
FTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARICAN, EMITT`TE 
FETHİYE`Yİ TANITIYOR

18’inci EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’na katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

(FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, “Fethiye, hem tarım, 
hem ticaret hem de turizm olarak Türkiye’nin en şanslı yeri” dedi.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 18’inci 
EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda 
stant açan Fethiye, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Standa gelen 
binlerce kişiye Fethiye hakkında bilgiler veren Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fethiye 
Standı’nda dağıtılan broşürlerle dünyanın birçok ülkesinden gelen 
ziyaretçilere Fethiye’yi tanıttıklarını söyledi. Arıcan, “2005 yılından 
itibaren EMITT Fuarı’na katılıyorum. 2009 yılında da Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Fethiye’nin fuardaki tüm sorumluluk ve organizasyo-

nunu da üstlenmişti. Şimdi de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak maddi ve manevi anlamda fuara destek 
veriyoruz” dedi.

“Fethiye, Türkiye’nin çok önemli turizm merkezlerinden birisi” diyen Arıcan, “Mavi yolculuk parku-
runun en önemli merkezi bizde. Biz de bu güzelliklerimizi burada tanıtıp ticaretimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bunları ne kadar iyi anlatabilirsek ülke ekonomisine o kadar katkıda bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Bütün turizm firmalarının EMITT’e katıldığını dile getiren Akif Arıcan, “Burada bulunarak biz de onlara 
destek oluyoruz. Fethiyemizin ülkemize yaratacak olduğu katkıyı bu sorumluluk içerisinde destek sağlamayı 
düşünüyoruz. Bu bakımdan; hem tarım, hem ticaret, hem de turizm olarak Türkiye’nin en şanslı yeriyiz” 
ifadelerini kullandı.
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YENİ ÜYELERİMİZE HOŞGELDİN ZİYARETİ

2014 yılı üye ziyaret programı kapsamında yeni kayıt olan üyelerimize Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetimi ve Meslek Komitesi Başkanları tarafından 28.01.2014 Salı günü ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Koyuncu,Meclis Katip 
Üyesi Halit Saraç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok, Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz, 
1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Atlı ve 12 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Nuri Nezir Kıvrak katıldı.

HABERİN AYRINTILARI 
İÇİN LÜTFEN WEB SİTENİZİ 

ZİYARET EDİNİZ.

www.fto.org.tr



 FTSO 4 PROJEYE 1,5 MİLYON LİRA HİBE ALDI

Fethiye ekonomisinin büyümesinin önünde engel olarak görülen sorunların çözümü için çalışma yapan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca, 4 proje için yaklaşık 1.5 milyon lira tutarında hibe desteği alındı. 

 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, GEKA’nın altyapı, teknik destek ve doğrudan faaliyet desteği olmak üzere 

3 alanda açtığı teklif çağrılarının üçünden de destek alırken dördüncü hibe destek ise Avrupa Birliğinden geldi. 
FTSO proje birimince hazırlanan projeler ve aldıkları hibe destek miktarı ise şöyle; GEKA’dan Turizm Altyapı 
çağrısından alınan Rotamız Babadağ 750 bin lira, teknik destek çağrısından alınan EFQM Mükemmellik Mod-
eli eğitimleri için 15 bin lira, Doğrudan faaliyet desteği çağrısından Fethiye Kruvaziyer Projesi Fırsat Analizi 
Projesi için 66 bin lira, Avrupa Birliği’nden alınan kısa adı MELİG olan Meslek Lisesi İşinin Güvencesi konulu 
projeye 241 bin Avro.

 
FTSO proje birimi tarafından bir yıl içinde hazırlanan 4 projenin hibe desteği almasının ardından, diğer 

kurum ve kuruluşlara örnek oluşturacak niteliğe büründüğüne dikkat çekiliyor.

HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

www.fto.org.tr



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ FİLMLERLE ANLATILDI

01 Şubat 2014 tarihinde  müşteri ilişkilerine yöne-
lik bol uygulamalı bir eğitim gerçeklştirdi.

