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ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla kutlama mesaj yayınladı. Arıcan, 

basın mensuplarının vatandaşların haber alma hakkını ilkeli, 
tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirme 
gibi önemli bir görev üstlendiklerini ifade ettiği mesajında, şu 
sözlere yer verdi;

“Güzel ilçemiz Fethiye’nin gelişimi ve kalkınması için 
yapılacak yatırımların takibi, basın çalışanlarının desteği ile 
daha hızlı olacaktır. Kamu yararı gözeten, tarafsız haber yapan, 
meslek ahlak ilkelerine bağlı hareket eden ulusal ve yerel basın-

yayın organlarımıza her zaman ihtiyaç  duyulmaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle, Fethiye’nin sorunlarını 
kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde 
çalışmasına yardımcı olan ulusal ve yerel basınımızın 10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar ve değerli 
basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.”



SEYDİKEMER KAYMAKAMI MUAMMER KÖKEN’DEN 
İADE-İ ZİYARET

Seydikemer  Kaymakamı Muammer Köken, 07/01/2013 tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nı  
ziyaret etti.  Köken’i Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Başkan 

Yardımcısı Burhanettin Tuna karşıladı.

HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.        

www.fto.org.tr
 SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA 

UMEM BECERİ 10 ANLATILDI.
Adalet Bakanlığı Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 

düzenlediği eğitimlere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  destek 
vermeye devam ediyor.  Bu kapsamda denetimli serbestlikten yararlanan 
mahkumlara 06 Ocak 2014 tarihinde  Umem Beceri 10 projesi hakkında 
bilgi FTSO personelinden İlkkan Büyüktahancı tarafından verildi.

HABERİN DEVAMI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET 
EDİNİZ.

www.fto.org.tr



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Bazı oda üyelerimizden aldığımız şikayet doğrultusunda, 
Odamızın veya Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin(TOBB) adı kullanılarak,  0 850 333 20 97 numaralı tel-
efondan oda üyelerimizin arandığı ve bir takım hizmetler(web sitesi, 
rehber, vs.) karşılığı ücret talep edildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu aramaları yapan kişi/kuruluşlarla Odamızın veya 
TOBB’un  ilgisi bulunmadığından, bu veya benzeri numaralardan 
gelen talep, teklif veya öneriler konusunda tüm üyelerimizin dikkatli 
olmasını rica ederiz.

0 850 333 20 97 numaralı telefondan aranarak size bildirilen 
hiçbir teklifin yasal dayanağı veya hukuki zorunluluğu olmayıp, Odamızla ilgisi de yoktur.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

JEOTERMAL ALAN İHALESİ
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından jeoter-

mal enerjiye yönelik olarak araştırma ve sondaj çalışmaları 
sonrasında ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya 
çıkarılması sağlanmıştır. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanununa istinaden kurum adına arama ruhsatı 
aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit ettiği alanlarda ihale işlemleri 
yürütülmektedir.,

Bu kapsamda ülke ekonomisine kazandırılması açısından ısıtma 
ve termal turizme uygun olarak Hatay-Merkez-Alaattin, Hatay-
Merkez-Mücahitler-Tahtaköprü, Hatay-Kırıkhan-Kamberlikaya-
Kumlu-Akpınar, Ankara-Çamlıdere-Meşeler-Tatlak, Ankara-Ayaş-
Akkaya, Nevşehir-Derinkuyu-Suvermez, Eskişehir-Merkez-Ağapınar 
olmak üzere toplam 7(yedi) adet ruhsatlı Jeotermal Alanla ilgili son 
teklif verme tarihi 23.01.2014 saat 11.00’dır.

Adı geçen Jeotermal Alanlarla ilgili ilan metni, 19.12.2013 tarih ve 
28856 sayılı Resmi Gazete ile Kurumun www.mta.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.



ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ- DUYURULARI- EĞİTİMLERDEN AYRINTILI BİLGİ ALMAK 
İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ

“www.fto.org.tr”

 İHRACAT KREDİLERİ

Türk Eximbank’tan alınan bir yazıda, uluslararası 
finansal piyasalarda ve ülkemizde son 6 ayda 
yaşanan gelişmelere bağlı olarak faiz oranları genel 

seyrinde meydana gelen artışlar sonucu, 06 Ocak 2014 tarihin-
den geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını belirleme yönte-
mi değiştirildiği belirtilmiştir.

Yeni yöntem ile Kısa Vadeli Türk Lirası Kredilerin (Reeskont 
Kredisi hariç) faiz oranları, benzer vadeli hazine bonosunun belli 
bir oranda altında kalacak şekilde belirlenecektir.

Bu düzenleme kapsamında ihracat kredisi faiz oranları periyodik olarak gözden geçirilecek ve Türk 
Eximbank’ın internet sitesinde yayınlanmaya devam edilecektir. 

Web sitemizde yer alan duyurular kısmında ilgili duyuruda Türk Eximbank Türk Lirası Kredi Faiz Oranları 
bilginize sunulmuştur.

TAvUK YUMURTASI ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTTI

TÜİK’in yayınladığı istatistiklere göre geçtiğimiz 
yıl kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, 

süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı üreti-
minde artış görüldü. 

Tavuk yumurtası üretimi kasım ayında bir önce-
ki yıla göre %9.2 artarken, toplanan inek sütü 

miktarı da %16.6 arttı.



FETHİYE TİCARET vE SANAYİ ODAMIZIN YENİ FACEBOOK HESABI 
OLUŞTURULMUŞTUR. ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ SOSYAL MEDYADAN 
ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN BİZİ EKLEYİN.
 

“https://www.facebook.com/ftso.fethiye”



FUAR İÇİN 50 BİN DOLARLIK ‘PRESTİJ’ DESTEĞİ GELİYOR

Ekonomi Bakanlığı, 15 bin dolar olan fuar desteğini, her yıl sektörlerin seçeceği bir 
‘prestijli fuar’ için 50 bin dolara çıkaracak

İSTANBUL - Ekonomi Bakanlığı, ‘prestijli fuar desteği’ uygulamasına başlıyor. Şirketlere, fuar başına 15 
bin dolara kadar verilen destek, her yıl sektörlerin seçeceği bir fuar için 50 bin dolara kadar çıkarılacak. Ayrıca 
20 puanlık ilave destek sağlanan 15 hedef ülkeye, 2014 yılı için Singapur çıkarılarak Tayland eklenecek.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği ‘İhracata Yönelik Destek Mekanizmaları’ 
toplantısında konuşan Ekonomi Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanı Ahmet Şevket Yurt, hiç ih-
racat yapmamış bir KOBİ’yi elinden tutup dışarıya açacak sonrasında küresel firmaya dönüştürecek 14 başlıkta 
destek verdiklerini söyledi. Desteklerin fuar başına en fazla 15 bin dolar olmasına karşın yılda 100 organi-
zasyona katılan bir firmaya her biri için ayrı ayrı destek verdiklerini kaydeden Yurt, “Bizde limitsiz destek var. 
Dünyada bu şekilde başka ülke bilmiyorum” dedi.

Prestijli Fuar Desteği uygulaması da başlattıklarına değinen Yurt, sektörlerin her yıl seçeceği bir fuar için 
katılımcı firmalara 50 bin dolarlık destek verileceğini aktardı. Yurt ayrıca 20 puanlık ilave destek sağlanan 
15 hedef ülkeye bu yıl Singapur yerine muhtemelen Tayland’ın ekleneceğini bildirdi. Ekonomi Bakanlığı’na 
geçtiğimiz yıl 243 yurt dışı fuar için başvuru geldi ve toplam 165.6 milyon dolarlık destek sağlandı.

