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2023 FETHİYE TURİZM STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
işbirliğinde organize edilen “2023 Fethiye Turizm Stratejisi Çalıştayı” 17 Nisan 2014 tarihinde  Jiva 

Beach Otel’de yapıldı.

Çalıştay Fethiye Turizmini 2023 yılındaki turizm hedeflerine ulaştırmak için hazırlanması düşünülen 
stratejik plana ön hazırlık niteliği taşıyor.

Açılış konuşmalarını sırası ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Turizm İl Müdürü Veli Çelik, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve 
Muğla Valisi  Mustafa Hakan Güvençer yaptı.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

İlçemizde kan bağışı yapılması için 
farkındalık yaratmak ve üyelerimizin 

kan bağışı yapmasına öncülük etmek üzere 
24 Nisan 2014 tarihinde, Kızılay Kan Merkezi  
ile Odamız işbirliği çerçevesinde, oda üyeleri, 
oda seçilmişleri, çalışanları ve tüm Fethiye 
halkının katılımı ile Uğur Mumcu Parkı içer-
isinde bulunan Kızılay kan alma biriminde , 
saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında kan bağışı 
organizasyonu yapılacaktır. Tüm üyelerimiz ve 
Fethiye halkı davetlidir



38. TURİZM HAFTASI BAŞLADI

Toplumumuzda turizm konusunda bilgilendirme, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketler-
ine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15-22 Nisan 2014 tarihleri arasında “Turizm 
Haftası” kutlanmaktadır.

 
Bu yıl 38. kez kutlanacak olan “Turizm Haftası” etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı Turizm 

Danışma Bürosu çeşitli etkinlikler gerçekleştirecektir.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Haftası etkin-
liklerini desteklemekte ve katılmaktadır.

Turizm Haftasının Tarihçesi

“Turizm Haftası” etkinlik programı 26.07.1976 tarih ve 1893 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler 
Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1977 yılından itibaren Mart ayının ikinci Pazartesi günü olarak 
kutlanmıştır. 1983 yılından itibaren havaların soğuk olması ve turizm sezonunun açılışı gerekçesiyle Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın da görüşü alınarak Makam Onayı ile 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmasına karar 
verilmiştir.

 
Ancak; Önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını değiştirmiştir. Tu-

rizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ve bu konuda  yapılan çalışmalar, projeler hafta 
boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması 
gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.



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

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



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 ka-
nunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yıl sonundan itibaren 
en geç 4 ay içinde Bakanlığımıza (İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne) vermesi gerekmektedir. 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.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİLERİ
Son dönemde uluslararası ve ülkemiz finansal 

piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate 
alınarak ve ayrıca ilgili Banka kredilerine yönelik talep 
yoğunluğu nedeniyle, mevcut kaynakların daha ver-
imli şekilde firmalarımızın kullanımına sunulabilm-
esini teminen, Kısa Vadeli Türk Lirası faiz oranlarının 
01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi gereğine ihtiyaç duyulmakta 
olup,

- Kısa Vadeli Türk Lirası Kredilerinin (Reeskont 
Kredisi hariç) faiz oranları ile ilgili olarak yeni düzenle-
meler yapılmıştır.

“Türk Eximbank Türk Lirası Kredi Faiz Oranları” çizelgesi web sitemizdeki ilgili duyuruda ek’te 
bilginize sunulmaktadır.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

TÜRK-HIRVAT İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

DEİK/Türk-Hırvat İş Konseyi tarafından, karşı kanat kuruluşu 
Hırvatistan Ekonomi Odası ve İstanbul Hırvatistan Başkonsolosluğu 

işbirliğinde, 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09:00’da İstanbul TOBB Plaza’da 
geniş çaplı bir oturum ve sonrasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir. 
Genel oturumda, Hırvatistan resmi temsilcileri tarafından Hırvat ekonomisi ve 
stratejik yatırım projeleri hakkında sunumlar yapılacaktır. Toplantı programı 
ve ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek 18 firmanın çalışma alanları ile ilgili 
ayrıntılı bilgi web sayfamızdaki ilgili duyurudaki ekte paylaşılmaktadır.

1 Temmuz 2013 tarihinde en genç AB üyesi olan Hırvatistan, Birliğin 
yaşadığı ekonomik krizden etkilenerek iş dünyası olarak Türkiye’ye yönelmiştir. Turizm sektöründe önemli 
bir destinasyon olan Hırvatistan, bu kapsamda yiyecek-içecek, otel tekstili ve endüstriyel mutfak ekipmanları 
başta olmak üzere Türk firmaları açısından ihracata uygun bir potansiyel taşımaktadır.

Ayrıntılı bilgi  web sitemiz duyurular kısmında bilginize sunulmuştur.