FTSO tarafından düzenlenen eğitime çoğunluğu satış-
pazarlama ve müşteri ile bire bir ilişkide bulunan turizm 
sektöründen olmak üzere, toplam 23 kişi katıldı. Eğitim 
sonunda yapılan memnuniyet anketinden çıkan sonuç 
%90 olumlu oldu. 

 
Yat Butik otel’de gerçekleşen eğitimde, eğitmen Fer-

di Bişkin tarafından katılımcılara hizmet sektöründe zor 
müşteri ile nasıl başa çıkılacağı uygulamalı olarak gös-
terildi. Eğitimde filmlerden örnekler verilerek keyifli bir 
6 saat geçirildi. Katılımcılar  eğitimin içeriği ve kendi 
sektörlerinde kullanabilme açısından yararlı olacağını 

değerlendirme anketinde açıkça belirttiler. Haberin ayrıntıları için lütfen webn sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

SOSYAL MEDYAYI AKILLI KULLANMA

EĞİTİM TARİHİ   : 08 ŞUBAT 2014

EĞİTİM ADI        : SOSYAL MEDYAYI AKILLI KULLANMA
EĞİTMEN           : YILDIZ GELİŞİM / BAYRAM YILDIZ

YER                   : YAT BOUTIQUE HOTEL
SAAT:               : 09:00-17:00
KATILIM ÜCRETİ :50 TL

 
Daha detaylı bilgi için;

Ela IŞIK SİNAN
Kalite ve Eğitim Memuru

Tel:   (252) 614 11 15 -122
Faks: (252) 614 57 91
E-Posta: ela.sinan@fto.org.tr



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

“www.fto.org.tr”

 TACİKİSTAN/TOJExPO 2014

Toj Expo LLC isimli organizatör firma tarafından, Tacikistan’ın en geniş kapsamlı endüstri ve ticaret 
sergisi olan “TojExpo Spring 2014”ün, 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Duşanbe Kohi-Borbad 

Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliği inşaat, dekorasyon, enerji, madencilik, tarım, gıda ve turizm sektörlerinden katılım 
olmasının beklendiği iletilmektedir. Konuyla ilgi detaylı bilgilerin alınabileceği irtibat kişisinin bilgileri aşağıda 
yer almaktadır.

 

Marufjon Hamreyev
Genel Direktör - Toj Expt LLC
BC “Rudaki Plaza”, Rudaki Avenue 127
7. Floor, no. 721, 734003 Dushabe-Tajikistan
Cep: +992 917 033 292
Tel: +992 37 881 38 85
E-posta: info@tojexpo.tj



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”



 KANADA-ARAP İŞ KONSEYİ İLE TOPLANTI

DEİK/Türk-Kanada İş Konseyi tarafından, 17 Şubat 2014 tarihinde, 09.30-12.30 saatleri arasında, 
Ürdün, Irak ve Türkiye odaklı faaliyetler yürüten Kanada-Arap İş Konseyi ile bir toplantı 

gerçekleştirilecektir.

Kanada-Arap İş Konseyi, 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
Kanada’nın önde gelen firmalarının üye olduğu CABC’nin misyonu Kuzey Afrika ve Orta-Doğu ile ticari 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesidir. Kanada’nın 2013 yılı sonunda Türkiye’yi “gelişmekte olan ülkeler” 
arasında 1. öncelikli partner seçmesi nedeniyle bölgeye ziyaretin son etabında İstanbul’da bir toplantı düzen-
lenmektedir. Heyetin öncelikli odak sektörleri, enerji, ulaşım, sosyal ve fiziki altyapıdır.

Bahse konu toplantıda, Türkiye kamu ve özel sektörleri ortaklığında geliştirilebilecek, Kanadalı firmalar 
için potansiyel iş alanları hakkında bilgi ve görüş alışverişi ile ikili görüşmeler yapılacaktır. Kanadalı firma lis-
tesi web sitemizde bululan duyurular kısmındaki ilgili sayfadaki ekte yer almaktadır.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 14 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine 
kadar DEİK’e (americas@deik.org.tr) bilgi vermeleri rica olunur.



Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden 
İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm ve Çevre Mali Destek Programı’nı açıklandı. Kar amacı 

güden işletmelere ( ticarethanelere) yönelik toplamda 17.000.000 TL hibe verilecek. Söz konusu program-
lara başvuru yapacak işletmelerin 30.04.2014 tarihine kadar Güney Ege Kalkınma Ajansı’na başvurmaları 
gerekiyor. Hibe programlarına yönelik özet bilgi aşağıda belirtilmiştir.

Daha detaylı bilgi için www.fto.org.tr sitemizden ve www.geka.org.tr web sayfasını inceleyebilir ya 
da  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Ar-Ge Bölümünden Meltem Şimşek’i 0252 614 11 15 dahili 118 ‘‘den 
arayabilirsiniz



OCAK AYI ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI

TÜFE Ocakta aylık yüzde 1.72 artışla 26 ayın en hızlı artışını gösterirken, yüzde 3.32 artan üretici 
fiyatları ise Nisan 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü

 Enflasyon yeni yılın ilk ayında beklentilerin üzerinde geldi. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1.72 artarken, 
yıllık TÜFE 7.48 oldu. Yeni açıklanmaya başlanan ve sanayi sektöründeki üreticilerin yurt içine sattıkları ürün-
lerin fiyat değişimini yansıtan Yurtiçi ÜFE Ocak’ta yüzde 3.32 arttı. Yıllık TÜFE ise 10.72’ye çıktı.

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 1,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,51 artış 
gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,32, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 3,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,72 ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 5,22 artış gösterdi.

         

        03/02/2014 Dünya Gazetesi Haberi



OTOMOBİLDE KREDİ DEVRİMİ BAŞLADI

Otomotiv satın alma sürecinde tüm alışkanlıkları değiştirecek BDDK tebliği yürürlüğe girdi. 
BDDK tebliği ile birlikte peşinatsız, 4 yılı aşan kredilerle otomobil satılamayacak.

Türkiye otomobil pazarında geçtiğimiz yıl 664 bin 655 adetlik binek araç satışıyla rekor kırılmıştı. Söz 
konusu rekorun ardındaki en önemli nedenlerin başında firmaların, finansman kuruluşlarının da desteği ile 
uyguladıkları kampanyalar geliyordu. 100 lira peşinatla, hatta hiç peşinatsız 72 aya kadar uzanan vadelerle 
otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu satışların içindeki ithalatın oranı yüzde 80’lere ulaşması ise ekonomi yönetimini rahatsız etti. Cari açık 
riski nedeniyle bir dizi tedbir almayı hedefleyen Ankara, tüketici kredilerini kullanıma sınır getirdi. 1 Şubat 
2014 tarihi itibariyle hayata geçen bu tedbirlerle otomobil satın alımında tüm alışkanlıklar değişecek.Önce 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ilgili yönetmeliğine bir göz atalım.

“Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde 
veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 
50 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 70’i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 50 bin Türk Lirasını 
aşan binek araçlarda, bedelin 50 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 50 bin Türk Lirasının üstünde 
olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri 
esas alınır.”

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 57’nci maddesinin birinci fıkrasında tarif edilen konut 
finansmanı kapsamında kullandırılan krediler ile diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak üzere, 
tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı aşamaz.”

Bu tebliği ile neler değişecek. Yönetmelikle birlikte kullanılabilecek kredi miktarı yaklaşık 22 bin lira ola-
cak. Bir başka deyişle bu aracı almak isteyen tüketicinin yaklaşık 10 bin TL bir peşinat vermesi gerekecek.  
Pazarda asıl sıkıntı ise tebliğin ikinci cümlesiyle açıklanan kısımdan yaşanacak. Gerek yılbaşında devreye 
giren ÖTV artışı, gerekse Euro kurlarının fiyatlara yansımasıyla birlikte otomobil pazarındaki araç fiyatlarında 
önemli oranda zam yapılmış durumda.

         03/02/2014 Dünya Gazetesi Haberi


