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GÜÇBİRLİĞİ TOPLANTISI FETHİYE BELEDİYESİ 
EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Platformu ekim ayı toplantısını kendilerine destek veren 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’nın isteğiyle Fethiye Belediyesi terasında yaptı.

Toplantıda MELSA ile MUÇEV arasında hukuk savaşının sürdüğü Ölüdeniz Plajlarının Fethiye Bel-
ediyesince işletilmesi, Fethiye Belediyesi olmazsa Büyükşehir Belediyesince işletilmesi, gelirlerinin de bölge 
sorunlarının çözümünde kullanılması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmemesi halinde batık gemiden 
sızan fueloil nedeniyle Fethiye Limanında çevre felaketi yaşanacağına dikkat çekildi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Platformu  Ekim ayı olağan toplantısında Yat çekek yerlerinin 
kapatılması, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ölüdenizle ilgili açmış olduğu davanın içeriği hakkında bilgi 
verilmesi ile Kaya Köyü Levissi Mevkiinin ihale ile tahsisi ve bir bölümünün otel yapılması konusunu görüştü.

Güçbirliği Platformunun çalışmalarına destek veren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’nın isteğiyle, 
Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Platformu Ekim Ayı toplantısı Fethiye Belediyesi terasında yapıldı.

Toplantı öncesi kendilerine destek veren Belediye Başkanı Behçet Saatcı’yı ziyaret edip çiçek veren 
platform üyeleri, Fethiye’nin gelişmesinin önünde engel olan sorunların birlikte hareket ederek daha kolay 
aşılabileceğini, bu anlamda verdiği desteğe teşekkür ettiler.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.fto.org.tr



FTSO`NUN 10 YILLIK SERÜVENİ 
BEĞENİYLE KARŞILANDI

TOBB Tarafından organize edilen “EFQM Mükemmellik Modeli” ve “İnsan Kaynakları 
Yönetiminde İyi Uygulamalar”  eğitimi 29- 30 Eylül tarihleri arasında TOBB 

Binasında gerçekleştirildi.

2005- 2014 yılları arasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında yaşanan değişim ve gelişimin anlatıldığı 
sunumda yer alan uygulamalar beğeniyle karşılandı. FTSO, ülke genelinde 365 oda ve borsa arasında A sınıfı 
akreditasyon seviyesinde ve EFQM Mükemmellik Modeli “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi”ne sahip olan tek 
ilçe Ticaret ve Sanayi Odası olma özelliğini koruyor.

TOBB Tarafından 29- 30 Eylül Tarihleri arasında TOBB Binasında organize edilen EFQM Mükemmel-
lik Modeli Temel Kavramlar Eğitimi ve İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi İyi Uygulama Paylaşım 
toplantısı yoğun ilgi gördü. 23 Oda/Borsadan toplam 55 çalışanın katıldığı toplantıya Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odasından Genel Sekreter Füsun Şahin ile Kalite ve Eğitim Biriminden Deren Karasu katıldı. 16 Oda 
ve Borsanın, İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi İyi Uygulamaları ile ilgili sunumlarının da yer aldığı 
toplantılarda, A sınıfı akredite odalar, aynı alandaki uygulamalarını 
kıyaslama fırsatı buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kalite Müdürlüğü 
tarafından TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında A seviye Oda/
Borsaların hizmet kalitelerini sürekli iyileştirmesi için, Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen Mükemmellik Modelinin bir “öz 
değerlendirme aracı” olarak kullanmasını ve Ulusal Kalite Ödülü ve/
veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almalarını teşvik etmek amacıyla organize edilen toplantılarda 
amaç olarak Oda ve Borsaların kurumsal altyapısının güçlendirilerek, üyelerine ve topluma daha iyi hizmet 
verebilmesi gösteriliyor.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.fto.org.tr



