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FTSO’DAN İLKYARDIM EĞİTİMİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla İl Sağlık 
Müdürlüğü işbirliğinde 5-6 Nisan 2014 tarihlerinde 

Yat Butik Otelde ilkyardım eğitimi düzenlendi. FTSO üyeleri 
ve üye iş yerlerinde çalışanlardan oluşan 31 kişi eğitime katıldı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Özgür 
Akın ve Yeşim Akın tarafından verilen eğitim sonunda 
katılımcılardan uygulama ve yazılı sınavları başarıyla geçen-
lere Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Bakanlığı onaylı 
sertifikaları verilecek.

HABERİN AYRINTILARI 
İÇİN LÜTFEN 

WEBSAYFAMIZI ZİYARET 
EDİNİZ.

www.fto.org.tr



 FTSO EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün düzenlediği denetimli serbestlikten 
yararlanan mahkûmlara yönelik eğitimlere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  eğitim ve eğitimci 

desteği veriyor.

EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın hedefleri arasında yer 
alan Sosyal Sorumluluk Hizmetlerinin bir kısmı eğitim desteği şeklinde gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda verilen 
eğitimlerden biri 9 Nisan 2014 tarihinde   FTSO personelinden İlkkan Büyüktahancı tarafından verildi.

 
Yaklaşık bir saat süren eğitimde İlkkan Büyüktahancı Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlü’ğününde 

yaklaşık 15 katılımcıya UMEM Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, İşkur 
Teşvikleri konularında detaylı bilgiler verirken katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

 
Öte yandan Beceri’10 Projesine ilişkin işveren ve kursiyerlere sunduğu imkanlar şöyle;
 
- Meslek Kurslarının teorik eğitimleri süresince günlük 20 TL, işbaşı eğitimi süresince ise 25 TL ücret 

ödenecek olup, genel sağlık sigortaları İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
 
- Ayrıca stajını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara sigorta prim teşviki 

sağlanacak olup, 18-29 yaş arası erkekler ve yaştan bağımsız kadınlar için 42 ay (3,5 yıl) süreyle, 30 yaş üzerinde-
ki erkekler için 30 ay(2,5 yıl) süreyle Sigorta Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

 
-  Kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi alırsa da yukarıdaki teşviklere ek olarak 12 ay daha Sigorta 

Primi İşveren Payı ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.



 TARIM FUARI KAPILARINI AÇTI

Agritech 2014 Fethiye Tarım, Seracılık, 
Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri Fuarı 

9 Nisan Çarşamba günü Karaçulha Kapalı Pazar yerinde 
törenle açıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 
80 firmanın katıldığı tarım fuarı 4 gün açık kalacak.

Agritech 2014 fuarının açılış törenine Muğla Valisi 
Mustafa Hakan Güvençer, Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık, Seydikemer Kaymakamı Muammer Köken, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Os-
man Çıralı, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çelik, Fikret 
Koyuncu,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok,Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürsu Özdemir, 
Meclis Üyesi Kemal Hıra, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Nazif Ekici, Ziraat Odası Başkanı Osman Nuri 

Demir, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Kenan Karayiğit ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları yetkilileri 
katıldı.



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

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



CANKURTARAN EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 17-20 Nisan 2014 tarihlerinde Yat Butik Otelde can 
kurtaran eğitimi düzenlenecektir.

“BENİM CANKURTARAN MERKEZİ” ’nden eğitmen GÜRHAN HORZUM tarafından verilecek olan 
Cankurtaran eğitimine kayıtlar başlamıştır.

Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgeli ve bünyesinde yüzme havuzu bulunana tesislerde; Tu-
rizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 31. maddesi gereğince “havuzda 
can güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran” çalıştırılması zorunludur.

Bulundurulmayan tesislere tespiti halinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 32. ve 33. maddeleri 
hükmü uyarınca cezai işlem uygulanmaktadır.

23.11.2006 tarih ve 26355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 28/01/2006 tarihli 26063 
sayılı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği kapsamında verilen Cankurtaran Kursları 
ve kurs sonunda verilen Cankurtaran Sertifikaları, Turizm Bakanlığı Tesisler Yönetmeliği’ne bağlı çalışan 
işletmeleri ve site yönetimleri de dahil, SERTİFİKALI CANKURTARAN ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 
olan tüm kurum ve kuruluşlarda geçerli olacaktır.Ayrınıtılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

SARAYBOSNA HİDROELEKTRİK SANTRALİ İHALESİ

Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan 
bir yazıya istinaden, Bosna Hersek Elektrik 

Kurumu tarafından 20 MW hidroelektrik santralinin 
inşasına ilişkin ön ihaleye çıkıldığı bildirilmekte olup 
söz konusu projeyle ilgilenen yatırımcıların, en geç 17 
Nisan 2014 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği 
belirtilmektedir.

