
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince iletilen 
talepler çerçevesinde Bakanlıklarınca yapılan 
değerlendirme sonucunda, EK 5’te listelenen  “destek 
kapsamındaki belge ve sertifika” sayısının 34 adet artarak 
96’dan 130’a çıktığı ve 97/5 sayılı Tebliğ’in Uygulama 
Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerinde 07.02.2012 
tarihinde Müsteşarlık Makam Onayı ile değişiklik 
yapılmiştir.
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Türk firmalarının Irak`ta ikamet izni almaları konusunda 
yaşadıkları sıkıntılara ilişkin olarak, Bağdat Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliğimizin, Irak İçişleri Bakanlığı İkamet 
Bürosu Genel Müdürü Mohamed Hussain Al Khazraji ile 
yaptığı görüşmede, yabancı firma çalışanlarının ikamet 
izni sürecinde yerine getirmesi gereken prosedüre ilişkin 
dile getirilen bilgiler aşağıda verilmektedir.
-  Y a b a n c ı  b i r  f i r m a ,  I r a k ` t a  k a m u  
kurumundan/kuruluşundan ihale kazanması durumunda, 
proje için Irak`ta çalıştıracağı yabancı personel listesini 
(isim ve pasaport no) ilgili kuruma iletmesi gerekmektedir.
-Iraklı işveren kurumun, yabancı firmanın projede 
istihdam edileceğini bildirdiği yabancı personel listesini 
teyit eden yazısı, yine yabancı firmanın yetkilisi tarafından 
Irak Çalışma Bakanlığı ve İkamet Daire`sine iletilmelidir. 
Çalışma Bakanlığı`ndan çalışma izninin çıkmasını 
müteakiben İkamet dairesi azami 1 yıl süreli ikamet vizesi 
düzenlenmektedir. Bu izinler, Irak`ın ilgili ülkedeki 
Büyükelçiliklerine de gönderilmektedir.
-Yabancı bir ticaret firmasının Irak`ta temsilcilik ya da 
şube açması durumunda ise, çalıştırılacak yabancı personel 
listesi bu defa yabancı firma tarafından Irak Ticaret 
Bakanlığı`na (Yabancı Şirketler Dairesi) sunulmakta ve 
anılan Bakanlığın yabancı personelle ilgili yazacağı yazı 
aynı şekilde, Irak Çalışma Bakanlığı ve İkamet Dairesi`ne 
iletilmektedir. Çalışma izninin çıkmasını müteakip ikamet 
vizesi düzenlenmektedir. İşlem sürecini yabancı firmanın 
yetkilisi takip etmektedir.
-Yabancı bir firmanın, Iraklı özel bir firma ile iş yapması 
durumunda ise, işveren Iraklı firma çalışma ve ikamet 
vizesi işlem sürecini takip etmektedir. Başka bir ifadeyle 
sorumluluk bu defa Iraklı işveren firmadadır.
-Mevzuat uyarınca, bu prosedürün yabancı personelin 
Irak`a gelmeden önce yapılması ve Irak`ın ilgili ülkedeki 
Büyükelçiliğinden bu ikamet vizelerinin alınarak, 
çalışacak yabancı personelin Irak gümrük kapısına (bu 
izinlerle) gelmesi gerekmektedir.(Veya gümrük kapısında 
giriş işlemleri yapılırken bu izinlerin gümrük idaresine 

teslim edilmesi ve buna göre giriş işlemlerinin yapılması 
gerekmektedir.
-Ancak genel uygulamada, yabancı işçiler turist vizesi ile 
Irak`a giriş yapmakta ve 1 aylık vize süresince de kaçak 
durumuna düşmektedir. Süreleri geçen yabancılar 50 bin 
dinara kadar bir ceza ödemek suretiyle ülkeden çıkış 
yapabilmektedir.
-Irak`a turist vizesiyle giriş yapan yabancıların vize türü, 
ülkedeyken ikamet vizesine dönüştürülmemektedir. 
Dolayısıyla yabancının ülkeden çıkış yapması ve çalışma 
ve ikamet vizesiyle birlikte tekrar giriş yapması 
gerekmektedir.
-İkamet vizesi olmayan ve vize süresi geçmiş olan 
yabancıların Irak polisi tarafından tespit edilmesi 
durumunda Bağdat`ta İkamet Bürosu`na teslim edilmekte 
ve Büro tarafından yurtdışı edilmektedir.