TÜRKİYE TURUNCU HALI VİZE KOLAYLIĞI
Üst kuruluşumuz olan TOBB’den alınan bir 

yazıda Hollanda Büyükelçiliğinden gelen bir yazıya 
atfen Hollanda Yabancı Yatırım Ofisi ve Türkiye Tu-
runcu Halı Vize Kolaylığı hakkında bilgi verilmek-
tedir. 

Yazıda devamla Hollanda Hükümeti’nin 
Hollanda’yı düzenli olarak ziyaret etmesi gereken 
firma çalışanları ile Hollanda’ya önemli işbirliği olan 
kuruluşlar için bir vize prosedürü olan Turuncu Halı 
Vize Uygulamasını ( OCF ) geliştirdiği bildirilmek-
tedir. 

Ayrıca, Hollanda Ekonomi Bakanlığı’na bağlı 
olan ve İstanbul’da bulunan Hollanda Yabancı yatırım Ofisi’nin (NFIA) – www.nfia.com – Hollanda’da iş kur-
mak isteyen Türk şirketlere yardımcı olmak için ücretsiz danışmanlık, bilgi, pratik yardımlaşmanın yanı sıra iş 
ortakları ve devlet kurumlarına erişim sağladıkları bilgisi verilmektedir. 

Avantajları : 

- Başvuru sahibi vize için şahsen başvurmak zorunda değildir. ( Her beş yılda bir biyometrik bilgilerini 
sunma gerekliliği dışında) 

- Onaylanmış uçak rezervasyonu, seyahat sigortası, otel rezervasyonu ve finansal durumu ile belgeler 
sunmaktan muaftır. 

- Başvuru sahiplerine ilk vize başvurusunda 1 yıllık vize verilecektir, ikinci ve sonrası başvurularda 5 
yıllık vize verilecektir. 

- Vize 3 işgünü içerisinde çıkartılacaktır. 

Uygunluk : 

- Türkiye iştirakli Hollanda şirketleri veya Hollanda iştirakli Türk şirketler 

- Hollanda’da bulunan bir firma ile uzun süreli ve önemli ticari ilişkileri olan Türk firmaları ve çalışanları 
Hollanda’yı düzenli olarak iş nedeniyle ziyaret edenler.

- İyi bir vize ve ticari kaydı olanlar.



MEKSİKA YATIRIM FIRSATLARI

Meksika Yatırım Ajansı tarafından iletilen “Meksika’da Yatırım Fırsatları”na ilişkin bilgi notu, 
TOBB  web sitesi ana sayfasında (www.tobb.org.tr), “Hizmetler / Uluslar arası İş İmkanları / Ülke 

Duyuruları” başlığı altından temin edilnilebilir.

Üyelerimizin bilgilerine saygılarımızla arz olunur.

BANJUL ULUSLARARASI HAVAALANININ GENİŞLETİLMESİNE 
İLİŞKİN PROJE

Banjul Büyükelçiliğimizin, Gambia Yapı, 
İnşaat ve Bayındırlık Bakanı Balla 

Garba Juhampa tarafından Banjul Uluslararası 
Havaalanı’nın genişletilmesine ilişkin olarak 
yaklaşık 120 Milyon USD değerindeki bir proje 
teklifi hakkında bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu proje teklifi hakkında 
detaylı bilgiye http://www.tobb.org.tr/ web sites-
inin sağ panelinde ‘Hizmetler’ başlığı altındaki 
‘Uluslararası İş İmkanları/Özelleştirme ve Yatırım 
Projeleri’ bölümünden ulaşılabilmektedir.



İSLAM ODASI ARAŞTIRMA VE BİLGİ MERKEZİ 
İŞ ÇEVRELERİ

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na bağlı bir kuruluş olan “İslam Odası Araştırma ve Bilgi 
Merkezi (ICRIC)” tarafından, 24 - 25 Haziran 2014 tarihlerinde Tahran/İran’da, 2015 sonrası 

Kalkınma Programına katkı sağlayabilecek ‘İş Çevreleri’ üzerine uluslararası bir konferans düzenlenecektir. 
Söz konusu konferansın ICRIC’in misyon ve görevine uygun olarak ICRIC 2014 Gündemi çerçevesinde 
gerçekleştirildiği ve 2015 sonrası Kalkınma Programında karşılaşabilecek zorluklara atıfta bulunulacaktır.

Söz konusu etkinlikte ulusal ve uluslararası kuruluşlar, akademi dünyası, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarından seçkin konuşmacılar yer alacaktır.

Anılan konferansın programına  http://www.tobb.org.tr/ web sitesinin sağ panelindeki ‘Uluslararası İş 
İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler’ başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Islamic Chamber Research and Information Center
Tel: +98-21-88810527/88346803-4
Faks: +98-21-88308332
Email: I.tayebi@icricinternational.org / I.tayebi@icirc.org
info@icricinternational.org
Website: http://www.icricinternational.org/ 


