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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu 
ve Kemer`deki üyelerimizin katılımıyla 20 Mart 2012 Salı 
günü saat 14.00’te Kemer Fatih Restoranda bölgesel 
toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, odamızın tanıtım filminin 
izlenmesinin ardından üyelerimize, odamızda 
gerçekleştirilen hizmetlerden ve odamız lobi 
faaliyetlerinden bahsetti. Odamızda faaliyet gösteren 
birimler hakkında üyelerimize bilgiler verdi. Özellikle 
Babadağ projesinin hayata geçirilmesi konusuna dikkat 
çeken Arıcan, bu proje hayata geçtiği takdirde ilçemizdeki 
tüm belediyelerin bundan olumlu etkileneceğini ve oda 
olarak öncelikli projemizin bu olduğunu dile getirdi. 
Ardından Kemer Belediye Başkanı Cafer Arıkan yapılan 
organizasyonun öneminden ve Ticaret ve Sanayi Odası`nın 
başarılarından söz etti.

Toplantıda, üyelerimizden gelen talepler ve şikâyetler 
değerlendirildi ve üyelerimiz; Kemer`in ilçe olması, 
güvenlik sorunlarının çözülmesi, trafik sorunu ve araçların 
çekilmesi, Kemer`e yüksekokul yapılması, yabancı 
misafirlerin kalabileceği bir otel yapılması, Saklıkent 
kavşağının kapanmaması, kargo şirketlerinin Kemer`e 
şube açması, Kemer`e semt polikliniği yapılması, ihracatın 
arttırılması gibi sorunlara dikkat çekip çözüm önerilerini 
sunmuşlardır.

FTSO Kemer Bölgesel Toplantısı Gerçekleştirildi

Sine Fuarcılık A.Ş.`den alınan bir yazıda, Araçüstü 
Ekipman Fuarı`nın 30 Mayıs - 2 Haziran 2012 tarihleri 
arasında CNREXPO ̀ da gerçekleşeceği bildirilmiştir.

Fuar ile ilgili detaylı bilgi  adresinden 
temin edilebilir.

www.cnrexpo.com

2. Araçüstü Ekipman Fuarı

Hırvatistan Ticaret, Müteahhitlik ve Yatırım Heyeti
TOBB`dana alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğü tarafından, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonu ile Hırvatistan’a 3-4 Mayıs 2012 
tarihlerinde bir Ticaret, Müteahhitlik ve Yatırım Heyeti 
Programı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Yazıda, Hırvatistan’da inşaat sektörünün son yıllarda hızla 
büyüyen, özellikle otoyol, boru, iletişim ve enerji hatları ile 
konut inşaatları sayesinde önemli paya sahip olduğu ve bu 

özelliği ile ülkenin GYSYİH artışına önemli katkı 
sağlayan bir konumda olduğu, projelerin Avrupa Yatırım 
Bankası, Dünya Bankası gibi uluslararası finans 
kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla finanse edilmekte 
olduğu ifade edilmektedir.
Söz konusu ziyarete müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
firmalarımız ile inşaat malzemeleri imal ve ihraç eden 
firmalarımızın katılmasında yarar görüldüğü 
belirtilmektedir.

