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SİGORTACILIK HAFTASI 
KUTLANDI

F e t h i y e 
Ticaret ve Sa-
nayi Odası 8 
Nolu Meslek 
Komitesi or-
ganizasyonun-
da Fethiye’de 
s i g o r t a l ı l ı k 
b i l i n c i n i n 
gel işt ir i lmesi 
amacıyla 27 
Mayıs–2 Haziran günleri arasında 
bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 

Hafta dolayısıyla 01.06.2013 Cu-
martesi günü saat 10:00 da  8 Nolu 
Meslek Komitesi Başkanı Aydın 
Aktepe, Meslek Komitesi Başkan 
Yardımcısı Kemal Hıra ve Meslek 
Komitesi Üyeleri ile birlikte Cu-
martesi günü saat 10.00’da Atatürk 
Anıtına çelenk sundu. Ölüdeniz 
Belediye Başkanı Keramet-
tin Yılmaz’ın da katıldığı çelenk 
sunma töreninde FTSO çelengi 
8 Nolu Meslek Komitesi Başkanı  

Aydın Ak-
tepe ve Başkan 
Yardımcı Kemal 
Hıra tarafından 
s u n u l d u . 
Arından saygı 
d u r u ş u n d a 
bulunuldu ve 
İstiklal Marşı 
ses lendir i ldi . 
Günün anlam 

ve önemini belirten konuşmayı 
yapan, 8 Nolu Meslek Komi-
tesi Başkanı Aydın Aktepe, “Bi-
zlerin birinci hedefi siz değerli 
meslektaşlarımızın sorunlarına 
yine sizlerle birlikte çözüm 
yolları aramaktır. Ama bunu 
gerçekleştirebilmemizin yolu önce 
birbirimizle ve halkımızla sağlıklı 
iletişim kurmaktan geçer” dedi.

 BANK ASYA’DAN FTSO’YA ZİYARET

03.06.2013 Pazartesi günü Bank Asya Fethiye Şube 
Müdürü Bülent Dönmez ve Bireysel Pazarlama So-
rumlusu Saffet Kurt Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı FTSO Hizmet 
Binasında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarette Bank Asya Fethiye Şube Müdürü 
Bülent Dönmez son yapılan FTSO Organ Seçimler-
inde yeniden Yönetim Kurulu Başkanı SEÇİLEN Akif 
Arıcan’ı tebrik edip yeni dönemde de başarılarının 
devamını dileyip hayırlı olsun dileklerini sundu. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ziyaret 
için Bülent Dönmez ve Saffet Kurt’a teşekkür edip iyi 
dileklerinden dolayı memnun olduğunu söyledi.



 ÇALIŞ-DER AKİF ARICAN’I ZİYARET 
ETTİ

Çalış Turizm 
ve Tanıtma Derneği 
03.05.2013 Pazartesi 
günü Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mete 
Ay ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri , FTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan’ı 

FTSO Hizmet Binasındaki makamında ziyaret etti.

 ÇALIŞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mete Ay 
FTSO Yönetim Kurulu Akif Arıcan’a yeni dönemde 
de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanlığını tebrik edip hayırlı olsun dilekler-
ini sundu. Daha sonra Mete Ay ve ÇALIŞ-DER 

yönetim kurulu üyeleri FTSO Başkanı Akif Arıcan ile 
Fethiye’nin ve Çalış bölgesi hakkında sorun ve prob-
lemler hakkında konuşup daha iyi hale getirmek için 
karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARIN DİKKATİNE!

Su Ürünleri Tanıtım Grubu (STG), bu yıl 22-24 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 19’uncusu düzenlenen World-

food Azerbaijan Gıda Fuarına katılım sağlayarak Türk su ürünlerinin tanıtımını 
gerçekleştirmiştir.

Söz konusu fuar süresince STG standını ziyaret ederek su ürünleri ile ilgili 
satın alma taleplerini ileten firmaların iletişim bilgileri ile talep edilen ürünlere 
ilişkin liste web sitemizdeki durular kısmında sunulmaktadır.



