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TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNDEN ODAMIZA 
ZİYARET

TOBB( Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği) Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcı ve İMEAK ( İstanbul Marmara Ege Akdeniz Ka-
radeniz ) Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halim 
Mete 15.06.2013 Cumartesi günü İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Okuyucu, 
Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ve 
Fethiye Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Murat Öner 
ile birlikte odamızı ziyaret etti.

Ziyarete gelen heyeti FTSO Hizmet Binası Meğri 
Salonunda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan, Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna,  
Yönetim Kurulu Üyelerinden Deniz Somyürek ve Meh-
met Adnan Bakırcı ile FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin 
karşıladı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim 
Mete seçilen yeni yönetimi tebrik etti ve başarılarının 
devamını diledi. Halim Mete FTSO ziyaretinde Fethiye’nin 
sorunlarını yakından takip ettiğini ve ilgileneceği sözünü 
verdi. Fethiye’yi iki olay için kutlayan Halim Mete, birin-
cisi Fethiye Sporun PTT 1. Lige çıkmasını ve Fethiye’nin 
Büyük Şehir statüsünde olan Muğla’nın en büyük ilçesi 
olmasından dolayı tebrik etti. Halim Mete daha sonra 

‘’FTSO yeni yönetimi olarak  Fethiye Ekonomisine yararlı 
çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Fethiye 3T yani 
tarım,turizm ve ticaret merkezidir. Bunun yanına bir de 
D eklemelisiniz. Yani denizi. Fethiye bir deniz kentidir. 
Fethiye’yi önemsiyoruz. Burada olan gelişmeleri yakında 
takip ediyorum ve sizlere bu konuda yardımcı olmak boy-
numum borcu” dedi.

FTSO Yönetim   Kurulu  Başkanı Akif Arıcan  bu 
ziyaretten dolayı teşekkür etti ve memnun olduklarını 
dile getirdi. Akif Arıcan Halim Mete’ye Fethiye ‘deki ve 
odamızdaki projeler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme 
yaptı. Bu proje ve faaliyetler için TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcı Halim Mete’den destek sözü aldı.

Ziyarettin sonunda Halim Mete FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından sunulan odamız 
yayınları ve hediyeyi kabul etti ve toplantıya katılanlar hep 
birlikte  hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BİLİYORMUYDUNUZ???
Dalaman havalimanı 2012 yılında 

2.990.008 dış hat yolcusu , 813.252  
iç hat yolcusu olmak üzere toplamda 
3.803.740  yolcuya hizmet vermiştir.



ALKOL YASASI İLE GELEN YENİ DÜZENLEMELER

6487sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
alkol ile ilgili birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar;

-Perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları 
ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı 
turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. 

-Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, pro-
mosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar. 

-Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya 
sunulamaz. 

-Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem 
ve logo kullanılabilir. 

-On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda 
istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. 

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve 
bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak 
gönderilemez. 

-Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz. (Market, büfe, süpermarket, kuruyemişçi vb.) 

-Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek 
üzere alkollü içki satışı yapılamaz. 

-Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez. 

-Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren 1 yıl içinde kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasına uygun hâle getirilir. 

-Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on 
sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl süreyle bu kişileri 
çalıştırmaya devam edebilirler. 

-Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve üzerlerinde alkollü içkilerin 
marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla, bu 
maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl süreyle kullanılabilir.



 HASTANE İNŞAAT VE YATIRIMLARI KONGRESİ VE FUARI

Uluslararası tanıtım çalışmaları TG-Expo tarafından yürütülen Hastane İnşaat ve Yatırımları Kongresi ve Fuarı, 
24-26 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sağlık sektöründe küresel anlamda en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumundaki ülkemizde düzenlenecek olan 
fuar aynı zamanda Orta Doğu’da mevcut ve gelecekteki sağlık projelerini tanıtma ve geliştirme amacıyla yola çıkan ilk 
bölgesel etkinlik olma özelliğini taşımakta olup, yurtiçi ve yurt dışından sağlık sektörü ilgililerinin bir kez daha buluşma 
noktası olmayı hedeflemektedir.

