
GÜÇBİRLİĞİ TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM ARIYOR

Ortak sorunlara karşı birlikte hareket edilmesi amacıyla 
Fethiye’deki sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan Fethi-

ye Meslek Kuruluşları Güçbirliği tarafından Fethiye şehir merkezinde 
yaşanan trafik sorunun çözülmesi için hazırlanan rapora son şekli ver-
iliyor.

Fethiye’nin Trafik Sorunu konulu rapor, tamamlanmasının ardından 
Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kuruluşlara teslim 
edilecek.

Her ay düzenli olarak yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
toplantısı 9 Mayıs Cuma Günü saat 16.00’da Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasının evsahipliğinde yapıldı. Dönem Başkanı ve Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ın başkanlığında yapılan 
toplantıda Fethiye’nin trafik sorunuyla ilgili hazırlanan rapor üzerinde 
çeşitli değişikliklere gidildi.

Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hayri Topçu’nun 
da katıldığı toplantıda, Fethiye şehir içi trafiğinde yaşanan sorunların 
çözümü için çeşitli alternatifler dile getirildi.

Nisan ayında yapılan toplantıda görüşülen trafik sorunu ile ilgili olarak hazırlanan rapora son şeklinin 
verilmesi, mayıs ayında yapılması planlanan Büyükşehir, Fethiye ve Seydikemer belediyelerine yapılacak zi-
yaretlerin planlanması gündemiyle bir araya gelen Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği üyeleri, toplantıya 
katılamayan Fethiye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu Fikret Kaynak’tan bilgi alınmasının ardından 
trafik sorunu konusunda hazırlanan rapora son şeklinin verilmesi gerektiğinde birleştiler.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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FTSO ÜYE ZİYARETLERİNE GÖCEK`TE DEVAM ETTİ.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planı 
kapsamında üyelerinden görüş ve bilgi almak amacı 

ile düzenlediği  üye ziyaretlerine devam ediyor. 9 Mayıs 2014 
Cuma günü, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Uğur Çaçaron 11 Nolu Meslek Komitesin Başkan 
Yardımcısı Ayşen Deveci ve 13 Nolu Meslek Komitesi Başkanı 
İbrahim Erdem Göcek’te odaya yeni kayıt olan üyeleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde odaya yeni kayıt olan üyelere Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın hangi konularda yardımcı olabileceği, oda 
yayınlarının ulaşıp ulaşmadığı, iletişim kanallarındaki mevcut 
durum soruldu.

Üyeler genel olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda işlemlerin hızlı gerçekleştiği ve sıkıntı 
yaşamadıklarını belirtirken özellikle iş ve işçi bulma konusunda yaşadıkları sıkıntılar için odanın ücretsiz 
hizmeti olan www.fethiyekariyer.com web sitesi hakkında bilgi verildi.

Ziyarette Hacıoğlu Laz İnşaat Orhan Pehlivan, Begonvil Otel’den Sitem Şahin Berk, Devser İnşaat 
Mimarlık’tan Serkan Deveci, Altuğ Kozmetik’ten Eren Balaban, Alper Altuğ ve Ayşegül Yenidoğan, Dedeminn 
Otel’den Ercan Kurt, Doruk Unlu Mamüller firmasının açmış olduğu Komşu Fırın şubesi müdürü  Cihan 
Hançer, Aldim Market ‘ten Mesut Dim, Pusula Marin’den Görkem Öksüz, Penguen Marin’den Sedat İbiş  ile 
görüşüldü.



https://www.facebook.com/fethiyetso
  https://twitter.com/ftso1901

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



SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANINA HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Seydikemer 
ilçesi ile bağlantısını koparmıyor. 30 Mart 

2014 Yerel Seçimlerinde Seydikemer Belediye Başkanı 
seçilen Yakup Otgöz’e Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
yöneticileri 6 Mayıs 2014 Salı günü “hayırlı olsun” zi-
yaretinde bulundu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Osman Çıralı, Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna, 
Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz ve Adnan 
Bakırcı Seydikemer Belediye Başkanlığı makamında 
görevine seçilen Yakup Otgöz’ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Seydikemer’de teşkilatlanan kamu kurumlarının ilçe olarak oluşturulan kurumlarının 
durumu hakkında bilgilerini tazeleyen  FTSO heyeti  Belediye Başkanı Yakup Otgöz’den Seydikemer’de 
yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan Seydikemer’in ilçe olarak Fethiye’den 
ayrılmış olmasına rağmen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Seydikemer bölgesine hizmet vermeye mem-
nuniyetle devam edeceğini ifade etti.