97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Firmalarımızın Irak`ta Yaşadıkları İkamet Sorunları Hakkında
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Novorossisk Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya 
istinaden, Krasnodar Bölgesi`nde yerleşik Private Capital 
firmasının, mülkiyeti Krasnodar Bölgesi İdaresi`ne ait, 
günlük 60.000 litre etil alkol üretim kapasiteli Khutorok 2 
fabrikasını özelleştirme kapsamında satın almak üzere 
anılan idare ile temasta olduğu ve alım konusunda istekli 
olabilecek Türk firmalarının söz konusu firmayla irtibata 
geçebileceği bildirilmiştir.
Ayrıca, 1881 yılında kurulan fabrikanın konyak üretimi de 
yaptığı ve satış bedelinin 4 milyon Avro olduğu 
belirtilmiştir. Söz konusu satış ile ilgilenecek 
firmalarımızın, Novorossisk Ticaret Ataşeliği veya aşağıda 
irtibat bilgileri verilen firma ile doğrudan temasa geçmeleri 
gerekmektedir.
 T.C. Novorossisk Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği
Ul. Svoboda 73
Tel:+78617644423,
Faks:+7 861 764 26 07, 
E-posta: novorossisk@ekonomi.gov.tr

Firma Bilgileri:
Private Capital
Ulitsa Moskovskaya, 44
352932, Armavir, Krasnodar Bölgesi, Rusya
Tel: +7 861 37 97577,
Tel/Faks: +7 86137 31431
Mobil: +7 918 3815017/+7 953 1184774 
E-posta: privat-kapital@rambler.ru

Etil Alkol Fabrika Satışı Hakkında

Türk-Danimarka İş Konseyi Toplantısı
Danimarka’nın önde gelen firma temsilcilerinden 
oluşan işadamları heyetinin Türk firmalarla ticaret ve 
yatırım alanlarında işbirliklerini geliştirmek amacıyla 
1-2 Mart 2012 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. 
Söz konusu ziyaret çerçevesinde Türk-Danimarka İş 
Konseyi tarafından Danimarka Sanayiciler 
Konfederasyonu işbirliğiyle 1 Mart 2012 Perşembe 
günü saat 13.00’da Point Hotel / Barbaros’ta Türk-
Danimarka İş Konseyi Toplantısı ve İkili Firma 
Görüşmeleri gerçekleştirilecektir. İşadamları 
heyetine Danimarka Ticaret ve Yatırım Bakanı Pia 
Olsen Dyhr’ın başkanlık edecek olup, anılan Toplantı 
kapsamında söz alarak her iki ülke iş dünyası 
temsilcilerine hitapta bulunacaktır.
Dünyadaki rüzgâr tribünlerinin %40’ının üreticisi ve 
önde gelen eczacılık ürünleri ihracatçısı olmasının 
yanı sıra Avrupa’da enerji verimliliğinde ilk sırada yer 
alan Danimarka ile ikili ticaretimizin son yılda büyük 
bir ivme kaydetmiş olup, Danimarka’dan Türkiye’ye 
gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlarda da son 
dönemde sürekli bir artış gözlenmektedir. Türk 
firmaları açısından Danimarka firmaları ile başta 
bilişim, yenilenebilir enerji, denizcilik, inşaat/altyapı, 
gıda ve tekstil sanayi olmak üzere pek çok alanda 
işbirliği imkânları mevcuttur. Türk –Danimarka İş 

Konseyi Toplantı Programı aşağıda bilgilerinize 
sunulmakta olup, Danimarkalı işadamları heyet listesi 
11 Şubat 2012 tarihi itibariyle DEİK web sitesinde yer 
alacaktır. 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmaların 
ilişikteki formu doldurarak katılım teyitlerini en geç 24 
Şubat Cuma mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek 
Tuna; dtuna@deik.org.tr faks: 0212 339 5065) 
iletmeleri gerekmektedir.