Fuar kapsamında “Mimarlık Kongresi”, “Kamu Özel Sektör İşbirliği Kongresi”, “Sağlık Yönetimi Kongresi” ve 
“Görüntüleme ve Tanı Yönetimi Kongresi” başlıklı dört etkinlikten oluşan kongreler dizisi gerçekleştirilecektir. Sağlık 
hizmetlerinde yatırım, finans, inşaat, tasarım ve planlama, renovasyon, kalite, teknoloji, sistem yönetimi, hizmet yöneti-
mi ve gelişim alanlarında düzenlenen etkinliklerde ziyaretçiler eğitsel bir platformda bir araya gelecektir.

Fuar hakkında detaylı bilgi için TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ( Kenan Onak, Bölge Satış ve Pazarlama So-
rumlusu, kenan@tg-expo.net 0216 338 45 25) ile temas kurulabilir.

ELAMAN MI ARIYORSUNUZ?

www.fethiyekariyer.com



ODAMIZ BÜNYESİNDE KREDİ KAYIT BÜROSU HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Kayıt Bürosu 
(KKB) arasında 1 Mart 2013 tarihinde imzalanan protokole 
istinaden Oda/Borsa üyelerinin kendilerine ait Çek ve Risk 
raporlarına ulaşmaları ve bunları isterlerse üçüncü kişilerle 
paylaşmaları mümkün hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, Üyelerimizin bu konuda yaşamış oldukları 
sıkıntıları azaltabilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği aracılığı ile Odamız arasında işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.

KREDİ KAYIT BÜROSU NEDİR?
Bankalar Birliği’nin de desteği ile, ana faaliyet konuları 

para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar 
arasında bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere 
gerekli olan bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla, 1995 
yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.(KKB)  
kurulmuştur.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanunun-
da öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi kuruluşları (mevduat 
bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar arasında 
en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla 
yapacakları her tür bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere 
kurulmuş bir şirket olup; üye olan kuruluşların da müşterilerine 
ait kredi bilgilerini bu Kanunun aynı maddesi uyarınca birbirl-
eriyle paylaşmaktadırlar.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Nisan 1999 yılında sektörün 
hizmetine sunduğu Kredi Referans Sistemi ile bugün, bankalar, 
finansal kuruluşlar başta olmak üzere 140 üye kuruma hizmet 
vermektedir. 

KREDİ KAYIT BÜROSU’NUN İŞLEVİ
Bilindiği üzere yapılan yasal düzenleme ile karşılıksız çekte 

hapis cezası kalkmış ve müteakibinde yurt içi ticaretteki tahsi-
latlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların biraz olsun or-
tadan kalkması adına Kredi Kayıt Bürosu’na kayıtlı üyelerimiz 
kendi çek ve kredi sicillerini görebilecek ve isterlerse bunları 
başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Aynı zamanda karşı tarafın 
onay vermesi halinde başka firmaların da çek ve kredi sicilleri 

hakkında bilgi alabileceklerdir. Böylelikle ticari işlemlerde karşı 
tarafın durumunu bilerek daha sağlıklı karar alınması mümkün 
olabilecektir.

KREDİ KAYIT BÜROSU’NA NASIL ÜYE OLUNUR?

Gerçek kişi(şahıs) işletme olan üyelerimiz “www.kkb.com.
tr” internet sayfasında “Online İşlemler” başlığı altındaki “Inter-
net Şube Başvuru Formu – Bireysel” bölümünden gerekli bilgi 
girişini yaparak üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.  
Ayrıca odamıza başvurmalarına gerek yoktur.

