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VERGİ DAİRESİNDEN ODAMIZA ZİYARET

24.’ cüsü 25 Şubat-3 Mart tarihleri 
arasında tüm yurtta olduğu gibi Fethiye’de 
kutlanmaya başlanan Vergi Haftası 
kapsamında Muğla Vergi  Dairesi Başkanı 
Zafer Evci, Grup Müdürü Sayime Bala-
ban, Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Hasan 
Erdoğan, müdür yardımcıları Salih Demir 
ile Şeniz Kodaman Tuzlugöl ve Vergi Dairesi 
personellerinden Gürsen Alim,Nurer Günal 
ve Yasemin Yılmaz  28.02.2013 tarihinde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
etti. Ziyarette heyeti  FTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya ve FTSO 
Genel Sekreteri  Füsun Şahin karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette ülkemizde sağlıklı 
bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin 
toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi 
ve vergi alışkanlıklarının arttırılması amacı 
ile 1990 yıllından bu yana kutlanan Vergi 
Haftasının öneminden söz edilip Muğla Vergi 
Dairesi Başkanı Zafer Evci FTSO’ya bugüne 

kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür 
edip desteklerinin devamını dilediğini söyl-
edi. FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
Süleyman Kaya ise gerçekleştirilen bu zi-
yaretten dolayı teşekkür edip Vergi Dairesine 
yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını 
dile getirdi. Ziyarettin sonunda Süleyman 
Kaya konukların vergi haftasını kutlayarak 
günün anlamına uygun hediyeler takdim etti.

ETKİNLİKLER
EĞİTİM TARİHİ   : 16 MART 2013 CUMARTESİ
EĞİTİM ADI        : SATIŞTA YENİ AKIMLAR
EĞİTMEN           : AYŞE DEMİRBAŞ
YER/SAAT          : YACHT BUTİK OTEL/09:30-17:00
KATILIM ÜCRETİ :50 TL.
(Aynı işletmeden toplu katılım olduğunda indirim 
uygulanacaktır.)
Daha Detaylı bİlgİ İçİn;
Aysun ŞANLISOY
Kalite ve Eğitim Memuru
Tel:   (252) 614 11 15 -122
Faks: (252) 614 57 91
E-Posta: aysun.sanlisoy@fto.org.tr



FETHİYE DEĞİSİYOR
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Akif Arıcan her Çarşamba yayınlanan 
27.02.2013’te Kanal F’ de Dilek Taş’ın hazırlayıp 
sunduğu “Yeni Bir Gün, Yine Bir Gün” adlı canlı yayın 
programına katılarak Fethiye turizmin sorunlarından ve 
çözüm önerilerinden bahsetti.

Fethiye’nin bir turizm markası olduğunun ve 
dünyanın en güzel doğal güzelliklerine ve tarihine sahip 
olduğundan bahseden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ‘’Fethiye’de turizm adına çalışmalar var ama 
istediğimiz noktada değiliz’’ dedi.  Fethiye merkezdeki 
5 yıldızlı otel eksikliğinden, sağlık ve spor turizminde 
daha ileri ve somutl adımlar atılması, körfezin temi-
zlenip Fethiye Körfezinde denize girilebilmesi ve Kör-
fezde yapılacak olan yeni limanla beraber Kruvaziyer 
turizminin  Fethiye’ye sağlayacağı faydalardan bahsetti. 
Bunların gerçekleşmesi için tüm Fethiye’deki devlet ve 

sivil toplum kuruluşlarının, milletvekillerin bir araya 
gelerek gerçekleşeceğini ifade etti. 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın 
başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda, 
TOBB Genel Sekreterliğİ işbirliğiyle 01-05 Nisan 2013 tari-
hlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (Houston-Dallas) 
yönelik bir Ticaret Heyeti programı düzenlenecektir.

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan ABD’de 
pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkânlarının 
oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete gıda, tarım ve 
hayvancılık, kablo, havacılık ve uzay, savunma sanayi, ener-
ji, petrol ve petro-kimya ürünleri, makine, boru ve bağlantı 
parçaları (vana, pompa dahil) bilişim ve yazılım, gemicilik 
, inşaat ve sinema sektörleri başta olmak üzere uluslararası 
standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız 
iştirak edebilecektir.