Türk-Meksika İş Konseyi
G-20 hazırlıkları kapsamında T.C. Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ali BABACAN’ın 25-26 Şubat 2012 tarihlerinde 
Mexico City’de yapılacak G-20 Bakanlar Toplantısı’nda 
Türkiye’yi temsil edeceği; Bu ziyaret vesilesiyle 24 Şubat 
2012 tarihinde DEİK koordinasyonunda Türk – Meksika İş 
Konseyi Toplantısı düzenlenecektir.

Türk – Meksika iş Konseyi Toplantısı’na katılacak 
üyelerimizin  katılım ücretini ekte belirtilen hesaba 
yatırarak ve ekte yer alan başvuru formunu, formda 
belirtilen bilgiler doğrultusunda doldurarak 15 Şubat 
2012 tarihine kadar DEİK’e göndermesi 
gerekmektedir.



· Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Desteğin Amacı
Şirketlerin ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak 
gerçekleştirdikleri yurt dışı pazar araştırması gezilerine 
ilişkin belli giderlerin limitler dâhilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye`de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 
ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler.
(Şahıs firmaları söz konusu destekten faydalanamaz)
Sağlanan Destekler
1.Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı 
uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük 50$`ı 
gezi başına 500$`ı aşmayan araba kiralama ücreti.
2.Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 300 $ (oda 
+ kahvaltı).
Destek Tutarı
Gezi başına en çok 7.500$ (Harcamaların %70`i ödenir; 
Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı 
pazar araştırması gezisi desteklenir).
Ülke Sayısı ve Süresi
Bir takvim yılı içerisinde aynı 
ülkeye yönelik en fazla 2 adet 
yurt dışı pazar araştırması gezisi 
desteklenir. Bir yurt dışı pazar 
araştırması gezisi, coğrafi 
konumu birbirine yakın olmak 
kaydıyla en fazla 3 ülkede 
yapılabilir. Söz konusu pazar 
araştırması gezisi en az 2, yol hariç en fazla 10 gün olabilir.
Başvuru Süresi
Desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 
6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri (Bakınız Ek A) ile 
İGEME`ye başvurulması gerekmektedir.
Araştırmacı Sayısı                                       Yetkili Kuruluş
En fazla iki kişidir.                                      DTM - Dış 
Ticaret Müsteşarlığı
Uygulamacı Kuruluş
İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
 · Rapor Desteği
Desteğin Amacı
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem 
planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası 
kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı 
şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar 
dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Şirketler
(Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesinde 
belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketleri)
Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, 
ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin 
giderler.
Destek Tutarı
Rapor ve danışmanlık için şirketler %60 oranında ve yıllık 

en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: 
Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BR-
1 ve rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası 
kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu 
rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla 
birlikte İGEME`ye müracaat etmeleri ve satın alınması 
planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı 
raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu 
hazırlayan uluslararası kuruluş için İGEME`nin ön onayını 
almaları gerekmektedir.
Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı `Türk Ürünlerinin 
Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®`nin Desteklenmesi 
Hakkındaki Tebliğ`e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 
51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci 
ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine 
TURQUALITY web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ön Onay Sonrası Başvuru: 
Rapor desteği ön onay başvurusunda 
bulunan şirket v e y a  İ ş b i r l i ğ i  
Kuruluşlarını n  İ G E M E ` n i n  ö n  
o n a y ı n ı  müteakip EK BR`de 
belirtilen ön onay sonrası başvuru 
belgelerini ilk ö d e m e  b e l g e s i  
t a r i h i n d e n  itibaren en geç 6 (altı) ay 
i ç e r i s i n d e  doğrudan veya posta ile 
İGEME`ye ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yetkili Kuruluş                             Uygulamacı Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı        İGEME
·E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Desteğin Amacı
Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi 
amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye 
yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin 
limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye`de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.
(Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 136’ncı maddesinde 
belirtilen kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketleri)
Destek Tutarı
Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik 
olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için 
%70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir. Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-
ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
Yetkili Kuruluş                           
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı              
Uygulamacı Kuruluş
İGEME (Ön onay alınması gerekmektedir)
Ön Onay Verilen e-Ticaret Siteleri
Ön onay verilen e-ticaret sitelerinin listesini 