ÇİN HALK CUmHURİYETİ SHENZHEN HEYETİ 
İLE TOpLANTI vE İKİLİ İŞ GöRÜŞmELERİ

1970’li yıllarda küçük 
balıkçı köyü iken, Özel 
Ekonomik Bölge ilan edilm-
esinin ardından Çin’in 
1980’li yılların sonundan iti-
baren yürütmeye başladığı 
dışa açılım politikasının 
başlangıç noktalarından biri 
olarak ilan edilen ve bugün 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
en hızlı büyüyen ve en 
gelişmiş kentlerinden olan 
Shenzhen’in Belediye Başkanı 
Xu Qin, Çin’in ve kendi 
sektörlerinde dünyanın en büyük firmalarından 
oluşan bir işadamları heyeti ile birlikte 16-18 Haz-
iran 2013 tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret 
gerçekleştireceklerdir. Heyet listesi web sitesinde duy-
urular kısmında  bilgilerinize sunulmaktadır.

Shenzen Belediye Başkanı ve beraberindeki üst 

düzey işadamları ve bürokrat heyetinin Türkiye zi-
yaretleri kapsamında DEİK/ Türk – Çin İş Konseyi 
işbirliği ile 17 Haziran 2013 tarihinde, saat 09:30 – 
12:30 arasında İstanbul Grand Cevahir Otel’de “Shen-
zhen - Türkiye Yatırım ve İşbirliği Forum”u düzenle-
necektir.

Shenzhen, 10 
milyonluk nüfusu, 
kişi başı yirmi bin 
doları bulan ge-
liri ve son on yılda 
ortalama % 25 
büyüme oranı ile 
Çin’in en önemli 
ticaret, finans ve 
sanayi bölgelerin-
den biri olmuştur. 
Shenzen heyetinde 
Çin’in ve dünyanın 
kendi sektörlerin-

den en önemli firmaları arasında yer alan şirketlerden 
bazıları Shenzen Yatırım Ajansı, Shenzhen Textile 
(Holdings), New Industries Investment, Yulong Com-
puter Telecommunication Scientific, Shenzhen Sun-
shine Hi-Tech Co, Huawei Investment & Holding Co, 
ZTE Corporation, Hytera Communications Corpora-
tion Limited, Mindray Medical International Limited, 
Shenzhen China-Kyle Special Steel Corp, TP-LINK 
Technologies olarak sıralanabilir.

Söz konusu toplantıya katılmayı 
düşünen üyelerimizin, en geç 15 Haziran 
2013 tarihine kadar DEİK’e başvurmaları 
(Adem Kula, asyapasifik@deik.org.tr Tel: 0 
212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84) gerek-
mektedir.



HERYERDE ELEmAN ARAmAYIN...

www.fethiyekariyer.com

Denizli Ticaret Borsası’ndan alınan 24/05/2013 tarih ve 01/301 sayılı yazıda; illerinde faaliyet gösteren 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 11 adet sera parselinin 10/06/2013 tari-

hinde ihale yoluyla satışa çıkaralacağı bildirmişlerdir.

Konuyla ilgili Satış İlanı Web Sitemizde Mevcuttur.



 LÜKSEmBURG vE BELÇİKA’YA 
TİCARET vE YATIRIm HEYETİ 

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın 25-27 
Haziran 2013 tarihlerinde Lüksemburg ve Belçika’ya 
gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle, Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK organizasyonu 
ile Lüksemburg ve Belçika’ya geniş katılımlı ticaret ve 
yatırım heyeti ziyareti düzenlenecektir. Heyet ziyareti 
kapsamında, İş Forumları ve sektörel firma görüşmeleri 
gerçekleştirilecek olup Lüksemburg ve Belçika iş 
dünyasından yoğun katılım beklenmektedir.