FETHİYE TİCARET ve SANAYİ ODASI
FETHİYE CHAMBER OF CMMERCE AND INDUSTRY
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Bu eylem kapsamında; tek proje desteklenecek olup, AB 
katkısı 2.000.000 Avro`yu geçmeyecektir. 
Eylem 2 kapsamında, Eylem 1 çerçevesinde yapılmış 
elektrikli arabanın halka açık bir etkinlikle tanıtımı 
gerçekleştirilecektir. Bu eylem kapsamında; tek proje 
desteklenecek olup, AB katkısı 300.000 Avro`yu 
geçmeyecektir.
2."Avrupa Yaratıcı Bölgeler:" konulu proje teklif 
çağrısının toplam bütçesi 1.000.000 Avro olup, proje teklif 
çağrısına son başvuru tarihi 4 Mayıs 2012 olarak 
belirlenmiştir.
Söz konusu çağrı kapsamında; geleneksel sanayi 
bölgelerinin yenilenmesinde yaratıcı endüstrilerin 
dönüştürücü gücünü göstermek amacıyla iki adet büyük 
ölçekli "Avrupa Yaratıcı Bölgeleri"nin oluşturulması 
öngörülmektedir. "Avrupa Yaratıcı Bölgeleri" geleneksel 
sanayi bölgelerinin güçlü bir değer mirasına ve kültürel 
kimliğe sahip geleneksel çerçevede; kültürel, mesleki ve 
imalat odaklı endüstrilerin yapısal dönüşümünü 
canlandırmak için her türlü yaratıcılığın desteklenmesi ve 
yaratıcı endüstrilerin ve hizmet inovasyonunun daha iyi 
kullanılması sağlanacaktır.
3."Genç girişimciler için Erasmus" konulu proje teklif 
çağrısının toplam bütçesi 3.100.000 Avro olup, proje teklif 
çağrısına son başvuru tarihi 31 Mayıs 2012 olarak 
belirlenmiştir.
Söz konusu çağrının amacı, CIP-EIP katılımcı 
ülkelerinden yeni girişimcilerin, diğer katılımcı ülkelerden 
tecrübeli girişimcilerin işletmelerinde bir dönem geçirerek 
tecrübeler ini  zenginleşt i rmelerini ,  bi lgi ler ini  
geliştirmelerini ve çevrelerini genişletmelerini 
sağlamaktır. Bu kapsamda, çağrının beklenen çıktılar 

aşağıdaki gibidir:
•550 yeni girişimcinin diğer CIP katılımcı ülkelerinde yer 
alan ev sahibi girişimciler tarafından eğitilmesi ve söz 
konusu girişimcilerle vakit geçirmeleri,
•Yeni işler, ortak girişimler, yan şirketler oluşturma ve iş 
alanında sınır ötesi işbirliğini destekleme,
•Yeni girişimciler, ev sahibi girişimciler ve aracı kuruluşlar 
arasında ağ oluşturulmasının daha fazla geliştirilmesi,
•Ev sahibi girişimcilerin uluslararası faaliyetlerinin ve 
inovasyon kapasitesinin geliştirilmesidir.
Bu kapsamda; anılan çağrının amacı, finansmanı, 
seçilebilirlik kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine 
ilişkin detaylı bilgilere, Odalar birliği web sitesi

 linkinden ulaşılabilmektedir.
http://tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Sayfalar/AnaSayf
a.aspx

Basra Başkonsolosluğu tarafından, görev bölgelerinde 
(Basra, Dikar, Meysan ve Mutenna) faaliyet gösteren ya da 
göstermeyi arzu eden firmalarımızın ve Irak’ın güney 
vilayetlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın 
bilgilendirilmesi ve sıklıkla karşılaşılan sorunlara ilişkin 
tedbir alınmasını teminen ”10 Adımda Basra ve Irak’ın 
Güney vilayetleri İş Rehberi “ adlı bir dokümanın 
hazırlanmıştır.
Söz konusu rehberde, Irak’ın vize uygulamaları, ikamet ve 
çalışma izinleri, firmalarımız için tescil süreci, vergi 
düzenlemeleri, Irak’ın güneyine yapılacak seyahat için 
gerekli bilgiler, Basra’daki konaklama ve ulaşım imkânları 
ile dikkat edilmesinde fayda bulunan hususların yer 
almaktadır.

S ö z  k o n u s u  i ş  r e h b e r e  
 web 

adresindeki “Diğer Duyurular” başlığı altından 
ulaşılabilinir.