 adresinden öğrenebilirsinizhttp://www.ibp.gov.tr/
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Pazar Araştırma ve Pazar Giriş Desteği Hakkında
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Akif Arıcan Antalya Akdeniz TV Yörenin Dili Programına Katıldı
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 17 Şubat 
2012 tarihinde Antalya Akdeniz TV`de her hafta Cuma 
akşamı canlı olarak yayınlanan Yörenin Dili programına 
konuk olarak katıldı.

Program yapımcısı M. Ali Karaçalık`ın sorularını 
yanıtlayan Akif Arıcan, Fethiye ile ilgili çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Fethiye`de bulunan işletmelerin 
dünya çapında marka haline gelmesi için yapılması 
gereken faaliyetler hakkında izleyicilere bilgiler verdi. 
Kayaköy`ün turizme açılması ve marka haline gelmesi için 
merkez hükümete çağrılarda bulunarak Kayaköy`ün 
mutlaka turizme açılması, butik otel turizminin 
desteklenmesi, turizmin ve tarımın çeşitlendirilmesi 
konularına değindi ve izleyicilere aktarımda bulundu. 
2011 yılı sonunda merkezi hükümet tarafından açıklanan 
105 milyar dolarlık cari açığın temelinde hizmet 
kalitesinin düşük olması, üretimin bilinçsizce 
yapılmasının yattığını dile getirerek, bölgemizde 
desteklenmesi gereken 3T`nin (turizm, ticaret ve tarım) 
önem arz ettiğini vurguladı. Fethiye`de ticari hayatta 
yaşanan sorunlar, Fethiye`nin turizm potansiyelini 

artıracak konular, körfezin temizlenmesi, Fethiye`ye 
açılması planlanan 2 adet kurvaziyer yat limanı, Babadağ 
projesinde gelinen son noktalar hakkında bilgiler aktardı. 
Orman vasfını kaybeden 2B olarak adlandırılan arazilerin 
Orman Bakanlığının mülkiyetinden çıkartılması ve 
Turizm Bakanlığına devredilerek turistik tesislerin 
kullanımına açılması konularına değindi. Arıcan " Fethiye 
eski adıyla Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından 
korunan bir bölge.Bu yüzden turizme yapılan yatırımlar 
kısıtlı kalıyor. İspanya`ya giden turistler adam başı 
ortalama 2500 dolar harcarken, ülkemize gelen turistler 
adam başı ortalama 800 dolar harcıyor. Bunun sebebi 

ülkemizde kaliteli işletme sayısının az olmasıdır. Biz 
Fethiye Ticaret Odası olarak turizmin gelişmesi açısından 
her türlü faaliyete açığız. Bir çok projeyi de 
gerçekleştirdik. Fakat burada sadece bizim değil, bütün 
kuruluşlar ortak akıl ile çalışmalıdır. Butik otelciliği 
Fethiye`de bir marka haline getirmeliyiz. Turizm tarım ve 
ticarette büyük atılımlar yapılmalıdır. Hollanda bizim 
Konya ovamız kadar alana sahipken tarımda 55 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Biz yılda 15 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Biz niye daha fazla 
imkanlara sahipken 55 milyar doları aşamıyoruz? Türkiye 
olarak Hollanda ile aynı sahada 55 milyon dolarlık tarım 
i h r a c a t ı n ı  g e ç m e m i z  g e r e k i y o r .  B u n u  
gerçekleştirebilmemiz için üretimde kalite hedefimiz 
olmalı. Üreticimiz yalnız bırakılmamalı. 2020`lerde 100 
milyar dolarlık  hedefimize ulaşabilmemiz için turizm 
tarım ve ticarette atılımlar yapılmalıdır" diyerek sözlerine 
son verdi.
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AHMET ŞERİF İZGÖREN
2 MART 2012 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00’DE

