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FETHİYE TARIMI İÇİN BİRLİKTELİK ZAMANI

15-18 Eylül 2014 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleşecek olan Worldfood Tarım ve Gıda Fuarı’na 
katılımı organize etmek amacı ile oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını 12 Mayıs 2014  Fethiye 

Ticaret ve Sanayi Odası’nda   yaptı.

Toplantıya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 2 nolu Tarım Hayvancılık 
Su Ürünleri Ticareti ve Zirai İlaç    meslek komitesi üyeleri, FTSO yetkilileri  ve  sektörün önde gelen temsil-
cileri katıldı.

Toplantının amacı,  FTSO’nun bölgemizin önemli sektörlerinden olan tarım konusunda   bölgesel tarım 
politikalarının oluşturulmasına, tarımsal ticaret ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunması, yaş sebze mey-
ve alanında Rusya pazarında bölgemiz şirketlerinin söz sahibi olması için önderlik edilmesi için yol haritası 
çıkarılması idi. Toplantıda ayrıca   Moskova Tarım ve Gıda Fuarı’nda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
açılacak stant ile yaş sebze meyve ticareti yapan tüccarların dış ticaret konusunda tecrübe edinmeleri ve yerel 
ihracatçı sayısının arttırılması  konusu ele alındı. 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin, 
geçen yıl yapılan oda  seçimlerinden bu yana gerek Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsu Özdemir gerekse 
oda meclisi üyesi Mehmet Saraç’ın çabaları ile tarımın FTSO gündeminde daha fazla yer bulduğunu açıkladı. 
Sadece turizm yapan bir ilçenin geleceğinin risk taşıdığını belirten Füsun Şahin bu nedenle ilçedeki sektör-
lerin çeşitlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Tarımın bundan sonra FTSO’nun üzerinde daha 
fazla eğileceği sektör  olduğunu belirterek sektör temsilcilerinden Odanın yapacağı çalışmalara katkıda  
bulunmalarını ve yön vermelerini beklediklerini ifade etti.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



 MUĞLA VALİSİ EŞGÜDÜM İÇİN FETHİYE`DE

Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Muğla ilinde yapılan turizm eşgüdüm 
toplantılarının üçüncüsü 15 Mayıs 2014 tarihinde Fethiye Orman İşletme binası toplantı salonun-

da gerçekleşti.

Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açılış konuşmasında daha önce Marmaris ve Bodrum’da 
yapılan benzer  toplantılarla tespit edilen turizme ait sorunların valilik kararı ile çözülebilecek olanlarını tespit 
edip idari kararlar haline getirdiklerini, valilik kararı dışında çözülebilecek olanlara ise tavsiye niteliğin de ka-
rarlar alındığını açıkladı. Toplantının ana temasının turizmin genel  sorunları olmadığını, sadece 2014 turizm 
sezonunu geçen yıldan daha iyi hale getirecek küçük dokunuşları tespit etmek olduğunu belirtti.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık uygulayıcılar açısından valiliğin normları belirlemesinin yararlı 
olacağını söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatci  “hanutçuluk, seyyar satıcılık ve inşaat denetimi” konularına 
değinerek, kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmaması halinde doğacak zararlardan bahsetti.

Fethiye, Ortaca, Dalaman , Köyceğiz, Seydikemer’den idari ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı 
toplantıda konuşmacılar hanutçuluk, seyyar satıcılık, denetim, kontrolsüz büyüme, trafik ,Çalış Plajı gibi 
sorunları dile getirdiler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan söz alarak sırası ile ; Fethiye’nin 
Antalya ve Muğla tarafından şehre giren yoların her ikisinin de turizm şehrine yakışmadığını, Ölüdeniz Plajı 
için arıtmanın kapasitesinin artırılması gerektiğini, Ölüdeniz’in yeterli içme suyunun olmadığını, halen yer 
altı kaynakları kullanıldığını, Ovacık ve Hisarönü’nün altyapı eksikliğinin turizmi etkiler hale geldiğini Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinden topladığı sorunlar olarak sundu.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



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

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



RİNGİN DÖRT KÖŞESİ / SATIŞ OKULU
“Ringi Bilmek Başka Şey, Ringde Olmak Başka…      Şampiyon Satışçı Olmaya Hazır Mısınız? ” 

KİMLER BAŞVURMALI ? 
-Ben yaptığım işten sıkıldım diyenler, 
-Kendime yeni bir yol arıyorum, bu neden satış olmasın diyenler, 
-Okuldan yeni mezun oldum, satışta iyi para var diyenler, 
-Satışı sahada öğrendim, bunun bir okulu yok mu diyenler, 
-Satış yöneticisiyim, işime yeni neler katabilirim diyenler ve bu eğitimi merak eden herkesi bekliyoruz. 