 

http://tobb.org.tr/DEID/sayfalar/AnaSayfa.aspx 

10 Adımda Basra ve Irak`ın Güney Vilayetleri İş Rehberi

Kanaat Önderleri İle 3. Toplantı Gerçekleştirildi
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin 
sorunlarını ve geleceğini görüşmek, odamızın bugüne 
kadar yaptığı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi 
vermek ve görüş alış verişi yapmak amacıyla ilçemizin 
kanaat önderleri ile odamız Meğri toplantı salonunda 
toplantı düzenledi. Toplantıya Fethiye Belediyesi Meclis 
üyelerinden Veli Pabuşçu, Nalan Ünal, Aytekin Aras, 

Ahmet Dönmez ayrıca köşe yazarı Akın Tezel ve 
beraberinde Mehmet Kiremitli, Erdoğan Kuzucu ve 
Mustafa Dişdiş iştirak ettiler.
Toplantının açılış konuşmasını yapan odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan, odamızın 2005 yılından bu 
yana yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunum ile 
katılımcılara bilgiler verdi. Sunumun ardından odamızın 
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yaptığı çalışmalar hakkında görüşlerini bildiren 
katılımcılar, ilçemizde gündemde olan ; Göcek tüneli geçiş 
ücretleri, ilçemizde öğrenim gören fakülte öğrencilerinin 

kışın boş kalan otellerde konaklaması, ovamızdaki verimli 
arazilere binalar inşaa edilmesi, otomobil galericilerinin 
şehir dışına alınması, Ölüdeniz`deki arıtma sorunu, 
AVM`lerin şehir dışına alınması, Orman İşletme 
Müdürlüğü şehir dışına alınması, Butik otel turizminin 
önemi, Fethiye`deki en büyük sorun olan sanayi sitesi 
sıkıntısı, ilçemizdeki turistik işletmelerin yatak 
kapasitesinin artırılması, topraksız tarım, imar revizyonu, 
ilçemizdeki trafik sorunu, derelerin bir an önce ıslah 
edilmesi, kurvaziyer iskele konuları hakkında yapılması 
gerekenleri görüş alış-verişi içerisinde tartışmışlarıdır. 

FTSO Meslek Komiteleri 1.Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi

Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 26`ya göre Meslek 
Komiteleri, Yönetim Kurulu`nun da katılımıyla her yılın 
Mart ve Eylül aylarında olmak üzere altı ayda bir 
müştereken toplanır. Bu amaçla Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası (FTSO) meslek komiteleri, 24 Mart 2012 Cumartesi 
Günü 2012 yılının 1. müşterek toplantısını Marina Vista 
Otel`de kahvaltılı olarak gerçekleştirdi.
FTSO bünyesindeki 17 meslek komitesi ve üyelerinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantı, sabah kahvaltısının 
ardından FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan`ın 
hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı. Toplantıda birlik ve 
beraberliğin önemine değinen Arıcan, komitelerin yaptığı 
çalışmaların odanın temel yapısını oluşturduğunu, komite 
üyelerinin bu konuda üzerine düşen görevleri yerine 

getirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Yönetim Kurulu 
olarak yapılan çalışmaların özetini üyelerimize sundu. 
Toplantıda ayrıca 14 nolu meslek komitesinden Fatma 
Özrendeci sigorta olgusunun öneminden, yapılan ve 
yapılması planlanan çalışmalardan, 1 Nolu Meslek 
Komitesi Başkanı Bülent Taşan, komite olarak 
gerçekleştirdikleri "Öldürdüğünüz Orfozu Yaşatarak Yüz 
Kere Satabilirsiniz" adlı panelden, batırılması için 
ilçemize getirilen ve  SG 42 adlı gemi ile ilgili yapılan 
çalışmalardan ve odamız olarak yapılan katkılardan, 3 
Nolu Meslek Komitesi Üyesi Durmuş Oran günün anlam 
ve öneminden, sigorta olgusundan, kurvaziyer turizmin 
ilçemize kazandırılması konularından bahsettiler. Ayrıca 
Yönetim Kurulu üyesi Günay Özütok  komite olarak 
yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgiler vermiştir. 
Toplantıda meslek komitesi üyeleri komitelerin yaptığı 
çalışmalar hakkında görüşlerini iletmişlerdir.
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TOBB`dan alınan bir  yazıda, Tacikistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği`nin, Türk şirketlerini çeşitli 
alanlardaki yatırım projelerine katılmaya davet ettikleri 
bildirilmiştir.

Söz konusu projeye i l işkin detayl ı  b i lgi ler  
, Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi 

sayfasındaki "Diğer Duyurular" başlığı altında yer 
almaktadır.

www.tobb.org.tr

KOBİ`lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik "KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri" uygulamasının başlatıldığı ve 
muhtelif kategorilerde KOSGEB tarafından ödüller 
verilecektir.
Bu kapsamda son başvuru tarihi 13 Nisan 2012 olan söz 
konusu ödül mevzuatına ilişkin detaylı bilgiler ve katılım 
şartları www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Tacikistan`daki Yatırım Fırsatları

Mersin 6. Yapı ve Emlak Fuarı
24-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Yenişehir Fuar 
Merkezi`nde Mersin 6. Yapı ve Emlak Fuarı 
düzenlenecektir.

Fuar ile ilgili detaylı bilgi  
adresinden temin edilebilir.

www.forzafuar.com.tr

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Hakkında

Moldova Gökoğuz Yeri`nde Yatırım İmkanları
Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde yatırım yapacak 
firmalara sağlanan teşviklere ilişkin detaylı bilgi iletilerek, 
yeterli sayıda firmanın ilgi göstermesi halinde adı geçen 
bölgeye organik tarım ve hayvancılık konusunda bir 
yatırım heyeti düzenlenmesinin gündeme alınabilecektir.
Gökoğuz Yerinde sağlanan yatırım teşvikleri, TOBB web 
sitesi ( ), Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi 
sayfasındaki "Diğer Duyurular" başlığı altında yer 
almaktadır.

www.tobb.org.tr

CIP/EIP Kapsamında Açılan Çağrılar
Avrupa Birliği’nin en önemli programlarından olan 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), 
Avrupa`daki işletmelerin rekabet gücünün artmasına katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri (KOBİ`ler) hedef alan bu program, inovasyon 
faaliyetlerini desteklemekte, finansman kaynaklarına 
erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş 
destek hizmetleri sunmaktadır. Söz konusu program 
aşağıda belirtilen üç alt bileşenden oluşmaktadır:
•Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP-Entrepreneurship 
and Innovation Programme)
•Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek 
Programı (ICT-Information Communication Technologies 
Policy Support Programme)
•Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE-

Intelligent Energy Europe Programme)
Girişimcilik ve Yenilik Programının (EIP) alt 
programlarından biri olan "Yenilik Projeleri" kapsamında 
açılan üç proje teklif çağrısı hakkında detaylı bilgi aşağıda 
bilgilerinize sunulmaktadır.
1. "Elektrikli Araç Teknolojilerinin Teşviki` konulu proje 
teklif çağrısının toplam bütçesi 2300.000 Avro olup, proje 
teklif çağrısına son başvuru tarihi 30 Nisan 2012 olarak 
belirlenmiştir.
Söz konusu proje çağrısı, bünyesinde aşağıda belirtilen iki 
eylemi barındırmaktadır.
Eylem 1 kapsamında, yarış etkinliklerinde kullanılacak ve 
geleneksel yakıtla çalışan benzer özelliklere sahip olan bir 
araca performans anlamında en yakın olan bir konsept 
elektrikli aracın tasarımı ve yapımı gerçekleştirilecektir. 
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Muğla Milletvekili Ali 
Boğa ve beraberinde 
AKP İlçe Teşkilatı 
üyeleri 24 Mart 2012 
günü odamızı ziyaret 
ettiler.
O d a m ı z  M e ğ r i  
salonunda yapılan 
toplantıya, Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Meclis üyeleri katıldı. AKP Milletvekili Ali Boğa ve 
AKP İlçe Teşkilatı`na kısa bir Babadağ projesi sunumu 
yapıldı. Sunum hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve Oda Genel Sekreteri Füsun Şahin misafirlere 
bilgiler verdiler. Babadağ projesinde şu ana kadar gelinen 
noktadan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi 
alan Ali Boğa, proje hakkında iktidarın olumlu düşünceler 
içerisinde olduğunu dile getirdi. Bu proje ile ilçemizin 
turizmde ayrı bir noktaya geleceğini vurgulayan Boğa, 
y a p ı l a n  ç a l ı ş m a l a r ı  i k t i d a r  p a r t i s i  o l a r a k  
destekleyeceklerini ve odamızın yapacağı turizmi 
canlandıracak ve çeşitlendirecek her projede yanında 
olacaklarını vurguladı.
Akif Arıcan, Fethiye sorunlarını ve çözüm önerilerini her 
yıl bir kitapçıkta toplayıp ilgili mercilere sunduklarını dile 
getirdi ve bu sorunlardan kurvaziyer iskele, Telmessos 
antik tiyatrosunun yenilenmesi, derelerin ıslah edilmesi 

