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Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odasının  Fethiye’de iş piyasasının  ihtiyaçlarının  karşılanması, mesleki ve 
teknik eğitimin  daha kaliteli hale getirilmesini hede� eyen Meslek  Lisesi  İş’inin Güvencesi projesi 
başlıyor.

23 Eylül çarşamba  günü Liberty Hotels Lykia Tatil Köyünde yapılan  açılış toplantısına AKP Muğla Mil-
letvekili Ali Boğa,CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan,Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık,Seydikemer 
Kaymakamı  MuammerKöken,Fethiye Belediye Başkan Vekili Mete Ay,Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Hasan Doğan,Seydikemer  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San,oda başkanları,sivil toplum örgütü temsil-
cileri ve FTSO yönetim  kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

İŞ DÜNYASI İLE EĞİTİM KURUMLARI BULUŞACAK

Haber  detayına � so.org.tr  adresinden  ulaşabilirsiniz...



Önceki günlerde Fethiye’de res-
mi belgede sahtecilik ve nitelikli 
dolandırıcılık yaparak haksız kazanç 

elde ettikleri iddia edilen 8 kişinin emlakçı 
olarak nitelendirilmesi, işini doğru ve dürüst 
şekilde yapan emlakçı ve gayrimenkul 
danışmanlarının tepkisine neden oldu.

Yıllardır korsan emlakçılığın önüne geçilm-
esi için mücadele eden FTSO 13 Numaralı 
Meslek Komitesince yapılan açıklamada, 
olaya adı karışan kişilerin iş takipçisi, ayakçı 
gibi isimlerle adlandırılan korsan emlakçılık 
yapan şahıslar olduğuna dikkat çekiler-
ek emlakçı ve gayrimenkul danışmanlığı 
mesleğinin saygınlığını kazanması için ka-
nun ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanması 
istendi.

Önceki aylarda Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü’ne yazılı 
olarak başvuruda bulunarak kanun ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanması konusunda yapılan  açıklamada 
vatandaşlara da uyarıda bulunularak “Güvenliğiniz ve çıkarlarınız için gayrimenkul alırken veya satarken vergi 
dairesine kayıtlı, oda kaydı olan, adresi ve bürosu belli olan emlak müşavirleri ile muhatap olmanızı tavsiye 
ediyoruz” denildi.

Önceki aylarda Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü nezdinde 
ilgili mevzuat hükümleri hususunda yazılı girişimde bulunan FTSO 13 Numaralı Meslek Komitesince, gün-
demi meşgul eden olayın emlakçılar tarafından değil, ayakçı diye tabir edilen korsan emlakçılar tarafından 
yapıldığına dikkat çekildi.

Korsan olarak emlakçilik işi yapan ayakçılar nedeniyle hem ekonomik olarak zarar gören hem de yaşanan 
kötü olaylar sonrası emlakçılık mesleğini yapan esna� arın itibarını kaybettiğini belirten FTSO 13 Numaralı 
Meslek Komitesi üyeleri, emlakçılık mesleğine saygınlık kazandıracak düzenlemelerin bir an önce yapılmasını 
istiyorlar. 

Haber detayları için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

� so.org.tr

EMLAKCILAR SAYGINLIĞINI ARIYOR



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

“https://www.facebook.com/� so.fethiye”

Değerli Üyemiz,

İlki 2010 yılında düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel ürün üreticileri ve yetiştiricilerinin; bağımsız 
veya bölgesel ticarete öncülük eden oda, borsa, kalkınma ajansı ve belediyeler gibi kuruluşların çatısı altında 
katıldığı bir organizasyon olarak, kapılarını beşinci kez açacak.

22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya EXPO Center Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek olan YÖREX Yöresel 
Ürünler Fuarı, yöresel ürünlerimizin varlığını koruyup geliştirmeyi hede� iyor. YÖREX, yöresel ürün üreticiler-
inin ekonomik gelişimlerine yardımcı olmak; yöresel ürünleri koruma altına alan Coğra�  İşaret (Cİ) Tescili ve 
Menşe Adı Koruması (MAK) gibi hukuki düzenlemelerin yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlarla yola çıkan 
bir organizasyondur.

Dünya genelinde geleneksel olarak gerçekleştirilen benzeri yöresel ürün pazarlarının 50 Milyar dolarlık bir ticar-
et hacmi yarattığı bu açıdan İl ve İlçelerin en meşhur ürünleriyle ülke ve bölge ekonomilerinin tanıtımına büyük 
katkılar sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bu yıl “Sizin Oraların Neyi Meşhur “ sloganı ile açılacak ve katılımcıların satış da yapabileceği fuar ile ilgili 
detaylı bilgiye ekteki PDF dosyasından yada www.yorexfuar.com web adresinden erişebilirsiniz.

5. YÖREX-YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI (22-26 EKIM 2014)



https://www.facebook.com/fethiyetso
  https://twitter.com/� so1901

http://www.youtube.com/channel/UCVhg1KvFZjlI67Zu8O4xL4w



Değerli Üyemiz,

“Avrasya Ekonomik Topluluğu Çer-
çevesinde Yeni Yatırım İmkanları” 
Uluslararası Forumu 3 - 4 Ekim 2014 
tarihleri arasında, Çimkent’te düzen-
lenecektir.

