya/Madrid

Kapsadığı İş Kolları:
Turizm, Tur Operatörleri, Seyahat Acenteleri, Oto Kiralama, Hava-Yat ve Kara Taşımacılığı, Konaklama, SPA 
Merkezleri, Turizm Medyası, Yurtdışı Eğitim ve Staj Organizasyonu

İrtibat:Özlem Ok GÜNAL

Telefon No / Faks No:454 – 250 00 55 // 454 – 250 00 56
E-Posta:ozlem@tatilce.com.tr

Tarihleri:21/01/2014 - 25/01/2014

Fiyat:Çift Odada Kişi Başı: 1.180 Avro*

 

* Program Ordu çıkışlıdır. Dalaman’dan programa katılacak üyelerimiz için iç hat uçak bağlantısı için lütfen 
irtibat ofisi ile irtibata geçiniz. Web sitemizde ilgili duyuruda bilgi notu ve program bilginize sunulmuştur.
ayrıntılar için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

    “www.fto.org.tr” 



115. CANTON FuARI

Çin İthal ve İhraç Ürünleri Fuarı (Canton China Import & Export Fair) 2014 yılı Nisan - Mayıs ayları 
arasında fuarın 115. dönemi, Ekim - Kasım dönenimde ise 116.’si düzenlenecektir. 1 – 5 Mayıs 2014 

tarihleri arasında 3. fazı gerçekleştirilecek olan 115. Canton Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun 
İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiler web sitemizdeki ilgili duyurudaki ekte bilginize sunulmuştur.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkmenistan 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Meridy-

en Uluslararası Fuarcılık tarafından Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’da 11 – 13 Şubat 2014 tarihlerinde V. 
Türk İhraç Ürünleri Sergisi düzenlenecektir.

Söz konusu Türk İhraç Ürünleri Sergisine katılmak 
isteyen üyelerimizin 08 Ocak 2013 tarihi mesai bitimine 
kadar Meridyen Uluslararası Fuarcılığa (Serkan Yılgın, 

E-posta: syilgin@meridyenfair.com Tel: 0212 210 50 50 / 1218, GSM: 0533 579 59 13) başvurmaları gerekme-
ktedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizdeki duyurular kısmında ilgili duyuruyu inceleyiniz.

     “www.fto.org.tr”

TüRKMENİSTAN’DA TüRK İHRAÇ üRüNLERİ 
SERGİSİ



SİNEMA  SEKTÖRüNüN  TüRKİYE’YE TOPLAM GETİRİSİ 
2 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin dış ticaret borcunun turizm geliri ile kapatıldığını dile 
getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Dr. İbrahim Sarıtaş, 

en iyi tanıtımın Türk dizileri ve Türkiye’de çekilen Hollywood filmleri ile 
yapıldığını söyledi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi 
tarafından düzenlenen ‘Sinema, Medya ve Toplumsal Değişim’ başlıklı 
konferansta Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Dr. İbrahim Sarıtaş 
ve Uluslararası Türk Kültür Sanatları Ortak Yönetimi Teşkilatı (TÜRK-
SOY) Basın Müşaviri Salim Ezer, İzmir Üniversitesi’ne konuk oldu. İzmir 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi oyuncu Volkan Severcan’ın da katılımı ile 
gerçekleştirilen konferansta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemaya 

verilen destek ve turizm alanında 10 yılda yaşanılan sıçramayyla ilgili çarpıcı rakamlar dile getirildi. 

Bakanlık tarafından dünya çapında yapılan tanıtım faaliyetlerine ek olarak başarılı Türk yapımlarının 
ülke tanıtımına katkısının büyük önem taşıdığını belirten Dr. İbrahim Sarıtaş, 100’ün üzerinde Türk dizisinin, 
20’den fazla ülkede reytinglerde en üst noktada yer aldığını hatırlattı. Sarıtaş, “Rusya’da DVD olarak en fazla 
satılan dizi Çalıkuşu. Bosna Hersek, Letonya ve Estonya’da en çok izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl. Arap ülkeler-
inde Türk dizileri rüzgarı esiyor. Sinema sektörünün Türkiye’ye toplam getirisi 2 milyar doları buluyor” dedi. 

2005 yılında sinema yapımlarının desteklenmesine dair çıkarılan kanunun ardından Türk sinemasının 
bir atılım ile ivmelendiğini belirten Dr. Sarıtaş, “2005 yılında vizyona giren yerli film sayısı 10’u bulmazken 
2013 yılında bu rakam 70’in üzerine çıkmış durumda. Bunların yüzde 23’ü de devlet tarafından destekleniyor. 
Devlet, 1992’den 2005’e kadar sinema sektörüne 5,5 milyon dolar destek vermişken, 2005-2013 arasında bu 
desteğin miktarı 129 milyon dolara yükseldi. Son yıllarda Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan gibi yönet-
menlerimizin yurtdışında aldıkları ödüller, verilen desteklerin yerini bulduğunu gösteriyor” dedi. Bir ülke 
sinemasının kalitesini gösteren kıstaslardan birinin de filmi kendi ülke seyircisinin seyretme oranı olduğunu 
kaydeden Sarıtaş, “Son 10 yılda film izleyicisi sayısı 2 milyondan 20 milyona yükseldi ve bunun yüzde 50’sini 
de yerli film izleyicisi oluşturuyor. Avrupa’da bu oran yüzde 35’te kalıyor” dedi.

Bakanlığın sektöre verdiği desteğin kaliteli yerli yapımların artmasında da etkili olacağını savunan Vol-
kan Severcan, “Geçmiş yıllarda dizilerin senaryoları ilk bölümlerinden son bölümlerine kadar yazılır, çekimi 
yapılır, kurgulanır ve yayınlanırdı. Hali ile daha ikinci bölümlerinde dizilerin yayından kalkması söz konusu 
olmazdı. Bugünse bu moral bozucu durumu yaşayan çok fazla dizi yapımcısı ve senarist var. Bakanlığın sektöre 
verdiği desteğin sistemdeki hali hazırda yaşanan sorunların aşılmasında etkili olacağını düşünüyorum” dedi. 

          26.12.2013 DHA Haberi 