 Detaylı bilgi,  http://www.ebrd.com/eng-
lish/pages/workingwithus/procurement/notices/
project/140314b.shtml



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

AB KENTSEL ATIKLARIN YÜZDE 42’SİNİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Eurostat’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı 
çevre raporuna göre 28 üyeli Avrupa 

Birliği’nde (AB) 2012 yılında kişi başına 492kg kent-
sel atık oluştu ve bu atıkların 480 kg’ı işlendi. Atıkların 
işlenme yöntemi ülkelere göre farklılık gösterirken 
arazi doldurma yüzde 34’le en çok kullanılan yöntem 
oldu. 

Kentsel atıkların yüzde 24’ü yakılırken yüzde 
27’si geri dönüştürüldü ve yüzde 15’i gübre haline ge-
tirildi. 1995 yılında geri dönüştürme ve gübreleştirme 
oranı yüzde 18’ken 2012 yılında iki katından fazlasına 
yüzde 42’ye yükseldi. Türkiye’de ise kişi başı 390 kg 

kentsel atık oluştuğu ve bunun yüzde 99’luk kısmının arazi doldurmada kullanıldığı belirtiliyor.

          12.04.2014 Dünya Gazetesi



SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARIN YILLIK 
İŞLETME CETVELLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

T.C. 
MUĞLA VALİLİĞİ 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
DUYURUSU

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı 
kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl so-

nundan itibaren en geç 4 ay içinde Bakanlığımıza (İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne) vermesi ger-
ekmektedir. Sanayi işletmelerimize kolaylık açısından, her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan 
Yıllık İşletme Cetveli, http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra girilebilir.

2013 yılına ait yıllık işletme cetvelini süresi içinde (30 Nisan 2014 tarihine kadar) vermeyen firmalara 6948 
Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği 759 (Yediyüzellidokuz) TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bu kapsamda, sanayi işletmelerinin 2013 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 
2014 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.



ÇİN İPEKYOLU PROjESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nden alınan yazıda, Çin 
Halk Cumhuriyeti Xian kentinde bir dev-
let kuruluşu olan ‘Tang West’ şirketinin 
İpek Yolu adı altında 700 Milyon Dolarlık 
bir proje oluşturduğu belirtilmektedir.

Bu projeye göre, Xian şehrinde 
büyük bir caddeye İpek Yolu Caddesi adı 
verildiği ve bu cadde üzerinde İpek Yolu 
güzergahına dahil 14 ülkenin her birine 
2500 - 3000 m2 civarında bir bina inşa 
edilip bu ülkelere verileceği bildirilmek-
tedir. Bu binaların tüm diğer devletlerin  
Kültür Bakanlıklarına, Türk binasının 
ise Türk Tanıtma Vakfı’na (TÜTAV) 
verileceği ifade edilerek, kiracının, 
işletmenin amacı ve şekline göre yalnız iç 
dekorasyonu yapacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, binada her ülk-
enin kendi ülkelerinin gıda ve giyim gibi 

ürünlerini pazarlayıp satabileceği belirtilmektedir. TÜTAV’ın işletmeci kişi ve kuruluşları belirleyip, Tang West 
şirketine bildireceği, Tang West şirketinin de sadece TÜTAV’ın bildirdiği ve takdim ettiği firma ya da kişilerle 
bir kira anlaşması yapacağı ifade edilmektedir. Tahsis edilen binanın uygun koşullarla verildiği belirtilmek-
tedir. TÜTAV’a tahsis edilen binanın m2’sinin 8 ABD Dolarından verileceği, binanın emsal m2 değerinin ise 
27 ABD Doları civarında olduğu belirtilmektedir. İşletmecinin isteğine göre alan (dükkan) tahsis edileceği 
bildirilmekte olup, kiralama süresinin 5 yıl olmakla beraber 5 yıl sonra bu sürenin tarafların istemesi halinde 
uzatılabileceği ifade edilmektedir.

