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 CANKURTARAN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası turizm işletme belge-

li ve havuzu bulunan işletmelerin bu doğrultudaki  
taleplerini karşılamak üzere 17-20 Nisan 2014 tarihleri 
arasında Yat Butik Otelde “BENİM CANKURTARAN 
MERKEZİ” ’nden eğitmen GÜRHAN HORZUM tarafından 
verilen cankurtaran eğitimi düzenledi.

Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belge-
li ve bünyesinde yüzme havuzu bulunan tesislerde; Tu-
rizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 
İlişkin Yönetmeliğin 31. maddesi gereğince “havuzda can 
güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran” çalıştırılması 
zorunlu hale getirildi.

HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

www.fto.org.tr



 MUĞLA VALİSİ TURİZM SEZONUNU 
BABADAĞ`DA AÇTI

15-22 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanan Turizm 
Haftası için Fethiye Kaymakamlığının düzenlediği 

etkinlikler Babadağ’da yapılan kokteyl ile sona erdi.

22 Nisan 2014 günü saat 11:00’da başlayan “Turizm Sezo-
nuna Merhaba Kokteyli “nde  Muğla Valisi Mustafa Hakan Gü-
vençer ile birlikte Fethiye Kaymakamı  Ekrem Çalık, Seydikemer 
Kaymakamı  Muammer Köken ve  Fethiye Belediye Başkanı Be-
hçet Saatcı  hazır bulunarak ilçe protokolü en üst seviyede temsil 
edildi.

Kokteyl programı İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli 
Çelik’in konuşması ile başladı. Çelik, Muğla ili gelen turist 
sayısına göre Türkiye’de üçüncü destinasyon, dünya turizminde 
ise Türkiye’nin 6. sırada olduğu Türkiye’nin hedefinin 11 milyon 

daha fazla turist çekerek, 46 milyon ziyaretçiye ulaşmak ve  İtalya’nın yerine 5. sıraya yerleşmek olduğu bilgisini 
verdi. Muğla ilinin yılda 3 milyon turist ağırlayarak yılda 3 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini, hedeflerinin 
5 milyon turist ve 5 milyar dolar turizm geliri olduğunu açıkladı.

HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.
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 EĞİTİM PROTOKOLÜ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine hizmet sağlamak amacı ile 25.04.2014 tarihinde  
Cankurtaran Ortak Sağlık Birimi ile FTSO arasında bir yıl süreli bir protokol imzalandı.

Protokole göre FTSO eğitimlere gerektiğinde salon desteği verecek ve FTSO üyeleri eğitimlerden 
indirimli olarak yararlanacak.

Tüm kurum ve kuruluşlarda  istihdam edilen her yirmi personel için bir, tehlikeli ve çok teh-
likeli olarak sınıflandırılan işlerde ise her on personel için bir ve her vardiyada bir kişi olmak üzere 
sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden “Temel İlkyardım Eğitim” sertifikası almış 
ilkyardımcının bulundurulması zorunlu hale getirilmişti.

Protokole  Cankurtaran Ortak Sağlık Birimi adına imza atan Mesul Müdür Göksal Bulut Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve yönetim kurulu üyelerine bu fırsatı yarattığı için 
teşekkür etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan oda üyelerinin lehine olabilecek bu 
tür protokollere açık olduklarını belirtti



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

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



 FTSO`NUN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası kan bağışı yapılması için 
farkındalık yaratmak ve üyelerin kan bağışı yapmasına 

öncülük etmek üzere, 24 Nisan 2014 tarihinde kan bağışı 
kampanyası düzenledi.

    Uğur Mumcu Parkı içerisinde bulunan Kızılay kan alma 
biriminde, saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşen kan 
alma kampanyasına Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve 
Fethiye halkının katılımı ile gün sonunda 43 kişiden kan bağışı 
toplandı. Kan bağışında bulunanlara Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası logolu havlu hediye edildi.