 FTSO`DAN KIRTASİYE YARDIMI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında her yıl maddi durumu iyi olmayan öğrencilere 

yardımda bulunarak eğitime destek verilmesine bu sene de devam 
edildi.  Fethiye ile Seydikemer ve çevresindeki ilköğretim okullarında 
okuyan öğrencilere yönelik olan yardımlarda 725 adet çanta ve 
kırtasiye malzemesi FTSO çalışanlarınca öğrencilere ulaştırıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında eğitime destek verilmesi amacıyla bu yılda içerisinde  

kırtasiye  malzemeleri olan 725 adet çantayı maddi durumu iyi olmayan ilköğretim öğrencilerine ulaştırdı. 
FTSO tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemeleri Eşen, Karaçulha, Seki, Kadıköy, Kemer, Üzümlü 
ve Merkez’de bulunan ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere okul müdürleri ve öğretmenleri 
aracılığıyla dağıtıldı. FTSO çalışanlarınca, hazırlanan kırtasiye malzemeleri okullara tek tek teslim edildi.

 FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
GAYRİMENKULÜ KİRA İHALESİ İLANI

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi  37. Sokak 
No:2 adresinde bulunan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 
gayrimenkul, kapalı zarf usulü teklif alınarak kiraya verilecektir.

Kiralanacak gayrimenkulün,

-Yeri: Muğla ili, Fethiye ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi  37. Sokak 
No:2
Şu anki durumu: Boş, kaba inşaatı tamamlanmış
 -İskan Durumu: İskan alınmadı, kiracı kendi ihtiyaçlarına göre 
inşaatın ince işçiliğini yaptıktan sonra iskan alınacaktır. İskan 
alınmasına engel bir durum yoktur.
-Toplam kullanım alanı : 499.80 m2 toplam alanlı zemin, 1., 2., 3. 
Kattan ve çatı katından  oluşan bina
-Kiralama  Süresi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5+5 yıl
- Tekliflerin verileceği yer: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Evrak 
Bürosu
-Tekliflerin açılacağı tarih/saat/yer: 20.10.2014 / saat:15:00/ Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Salonu



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.



 ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Kamuoyunda “torba yasa” olarak da anılan  “İş Ka-
nunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde 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 Kanuna 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 taksit 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.

6) Ancak taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil 
edilen tutarlar ana para borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye 
devam edilecektir.

7) Toplam meblağ ve taksit tutarları, vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim tahsil edile bilinir. Ayrıca kredi kartı ile 
taksitlendirme yapılamaz.

8) Uygulamadan yararlanmak isteyen borçlu üyelerin, belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, 
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kapsamda tamamı ödenen ala-
caklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilemeyecektir. 

9) İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin 
vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup 
vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.



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



“BAŞARILI BİR HAYAT İÇİN ETKİN İLETİŞİM
 VE 

FARKINDALIK EĞİTİMİ”
KİMLER BAŞVURMALI? 

Kişisel gelişimine önem veren, iş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurar-
ak sosyo - kültürel yaşamda daha aktif rol almak isteyen kişiler bu eğitime 
katılabilirler. 

PROGRAM NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

-Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini 
sağlamak,
-İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin 
çözümünü kolaylaştırmak,
-Kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak,

-Kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmak amacıya eğitim tercih edilebilir.

KAPSAM 

- Ben Kimim ?- Kendinizi keşfedin, sınırları yok edin. - İlişkilerde Rolüm Nedir?- Etkili İletişimin altın kuralları. 
- Etkili İletişim Teknikleri- Beden Dilinin ve Ses Tonunun Doğru Kullanımı- İkna Yöntemleri- İknanın psikolojisi

- Stres ve Öfke Yönetimi- Dinlemeyi başarabilmek- Etkili Konuşma Teknikleri- Hipnotik dil kalıpları
- Rol Play / Takım Oyunu Çalışmaları- İletişimde gülümsemenin yeri ve önemi- Beden dilinde gülümseme

- Önyargılardan sıyrılmak- İletişim kazaları- Diyaloglarımız aynamızdır- Gülümsemek bize neler kazandırabilir?
- Gülümsemek güven verir.- Gülümseyerek fark yaratın.- Fark yaratmak için “Farkında” olun.

- Farklı bakabilmenin önemi- Karşınızdaki kişi kendisini “değerli” ve “özel” hissetmek ister.
- Gülümseyen bir “Takım” olabilmek.

