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FAKÜLTE İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR

Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneğinin yaptırdığı Fethiye 
İşletme Fakültesi B Blok inşaatı hızla devam ediyor. Dernek Başkanı ve İşletme Fakültesi Dekanı 

Erdoğan Gavcar ile fakültenin açılması için ilk çalışmayı başlatan ve bugüne gelmesinde büyük çaba sarf eden 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, inşaatı gezerek çalışmaları yerinde incelediler.

Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneğinin  Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Fethiye İşletme  Fakültesi B Blok kaba inşaatının yapımı  Çapa inşaat ile 14 Ağutos tarihinde 
imzaladığı  sözleşme sonrası başlanan  inşaat hızla  devam ediyor.

Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı ve Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prf. Dr. Erdoğan Gavcar ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu  Başkanı Akif 
Arıcan inşaat sahasında yaptıkları incelemeler sonucunda kaba inşaatın hızlı ilerlemesinden duydukları mem-
nuniyeti dile getirdiler.

Haberin devamı için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Oda Aidat Borçlarına “6552 Sayılı Torba Kanun” Kapsamında İndirim ve 
Taksitlendirme Uygulaması Fırsatı

Kamuoyunda “torba yasa” olarak da anılan  “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kara-
rnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11.09.2014 
tarih 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üye aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 
yeni uygulama, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18.Maddesiyle yürürlüğe 
girmiştir. Bu çerçevede;

 1) Uygulama üyelerimizin 11 Eylül 2014 tarihinden önce Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş 
oldukları, 2014 yılı Ekim ayında ödemesi gereken aidat 2.taksiti dışındaki tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.

 2) Üyelerin, geçici 18.madde ile düzenlenen uygulamadan yararlanılabilmesi için en geç 01 Aralık 2014 
tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurması şarttır. 

3)  Kapsama giren aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka-
nuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinecektir. Ancak 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak yeni tutar, asıl alacağa(aidat aslına) ilave edilerek, toplam meblağ hesap 
edilecektir. Ödeme hesap edilen toplam meblağ üzerinden yapılacaktır. 

4) Peşin Ödemede %10 İndirim: Ödenmesi gereken toplam meblağın tamamının, en geç 01 Aralık 2014 
tarihine kadar dilekçe ile başvurması ve 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek olması halinde, toplam tutara 
% 10 oranında indirim uygulanacaktır. 

5)  Ödeme Taksitle Yapılabilecektir: En geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar dilekçe ile başvurulması ve tak-
sit seçeneği talep edilmesi halinde, yeniden hesap edilen meblağ sekiz eşit takside bölünür. Birinci taksitin son 
ödeme tarihi 31 Aralık 2014 olup kalan miktar 3’er aylık dönemler halinde yedi taksitte ödenecektir.

Ayrıntılar ve dilekçe örneği için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



Odamızla ilgili tüm haber ve duyurular için sosyal medyadan lütfen bizi takip edin.

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

EYLÜL AYI SATIN ALMA VE İŞBİRLİğİ TEKLİFLERİ
“Dünyadan İşbirliği Teklifleri: Alımlar & İşbirliği” hizmetimizde 

yabancı firma ve kuruluşlardan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne  il-
etilen mali, ticari ve teknik işbirliği teklifleri yer almaktadır.  TOBB veri 
tabanından alınan teklifler ARGE ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından 
bölgemizin taleplerine göre  uyarlanmıştır. İşbu teklifler tarih, firma adı, 
ülke, sektör, İletişim bilgileri ve detaylı bir açıklama gibi önemli verilere göre 
hazırlanmıştır.

 
-Dünyadan İşbirliği Tekliflerini incelemek için lütfen web sayfamız   
duyurular kısmını ziyaret ediniz.

5. KÜÇÜKBAŞ HAYVANcILIK ÜZERİNE ULUSLARARASI 
BİLİMSEL KONFERANSI

Mısırlı Koyun ve Keçi Derneği tarafından, ülkedeki koyun 
ve keçi sektörünü geliştirmek amacıyla, 10-15 Mart 2015 tarihleri 
arasında, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde “5. Küçükbaş Hayvancılık 
Üzerine Bilimsel Konferans”’ının gerçekleştirilecektir.  

Söz konusu konferans, Mısır Tarım ve Toprak Islahı Bakanı 
Prof. Dr. Adel El-Beltagy’nin himayelerinde, “Mısır’da Gelişmiş Ko-
yun Endüstrisine Doğru” teması altında 10 Mart 2015’te Kahire’de 
başlayacak ve 11-15 Mart 2015 tarihlerinde Şarm El-Şeyh kentinde 
devam edecektir.

Etkinlik Mısır’daki koyun ve keçi üretimine odaklanacak, katılımcılara ülkedeki küçükbaş hayvan 
endüstrisinin nasıl geliştirilebileceği ve küçükbaş hayvan üretiminde karşılaşılabilecek fırsat ve engelleri 
istişare etmek için fırsat bulacaklardır.