Küresel finans merkezi olarak öne çıkan Lüksemburg, 
84,700 dolarlık kişi başına düşen GSMH’sı ile dünyada 
üçüncü, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise ilk sırada yer 
almaktadır. Avrupa’nın kalbinde yer alan konumu, Fransa 
ve Almanya gibi ülkelere yakınlığı, düşük enflasyon ve 
istikrarlı büyüme oranlarıyla Lüksemburg, Avrupa’nın 
en büyük marketlerine açılan, güçlü ve yüksek gelirli bir 
ekonomiye sahiptir. Lüksemburg’da yönetilen fonların 
büyüklüğü (2.5. trilyon Euro), ülkenin milli gelirinin 55 
katı büyüklüğündedir. Lüksemburg düşük vergilendirme 
politikası, iş kurma kolaylığı gibi özellikleriyle doğrudan 
yabancı yatırımlar için de elverişli bir ortam sağlamakta 
olup, Microsoft-amazon.com –Skype- Arcelor Mittal - 
Goodyear gibi önde gelen çok uluslu firmaların Avrupa 
bölgesel merkezleri Lüksemburg’da yer almaktadır.

Belçika enerji verimliliği, düşük karbon salınımı ve 
yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında öncü teknolo-
jilere ve en iyi uygulamalara sahiptir. Dünyada eko-
teknoloji sanayi ihracatında ilk beş ülke içinde, temiz 
enerji teknolojileri ihracatında 8. sırada, rüzgar türbin-
lerinde ise 5. sırada yer almaktadır. Belçika ayrıca, 
Avrupa’nın merkezindeki coğrafi konumu ve gelişmiş 
ulaşım ağı ile bölgenin önemli bir lojistik merkezi 

konumundadır.

Türkiye ve Lüksemburg & Belçika arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirtmesine katkı sağlayacak 
ziyarette; lojistik, altyapı-inşaat (sürdürülebilir yapılaşma 
ve yeşil teknolojilerin kullanımı), bankacılık, enerji-
yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, uydu teknolojileri 
ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ve 3. pazarlarda 
ortak girişimler ele alınacaktır.

Ziyaretin, konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organi-
zasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 500 
Euro avans ödemeleri beklenmektedir. Katılım bedelinin 
kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret önces-
inde katılımcılardan tahsil edilecektir. Ziyarete katılmak 
isteyen firma temsilcilerinin DEİK’in İş Bankası Beyoğlu 
Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 
3145 86 numaralı euro hesabına, 500 Euro tutarındaki 
avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının 
isminin ve Lüksemburg & Belçika ziyaretinin ibaresinin 
de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 12 
Haziran 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar 
DEİK’e (Neslihan Kilit; Tel: 0212 339 50 17; Fax: 0212 339 
50 65, e-posta: nkilit@deik.org.tr ) iletilmesi gerekmekte-
dir. Ziyaret programı ilgi beyan eden firmalara iletilecek-
tir.

Lüksemburg ve Belçika Schengen vize bölgesi dahilinded-
ir, ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgileri 
Ankara’daki Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliklerine, 
İstanbul’da Belçika Başkonsolosluğu’na DEİK tarafından 
iletilecek olup, katılımcılar bireysel vize başvurularını 
gerçekleştireceklerdir.



2013 YILI OCAK – MAYIS ARASI DEĞİŞİM
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2013  YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS AYLIK ORT.

Y KAYIT 32 43 47 46 43 42

TERK 23 51 10 18 15 23

TESCİL 82 78 116 184 136 119

BELGE 263 143 165 205 188 193

GELEN YAZI 128 137 150 93 140 130

CEVAPLANAN Y 156 114 104 99 173 129

İLANA GİDEN 
TİC.SİC.GAZ. 160 148 127 183 174 158

TİCARİ SİCİL mÜDÜRLÜĞÜ     
2013 İSTATİSTİKLERİ



İŞLETmE RİSK YöNETİmİ

Fiyatlardaki değişkenlik mali piyasalar ve pazardaki çalkantının damgasını vurduğu bugünkü piyasa 
koşullarında, işletmelerin karşılaştığı riskler her zamankinden daha önemlidir ve risk yönetimi için 