EĞİTMEN: Psikolog Kutay ÜRKMEN

TARİH: 18 Ekim 2014 Cumartesi 10.00-17.00

YER: Yacht Boutique Otel

ÜCRET: 50 TL

Bilgi ve Kayıt İçin: 614 11 15-Dhl 122 Deren KARASU 
veya deren.karasu@fto.org.tr



PETROL FİYATLARI 
ARZ BASKISIYLA DÜŞÜYOR

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 
arzdaki artış ve dolardaki yükseliş 

eğiliminin devam etmesinin etkisiyle yaklaşık 4 
yılın en düşük seviyesine inerek 88,06 doları gördü.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, haziran 
ayında başlayan düşüş trendini sürdürüyor. Önceki 
gün güne 91,55 dolardan başlayan Brent petrolün 
varil fiyatı, Almanya’da açıklanan zayıf ihracat veri-
si ve ardından ABD Merkez Bankası (Fed) üyeler-
inin faiz artırım sürecinin beklentilerden daha önce 
olabileceğine yönelik açıklamalarının dolara olan 
talebi artırmasıyla düşüşünü sürdürdü ve 88,54 dola-

ra kadar geriledi. Dün ise 89 dolar sınırından güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 1 Aralık 2010 tarihin-
den bu yana en düşük seviyesi olan 88,06 doları gördü. Analistler, petrol fiyatlarının kaya gazı arzındaki artış 
ve jeopolitik riskler nedeniyle petrol arzına ilişkin tedirginliklerin azalmasıyla düşüşünü devam ettirdiğini 
belirterek, Suudi Arabistan’ın gelecek aylarda Asya ve Kuzey Amerika’da varil başı petrol fiyatını 50-60 dolara 
indireceğine ilişkin haberlerin de bulunduğunu kaydediyor.

Brent petrolün varil fiyatı için 88 dolar kritik desteğinin kırılması durumunda 82,4 dolar seviyesinin 
gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 90,50 ve 92,50 dolar seviyelerinin direnç 
konumunda olduğunu tahmin ediyor. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatında ise önceki günkü 
sert düşüşünün ardından dün sınırlı da olsa yükselişler yaşandı.Önceki gün 84,12-87,94 dolar bandında 
hareket ettikten sonra günü 84,44 dolardan tamamlayan WTI’nın varil fiyatı,dün ise son iki yılın en düşük se-
viyesi olan 83,61’i gördü. WTI’nın varil fiyatı, şu dakikalarda gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını 
telafi ederek 84,71 dolardan işlem gördü. Analistler , WTI’nın varil fiyatı için 88,5 doların direnç, 82,4’ün ise 
destek olarak takip edileceğini dile getiriyor.

11.10.2014 Dünya Gazetesi Haberi

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

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



“İHRACATI ARTIRMAK İÇİN
 BÜROKRATİK ENGELLER KALKMALI”

Yaş meyve-sebze ihracatçıları başta Rusya olmak üzere ihracatı daha da artırmak amacıyla bürokratik 
engellerin ortadan kaldırılmasını istediler. Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) ev sahipliğinde, 

Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği (AİB), Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği başkanları ile 
birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve ihracatçılar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı 
yetkililerinin de katıldığı ‘’Yaş Meyve Sebze Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’’ gerçekleştirildi. Antalya’da üç gün 
süren toplantıda Rusya Federasyonu başta olmak üzere ihracatı artırmak, kalıcı hale getirmek ve yaşanan 
bürokratik engellerle ilgili sorunlar tartışıldı.

“Özellikle işlemlerin maliyeti ve zaman kaybı ihracatçımızın rekabet gücünü ve imajını olumsuz etkili-
yor” diyen BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, bu noktada çözümler oluşturulması talebiyle ilgili 
kurumlarla bir araya geldiklerini kaydetti. 

Satıcı, toplantılarda başta Rusya olmak üzere yaş meyve-sebze ihracatının gerçekleştiği bütün ülkelere 
soğuk zincirin kırılmamasına dikkat çekildiğini söyledi.

13.10.2014 Dünya Gazetesi FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA


