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YENILENEBILIR ENERJI KONFERANSI
Yenilenebilir enerji ko-

nusunda Güney Ege 
Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası 
ölçekte bilinirliğinin artması 
ve bölgede yenilenebilir en-
erji yatırımlarının artması ile 
yatırımcıların yenilenebilir en-
erji sistemleri hakkında bilin-
çlenmesini amaçlayan konferans, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi A ve B 
Salonlarında 14 Kasım 2014 tari-
hinde gerçekleştirilecek.

Konferans kapsamında,

Yenilenebilir enerjide ulusal 
politikanın tartışılması

Lisanssız elektrik üretimi için AYDEM ve TEDAŞ’tan alınması gerekli olan izin ve ruhsat süreçleri 
hakkında bilgi verilmesi

Güney Ege Bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılması

Güney Ege Bölgesinin yenilenebilir enerji mevcut uygulamaları ve yatırım potansiyeli hakkında bilgi 
verilmesi,

Yapılacak olan yenilenebilir enerji sistemlerinin optimum fayda sağlanacak şekilde tasarlanması ve 
kurulması hakkında bilgi verilmesi,

Yenilenebilir enerji sistemleri, teknolojileri hakkında ki bilgi eksikliklerinin giderilmesi,

Yatırımcılara yönelik olarak, Yenilenebilir enerji sistem tasarımlarında dikkat edilmesi gerekli olan sis-
tem parçalarının teknolojik farklılıkları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen websitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



RUSYA ILE BASITLEŞTIRILMIŞ GÜMRÜK HATTI

Moskova Vnukovo Havalimanı’nda 
uygulanmakta olan Basitleştirilmiş 

Gümrük Hattı (BGH) sisteminin; Karadeniz’deki 
Tuapse Limanı, Rusya Federasyonu-Ukrayna 
sınırında yer alan Treyebortneye kara sınır kapısı 
ve gerekli hazırlıklann tamamlanmasının ardından 
Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan 
Yukarı Lars kara sınır kapısını da içerecek şekilde 
genişletilmesi üzerinde mutabık kalınmasının 
ardından, Rusya Federasyonu Federal Gümrük 
Servisi’nin 19.08.2014 tarihinde yazılı olarak yaptığı 
bildirimde, Novorossisk Limanı’nın da Rusya 

Federasyonu’na gerçekleştirilecek ihracatlarda BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılabileceği 
bildirilmiştir.

Ayrıca Rus tarafının önerisi üzerine, Bryansk Gümrüğüne bağlı Noviye Yourkovichi ve Smolensk 
Gümrüğüne bağlı Stabinski sınır kapılarının da BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılmasının 
kararlaştırılmıştır.



ULUSLARARASI IŞ IMKANLARI ANKET ÇALIŞMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nden alınan yazıda, 

2011 yılı başında yenilenen  TOBB web 
kullanıcı ara yüzünün sağ tarafındaki 
HİZMETLER bölümünde, Türk 
ihracatçısı ile yabancı ithalatçının 
buluşma ortamı olan “Uluslararası İş 
İmkânları” başlığı altında bulunan:

 -Türkiye’den İşbirliği Teklifleri,

 -Dünyadan İşbirliği Teklifleri,

-İhale - Özelleştirme - Yatırım,

-TOBBİOS-TOBB İş Olanakları Sistemi,

Sayesinde firmaların, dış ticaretle ilgili alım, satım ve işbirliği taleplerini web sitesi üzerinde 
yayınlayabildikleri ve yabancı firmalardan gelen talepleri inceleyebildikleri belirtilmektedir.

Odaların ve Borsaların, Birlik üyelerine sunduğu ve ekonomik değeri olan Uluslararası İş İmkânları sis-
teminin iyileştirilmesi amacıyla anket yapılması öngörülmüştür.

Buna göre,  web sayfamızda ilgili duyurudaki ekte bulunan anketin üyelerimizce doldurularak TOBB’a il-
etilmek üzere en geç 10 Aralık 2014 tarihine kadar Odamız AR-GE ve Uluslararası İlişkiler Birimi’ne (E-posta: 
yuksel.kart@fto.org, Faks: 0252 614 57 91) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.



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 ÜYELERINE INDIRIMLI 
INGILIZCE VE RUSÇA DIL 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.



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

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

İKİ MİLYON KİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN 
ETKİLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaklaşık iki yıl önce ülke genelinde başlatılan kentsel 
dönüşüme dahil olan nüfus sayısı 2 milyonu buldu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye genelinde hız kesme-
den sürdürülüyor. Türkiye’de 20 yıllık süreçte afet riski taşıyan 
yaklaşık 6.5 milyon yapının yıkılacağı kentsel dönüşümde, Ba-
kanlar Kurulu kararıyla ilan edilen riskli alanların yanı sıra 
vatandaşların talebiyle risk tespiti gerçekleştirilen bina sayısı 
artıyor. Bu kapsamda, vatandaşın başvurusu üzerine, ülke genel-
inde 150 bin 717 konut, 23 bin 912 iş yeri olmak üzere toplam 
174 bin 629 birimde risk tespit edildi. Dönüşüme, binasına risk 
tespiti yaptırarak katılanların sayısı 700 bini buldu. Bakanlar Ku-
rulu kararıyla riskli ilan edilen bölgelerde yaşayan nüfusla birlikte 
dönüşümden etkilenenlerin sayısı 2 milyon oldu.

Istanbul arayı açıyor

İstanbul, risk tespitinde, ülkedeki tüm şehirlerin toplamını iki kat aştı. Risk tespiti yaptırılan 101 bin 
728’i konut ve 14 bin 445’i iş yeri olmak üzere 116 bin 173 bağımsız birim İstanbul’da bulunuyor. Geriye kalan 
toplam 58 bin 456 riskli konut ve iş yeri ise diğer illerde yer alıyor. İstanbul’un ardından İzmir 10 bin 76, An-
kara 7 bin 173, Antalya 3 bin 170, Eskişehir 2 bin 862, Manisa bin 798, Denizli bin 739, Kocaeli bin 550, Bursa 
bin 402, Hatay bin 368 birimle en çok risk tespiti yapılan iller oldu.

En az ilgi Hakkari’den

Dönüşüme en az ilgi gösterilen il ise Hakkari oldu. Sadece 8 konut ve iş yerinin risk tespitinin yaptırıldığı 
Hakkari’yi, 10 birimle Kilis, 15 birimle Bayburt izledi. Karaman 17, Artvin 42, Erzurum 43, Nevşehir 53, Yoz-
gat ve Ardahan 61, Rize ise 73 konut ve iş yeriyle, dönüşüm talebinin en az geldiği iller arasında yer aldı.

03.11.2014 Dünya Gazetesi Haberi



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

GEKA YATIRIM UZMANI HER CUMA  DEĞERLI  
ÜYELERIMIZE  ODAMIZ BINASINDA HIZMET  

VERMEKTEDIR.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr



ODA AIDAT 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 alacaklara 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 uygu-
lanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden 
vazgeçilecektir.