Kan Merkezi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği 
çerçevesinde, oda üyelerinin, oda seçilmişlerinin ve çalışanlarının 

ve halkın katılımı ile gerçekleşen organizasyona kan bağışında bulunmak için gelen Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif Arıcan “ Fethiye Kızılay Derneği olarak yapmış olduğumuz incelemeler ve analizler so-
nucu Muğla İli ihtiyacı olan kanın bağışlar yoluyla henüz %85’ini karşılayabiliyor. Muğla Kan Merkezinin 
hala ihtiyacı olduğu kadar kana sahip olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının 
Babadağ, kurvaziyer iskele projesi gibi önemli projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk gerektiren çalışmalar ile 
de halkımızın ihtiyacı olan kan bağışı toplama işlemini de gerçekleştirmek istedik. Görüyoruz ki üyelerimizin, 
çalışanlarımızın ve halkımızın talebi tahminimizden daha çok oldu. Tüm duyarlı halkımıza çok teşekkür edi-
yorum.Bu çalışmalarımızın devamı ilerleyen günlerde gelecek.”dedi.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
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MOĞOLİSTAN İLE VİZE MUAFİYETİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti 

arasında vatandaşlarının karşılıklı seyahatine ilişkin 
anlaşmanın onaylanmasına dair kararın, 06.03.2014 tarihinde Res-
mi Gazete'de  yayımlanmış, iki ülke arasındaki vize muafiyetinin 
11.04.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Söz konusu uygulama-
da, geçerli bir pasaporta veya 

seyahat belgesine sahip olan vatandaşların, her 180 günlük süre içer-
isinde 30 günü aşmayan bir süre için, diğer devletin ülkesine girmek, 
ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve diğer ülkede geçici olarak kal-
mak için vize alma yükümlülüğünden muaf olacaktır.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”’ne katılan kursiyerlere 
sertifikaları dağıtıldı. 25 Nisan 2014 tarihinde saat 11:00’da yapılan törenle verilen sertifikalar ile 

girişimciler KOSGEB’ten 30,000 TL’ye kadar hibe, 70,000 TL’ye kadar kredi desteği talep edebiliyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı 
ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile KOSGEB tarafından veriliyor.

03-13 Mart 2014 Tarihleri arasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” kursuna yoğun talep olmasına rağmen 30 kursiyer kabul edilebilmişti. Katılan 30 kursi-
yerden  devamsızlık nedeni ile sertifika alamayan iki kişi dışında  tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. 
Sertifika alan 21 kursiyerinde iş planı eğitim sırasında hazırlanmıştır.



TAREKS UYGULAMASI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan 

aldığımız yazıda, 31.12.2013 tarih ve 28868 
sayılı (ikinci mükerrer ) Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Eki 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebi-
lecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’in (İthalat: 2014/19) 
12 nci maddesinde, bu Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B liste-
leri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de be-
lirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm 
işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sis-
temi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesinde ise söz 
konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 inci maddenin 

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünün amir olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, mezkur Tebliğ’in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-
2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 
TAREKS üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

5. TÜRKMENİSTAN ULUSLARARASI DOĞALGAZ 
KONGRESİ VE FUARI

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin, Dışişleri 

Bakanlığı’nın ilgili yazısına isti-
naden tarafımıza yaptığı bilgilendir-
mede, Türkmengaz Devlet Şirketi 
ile Türkmenistan Ticaret ve San-
ayi Odası tarafından, 20-22 Mayıs 
2014 tarihleri arasında, Avaza Ul-
usal Turizm Bölgesi’nde “5. Türk-
menistan Uluslararası Doğalgaz 
Kongresi ve Fuarı” etkinliğinin 
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.



DON, MEYVE FİYATLARINA TAVAN YAPTIRDI

Kuraklığın ardından yaşanan don nedeniyle fındık, kayısı, kivi ve karpuz fiyatları tavan yaptı. Bu 
ürünlerin fiyatları yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda arttı.

Kuraklığın ardından yaşanan don, tarımsal ürünlerde Türkiye’yi çok zor bir tablo ile karşı karşıya bıraktı. 
Geçen yıldan itibaren yaşanan kuraklık nedeniyle başta bakliyat fiyatları yüzde 100’ü bile aşan oranlarda ar-
tarken, son yaşanan don olayı meyve fiyatlarına tavan yaptırdı. İhracat kalemleri arasında önemli yer alan 
fındıkta 5-6 lira arasında olan üretici satış fiyatı 12 liraya çıkarken, raflardaki fiyat da buna paralel olarak rekor 
artış gösterdi. Dondan önce 20 liraya satılan kavrulmuş iç fındığın kilogramı 35 liraya, 12 liradan satılan na-
turel fındığın kilogramı ise 26 liraya çıktı.