Başkan Yakup Otgöz ise, hayırlı olsun dileklerinden dolayı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası heyetine 
teşekkür etti.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

KOSGEB GÜNCELLEME İŞLEMİ HAKKINDA
KOSGEB Destek Programlarından yararlanabilmeniz için KOBİ Beyannamenizin güncel olması ger-

ekmektedir. 2013 yılı beyanname bilgilerinizin sisteme girişini yaparak; sistemden alacağınız KOBİ Bilgi 
Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi çıktılarını ekleriyle birlikte Odamıza teslim ediniz. Beyannamenizin onay 
işlemi tamamlandıktan sonra desteklerden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Eğer kayıt işlemlerinde sorun yaşarsanız odamızda yardımcı oluruz.

Detaylı bilgi için:

Yüksel KART

Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Memuru – KOSGEB Temsilcisi

Tel: (252) 614 11 15 Dahili 127

Faks: (252) 614 57 91        E-Posta: yuksel.kart@fto.org.tr



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

IRAK`A SEYAHAT EDECEK ÜYELERİMİZ 
İÇİN YAPILAN DUYURU

Irak’a seyahat edecek üyelerimiz için Dışişleri Bakanlığı tarafından bir duyuru yapılmıştır.

Duyuru metnine http://www.mfa.gov.tr/konsolosluk-genel.tr.mfa adlı internet adresinden ‘Yurt dışı 
seyahat duyuruları’ başlıklı kısmından ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.



ORGANİK TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Kırgızistan’ın Batken Bölgesi ve Aksı İlçesi 
İdareleri tarafından Türkiye’nin organik tarım ürünleri üretim konusundaki tecrübelerinden 

faydalanmak istediği ve Türkiye’den kuru ve sert kabuklu meyveler sektöründe bir işadamı heyetinin 2014 
yılı içerisinde Kırgizistan’ı ziyaretinin yararlı olacağı belirtilmektedir.

 
İlgi duyan firmaların katılım taleplerini Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, kaan.gaffaroglu@

tobb.org.tr e-posta adresine iletmeleri hususunu ilgilerinize sunarız.

DİĞER TÜM DUYURULARA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr



 TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 2. İŞ VE YATIRIM 
FORUMU

Türkiye ve Körfez ülkeleri arsındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, 
TOBB, Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) İLE 7 Nisan 2011 tarihinde İşbirliği 

Anlaşması ve anlaşmayı takiben, 21 Mayıs 2011 tarihinde bir Eylem Planı imzalanmıştır.

FGCCC, Körfez ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliği geliştirmek, Üye Odalar arasında 
koordinasyon sağlamak, bilgi alışverişini temin etmek ve çeşitli sektörlerde somut işbirliği yaratmak 
amacıyla, 1979 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen ekonomik kapsamlı bir kuruluştur. Kuruluş, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Oman ve Kuveyt olmak üzere altı Körfez 
ülkesinin Ticaret ve Sanayi Odaları/Birlik/Federasyonlarından oluşmaktadır.

Türkiye - KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn 
Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde,Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa’nın 
katılımı ve himayesinde 9 - 10 Haziran 2014 tarihlerinde, Bahreyn’de düzenlenecektir.

Forum’a Bahreyn Başbakanı, KİK Genel Sekreteri, Türkiye ve KİK ülkeleri Bakanları, Körfez Ülkeleri 
Oda Başkanları, Türkiye ve KİK ülkeleri İş Konseyi Başkanları, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Oman iş ve finans çevrelerinden yaklaşık 500 kişilik geniş katılım beklenen 
Forum’a, Türkiye’den muhtelif sektörlerden oluşan özel sektör heyeti ile iştirak edilmesi öngörülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



TARIM ARAZİLERİ MİRAS YOLUYLA 
BÖLÜNMEYECEK!

Meclis, tarımda miras ve satış yoluyla 
toprağın parçalanmasına son verdi.

Tarım Bakanlığı’nın tarım arazilerinin miras 
ve satış yoluyla parçalanmasıyla oluşan 17 milyarlık 
ekonomik kaybın önüne geçilmesi için hazırladığı 
tasarı Meclis'te yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, asgari 
tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, mar-
jinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, 
dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı 
yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük olamayacak. 
Kanuna göre, mirasçılar araziyi paylaşma konusunda 
bir yıl içinde anlaşacak. Mirasa konu tarım arazisi 
üzerinde anlaşma sağlanan mirasçıya devredilebi-

lecek, aile malları ortaklığı şeklinde kullanılabilecek ya da bir limited şirket kurularak işletilebilecek. Anlaşma 
sağlanamazsa, taraflar sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek, açmamaları halinde bakanlık taraflara üç ay 
süre verip sonrasında dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi tarafından belirlenen mirasçıya devir yapılacak. Ehil 
mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devir yapılacak.