gibi konulardan bahsetti. Sorunlar hakkında görüşlerini 
belirten Ali Boğa, ilçemizin yeniden yapılanması 
konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Özellikle 
Göcek tünelinin 2. geçişi için düğmeye basıldığını, 
Zorlar`ın yol yapımı için ihale aşamalarının sona erdiğini 
ve işleme en kısa sürede başlanacağını sözlerine ekledi.

Stres ve Zaman Yönetimi Eğiti Gerçekleştirilecek 
31 Mart 2012 Cumartesi günü İzgören Akademi 
Eğitmenlerinden Prof. Dr. İsmail ÜSTEL tarafından 
verilecek olan eğitim Yat Butik Otel’de yapılıcak. Brir gün 
içerisindeki 24 saati arttırma şansımız olmadığına göre 
zamanımızı daha etkin nasıl kullanacağımızı gelin hep 
birlikte öğrenelim !
Eğitimin içeriği; Hayatımızı kontrol etmek istersek, 
Zaman Hırsızları; İç ve Dış Düşmanlar, Kurumumuzdaki 
Zaman Hırsızlarını Bulalım, Günah Keçisi Stres, Stresten 
Gerçekten Korkmalı Mıyız?,Stresi Yönetmek için Kısa ve 
Orta Vadede Etkili ve Basit Yöntemler, İş Yaşamında 
Stres...
Uygulamalı olarak geçecek olan eğitimde; katılım 30 kişi 
ile sınırlı olup, kayıt yaptırmayanların kesinlikle eğitime 
alınmayacağı bildirildi.



Tekel Ruhsatları 2012 Süre Uzatım İşlemleri
2012 yılı TAPDK satış belgesi süre uzatım işlem tarihleri 
01 Ocak 2012-31 Mart 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir.
TAPDK Satış belgeleri süre uzatımında bu yıl farklı bir yol 
izlenecektir.
Kurum hesabına süre uzatım işlem bedelini yatıran 
satıcılar, Ziraat Bankasına yapılan işlem bedeli ödemesine 
ilişkin dekont, (aslını ibraz etmek suretiyle)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
Mevcut satış belgeleri ile birlikte  Odamıza başvuru 
yapılacaktır.         
 Süre uzatımları ile ilgili olarak;
Ÿ Satıcıların, bu bedelleri en geç Mart ayı sonuna kadar 

Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle 
TA P D K  K u r u m u  
h e s a b ı n a  Z i r a a t  
Bankasına yatırarark 
belge sürelerinin 
uzatılması talebinde 
bulunmaları

Ÿ Belirtilen süre içinde 
satış belgesi süre 
u z a t ı m  i ş l e m  
b e d e l l e r i n i  
yatırmayan satıcıların 
belgelerinin Nisan 
a y ı  s o n u n d a  
g e ç e r l i l i ğ i n i  
y i t i r e c e ğ i ,  s ü r e  
uzatım işleminin sona 
ermesini müteakip 
ü r ü n  s a t ı n  
alamayacakları ve 
belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde 
bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur oldukları,

Ÿ Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan 
satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri 
durumunda, yeniden belge almaları gerektiği,

Ÿ İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı 
bedellerin tahsil edilmesi gerekmektedir

 Süre Uzatım işlemleri ile ilgili olarak,
Ÿ İşyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusu 

bakkal,  market,  süpermarket,  hipermarket,  
kuruyemişçi, büfe veya münhasıran tütün mamulü 
ve/veya alkollü içki satışı olmayan perakende 
satıcıların 2012 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum 
hesabına yatırmaksızın belgeleri için terk işlemi 
yapmaları gerekmekte olup, aksi halde yapılacak 
tespitlere istinaden bedel iadesi yapılmaksızın belge 
iptali yoluna gidilecektir.