Yüzde 35’lik verim kaybı bulunan zeytinde ise fiyat artışı yüzde 25-30 seviyesinde. Zeytinin kalitesine 
göre artmakla birlikte ortalama fiyat 15-16 lira. Dondan en çok etkilenen kivinin kilosu ise don öncesi 2.5-3 
lira iken, yüzden 100’den fazla fiyat artışı ile 6.57 liraya çıktı. Elmada fiyat artışı yüzde 10, incir ve çilekte yüzde 
1520, armutta don olmamasına karşın yüzde 50 fiyat artışı var. Dondan etkilenen karpuzda da ciddi sıkıntı 
bulunuyor. Geçen yıl kilosu 1 lira düzeyinde bulunan karpuzun kilosu bu yıl 2.5 lira.

          25 Nisan 2014 Dünya Gazetesi



ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ BİRLEŞİYOR

Yabancının çalışma izni ve ikamet sorunu çözüme 
kavuşturuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ve ilgili bürokratların yoğun çabaları sonrasında çalışma izni ile 
ikamet tezkeresinin birleştirilmesi yoluna gidilecek. Bakıcıları 
kapsaması nedeniyle daha geniş kitleleri de ilgilendiren düzenle-
meye göre, ikamet başvuruları yurtdışında Türk temsilciliklerin-
den de yapılabilecek. Yine düzenleme uyarınca, Türkiye’de okuyan 
yabancı öğrenciler çalışma izni alabilecekler. Ülkemizde hem yabancı 
yatırımların artması hem de az gelişmiş ülkelerden yaşanan göçün bir 
sonucu olarak yabancı istihdamı artmaktadır. İstihdam edilenlerin 
bir kısmı yabancı yatırımlar aracılığı ile ülkemize gelen üst düzey yö-
netici ve teknik uzmanlardan oluşmakta bir kısmı ise ülkemize göre 

iş olanakları sınırlı bulunan daha az gelişmiş ülkelerden gelen ve genellikle hizmet sektöründe istihdam edilen 
bakıcı, ev hizmetlisi gibi çalışanlardan oluşmaktadır.

Şirketler açısından en önemli sorunlardan biri şirket yönetiminde ya da şirket için kilit bir pozisyonda 
bulunacak yabancının da bakıcı olarak istihdam edilecek yabancının da aynı mevzuat düzenlemelerine göre 
çalışma izni alabilmesidir.

1- Çalışma izinleri, ikamet tezkeresi birleşecek.Yabancıların alacakları çalışma izinleri, ikamet tezkeresi yerine 
geçecek ve ayrıca emniyet birimlerinden ikamet izni alınmasına gerek kalmayacaktır. Bu sayede, yabancıların 
çalışma izni süreci ile işe başlama süreçleri kısalacak, bürokratik engeller azalacaktır.

2- İkamet başvuruları yurtdışında Türk temsilciklerinden de yapılabilecek.Eski uygulamada ikamet başvuruları 
sadece Türkiye’den yapılabilmekteyken artık ikamet başvuruları diğer ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden 
yapılabilecek bu sayede Yabancılar ikamet tezkeresi alarak Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir.

3- Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler çalışma izni alabilecek
Ön lisans, lisans ve lisan üstü eğitim gören yabancıların çalışma iznine başvurmaları mümkün değildi ancak 
yeni düzenleme ile çalışma iznine başvurabilecekler.

4- Gayrimenkul alacak, iş kuracak yabancılara 1 yıllık ikamet izni verilecek.Mevcut düzenlemede 3 ay olarak 
verilen ikamet izinleri, yeni düzenleme ile bir yıla çıkarılacak

5- Uluslararası koruma getirilecek.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile hiç kimse, 
işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensup olması veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında 
bulunacağı yere gönderilmeyecektir.

          25 Nisan 2014 Dünya Gazetesi


