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FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY

Ardı Ardına Büyük Acılar Yaşadık   
Haftaya Beytüşşebap'ta 
yaşanan terör saldırısı 
ile başlayıp, 
şehitlerimize yas, teröre 
öfke duyguları ile dolu 
iken; Afyonkarahisar'dan 
gelen korkunç patlama 
haberleriyle sarsıldık. 
Afyonkarahisar`daki 
askeri mühimmat 
deposunda meydana 
gelen patlama korkunç 
sonuçlar ortaya koydu. 
Genelkurmay 
Başkanlığı`nın 
patlamayla ilgili 2`si 
astsubay, 2`si uzman, 
21`i er 25 askerin şehit 
olduğu şeklindeki 
açıklaması yüreklerimizi 
bir kez daha dağladı, 
bizleri derin üzüntülere 

sevketti. Patlamada 4`ü asker 8 kişinin de ağır yaralı olduğu ortaya çıktı.
Afyonkarahisar`daki Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı`na bağlı Mühimmat Depo 
Komutanlığı`nda, el bombalarının depolandığı cephanelikte sebebi henüz tespit edilemeyen 
patlama; sebebi her ne olursa olsun sonuçları itibariyle yüreğimizi kanatıp, hafızalarımızdan 
çıkmayacak. Yüreğimizi dağlayan, bizleri derin üzüntülere sevk eden korkunç olayda 25 vatan 
evladımıza, şehit Mehmetçiklerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyoruz. 
Kuşkusuz aileleri için en büyük acı evlat acısıdır. Kederli ailelerimiz acıların en büyüğünü 
yaşamaktadır. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de 
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 

Terör bu kez de Beytüşşebap'ta hain yüzünü gösterdi. Beytüşşebap'ta 10 askerin şehit olduğu 
saldırıyı kınıyor ve terörü lanetliyoruz. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanlar, bunun hesabını 
mutlaka vermelidir. Bu hain oyunun iç ve dış destekçileri de bunun cezasını çekmelidir. 
Tırmandırılmaya çalışılan şiddet ve terörle hiçbir yere varılamayacağı iyi bilinmelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti milletiyle ve devletiyle terörle mücadele kararlılığını sürdürecektir. Hainlerin tuzağı 
olan millet olarak bizleri öfke ve nefrete sevketmek planına düşmemeliyiz. 
Beytüşşebap`taki hain terör saldırısında şehit olan başta Köyceğiz`e bağlı Yangı Köyü nüfusuna 
bağlı Piyade Komando Asteğmen Burak Erdi Uysal olmak üzere Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi, 
Uzman Çavuş Ahmet Bozkurt, Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez, Çavuş Ramazan Emre Ala, 
Onbaşı Süleyman Güleç, Er Serdar Küpeli, Er Osman Yıldız, Er Uğur Sağdıç ve Er Emrah 
Karataban`a Allah`tan rahmet, yakınları ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. 



Bu Duyurular Sizi İlgilendiriyor
Sayın Üyemiz,
Irak'ın Basra kentinde 16 – 19 Aralık 2012 tarihleri arasında 3. Uluslar arası Yapı ve 
İnşaat Fuarı düzenlenecektir. Basra'nın en büyük uluslararası fuarı olan ve Irak'ın 
yeniden yapılandırılmasında gerekli olacak malzeme ve projelerin tedariki 
konusunda önemli bir fonksiyonu bulunan fuar, yılda iki kez düzenlenmektedir. 2012 
Nisan ayında gerçekleştirilen fuara 75 Türk firması, 260 uluslararası firma katılmış 
ve 25.000 işadamı fuarı ziyaret etmiştir.Söz konusu fuara katılmak ya da fuarla ilgili 
ayrıntılı bilgi almak için aşağıda iletişim bilgileri verilen Hedef Fuarcılık firması ile 
irtibat kurabilirsiniz.
Detaylı bilgi için: Proje Sorumlusu Osman Çiler  Tel: 0312 566 20 50
GSM: 0541 225 55 41      e-mail: osman@hedeffuarcilik.com    web: 
http://www.hedeffuarcilik.com

www.yegm.gov.tr

www.euroblech.com./turkish/

www.tobb.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, bazı ihracatçı 
firmalarımızın Krasnador şehrinde yerleşik Ersin Yıldız isimli şahıs hakkında 
Novorossisk Ticaret Ataşeliğimize şikâyette bulundukları belirtilmektedir. Adı geçen 
şahsın, "Oletti Company LLC" firmasının temsilcisi sıfatıyla yüksek meblağda inşaat 
malzemesi ithalatı teklifiyle Türk firmaları ile irtibat kurduğu ve bölgenin büyük 
firmalarından Renova Stroy Group`un ithalat ve ihracat temsilcisi olduğunu beyan 
ederek firmalarımızdan teminat, avans ve bazı standart belgelerin temin edilmesi 
için sertifika bedeli adı altında ücret tahsil etmeye çalıştığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın Krasador şehrinde gelen tekliflerde tereddüt oluşması 
halinde Novorossisk Ticaret Ataşeliğimize (Tel:+7 861 764 44 23) başvurmalarına 
fayda görülmektedir. 

Üyelerimize önemle duyurulur.

Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve 
teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, enerji verimliliği 
konusunda yeni çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla "Sanayide Enerji Verimliliği 
Proje Yarışması"nın (SENVER) busene 13 üncü kez düzenlenecektir. Bu çerçevede, 
yarışma usul ve esasları  adresinde yer almakta olup, son başvuru 
tarihi 19 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadardır.   

Euro Blech 2012 Uluslararası 22. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi 
Fuarı`nın 23-27 Ekim 2012 tarihleri arasında Hannover`de gerçekleşecek olup, 
fuarlarla ile ilgili detaylı bilgilere  adresinden 
ulaşılabilirsiniz.   

Kazakistan`da tarım sektöründe faaliyet gösteren “Astana-Agro” Servis ve Satın 
Alma Merkezi Ltd. Şti. ve “El-Kazına” Kazak Uluslararası Mal ve Hammadde Özel 
Borsası A.Ş.`nin Türk şirketleri ile işbirliği talepleri bulunmaktadır.

Söz konusu işbirliği talepleri ile ilgili bilgilere ve firmaların iletişim bilgilerine Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ( ) Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi`nin web 
sitesindeki "Diğer Duyurular" bölümünden ulaşılabileceğinin altı çizilmiştir.



FTSO 3.394 Üyeye Ulaştı  

Ağustos Ayı Sonu İtibari İle FTSO Meslek
Komiteleri Üye Sayıları Güncellendi. İşte 
Güncel Listemiz; 

Tarih Kesinleşti:

21 Eylül'de Toplanacağız 
Her yıl düzenlediğimiz Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımızın beşincisini bu yıl 21 
Eylül 2012 tarihinde Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.
Geçtiğimiz son 4 yılın meslek komitesi müşterek toplantısında ilçemizi ve sektörleri 
ilgilendiren 131 sorun dile getirilmiş, “Fethiye Sorunları ve Çözüm Önerileri” adı 
altında 3 adet kitapçık hazırlanarak bölge millettekileri ile ilgili kurum, kuruluş 
temsilcilerine iletilmiştir.
21 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan 2012 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'nda 
17 meslek komitesinin belirlediği sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılacak ve birinci 
ağızdan yetkililere iletilecektir.
Söz konusu toplantıya bölge milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşları, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Fethiye için fikir üreten, 
Fethiye'nin sorunlarına sahip çıkan tüm Fethiyeliler davetlidir.
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