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla 
parçalanmasına son veriliyor. Tarım arazilerinin 
toplulaştırılmasını amaçlayan, parçalanma nedeniyle 
oluşan ekonomik kaybın önüne geçilmesini öngören 
yasa tasarısı Meclis’te kabul edildi. 

Tarım Bakanlığı, tarım arazilerinin miras ve 
satış yoluyla parçalanmasında oluşan ekonomik 
kaybı 17 milyar TL olarak açıkladı. Bu kaybın önüne 
geçilmesi amacıyla hazırlanan tasarı Meclis'te iktidar 
ve muhalefet arasında sağlanan uzlaşmayla hızla 
yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, asgari tarımsal ara-
zi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım 
arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük olamayacak. Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, 
bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nca belirlenecek. Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilecek. 

           Dünya Gazetesi Haberi



5. SARAYBOSNA YATIRIM FORUMU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Bosnia Bank International (BBI) ve İslam 

Kalkınma Bankası organizatörlüğünde, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bosna 
Hersek Dış İşleri Bakanlığı işbirliğinde, 14 - 15 Mayıs 2014 tarihlerinde Saraybosna’da 5. Saraybosna Yatırım 
Forumu gerçekleştirileceği belirtilmekte ve Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek, yatırım ve ti-
cari ilişkileri arttırmak amacıyla düzenlenen Konferans’ın her sene bölgenin önde gelen hükümet temsilcilerini 
ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiği ifade edilmektedir.

Son üç yıldır TOBB tarafından Platin ve Altın Sponsor olarak destek verilen ve bu senede Altın Sponsor 
olarak destek verilmesi öngörülen bahse konu forum kapsamında, özel sektör temsilcilerinin muhataplarıyla 
bir araya gelebilmesi amacıyla İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecek olup, Konferans hakkında detaylı 
bilgi ve başvuru formuna, Konferans’ın resmi internet sitesinden (http://www.sarajevobusiness.com/ ) 
ulaşılabilmektedir.

Katılmak isteyen firmaların, TOBB’a (Damla Çağlar, Tel: 0312 218 22 26, damla.caglar@tobb.org.tr ) 
başvurmaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.



HACİZDEN ÖNCE SON ŞANS
Maliye harekete geçti ve e-haciz öncesinde mükellefleri 

sürprizle karşı karşıya kalmamaları için vergi daire-
lerine çağırdı. Borç kapsamı ise kredi borcundan trafiğe kadar 
oldukça kapsamlı.

Vergi daireleri borcu olan mükelleflere mektup gönder-
meye başladı. Vergi borcu olduğu tespit edilen mükellefler, öden-
meyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi gibi istenmeyen 
durumlarla karşılaşmamaları için vergi dairelerine çağrıldı. Me-
ktupta, “Ödenmeyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi 
(banka hesabı haczi (e-haciz), gayrimenkul haczi, taşıt haczi vs. 
) gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için bu borçların 
tasfiyesine yönelik gerekli görüşmelerin ve ödemelerin yapılması 

için vergi dairesi müdürlüğümüze başvurmanız önem arz etmektedir” denildi. 

TÜM BORÇLARI KAPSIYOR

Vergi daireleri kredi öğrenim borcundan, trafik borcuna kadar borcu olan mükellefleri çıkardı. Mart 
ayında gelir vergisi beyannameleri de alındıktan sonra nisan 
ayında borçlu mükelleflere mektup gönderilmeye başlandı. 
Mektupta, Anayasa’nın 73. maddesi gereğince herkesin kamu 
giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödeme-
kle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
mükellefe odaklılık, katılımcılık, verimlilik temel ilkelerini esas 
alarak adalet ve tarafsızlık içinde gelir politikasını uygulamak, 
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, yüküm-
lülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri 
almasının görevi olduğu belirtilerek, “Gelir İdaresi Başkanlığı 
dönemler halinde mükelleflere vergi mevzuatından doğan 
haklarını ve ödevlerini hatırlatmak amacıyla bilgilendirmeler yapmaktadır” denildi. 

Mektubun gönderildiği mükelleflere yürütülen çalışmalar sonucunda dosyasının incelendiği ve ödeme 
süresi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergi borcu bulunduğunun tespit edildiği kaydediler-
ek, “Bilindiği üzere süresinde ödenmeyen vergiler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’un 51’nci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte haciz dahil olmak üzere her türlü 
icrai işlemle takip edilmektedir” denildi. Mükelleften ödenmeyen borcun ödenmesi istenerek, ayırca gelecekte 
ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların da süresinde ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

       07/05/2014 Radikal Gazetesi Neşe Karanfil Haberi