yöneticilerin verdiği kararlar şirketin ekonomik performansında önemli etkiler yaratabilir.
Riskin ya da gelecekteki ekonomik sonucun kesinlikten uzak olması (beklenenin altında olduğu gibi üzer-

inde de gerçekleşebilmesi) bir işletmenin yaşamındaki, şirket stratejisi ile ilgili seçimlerden yatırımlara, finans-
manlara, tedarik sistemlerine kadar, temel unsurları doğrudan etkiler.
İşlerinin barındırdığı risklerin yönetiminde ve risk yönetiminin getireceği değeri elde etmek ve böylece 
şirketlere yardımcı olmak amacıyla Odamız tarafından “İşletme Risk Yönetimi” kitapçığı  hazırlanmıştır.

Link:
http://www.fto.org.tr/DB_Image/29/95/FTSO_Isletme_Risk_Y%C3%B6netimi.pdf

 29. DöNEm GBOK TOpLANTISI
Türkiye – AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK), Gümrük Birliği’ni ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan 
sorunların çözümü ve Birliğin düzgün işleyişinin sağlanması hakkında 29. dönem GBOK toplantısı 17-18 
Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantı sonrası Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye - AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 29. 
dönem toplantısına ilişkin not web sitemizde durular kısmında bilgilerinize sunulmuştur.



KOSGEB bu destek kapsamında kendi işini kurmak isteyen bireylere (bay/bayan) hibeler (karşılıksız 
destekler) ve faizsiz krediler vermektedir.

Hibe destek tutarı 30.000 TL olup bu miktarın;

•	 3.000	TL’si	işletme	kuruluş	aşamasındaki	giderler	için	(vergi	dairesi,	noter,	sicil	kaydı,	vb.	harcamalar)
•	 15.000	TL’si	makine	teçhizat,	ofis	malzemesi	giderleri	için
•	 12.000	TL’si	de	işletme	giderleri	dediğimiz	personel	maaşı,	işyeri	kirası,	elektrik,	su,	telefon	ve	doğalgaz	

faturaları için kullanılabilmektedir.
Faizsiz kredi ise 70.000 TL olup kesin banka teminat mektubu karşılığında kullandırılmaktadır ve sadece 

makine teçhizat desteği için kullanılabilir. 
Gözden kaçırılmaması gereke bir husus: Girişimciler ilk önce bu giderlerin ödemelerini yapıp fatura ve 

ödeme dekontuyla KOSGEB’den talepte bulunacaklardır. (Örneğin 10.000 TL + KDV tutarında bir makine 
almak için ilk önce ya ödemenin tamamı olan 11.800 TL makine tedarikçisine ödenip destek tutarı olan 6.000 
TL (baylar için) istenecek ya da işletme kendi payına düşen KDV + 4.000 TL’yi ödeyip kalan tutarın makine 
tedarikçisine ödenmesi için KOSGEB’den talepte bulunacaktır.)

Yani KOSGEB hiçbir zaman önce parayı vermemektedir.

Destekten Faydalanma ön Koşulu

Destekten faydalanabilmek için KOSGEB onaylı girişimcilik eğitimi almak gerekir (toplam 70 saat sürer). 
İşletme kurulduktan sonra ise bu eğitimde alına  bilgilerle doldurularak KOSGEB’e bir iş planı teslim edilir. İş 
planı KOSGEB tarafından incelenerek kurula  sunulur. Girişimci adayı bu iş planını sunmak üzere kurula davet 
edilir. Eğer kurul adayın desteklenmesi için onay verirse aday için destek süreci başlamış olur ve harcamalarını 
yaptıkça KOSGEB’den talepte bulunabilir.

Destek Oranları

Destek oranları erkekler için net tutar üzerinden (vergiler ve sigorta primleri hariç) %60 olup bayanlar 
ve engelliler için %70’tir.