Yurt dışına açılana 4 yıl destek var

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur- Ge) kapsamında 2 yılda 100’ün üzerinde proje yönetildiğinin 
altını çizen KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı Emrah Sazak, işbirliği kuruluşlarının bu kapsamda yaptıkları 
harcamaların yüzde 75’inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Ur- Ge kapsamında en az 10 firmanın 
işbirliği kuruluna başvurması gerektiğinin altını çizen Sazak, desteklerdeki mesajın ‘KOBİ’yseniz işbirliği çok 
önemli’ olduğunu aktardı. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı Bünyamin Kutlu da yurtdışına 
açılan bir firmaya kira, tanıtım ve marka tescili konularında 4 yıl boyunca destek verildiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan ASKON Genel Başkan Yardımcısı Sıtkı Abdullahoğlu ise “Türkiye şu anda maal-
esef gelişmiş ülke statüsüne kavuşacak performansı gösteremedi. Artık teknolojiyi üretip, know-how’ına sahip 
olmalıyız” dedi.

         10 Ocak 2014 Dünya Gazetesi Haberi



2014 EĞİTİM TAKvİMİ WEB SİTEMİZDE YAYINLANMAYA BAŞLAMIŞTIR.LÜTFEN 
WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

“http://fto.org.tr/cms_reader.aspx?unk=493”

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEN İTHALAT

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) 
aldığımız yazıda, Şanghay Ticaret Ataşeliğinin yazısına 
atıfla, Şanghay Başkonsolosluğu’nun görev bölgesin-

den (Şanghay, Zhejiang, Jingsu, Anhui) ülkemize gerçekleştirilen 
ihracatta (bilhassa kimyasal ürünler ticaretinde), sipariş edilenden 
farklı ve/veya atık niteliği taşıyan malzeme gönderilmesi sureti-
yle karşılaşılan dolandırıcılık olaylarının bir süredir devam ettiği 
belirtilmiştir.

Yazının devamında, firmalarımızın Çin’den yapacakları 
alımlara yükleme esnasında bir elemanlarını hazır bulundurmaları 

ya da bu hizmeti Çin’de faaliyet gösteren güvenilir denetim şirketlerinden almaları konusunda uyarılmasında 
yarar görüldüğü ifade edilmiştir.



 TÜRKMENİSTAN’DA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİSİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ve Meridyen Uluslararası Fuarcılık 
tarafından Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’da 11 – 13 Şubat 2014 tarihlerinde V. Türk İhraç 

Ürünleri Sergisi düzenlenecektir.

Türk İhraç Ürünleri Sergisine özellikle, petrol ve doğalgaz ekipmanları, hidrokarbon sektörü, petrol 
yan sanayi ürün gurupları, savunma sanayi, sivil havacılık, deniz aletleri, tekne–yat, tarım aletleri,teknolojik 
ve organik tarım makineleri, iş makineleri, gıda ve gıda işleme makineleri, değirmen makineleri, meşrubat 
otomasyon sistemleri, otomotiv yan sanayi, ambalaj, moda, tekstil, kozmetik, temizlik ürünleri, zücaciye, 
kırtasiye,bilgisayar, mobilya,mobilya yan sanayi,moda ve tekstil yan sanayi, ev tekstili, otel ekipmanları, mak-
ine ve ekipmanları, inşaat malzemeleri açık alan reklamcılığı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın 
katılması önem arz etmektedir.

Duyurun ayrıntıları ve bilgi notu için lütfen web sitemiz duyurular kısmını ziyaret ediniz.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEN A4 KAĞIT İTHALATI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, Pekin Ticaret 
Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen,

- Ülkemiz firmaları tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nden (ÇHC) yapılan a4 
kağıt ithalatında yaşanılan sıkıntılara ilişkin artan sayıda şikayet başvurusu 
ulaştığı,

- Şikayetlerin ağırlıklı olarak ÇHC’nin Shandong, Hebei ve Hubei Eyaletlerinde 
yerleşik Çinli firmalar tarafından ülkemize ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin 
kalite ve miktarına ilişkin sıkıntıları içerdiği,

- ÇHC’den kağıt ithalatında yaşanan mezkur ticari sorunların firmalar arasında 
dostane biçimde çözüme kavuşturulamadığı ve işlem hacminin çoğu zaman küçüklüğü nedeniyle sorunların 
çözümüne yönelik olarak firmalarımızca hukuki sürece de başvurulamamasından dolayı bahse konu ticari 
sorunların telafi edilemediği, ifade edilmiştir.