Söz konusu etkinlik hakkında detaylı bilgiye ayrıca,  www.easg-eg.com / www.easg.eg.net adreslerinden 
veya web sitemizdeki ilgili duyuruda iletişim bilgileri sunulan kurumlardan ulaşılabilmektedir.



https://www.facebook.com/fethiyetso
  https://twitter.com/ftso1901

http://www.youtube.com/channel/UcVhg1KvFZjlI67Zu8O4xL4w



Odamızla ilgili tüm haber ve duyurular için sosyal medyadan lütfen bizi takip edin.

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

FTSO ÜYELERİNE İNDİRİMLİ 
İNgİLİZcE VE RUSÇA DİL KURSU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üye işletmelere yabancı dil kurslarında %67 indirim imkânı sunuyor.

2009 yılından beri her yıl sonbahar ve kış dönemlerinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Amerikan 
Kültür Derneği Dil Okulu iş birliği ile üye işletmelere yönelik düzenlenen indirimli dil kurslarından şimdiye 
kadar 345 kişi faydalandı.

İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenecek yabancı dil kursları Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üye 
işverenlerin veya çalışanlarının yabancı dil bilgisi ihtiyacının karşılanması amacıyla bu yıl da gerçekleştirilmeye 
devam ediyor.

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Fethiye Temsilciliği’ne indirimli İngilizce-Rusça dillerinde ya-
bancı dil kursu kayıtları başlamış olup dil kursları fiyatı üye işletmeler için %67 iskontolu uygulanacaktır. 
Düzenlenecek kurs 100 kişi ile sınırlıdır. Kurslarda her işletme için 4 kişilik kontenjan bulunmaktadır. İlgi-
lenenler kayıt için Amerikan Kültür Derneği`nin 614 71 87 numaralı telefonlarından bilgi alabilirler. Kursa 
katılabilmek için gerekli evraklar; nüfus cüzdanı fotokopisi ve işletme çalışanları için maaş bordrosudur.



İHRAcATTA KULLANILAN 
AHŞAP AMBALAj MALZEMELERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; ihraç edilen ürün 

beraberinde kullanılan ahşap malzemeleri hakkında 2014 yılının ilk 8 
ayına ait 51 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerde söz konusu 
ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Ön-
lemleri – Ahşap Ambalaj Materyali) standartlarına uygun olmadığının 
bildirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ihracat-
ta kullanılan ahşap ambalaj 
malzemelerinin 04.12.2011 
tarih ve 28132 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme 
Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümler-
ine göre işaretleme yetkisi alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi 
tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Ülkemizin aldığı bu tür bildirimlerin tekrar etmemesinin ülkemiz 
ihracatı açısından önemli olduğu dikkate alınarak ihracatçılarımızın 
azami itina göstermelerini önemle rica ederiz.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

gEKA YATIRIM UZMANI HER cUMA  DEğERLİ  
ÜYELERİMİZE  ODAMIZ BİNASINDA HİZMET  

VERMEKTEDİR.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr



 İLETİŞİM VE FARKINDALIK EğİTİMİ

EğİTİM TARİHİ: 18 EKİM 2014

EğİTİM ADI        : BAŞARILI BİR HAYAT İÇİN ETKİN İLETİŞİM VE  FARKINDALIK

EğİTMEN             : KUTAY ÜRKMEN

YER                          : YAcHT BOUTIQUE HOTEL

SAAT:                       : 10:00-17:00

KATILIM ÜcRETİ :50 TL

 
Daha detaylı bilgi için;

Deren KARASU

Kalite ve Eğitim Memuru

Tel:   (252) 614 11 15 -122

Faks: (252) 614 57 91

E-Posta: deren.karasu@fto.org.tr



 TÜRK İNŞAAT SEKTöRÜ VE KAMU İHALELERİNDE 
ULUSLARARASI REKABET ANKETİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çoklu anlaşmalarından 
Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA) hem mal, hem 

hizmet ticareti boyutu bulunduğu belirtilerek, söz konusu anlaşma 
kapsamında diğer sektörlere kıyasla müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik hizmetlerine ayrıca önem verildiği ifade edilmiştir. 
Bu nedenle, KAA’nın anlaşma kapsamına alman müteahhitlik 
hizmetlerinin hangi alt sektörlerden oluştuğunu listeleyen özel bir 
ek bölümün hazırlanması öngörülmüştür.

Ülkemizin KAA’ya üye olması hususunda müteahhitlik ve 
teknik müşavirlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ilgili 

tüm paydaşların görüş ve önerilerinin sistematik ve detaylı bir analizini yapabilmek amacı ile anket çalışması 
hazırlandığı ve bu anketin ilgili tüm paydaşlara ulaştırılması gereği vurgulanmaktadır.