Tüzel kişi işletme olan üyelerimiz de Kredi Kayıt Büro-
su “www.kkb.com.tr” internet sayfasında “Online İşlemler” 
başlığı altındaki “Internet Şube Başvuru Formu – Kurumsal” 
bölümünden şirketleri ile ilgili bilgi girişini yapmaları gerekme-
ktedir. Daha sonra ekrandan doldurdukları başvuru formunu 
bastırmaları, imza yetkilisi olarak belirtilen kişilere imzalatmaları 
daha sonra bu kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti 
ve imza sirkülerindeki isimlerin yetkili olduklarını gösteren ticar-
et sicil gazetesi örneği ile odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Odamız tarafından yapılacak olan incelemelerden son-
ra herhangi bir eksikliğin olmadığının belirlenmesi halinde 
Odamız yetkilisi tarafından söz konusu başvuru elektronik or-
tamda onaylanacaktır.

Kontrol sonrası onay verilen başvuru sahibi şirketin başvuru 
esnasında belirtmiş olduğu yetkili ya da yetkililere kullanıcı 
kodları ve şifreleri gönderilecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN ;
İlkkan BÜYÜKTAHANCI 
Oda Muamelat Memuru
Tel : (252) 614 11 15 Dahili 121
Fax : (252)614 57 91
E-Posta: ilkkan.buyuktahanci@fto.org.tr



FTSO’DA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının zorunlu tuttuğu iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri  FTSO’da düzenlenmeye devam ediliyor.

15 Mayıs 2013 tarihinde ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
resmi gazetede yayınlandı. Bu kapsamda eğitim ile ilgili yapılan düzenle-
mede az tehlikeli işyerlerinde çalışanların en az 8 saat, tehlikeli işlerlerinde 
çalışanların en az 12 saat, çok tehlikeli işyerlerinde çalışanların en az 16 saat 
eğitim almaları gerektiği belirtilmektedir. Yeni yönetmelik ile eğitim saatleri 
en az 8 saat olarak belirlendiğinden FTSO’da verilen eğitimlerin saatleri 

yönetmeliğe uygun olarak düzenlendi. Bu nedenle eğitimler 2 güne yayılarak günde 4’er saat olarak verilmeye başlandı.

Piyasa fiyatı kişi başı 35-45 TL arasında değişen eğitimler FTSO üyelerine ve üye çalışanlarına ücretsiz olarak sunu-
luyor.

Daha önce FTSO üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yine ücretsiz olarak 
düzenlenen eğitimler son gruplarla birlikte FTSO’da 7. Kez düzenlenerek toplamda 380 
kişiye eğitim hizmeti sağlandı.

18-19 Haziran 2013 tarihlerinde FTSO Likya Salonunda verilen eğitimler sonunda  
sınav yapıldı ve 120 üyemiz daha FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ın elinden 
sertifikalarını aldı.

Eğitimler İş Güvenliği Uzmanı Nurcan KADIKÖYLÜOĞLU ve İş Yeri Hekimi 
Dr. Ercan KİT tarafından verildi.

1. ORTA ASYA MODERN TARIM TEKNİKLERİ VE BİTKİ BESLEME   KONGRESİ

01-03 Ekim 2013 tarihleri arasında Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde Bişkek’te 
uluslararası katılımlı 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri 
ve Bitki Besleme Kongresi düzenlenecektir.

Kongre, başta T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER, Azerbaycan Tarım 
Bakanı Sayın İsmet ABBASOV ve Kırgızistan Tarım Ba-
kan Yardımcısı Sayın Dıykanbay KENCEBAYEV olmak 
üzere ilgili kurum ve kuruluş mensuplarının da katılımları 
ile geniş ve seçkin bir kadroyla Orta Asya ülkesinde ilk 

defa gerçekleştirileceği; Kongrede, modern tarım ve bitki 
besleme alanında yapılan farklı disiplinlerdeki tarımsal 
araştırmaların ve geliştirilen yeni tekniklerin ortak bir plat-
formda sunulması amaçlanmaktadır.

Tarımsal yenilik sistemlerinin geliştirilmesi ve yeni 
pazarlar oluşturulması bağlamında bölgesel çalışmaların 
başlatılmasına da yön verilecek Kongre ile ilgili ayrıntılı 
bilgi www.agricasia2013.com bağlantısında ulaşılabilir.



