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 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ`NİN 
70.GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB 70. Mali Genel Kurulu 21-22 Mayıs 2014 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Genel kurulda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Genel Sekreter Füsun Şahin TOBB Genel Kurul Delegelerinden Didem Yılmaz, Ramazan 
Angay, Ruhi Özgün, Üstün Gönen, Tayfun Budak tarafından temsil edildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen TOBB 70. Genel Kurulu’na Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk 
Ayhan, bakanlar, delegeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali Genel Kurulu Soma ‘da yaşanan felaket için yapılan saygı 
duruşuyla başladı.  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Genel Kurul konuşmasına Soma’da yaşanan felaket nedeniyle 
duyduğu acıyı ifade ederek, Soma’da hayatını kaybeden işçilerin aileleri için başlattıkları yardım kampanyasını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bütün iş dünyasını bir kez daha destek olmaya çağırdı.

Geride bıraktığımız 2013 yılına bakıldığında özel sektör olarak, gelecek için umut veren bir tablo 
gördüklerini belirten Hisarcıklıoğlu,”Hayalleri hep birlikte gerçek yapacağız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı 
verdi.

Hisarcıklıoğlu ihtiyaç duyulan öncelikli yapısal reformları ise şöyle sıraladı: “Vergi reformu, cari açığı 
azaltacak sanayi stratejisi, istihdamın teşviki, girdi maliyetlerinin azaltılması ve reel sektörün bankalarla 
çalışma ortamının iyileştirilmesi”



 MUĞLA’DA TURİZMİN ORTAK SORUNU: 
HANUTÇULUK

21 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da 
Muğla Öğretmenevinde, Muğla 

Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında 
yapılan İl Turizm Koordinasyon toplantısına 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Os-
man Gürün, ilçe kaymakamları, ilçe beledi-
ye başkanları ve ilgili daire müdürleri katıldı. 
Toplantıya Fethiye’den Kaymakam Ekrem Çalık, 
Fethiye Belediye Başkanı Yardımcısı Metin Talaş, 
FTSO Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna, 
Yönetim Kurulu üyesi Selamettin Yılmaz, Tu-
rizm danışma Müdürü Güler Uymaz katıldı. Tu-
rizm sezonunda yaşanan sorunlar 22 madde ile 
belirlenirken çözümü için görüş alış verişinde 
bulunuldu. Toplantıda, Valilik adına Turizm 

Müdürlüğü sekretaryasında her ilçede denetim komisyonu kurulmasına karar verildi. Toplantı sonunda alınan 
kararlar düzenlenerek Valilik Yönergesi olarak çıkarılacak. Sorunların çözümü noktasında ise ilçe kaymakamı 
ve belediye başkanlarının hazırlanan bu yönergeye göre hareket edecekleri bildirildi

Muğla Valiliğince organize edilen turizm koordinasyon toplantısında tüm turistik merkezlerin ortak so-
runu olan hanutçulukla etkin mücadele kararı çıktı. Denetimlerin sıklıkla yapılması gereken diğer iki konu ise 
gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uyması ile masaj ve dövme salonları olarak gösterildi.

Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, bu üç konuda 
yaşanan sorunların büyük ölçüde çözülmesi için denetimlerin 
kararlılıkla süreceğine dikkat çekti.

FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz 
değerlendirmesinde toplantının oldukça verimli geçtiğini be-
lirterek başta hanutçuluk olmak üzere bölge turizmini olumsuz 
etkileyen sorunların çözümü için kararlı adımların atıldığına 
dikkat çekti.

Önemli turizm merkezlerine sahip Muğla’da, turizm sezonunda yaşanan sorunların önlenmesi amacıyla 
bir takım kararlar alındı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de yapılan eşgüdüm toplantılarında belirlenen sorunlar, 
Muğla’da yapılan çatı toplantısında belediye görevlileri ile ilgili daire müdürlerine iletilirken çözüm noktasında 
görüş alış verişinde bulunuldu.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



 FTSO TARIM SORUNLARINA EĞİLİYOR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında  tarım ticareti ve tarıma dayalı 
sanayi hakkında ilgili ve yetkililerin görüşlerini dinledi.

Toplantı 15 Mayıs 2014 Perşembe günü gerçekleşti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının Mayıs ayı olağan 
meclis toplantısına katılan Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nazif Ekici, Fethiye İlçe Tarım 
Müdürü Şaban Sarıkaya, Seydikemer İlçe Tarım Müdürü Engin Maraşlı, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcı Turgut Tokmak, Fethiye Ziraat Odasından Devrim Beyde, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Fethiye Toptancı Hali Şube Müdürü Adem Atlı ve tarım ticareti alanında sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 
Fethiye’mizde tarım ticareti ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi hususunda görüşlerini bildirdiler.

Toplantıda öne çıkan konular; bölgesel tarım politikalarının oluşturulması, tarımsal ticaret ve sanayinin 
gelişmesine katkıda bulunulması, yaş sebze meyve alanında Rusya pazarında bölgemiz şirketlerinin söz sahibi 
olması için önderlik edilmesi için yol haritası çıkarılması idi.