İhtiyaç, duyulması halinde anlaşma hakkındaki detaylı bilgiye DTÖ’nün resmi internet adresinden 
(http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm) ulaşılabilecektir.

Konunun önemine istinaden elektronik ortamda https://tr.surveymonkey.com/s/S77BBHJ adresinde yer 
alan: “Türk inşaat Sektörü ve Kamu ihalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi”’nin ilgili üyelerimiz tarafından 
en geç 30 Kasım 2014 tarihine kadar eksiksiz olarak doldurulması talep edilmektedir.

KAZA TESPİT TUTANAKLARINDA 
“MOBİL UYgULAMA DöNEMİ”

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nce (SBM) “mobil kaza tespit tutanağı” 
kullanıma sunuldu.SBM’den alınan bilgiye göre, sürücüler uygulamayla kaza tespit 
tutanaklarını kağıt form ve kaleme ihtihtiyaç duymaksızın akılkıllı telefonlar 
aracılığıyıyla doldurabilecek. Süürücüler için birçok ok avantaja sahip tutanağı dol-
durmak için taraflardan birinde akıllı telefonon bulunması yeterli olacak. 

Araç plakası ve TC kimlik numarası ile birçok bilgiyi otomatik dolduran uygu-
lama, bu sayede kullanıcılara hızlı ve kolay kaza bilgisi giriş imkanı sağlıyor. Hatalı tu 
tutanak girişini ortadan kaldırankal uygulama, sigorta ş şirketlerinin poliçe bilgiler 
bilgilerine hızlı erişimi, kazaya n neden olan alanların hızl hızlı ve kesin tespiti, kaza 

tutanağının anında s sigorta şirketlerine iletilmesi gibi avantajlar sunuyor.
03.10.2014 Dünya gazetesi Haberi



ASELSAN İLE cEPTE İNTERNET HIZI 
10 KATINAÇIKAcAK

4G baz istasyonunun ilk prototipi üretildi. 
ASELSAN liderliğinde geliştirilen 4G 

baz istasyonları ile cep telefonlarında internet bağlantı 
hızı 10 katına çıkacak.

ASELSAN liderliğinde geliştirilen 4G baz 
istasyonları ile cep telefonlarında internet bağlantı 
hızı 10 katına çıkacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
ve ASELSAN arasında imzalanan Dördüncü Nesil 
(4G/LTE) Haberleşme Sistemi Geliştirme (ULAK) 

Projesi kapsamında ASELSAN liderliğinde, NETAŞ ve ARGELA firmaları tarafından geliştirilen 4G/LTE baz 
istasyonunun ilk prototipi üretildi.

4G baz istasyonları sayesinde cep telefonlarından internete 10 kat daha hızlı bağlanılabilecek. Prototip, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın ASELSAN’ı ziyareti sırasında kullanıldı. Ziyarette, 
baz istasyonu ve kullanıcı ekipmanları arasında yerel bir ağ oluşturularak, yüksek kalite görüntü aktarımı ve 
görüntülü konuşma kablosuz olarak başarılı şekilde gerçekleştirildi. Gösterim sırasında cep telefonu üzerinden 
kesintisiz yüksek kalite video aktarımını ve görüntülü görüşmeyi izleyen Bakan Elvan, Türkiye’de kurulacak 4G 
alt yapısında bu ürünün kullanılması gerektiğini ifade etti.

08.10.2014 Dünya gazetesi Haberi

RUSYA, SERMAYEYE SINIR KOYMAYAcAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Rusya Merkez Bankası 
Başkanı Elvira Nabiullina da sermaye kontrolleri konusunda yatırımcıyı ra-

hatlatmaya yönelik açıklamalar yaptı. Nabiulliana, petrol fiyatının 60 dolara düşmesi 
üzerine kurulan en kötü senaryoda bile sınır ötesi sermaye ve para hareketlerine 
kısıtlama getirilmeyeceğini söyledi. 

Nabiullina, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hiçbir kısıtlama getirilmeyecek, 
‘stres senaryosu’ içinde bile” dedi. Nabiullina ayrıca petrolün varil fiyatının 60 dola-
ra düşmesi üzerine kurulu senaryonun gerçekleşme olasılığını “çok düşük” olarak 
gördüğünü de belirtti. Rusya’da sermaye kontrolleri iddiaları, halihazırda kötü du-
rumda olan piyasaları kara kara düşündürüyor. Üçüncü çeyrekte gelişen piyasalarda en 

kötü kayıpları yaşayan ruble cinsinden tahvil sahipleri, ruble değer kaybederken sermaye kontrollerinin olası 
sonuçlarını degerlendiriyor. Bu arada Moody’s, Rusya’nın bankacılık sistemi için görünümün 4 yıldır ‘negatif ’ 
olduğunu ve gelecek 12-18 ayda da ‘negatif ’ olmaya devam edeceğini bildirdi.

03.10.2014 Dünya gazetesi Haberi