PROGRAM NEDEN TERCİH EDİLMELİ ? 
-Danışmanlar eşliğinde gerçek saha tecrübeleri, 
-Satışın ustaları ile atölye çalışmaları, 
-Özgün satış uygulamaları, 
-Bize satışı anlattıkları ama nasıl satacağımızı anlatmadıkları için… 

1.Hafta: (14-15 Haziran) Antrenman- 2 gün
Amaç: Satışçının kişisel yetkinliklerini arttırmak.
Konular: Bizi neler bekliyor? Satış aslında bokstur, Boksta Beden Dili, Kişisel İmaj.
Eğitmen: Gökhan OKÇU, Zeynep ERTÜRK

2.Hafta: (21-22 Haziran) Rakibi Dansta Tartma – 2 gün 
Amaç: İhtiyacı Belirlemek. 
Konular: İnsan Tanıma, Pazarlama.
Eğitmen: Gökhan OKÇU, Ferdi BİŞKİN

 3. Hafta: (28--29 Haziran) Müsabaka – 2 gün 
Amaç: Satış Sunumu.
Konular: Bloke Etme, Müzakere ve İkna, Satış Teknikleri, Satış Kapama
Eğitmen: Barış KILIÇARSLAN

4.Hafta: (5-6 Temmuz) Nakavt – 2 gün
Amaç: Kapanış
Konular: Fark Yaratma, İnovatif Düşünce.
Eğitmen: Barış KILIÇARSLAN, Ferdi BİŞKİN

SON BAŞVURU: 6 Haziran 2014
TARİH: 14 Haziran- 6 Temmuz 2014
SÜRE: 8 Gün/48 Saat 
YER: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Likya Salonu
SAAT: 10:00 -17:00
ÜCRET: 500 TL.  

Bilgi ve Kayıt İçin: 614 11 15-Dhl 122 Deren KARASU veya deren.karasu@fto.org.tr
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 BÜYÜK BÖLGE İŞ GÜNLERİ FUARI

18-19 Haziran 2014 Tarihinde Lüksemburg’da, KOBİ’ler 
odaklı “Büyük Bölge İş Günleri B2B Fuarı”  düzenle-

necektir.  Fuarın  Lüksemburg,  Büyük  Bölge  ve  ötesinde  iş  ilişkileri  
kurmak  isteyebilecek  Türk  şirketlerine  duyurulabilmesini  teminen  
broşür  ve  katılım  formu  aşağıda linkte bilgilerinize  sunulmuştur.

Lüksemburg  ile  komşuları  Fransa,  Almanya  ve  Belçika’nın  sınırdaş  bölgelerinin  oluşturduğu  Büyük  
Bölge’nin  (grande  Region)  en  önemli  iş  buluşmalarından  birini  teşkil  eden  söz  konusu  fuara,  2013  yılında  
25  ülkeden  178  şirket/kurum  katıldığı,  ülkemizden  fuara  bu  yıl  Gebze  Ticaret  Odası’nın  katılacağının,  
ayrıca  18-20  Haziran  2014  tarihlerinde  Lüksemburg’u  ziyaret  edecek  olan  KOSGEB  heyetinin,  18  Haz-
iran  Çarşamba  günü,  fuarı  gezmesi  öngörülmektedir.

Anılan  fuara  ilişkin  ayrıntılı  bilgiye  http://www.gr-businessdays.com ulaşabilirsiniz.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, Türk Eximbank’tan alınan örneği eki web 
sayfamızdaki ilgili duyuruda, Reeskont Kredisindeki yeni düzenlemeler ve kredi başvurularının 

yapılacağı yerlere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Duyuruda ayrıca, Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına ve programın işleyişine yönelik ‘’Sıkça Sorulan 
Sorular’’a www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.