Söz konusu Ticaret Heyeti Programı kapsamında; 
Türkiye ve ABD’den üst düzey yetkililerin katılımıyla Hou-
ston ve Dallas şehirlerinde düzenlenecek iş forumlarının 
yanı sıra her iki ülke girişimcileri ile iş görüşmeleri 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, ABD Ticaret Heyeti programına 
katılmak isteyen firmaların, www.immib.org.tr inter-
net adresinde yer alan Başvuru Formunu (http://goo.gl/
P469S) eksiksiz doldurarak, elektronik ortamda en geç 
08 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru 
yapmaları gerekmektedir. Organizasyon kapsamındaki 
ekonomi sınıfı uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin 
karşılanmasını teminen firmalarımızın, İstanbul Maden 
ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 
Vakıfbank - Güneşli Şubesi (Şube Kodu:383) (Hesap No: 
00158048013092689) (IBAN No: TR83 0001 5001 5804 
8013 0926 89; Swift Kodu: TVBATR2A) USD Hesabı’na, 
6.000 USD avans (katılımcının iptal etmesi durumunda 
iade edilmez ) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu 
TOBB212-454 00 93 numaralı faksına veya fatih.saricao-
glu@immib.org.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmek-
tedir.

ABD`ye (Houston-Dallas) yönelİk bİr Tİcaret Heyetİ 



KURSLARA DEVAM EDİLİYOR

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞ-KUR 
ile ortaklaşa acılan UMEM’10 projesi kapsamında 
kurs programlarına devam ediliyor. 11 Şubat 
2013’te acılan kurslardan sonra 27 Şubat 2013’te 
İş-kur personeli-FTSO personeli ve Fethiye 
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi kurs öğretmeni 
ile yapılan kursiyer seçmelerinden sonra Reyon 
Görevlisi Kursu (152 saat) 1 Mart 2013 tarihinde 
Fethiye Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 17 
kursiyer ile eğitime başladı.

Eğitimin başında FTSO personeli İlkkan 
Büyüktahancı kurs boyunca kursiyerlere günlük 
20 TL cep harcılığı ve sağlık sigortalarının İŞ-
kur tarafından sağlanacağını ve eğitim sonunda 
staj eğitimine devam edilmesi halinde günlük 25 

TL  cep harçlığı ve sağlık sigortalarının devam 
edeceğini kursiyerlere iletti. Ayrıca açılacak olan 
kurslarımız için kayıt yaptırmak isteyen issizlerin 
Odamıza müraccat etmeleri gerekmektedir. 

 
SAYIN ÜYEMİZ

DEIK/Türk-Hırvat İş Konseyi karşı kanat Kuruluşu 
Hırvatistan Ekonomi Odası’ndan alınan bilgiye istinaden, 
Hırvatistan’ın Split bölgesinden firmaların Türkiye’ye bir 
ziyaret düzenleyeceği ve söz konusu ziyaret kapsamında 
12 Nisan 2013 Cuma günü TOBB Plaza’da bir genel otu-
rum ve sonrasında ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

Söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin web 
sitemizdeki (http://www.fto.org.tr/haberler_detay.
aspx?q1=1411) ekteki formu eksiksiz doldurarak 
katılımcının isminin yer aldığı ödeme dekontu ile 
birlikte 10 Nisan 2013 Çarşamba günü mesai bitimine 
kadar DEIK’e  (Gamze Eren, E-posta: geren@deik.org.
tr, Tel: 0212 339 50 20, Fax: 0212 339 50 65 ) iletmesi 
gerekmektedir.

SAYIN ÜYEMİZ
İhracatımızı geliştirmek amacıyla pazar araştırması 

kapsamında odamız tarafından periyodik olarak 
hazırlanan ülke raporları arasında artık  “Hollanda 
Krallığı Ülke Raporu” da bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi al-
mak isterseniz web sitemizden duyurulardan ulaşabilirsiz. 
‘’ http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=1410’’



DIŞ TİCARETİ OYNARAK ÖĞRENİN

Sayın Üyemiz,

İstanbul İhracatçı Birliği, “KOBİ’lerin 
Uluslararası Ticaret Alanında Elektronik Ortamda 
Eğitimi” anlamında gelen, Avrupa Komisyonu 
destekli InTeLS-TR adlı dış ticaret projesi hayata 
geçirmiştir.