 EKO – İNOVASYON BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Avrupa Birliği’nin 2007 – 2013 yılları arasında KOBİ’lere ve işletmelere yönelik olarak uyguladığı Girişimcilik 
ve Yenilik Programının (EIP – Entrepreneurship and Innovation Programme) ülkemizde genel koordinasy-

onu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

EIP programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından her yıl çevresel etkileri azaltmayı ve kaynakların en iyi 
şekilde kullanılmasında her türlü yeniliğin geliştirilmesini destekleyen eko – inovasyon proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. 
Söz konusu proje teklif çağrısı ile ilgili detaylı bilgiye internet adresinden ulaşılabilir.

Bu kapsamda, eko – inovasyon programının ülkemizde görünürlüğünü arttırmak amacıyla, Avrupa Komisyonu 
Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (EACI) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ege Üniversitesi işbirliğinde 
18 Haziran 2013 tarihinde İzmir’de “Eko – İnovasyon Bilgilendirme Toplantısı” düzenleneceği bildirilmiştir. Toplantı ile 
ilgili detaylı bilgiye TOBB web sitesinden ulaşılması mümkündür.

STAJYERLERDEN VEDA

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında 2012-2013 eğitim döneminde görev alan    
stajyer öğrencilerin staj dönemi 20.06.2013 Perşembe  günü son bulmuştur. 

Fethiye Endüstri Meslek Lisesinden Berk Değerlier ve Memduh Demirci,Fethiye Ticar-
et Meslek Lisesinden Ferdi Tekiner ve Elvan Sülük,Şefika Pekin Kız Meslek Lisesinden 
İrem Kartal staj yaptıkları Ticaret Sicili Müdürlüğü,Oda Muamelat ve Basın-Yayın Halk-
la İlişkiler Birimlerinde stajlarını başarıyla bitirmiştir.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin özverili çalışmalarından dolayı stajyer 
öğrencilere teşekkür ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılı ve sağlıklı bir 
yaşam diledi.

Stajyerlerimiz FTSO Genel Sekterin Füsun Şahin’e ve tüm oda personelline tek tek teşekkür edip vedalaştılar.



 “K”  TÜRÜ YETKİ BELGELERİ HAKKINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 23.05.2013 tarihli 
ve RG: 28655 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesine 

göre:
“Yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş 

olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri 
halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i 
tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden 
düzenlenir” denilmektedir. 

Önemli değişiklikler içeren resmi gazetenin metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
“http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130523-7.htm”

Detaylı Bilgi
İlkkan BÜYÜKTAHANCI 
Oda Muamelat Memuru
Tel : (252) 614 11 15 Dahili - 121
Fax : (252) 614 57 91
E-Posta: ilkkan.buyuktahanci@fto.org.tr



ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULDU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Ulusal Kırmızı Et Konseyi 

Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği 08.06.2013 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, Tarım Kanunu’nda belirtilen ulusal tarım politikaları çer-
çevesinde çalışmalar yapmak üzere kırmızı et ve ürünlerini üreten yetiştirici 
ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, vakıf ve kooperatif temsilcileri 
ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma kurumları, meslek 
odaları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya 
gelerek tüzel kişiliği haiz bir “Ulusal Kırmızı Et Konseyi” kurmalarını sağlamak 
ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanırken, yeni çıkan 
Yönetmelik Ulusal Kırmızı Et Konseyinin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, 
yetki, denetim ve gelirleri ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik’le Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin merkezi Ankara olarak 
belirlenmiş olup, Kurul 4 alt gruptan oluşacak. Bunlar, üretici alt grubu, sanayici alt grubu, kamu alt grubu, araştırma 
kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları alt grubundan meydana geliyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunacak, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini 
sağlayacak.

Konsey ayrıca, kırmızı et ve ürünlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya 
yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları 
ve komisyonlar kurarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, araştırma ve inceleme sonuçlarını Konsey üyeler-
ine, ilgili kurum ve kişilere aktarmaktan da sorumlu olacaktır.

Bu kapsamda Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği hakkında bilgi 
edinmek isteyen Odamız üyeleri 

“http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130608.
htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130608.htm”  linkinden ulaşabilirler.