Forumun amacı, Güney Kazakistan 
Bölgesi’ne doğrudan yatırımların 
çekilmesi, Avrasya Ekonomik 
Topluluğu çerçevesinde Kazakistan’ın 
yeni yatırım imkanlarının tanıtılması, 
tarım, gıda, tekstil, ilaç, turizm, 
makine, inşaat malzemeleri üreti-
mi ve bölgenin lojistik imkanlarına 
ilişkin konuların incelenmesi olacağı 
bildirilmektedir. Ayrıca 2010-
2014 yıllarında Güney Kazakistan 
Eyaleti’nin ulaştığı başarılarının 
sergileneceği ve gelecek 5 yıl 
planlarının açıklanacağı ifade edilme-

ktedir. Forum sırasında 5 yıldızlı “Rixos Hadisha Shymkent” otelinin açılması ve Forum etkinliklerinin de 
bu otelde gerçekleştirilmesinin beklendiği kaydedilmektedir.

Forumla ilgili detaylı bilgi için D. Koşerbayev (+7 72 52 367 338) ile irtibata geçilmesi gerektiği hususunu 
bilgilerinize sunarız.

� so.org.tr

 AVRASYA EKONOMIK TOPLULUĞU YENI YATIRIM İMKANLARI FORUMU

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

“https://www.facebook.com/� so.fethiye”



Muğla Valiliğinden Kahramanmaraş Valiliğine 
atanan Mustafa Hakan Güvençer, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasına yaptığı veda zi-

yaretinde FTSO’nın yaptığı çalışmalardan övgüyle 
bahsederek başta Kruvaziyer Liman, Babadağ Teleferik 
Projesi ve Ölüdeniz  arıtma sorunu ile ilgili projeleri 
yeni görev yerinde de takip etmeye  devam edeceğini 
söyledi.FTSO Başkanı Akif Arıcan, Vali Güvençer’e 
destekleri için teşekkür ederek “Kahramanmaraş’ta da 
başarılı olacağınıza inanıyoruz” dedi.

22 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette tüm  oda 
çalışanlarının tek tek elini sıkan Vali Mustafa Ha-
kan Güvençer konuşmasında ‘’Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası Fethiye’nin  önemli bir sesi, çalışmaları 
ile örnek bir  Odasıdır. Sizlerin sayesinde Fethiye’nin 
güzel gelişmeler  yaşayacağına  inanıyorum. Muğla 
da ki görev  sürem  boyunca  Fethiye Ticaret ve San-
ayi Odasının Fethiye’nin sorunlarına  bakış açısını, 
sorumluluk anlayışını ve  bu kapsamda  ürettiği pro-
jeleri  gıptayla  izledik. Bizlerde  bu  yolda  elimizden  
gelen  desteği vermeye  çalıştık. Biliyorum ki yeni ge-
len  valimiz bu anlamda  hazır bir  ortam  bulacaktır. 
Başta Kruvaziyer  Liman, Babadağ Teleferik Projesi 
ve Ölüdeniz  arıtma sorunu ile  ilgili projelerinizi ve  
çalışmalarınızı olmak üzere Fethiye deki gelişmeleri 
yeni görev yerimden de heyecan  ile  takip etmeye  de-
vam edeceğim. Umuyorum ki bu projelerin  hayata 
geçirilmesini sağlayacaksınız’’dedi.

Haber detayları için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

� so.org.tr

GÜVENÇER “PROJELERİNİZİ TAKİP EDECEĞİM”



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.� o.org.tr



25 Eylül  perşembe  akşamı  Babadağ’da  düzenlenen yemekte Fethiye Ticaret  ve Sanayi Odası Meclis 
üyeleri ile  Yönetim Kurulu üyeleri biraraya  geldi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  tarafından  organize  edilen  yemekte  sıcak sohbetlerin  yanısıra  Fethiye için 
çalışmalara hız kesmeden aynı şekilde devam edileceği konuşuldu.

FTSO  Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan,Meclis Başkanı Osman Çıralı ve yönetim  kurulu ve meclis üyeler-
inin katıldığı yemek havanın soğuk olmasına  rağmen  çok sıcak  bir  ortamda  geçti.

Meclis Başkanı Osman Çıralı ve FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan davetliler ile tek tek  ilgilendi.

Haber detayları için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

� so.org.tr

 BABADAĞ`DA BİRLİK YEMEĞİ 
DÜZENLENDİ



ÖZBEKİSTAN-ULUSLARARASI SANAYİ VE İŞBİRLİĞİ 
FUARI

Değerli Üyemiz,

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde, 28 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Uluslararası Sanayi ve İşbirliği Fuarı 
gerçekleşecektir.

Söz konusu Tarım Fuarı’na katılmak isteyenlerin Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği ile irtibata 
geçmesi gerekli olup, katılım formu TOBB web sayfasında, www.tobb.org.tr, yer alan “Hizmetler/Uluslararası 
İş İmkanları Ülke Duyuruları/Özbekistan” bölümünde yer almaktadır.

Haber detayları için web sayfamızı ziyaret ediniz. 

� so.org.tr



 RUSYA TİCARET TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN 
İLETİLEN İTHALAT TALEPLERİ

Değerli Üyemiz,

Ankara’daki Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından gönderilen ithalat yapmak isteyen � rma bilgilerini ekte bula-
bilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için de Ankara’daki Rusya Ticaret Temsilciliği ile iletişime geçebilirsiniz.

Rusya Ticaret Temsilciliği:

Trade Representation of � e Russian Federation in Turkey
Atatürk Bulvarı No: 106, 06990, Kavaklıdere, Ankara
E-mail: trade.ankara@yandex.ru
Tel: +90 (312) 4252090, 4254690, 4188139, 4187512
Faks: +90 (312) 4183991