Rusya pazarından başka yeni alternatif pazar araştırılması yapılması, mevcut tarım ürünlerinin yanına 
ürün çeşitlendirilmesi yapılması konuları da ele alındı. Fethiye ve Seydikemer’de tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesinin bölgeye katacağı faydalardan söz edildi.

Toplantıda ayrıca Moskova Tarım ve Gıda Fuarı’nda  yaş sebze meyve ticareti yapan tüccarların dış ticaret 
konusunda tecrübe edinmeleri ve yerel ihracatçı sayısının arttırılması hakkında fikir alışverişinde bulundular.

FTSO Olağan Meclis Toplantısı daha sonra toplantı karar tutanağının okunup, onaylamaması ve diğer 
gündem maddelerinin görüşülmesi ile son buldu.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Kamu  kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere  ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok teh-
likeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-

nunun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenleyen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır.

Tebliğ kapsamında yer alan işverenler, işyerlerinin tescil edildiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal 
Güvenlik Merkezlerine ekte sunulan başvuru formları ile müracaat ettikleri takdirde, İş Sağlığı ve Güvenliği 
hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirli bir oranda devlet desteği 
alabileceklerdir.

Söz konusu devlet desteğinin alınabilmesi için bildirim yapılan işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olması veya işyerinden ya da dışından birinin görevlendirilmiş 
olması gerekmektedir. (Bu konu ilgili Kurumca İSG-KÂTİP uygulamasında kontrol edilecek ve geçerli bir 
sözleşme veya bir görevlendirme olmayan işyerleri için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmeyecektir.

Duyuunun devamı ve ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



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



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

 MOĞOLİSTAN İŞ ZİRVESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 

yazıda, Moğolistan Ekonomik Forumu tarafından 
19 - 21 Haziran 2014 tarihlerinde Ulanbator’da bir İş Zirvesi 
düzenleneceği belirilmektedir.

Anılan zirvenin taslak program ve katılım formu-
na http://www.tobb.org.tr/ web sitesinin sağ panelinde 
‘Hizmetler’ başlığı altındaki ‘Uluslararası İş İmkanları/Yurt 
Dışı Etkinlikler’ bölümünden ulaşılabileceği hususunu bilg-
ilerinize sunarız.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

Y KUŞAĞI “TEKNOLOjİ” DİYOR
Online araştırma şirketi DOR-insight, Y kuşağının 

iş dünyasına bakış açısı ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmada 
ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Araştırmaya katılan gençler, 
ortalama 22 yaşına gelindiğinde aileden para almayı 
bırakıp çalışılması gerektiğini belirtti. Hayallerini süs-
leyen firmaların ise Koç ve Sabancı gibi köklü holdingler 
olduğunu vurguladılar. Araştırmanın sonuçlarına göre; 
teknolojiye ilgi duyan Y kuşağı için Apple, Microsoft ve 
Samsung da en çok çalışılmak istenen şirketler listesinde 
ön sıralarda yer aldı.

 Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, çalışılmak 
istenen ve halen çalışılan şirket karşılaştırıldığında kariyer 
gelişimi, yaratıcılığı teşvik etme, global olma, şeffaf ve açık 

yönetim unsurlarında beklentilerin karşılanmadığı görüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı çalışacakları 
şirketin kariyer gelişim olanakları sunan, yüzde 61’i yaratıcılığı teşvik eden, yüzde 52’si global, yüzde 50’si de 
şeffaf ve açık yönetilmesini istediklerini belirtti.

         23.05.2014 Dünya Gazetesi Haberi



Dünyanın en büyük 
yüz ölçümüne sahip 

olan Rusya, on dört ülkeyle sınır 
komşusudur. İki parlamentolu bir 
başkanlık sistemi ile yönetilen Rusya 
Federasyonu federal yapılardan 
oluşmaktadır. Federal yapılar hukuki 
açıdan eşittir ve şu şekilde sıralanır: 

21 Cumhuriyet (ya da Federe 
Cumhuriyet), 46 Oblast (Rusya’nın 
bölgeleri; il), 9 Kray (büyük il), 2 
Federal kent yönetimi (Moskova 
ve St. Petersburg), 1 Özerk Oblast 
(özerk il/Yahudi Özerk Oblastı), 4 
Özerk Okrug (küçük özerk İl). Bütün 
bu federal birimler 7 büyük Federal 

Okrug (çevre) birimi içine alınıp, bu yerlere bağlanmışlardır. Rusya Federasyonu’na bağlı 21 cum-
huriyetin her birinin kendi anayasası ve ayrı devlet başkanı vardır. 

Ülkeyi devlet başkanı yönetir. 4 Mart 2012 tarihinde yapılan son devlet başkanlığı seçiminde Vladimir 
Putin devlet başkanı olmuştur. Bir sonraki devlet başkanlığı seçimi Mart 2018’de gerçekleştirilecektir. 
Rusya’nın nüfusu sürekli bir düşüş içerisindedir ve 143,6 milyon olan ülke nüfusunun 2050 yılında 112 
milyona gerilemesi beklenmektedir . 