Xian şehrine yılda 220 milyon turist gelmekte olup, bunun 210 milyonu Çin’in muhtelif eyaletlerinden, 
9 - 10 milyonu ise yabancı ülkelerden gelmektedir. İşletmeciler, ürünlerinin satışını kurulacak mekanlarda 
yapabileceği gibi ihraç imkanları da bulunacaktır. İpek Yolu projesinin Orta Asya bölümü 2013 yılının Ekim 
ayında bir törenle açılmıştır. Türkiye, İtalya, İngiltere’ye verilen binaların inşaatı ise 2015 yılının ilk yarısında 
tamamlanacaktır.

Söz konusu proje ile ilgilenenlerin TÜTAV (Tel: 0312 437 51 66) ile temasa geçmesi gerekmektedir. Xian 
Şehri Genel Bilgisi ve diğer ülkelere verilen binaların resimlerine http://www.tobb.org.tr/ web sitesinin sağ pan-
elinde ‘Hizmetler’ başlığı altındaki ‘Uluslararası İş İmkanları/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri’ bölümünden 
ulaşılabilmektedir.



AMBALAjSIZ TAVUK SATIŞINA YASAK GELİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşe açtığı “Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na göre, perakende işletmelerde dökme çiğ kanatlı et satışına izin 

verilmeyecek. Bu ürünler sadece hazır ambalajlı olarak satışa sunulabilecek. Bakanlık, söz konusu taslağı 
internet sitesinde görüşe açtı. Görüşlerin alınmasının ardından Et ve Et Ürünleri İhtisas Komisyonunda 
değerlendirilecek taslağa, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda son hali verilecek.

Taslağın bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde, mevcut durumda perakende işletmelerde ambalajsız 
satılmasına izin verilen çiğ kanatlı etlerinin dökme satışına yasaklama getirilecek. Çiğ kanatlı etleri sadece 
hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilebilecek. Perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son 
tüketiciye sunulacak.

KASAPLAR SUCUK YAPAMAYACAK

Perakende işletmelerde ısıl işlem görmüş sucuk, fermente sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürün-
leri üretilebilirken, taslakla bunlara da yasak getiriliyor. Kasap ve marketlerde bu tür ürünler üretilemeyecek. 
Mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabldot 
yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, tebliğde belirtilen özellikleri karşılayacak.

          12.04.2014 Dünya Gazetesi



2. LAHOR ULUSLARARASI TURİZM FUARI

2014 Lahor Uluslararası Turizm Fuarı, 19 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında, Pakistan Pencap Turizm 
Geliştirme Kurumu tarafından, Lahor Uluslararası Fuar Merkezi’nde (LITE) düzenlenecektir.

Bölgesel ve uluslararası 170’ten fazla markanın katılımının beklendiği söz konusu fuarın, 
Bölgelerarası Turizm Konferansı, Kültür Programı ve Resim Yarışmaları gibi etkinliklere de ev sahipliği 
yapacağı belirtilmektedir.

Fuara ilişkin detaylı bilgi www.tourismexpo.com.pk adresinde yer almaktadır.



ULUSLARARASI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TİCARETİNE 
TÜRKİYE YÖN VERECEK

Dünya zeytin ve zeytinyağı kalite, standart ve ticaretine yön veren Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) 
Dönem Başkanlığı 1 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye’ye geçecek. 1998’de ayrıldığı UZK’ya 12 yıl aradan 

sonra 2010’da yeniden üye olan Türkiye, uluslararası zeytin ticaretine yön verecek.

Bu yıl 4. kez OLIVTECH-Zeytin, Zeytinyağı Teknojileri Fuarı kapsamında düzenlenen “Zeytin ve 
Zeytinyağı Ekonomisi” konulu panelde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Mustafa Sepetçi, 
17 üyesi olan UZK’nın dönem başkanlığının Türkiye’ye geçiyor olması nedeniyle 2014’ün Türkiye açısından 
önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu görev büyük sorumluluk yüklüyor. Ülke olarak zeytinin uluslararası 
ticaretini belirleyecek UZK Anayasası için kaliteye yönelik vurgu yapacağız dedi.

          12.04.2014 Dünya Gazetesi

TOPLAM PAZAR, 123 BİN ADEDE GERİLEDİ

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam pazar, 2013’ün aynı dönemine 
göre yüzde 24 azalarak 123 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

Aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş yüzde 22 oldu ve pazar 89 
bin adede geriledi. 2014 Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç pazarı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 gibi daha yüksek oranda azaldı 
ve pazar 26 bin adede düştü. Bu dönemde, bir önceki yıla göre ağır ticari 
araç pazarı yüzde 7 azalarak satışlar 7 bin 580 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Son 10 yıllık ortalamalara göre ise toplam pazar yüzde 7.2 daraldı.

          10.04.2014 Dünya Gazetesi