Projenin amacı; Dış ticaret yapmak isteyen 
KOBİ’lerin uluslar arası ticaret konusunda 
e-öğrenme materyalleri aracılığıyla eğitilmesidir.

Bu proje ile ihracatla alakalı işlemler, animasy-
onlu basit bir anlatımla herkesin anlayabileceği 
şekilde gösterilmektedir. 

•	 İhracatın Nasıl Yapılacağını Bilemiyorum ?
•	 Bu İşlemler Nasıl Yapılacak ?
•	 Prosedür Çok, Nasıl Uygulayacağım ?
•	 Müşteriyle Nasıl Anlaşacağım ?
•	 Ürünümü Nasıl Göndereceğim ?
•	 Paramı Nasıl Tahsil edeceğim ?
Dış ticarete yönelmek isteyen firmalar, ihracat 

ve ithalat konusunda bu gibi daha birçok soruların 
cevabına bu programdan ulaşabilirler.

Hazırlanan Programda:

1-Dış Ticaret Rehberi

2-Dış Ticaret Eğitimi

3-İhracat Oyunu                        

gibi online eğitim materyalleri ile dış ticare-
tin karmaşık konuları oldukça basit şekilde ele 
alınmaktadır.

İhracat yapmak isteyen üyelerimiz özel eğitim 
almaları halinde masrafı en az 2.000 ,- TL’yi geçen 
bu hizmeti, internet üzerinden tüm detaylarına 
kadar ücretsiz öğrenebileceklerdir.

EĞİTİMİN ALINACAĞI ADRES: www.intels-tr.eu 



TAPDK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA
Sayın Üyemiz,
TAPDK Satış Belgeleri için 2013 yılı süre uzatım 

işlemi başlamış olup, 01 Nisan 2012 Pazartesi günü 
mesai saati bitiminde sona erecektir

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına 
ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince, satış bel-
geleri için 01 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı tak-
tirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü ve/
veya alkollü içki) satın alınması mümkün olmaya-
cak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri 
Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu 
olacaktır.

Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün 
satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 
sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının 
ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı 
uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası 
kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti 
kamuya geçirilecektir.

İlgili düzenleme gereğince, 01 Nisan 2013 Pazar-
tesi günü mesai saati sonuna kadar satış belgesi 
için süre uzatım işlemini yaptırmamasına rağmen 
faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların yeniden 
satış belgesi başvurusu yapmaları ve belge almaları 
gerekecektir.

İlçemizde de Odamız tarafından yürütülmekte 
olan TAPDK Belgesi Süre uzatımı işlemi için gerekli 
evraklar  ile birlikte 01 Nisan 2013 Pazartesi günü 
mesai bitimine kadar başvuru yapılması önemle rica 
olunur.

UYARI: TAPDK Satış Belgesi süre uzatımı 
işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve 
ibraz edememe gerekçelerini içeren (yetkili makam-
lardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına teslim etmeyen 

satıcılar ile ibraz ettiği ruhsattaki veya izin belges-
indeki faaliyet konusu Yönetmeliğe uygun olmayan 
satıcıların satış belgeleri için süre uzatım işlemi 
(Kurum hesabına işlem bedeli yatırılmış olsa dahi) 
gerçekleştirilmeyecektir.

Detaylı Bilgi İçin:
İlkkan BÜYÜKTAHANCI
Tel:0252 614 11 15 Dahili 121
E-Posta: ilkkan.buyuktahanci@fto.org.tr

EĞİTİM TARİHİ   : 30-31 MART 2013 
CUMARTESİ-PAZAR
EĞİTİM ADI   : TİCARET VE İŞ HUKUKU
EĞİTMEN        : Av. YUNUS ÇELİKBİZ
YER/SAAT       : YACHT BUTİK OTEL/09:30-17:00
KATILIM ÜCRETİ :100 TL.
(Aynı işletmeden toplu katılım olduğunda indirim 
uygulanacaktır.)
DAHA DETAYLI BİLGİ İçİN;
Aysun ŞANLISOY
Kalite ve Eğitim Memuru
Tel:   (252) 614 11 15 -122
Faks: (252) 614 57 91
E-Posta: aysun.sanlisoy@fto.org.tr

ETKİNLİKLER