 YENİ ZELANDA VİZE UYGULAMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 
Wellington Büyükelçiliğimizden 

alınan bir yazıya atfen, I.Çanakkale Kara 
Savaşları’nın 99. Yıldönümü törenleri vesilesi-
yle ülkemize bir resmi ziyaret gerçekleştirmekte 
olan Yeni Zelanda Gazi İşleri ve Göç Bakanı 
Michael Woodhouse’un, Türk işadamlanna ve 
diplomatik pasaport hamillerine yönelik üç yıl 
süreli çok girişli vize uygulaması başlatılmasına 
ilişkin olarak Yeni Zelanda Hükümeti internet 
sayfasında 24.04.20 14 tarihli bir açıklamasının 
yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, açıklamada özetle, 
Türkiye ve Yeni Zelanda arasında Çanak-
kale Kara Savaşları’na dayanan özel ilişkiler 
bulunduğunun ve her iki Hükümetin de bu 
ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda 
kararlı olduğunun vurgulandığı; yıllık 209 mi-
lyon Yeni Zelanda Dolarlık ticaret hacmiyle 
Yeni Zelanda’nın 44’üncü büyük ticaret ortağı 
olan Türkiye ile Yeni Zelanda arasında daha 

fazla ticaret yapılması teşvikinin, ayrıca Türk işadamlan ile diplomatik pasaport hamillerinin Yeni Zelanda’ya 
yönelik seyahatlerinin kolaylaştırılması amacıyla üç yıl süreli çok girişli vize verilmeye başlanmasının 
kararlaştırıldığı ve Yeni Zelanda’nın ÇHC ile yaptığı benzeri bir düzenlemenin iş çevreleri arasındaki temasların 
güçlendirilmesi bakımından olumlu sonuç verdiğine dikkat çekilerek, Türkiye’ye yönelik bu yeni uygulamanın 
benzeri sonuçlar vereceğine inanıldığının kaydedildiği bildirilmektedir.



MAKİNE VE EKİPMANLARINA 
YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
2006 yılında uygulamaya koyduğu 

makine ve ekipman alımlarına yüzde 50 hibe 
desteği başvuruları başladı.

Bu yılki destekleme kapsamını ve şartlarını be-
lirleyen tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Tebliğe göre makine ve ekipman almak isteyen 
gerçek ve tüzel kişilerin, desteklemeden faydalanmak 
için 9 Haziran tarihine kadar bağlı oldukları ilçe gıda, 
tarım ve hayvancılık müdürlüklerine başvurmaları ger-
ekiyor. Destekleme tutarının tüzel kişiler için 50 bin, 
gerçek kişiler için ise 25 bin TL’ye kadar çıkabileceğini 
ifade eden Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Muhsin Temel, üretici birlikleri ve tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin alacakları süt soğutma tankı 
için birden fazla destekleme ödemesi yapılabileceğini 
söyledi.

Bu yıl destekleme kapsamına alınan makinelere bazı 
eklemeler yapılarak, desteklenecek makine çeşidinin 41’e 
çıkarıldığını kaydeden İl Müdürü Temel, bahçe traktörü, dip 
kazan, süt analiz cihazı ve tarım römorkları gibi makineler-
in bu yıl ilk defa destekleme kapsamına alındığını belirtti. 
Ankara ilinin geniş tarımsal ürün yelpazesine dikkat çeken 
Temel, “Bu geniş yelpazeye paralel olarak çiftçilerimiz çok 
çeşitli tarımsal makinelere ihtiyaç duyuyor. Ankaralı çiftçiler-
in bu desteklemeye yoğun talep göstermesini bekliyoruz. 
Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin 9 Haz-
iran Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilçe müdürlükler-
ine başvurmaları gerekiyor. Başvuruların bitiminin ardından 
en geç 20 gün içerisinde sonuçları bildireceğiz. Destekleme 
almaya hak kazanan üreticilerimizin de makine ve ekipman alım sözleşmelerini bu tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde imzalaması gerekiyor.” dedi.

         14.05.2014 Zaman Gazetesi Haberi



HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 05/07/2013 tarih 
ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hijyen Yönetmeliği, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde 

hijyen eğitimleri verilerek bilgili ve bilinçli bir toplum oluşturulması ve bu şekilde halk sağlığının geliştirilmesi 
amacına yönelik olarak uygulamaya konmuştur.

Buna göre Hijyen Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde işletmelerin, sorumluluk alanları ile ilgili 
çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlamaları gerekmektedir. Bizzat 
çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. Söz konusu eğitimlerin, 
05.07.2014 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim 
kurumlarına (Halk Eğitim Merkezlerine) başvurularak tamamlanması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında, bakanlıklar veya mahalli idareler tarafından yürütülecek denetimler ile bel-
geli personel çalıştırılmadığı tespit edilen işletmelere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282 nci maddes-
ine göre cezai işlem uygulanacaktır.

Hijyen Eğitimi alması zorunlu kılınan sektörler ve meslek grupları listesi ve duyurunun devamı web 
sitemizdeki ilgili duyuruda bilginize sunulmuştur.
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