Rusya zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahiptir. Bunların yanı sıra kömür, alüminyum, 
bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve orman ürünleri ile hammadde ihracatında önde 
gelen ülkelerdendir. Sanayi Moskova, St. Petersburg, Jekaterinburg ve Nijniy Novgorod kentlerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentlerde üretimde çeşitlilik sağlamıştır. Sovyet planlamacıların ölçek ekono-
misinin faydalarından yararlanmak üzere yürüttükleri politikalar neticesinde bir büyük işletme ya da 
bir grup işletme belirli bir kentin ya da bölgenin tüm yerel ekonomisinin temelini oluşturmuştur. Bu du-
rum, planın uygulandığı dönemde ne kadar parlak görünse de güçlendikçe iktidar karşısında cesurlaşan 
büyük işletmeler ortaya çıkarmıştır. Bu büyük işletmelerin kapatılması durumunda bulundukları bölge 
de ekonomik bir çöküntü yaşayacaktır. İşsizlik yardım programlarının da bulunmaması ile birlikte iflas 
eden işletmelerin kapatılmasını güç bir siyasi karar haline getirmiştir. 

Rusya hakkında daha ayrınıtılı bilgi almak için lütfen web sitemzin ülke raporları kısmını ziyaret ediniz.
“ http://www.fto.org.tr/yayinlar_basamak3.aspx?yayin2=34 “

RUSYA FEDERASYONU
ÜLKE RAPORU



TURİZMDE ‘KÜLTÜR’ ARTIYOR
Geçen yıl turist sayısını yüzde 10 artırarak 35 

milyona çıkaran Türkiye’de kültür turizmine olan 
ilgi de her geçen yıl büyüyor. Jolly Tur’a da bu alanda 
olan talep son 10 yılda 10 kat artarak 5 bin seviyesin-
den 55 bin seviyesine yükseldi. Bu alanda Karadeniz 
Bölgesi’nin önemli bir yere sahip olduğunu dile get-
iren Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, 
bölgede bu operasyonun payının yüzde 35 olduğunu 
söyledi. Gökçe, Karadeniz turlarında Jolly Tur olarak 
her yıl yüzde 100 büyüme kaydettiklerini belirtti. 
Türkiye’de yaklaşık 50 acentanın Karadeniz’e mayıs – 
ekim döneminde toplam 75 bin kişi taşıdığını belirten 
Gökçe, 17 bin yolcunun kendi misafirleri olduğunu 
belirtti.

30 bin istihdam beraberinde geliyor

Artan talep bölgede turizm tesislerinin sayısının artmasını da sağlıyor. Gökçe’nin verdiği bilgilere 
göre, Rize, Hopa, Ordu, Samsun ve Trabzon’da hem merkezde hem yaylalarda yeni tesisler açılıyor. Gökçe, 
Karadeniz’in yüksek sezonu kabul edilen mayıs – ekim dönemi arasında yaklaşık 30 bin civarında istihdam 
sağlandığını söyledi. Jolly Tur, bu bölgeye Samsun, Sivas, Erzurum ve Trabzon havalimanı üzerinden yolcu 
taşıdıklarını belirtti. Bölgeye İstanbul dışında, Ankara, Antalya ve İzmir çıkışlı uçaklı tur programları düzen-
lenirken otobüslü seyahatler ise Diyarbakır, Bursa, Antalya, Konya Ankara, Edirne, Adana, Mersin, Denizli, 
Gaziantep çıkışlı olarak sunuluyor. Tur seçenekleri 2 geceden 8 gece konaklamaya uzanan geniş bir yelpazede 
düzenlenirken, Kerem Gökçe tüm bölgede toplam 60 otelle çalıştıklarını, yayla otellerinin çoğunda tek yet-
kili olduklarını vurguladı. Fiyatların 649- 1.500 TL arasında değişen turlarda n fazla tercih edilen konaklama 
şekilleri ise yaylalardan oluşuyor.

Yılda 10 bin kişiye Gürcistan’ı da gezdiriyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır geçişi anlaşması da Karadeniz turlarına talebi yüzde 300 artırdı. 
Kerem Gökçe, Karadeniz turlarına katılanların nüfus cüzdanı ve 15 TL yurtdışı çıkış harcı ile Sarp Sınır 
Kapısı’ndan Gürcistan’a geçtiğini, bunun da Karadeniz turlarında çeşitliliği artırdığını vurguladı.

Gökçe, Tiflis ve Batum’un dahil olduğu Karadeniz programlarının yoğun ilgi gördüğünü, her yıl 10 bini 
aşkın tatilciye Karadeniz’le birlikte Gürcistan’ı gezme imkanı sağladıklarını belirtti.

       24.05.2014 Yener Karadeniz-Dünya Gazetesi Haberi