FETHİYE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE.
İşyerinizi yaşatabilmek ve büyütebilmek ancak bilgiye 
yatırım yapmakla mümkün olabilmektedir. Bilgi yönetimi 
olarak adlandırılan bu sistemin üç boyutunu Ahmet Şerif 
İZGÖREN’ in anlatımıyla bu seminerde bulacaksınız.
Yıllarınızı verdiğiniz işletmenizi gelecekte de güçlenerek 
yaşatabilmek için önem verilmesi gereken ana noktaların 
neler olduğunu bu seminerde öğrenme fırsatı bulacaksınız.
Geleceği şimdiden öngörmenin ne kadar önemli olduğunu, 
işletmenizi geleceğe götürecek yolların Dünya’dan ve 
Türkiye’den örneklerle anlatıldığı soluk kesen bir seminer.
Ve iletişimin bir işletmenin işleyişinde ne kadar önemli 
olduğunu, her şeyin temelinin dürüst, açık, sade ve 
karşılıklı iletişim olduğunu uygulamalarla göreceksiniz.
Amacınız işletmenizi geleceğe taşımaksa bu seminerden 
alacak ve uygulayacak çok şeyiniz olacak.
Katılım ücreti : 20 TL.
Bilgi ve Başvuru İçin : 614 11 15’ten Aysun Şanlisoy 
veya (aysun.sanlisoy@fto.org.tr)

Ahmet Şerif İzgören: Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye 
Ekonomisine Yansımaları Semineri

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye 
Ekonomisine Yansımaları konulu seminer 23 Şubat 2012 
Perşembe saat 14:00’de Yat Butik Otel’de yapılacak. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek 
olan seminere konuşmacı olarak TOBB Etü 
Üniversitesinden Prof.Dr. Ramazan Aktaş   ve Doç. Dr. 
Mete Doğanay katılacak.
Küreselleşme, bir ülkenin dünyanın diğer ülkelerine 
bağlılığını arttırdı. Dünya ekonomisinin 1990’lı yıllarla 
birlikte gittikçe artan oranda gösterdiği küreselleşme 
eğilimi, dünya ekonomisinin büyük bir şekilde 
entegrasyonuna neden oldu. Son olarak yaşanan küresel 
krizin dünya ekonomileri üzerindeki etkisinin 
derinleşmesi, dünya ticaret hacminin görülmemiş 
boyutlara daralması, ülkelerin hemen hemen tamamının 
iktisadi küçülme ile karşı karşıya kalması, işsizlik 
oranlarının hızla yükselmesi, küresel ölçekte ve uzun 
süreli bir depresyon dönemine girildiği yönündeki 
kaygıları arttırdı.
Dünyadaki gelişmeler ülkelerin ekonomilerini birebir 
etkilerken, gelişmeleri takip edip gerekli önlemleri almak 
da şirketlerin yaşayabilmesi için önemli bir konuma geldi. 
Bu amaçla yapılacak bilgilendirme seminerimize tüm 
üyelerimiz davetlidir.
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2012 Yılı 13 - 17 Şubat Ticaret Sicil Memurluğu İşlemleri

· 9 YENİ KAYIT
· 3 TERK 
· 16 TESCİL İŞLEMİ
· 37 BELGE
· 36 GELEN YAZI
· 13 CEVAPLANAN YAZI 

· 8 YENİ KAYIT

· 27 TERK 

· 10 ÜYE  GÜNCELEMESİ

 1          RAYİÇ FİYATŸ

2012 Yılı 13 - 17 Şubat Oda Sicil Faaliyet Raporu

2012 Yılı 13 - 17 Şubat Gelen-Giden Evrak Dağılımı

                       Gelen Evrak:73
                       Giden Evrak:32
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