Ÿ Tütün mamulü ve/veya alkollü içki toptan satıcıları, 
açık alkollü içki satıcıları ile işyeri açma ve çalışma 
ruhsatında belirtilen faaliyet konusu Yönetmeliğe 
uygun olan perakende satıcıların, satış belgeleri için 
2012 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan 
açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar 

doğrultusunda gerçekleştirmesini önemle rica ederiz.
Ÿ Kurum tarafından 2012 yılı için belirlenen işlem 

bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma 
açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” 
vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir 
masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numarası beyan 
edilerek Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. 
İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada 
kuruma yetki verilmemiş olup, süre uzatım işlemi 
tahsilatları sadece Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla 
gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan 
TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve 
“Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat 

seçeneği yer almaktadır. 
İşlemin doğru bir şekilde 
sonlandırılabilmesi için 
Bankada görevli memurun 
“tahsilatın mutlak surette 
S ü r e  U z a t ı m  İ ş l e m i  
seçeneğinden yapılması 
gerekt iği”  konusunda 
uyar ı lmas ı  önem arz  
etmektedir.
Süre uzatım işlemi bedeli 
kesinlikle havale veya EFT 
gibi yollarla ya da Ziraat 
Bankası şubelerindeki 
TAPDK Kurumsal Tahsilat 
Ekranının yeni başvuru 
bölümünden, diğer bir 
d e ğ i ş l e  T. C .  k i m l i k  
numaras ı  veya  verg i  

numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde 
işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış 
belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.
Toptan satıcılar ile açık alkollü içki satıcılarının Ziraat 
Bankası şubeleri kanalıyla yapılan süre uzatım işlem 
bedeli ödemesine dair dekontu ve mevcut satış belgesini, 
perakende satıcıların ise anılan belgelerin yanı sıra ayrıca 
işyeri açma ve çalışma ruhsatının (aslını ibraz ederek) 
suretini yetkili Odaya teslim etmesi ve süre uzatım 
işleminin satış belgesi üzerinde gösterilmesini sağlaması 
gerekmektedir.
Yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine ilişkin banka 
dekontu Yetkili Odaya veya Kuruma teslim edilmeyecek, 
satıcılar tarafından muhafaza edilecektir.
Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin 
usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir 
belge düzenlenmesine gerek olmaksızın belgelerin 
geçerliliğini koruyacak olması nedeniyle, satıcıların 
mevcut  sat ış  belgeler ini  muhafaza etmeler i  
gerekmektedir.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve 
Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik`in 15`inci maddesi çerçevesinde, 2012 yılı 

Mart 2012
   Sayı-13



satış belgesi bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Toptan Satıcılar
Ÿ İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil 

ilçelerde    1.795 TL.
Ÿ Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                            

2.715 TL.
Ÿ İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                

710 TL.
Ÿ Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                            

1.080 TL.
Ÿ  Perakende Satıcılar
Ÿ İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil 

ilçelerde          175 TL.

Ÿ İlçe merkezlerinde                                                              
104 TL.

Ÿ Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)                                           
33 TL.

Ÿ  Açık İçki Satıcıları
Ÿ İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil 

ilçelerde      710 TL.
Ÿ İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy 

gibi)         259 TL.
 Süre uzatım başvuru formuna  
menüsündeki  Belgesi başlığından  
ulaşabilirsiniz.

Üyelik ve Hizmetlerimiz
TAPDK
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2012 Yılı 19 - 23 Mart Oda Sicil Faaliyet Raporu

· 9 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 112 ÜYE GÜNCELLEME
· 3 RAYİÇ FİYAT

                       Gelen Evrak:93
                       Giden Evrak:44

2012 Yılı 19 - 23 Mart Gelen - Giden Evrak Dağılımı

2012 Yılı 19 - 23 Mart Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 9 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 32 TESCİL İŞLEMİ
· 39 BELGE
· 36 GELEN YAZI
· 33 CEVAPLANAN YAZI 
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