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 MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI`NDAN 
VEDA ZİYARETİ

Tayin olması nedeniyle veda ziyaretine geldiği FTSO’da oldukça sıcak karşılanan Muğla Vergi Dairesi 
Müdürü Zafer Evci, FTSO ile oldukça güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek Fethiye Ticaret ve Sa-

nayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok ve Meclis Başkanı Osman Çıralı nezdinde tüm 
FTSO yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.

 5 Ağustos Salı günü Fethiye Ticaret ve sanayi Odasına gelen Muğla Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci’yi, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok ve Meclis Başkanı Osman 
Çıralı  karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Muğla Vergi Dairesi Başkanı Zafer Evci Perşembe günü itibari 
ile mevcut görevinin sona ereceğini, pazartesi günü de yeni görev yerinde hizmete başlayacağını belirterek  
‘’Görev yapmış olduğum süre içerisinde Muğla İlinde birlik beraberlik içerisinde çok  güzel  işlere imza attık, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın dairemize destekleri de bu anlamda herzaman  önemli idi bunun  içinde  
ayrıca teşekkür ederim’’ dedi.

Haberin ayrıntıları ve odamızla ilgili tüm haberler için lütfen web sitemzi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



MüZİK YAYINI YApAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE!!!

5846 sayılı Yasa gereği; otel, restoran, bar, market, kuaför, mağaza vb. umuma açık yerlerde 
müzik yayını yapan işletmelere yönelik, müzik meslek birlikleri tarafından denetim-

lere başlanmıştır. Müzik meslek birlikleri ile sözleşme imzalamamış işyerlerinin para ve hapis cezası 
yaptırımları ile karşılaşmamaları için  işletmelerinde müzik yayını yapmaması noktasında ÖNEMLE 
UYARIRIZ.

HABERLER VE DUYURULAR İÇİN LüTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

www.fto.org.tr



 AKBANK FETHİYE ŞUBESİ`NDEN 
ODAMIZA ZİYARET

Akbank Fethiye  Şubesi yöneticileri , Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ‘ı makamında ziyaret  etti.04.08.2014 Pazartesi günü Akbank Fethiye Şubesi Müdiresi Şükran 

Erçetin ve Şube çalışanı Kurtuluş Celp’in katılımı ile gerçekleşen ziyarette Fethiye’de son dönemde yaşanan 
gelişmeler konuşuldu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fethiye’nin yaşadığı olumlu ve 
olumsuz değişimlerden bahsetti. Fethiye turizminin 12 aya yayılması gerektiğini, bunun için de Babadağ Tel-
eferik projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini FTSO olarak da projenin hayata geçirilmesi için 
sürekli takipçisi olduklarını belirtti.

Son yıllarda tarım sektöründeki gelişmelerin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Eylül ayında Moskova’da yapılacak olan’’World Food Moscow’’ Fuarına 
katılımın Rusya’ya olan ihracatın artmasında fayda sağlayacağını ve  bu organizasyonda FTSO olarak stand 
açılacağı, stand da Fethiye’mizde yetiştirilen ürünlerin tanıtılacağına ve bunun yanında Moskova’da ilgili ku-
rumlar ile de görüşmeler yapılacağına dikkat çekti. Fuara bölgemizde faaliyet gösteren ihracat firmalarının 
katılımının en üst seviyede olması için gerekli çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Akbank Fethiye Şubesi Müdiresi Şükran Erçetin, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçemize kazandırdığı 
değerleri, sektörlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı bankacılar olarak takip ve takdir ettiklerini belirtti. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın her yıl hazırlamış olduğu Sosyo Ekonomik Rapor’un son derece önemli 
olduğunu, raporun içerik bakımından bankacılık sektöründe yön gösterici olduğunu ifade etti.



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

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



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

RUSYA FEDERASYONU / SOÇİ TANITIM TOpLANTISI

Rusya Federasyonu 
Soçi Ticaret ve San-

ayi Odası’ndan DEİK’e iletilen bir 
yazıda 14 Ağustos 2014, Perşembe 
günü İstanbul Kongre Merkezinde 
“Türkiye ile Ekonomik İlişkilerin 
Geliştirilmesi Işığında Soçi Şehrinin 
İhtiyaçları ve Yeni Olanaklar” 
başlıklı bir Tanıtım Toplantısının 
gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Taslak programı ekte sunulan 
söz konusu toplantı çerçevesinde, 

Soçi Belediyesi Başkanı Sayın Anatoliy Pakhomov başkanlığındaki konuk heyet üyeleri ile birebir görüşmelerin 
yapılması planlanmaktadır. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılar ve odamızla ilgili haberler için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. 
www.fto.org.tr / www.facebook.com/ftso.fethiye



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

TEMMUZ AYI SATIN ALMA VE İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

“Dünyadan İşbirliği Tek-
lifleri: Alımlar & İşbirliği” 

hizmetimizde yabancı firma ve 
kuruluşlardan Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’ne  iletilen mali, ticari ve 
teknik işbirliği teklifleri yer almaktadır.  
TOBB veri tabanından alınan teklifler 
ARGE ve Uluslararası İlişkiler Birimi 
tarafından bölgemizin taleplerine göre  
uyarlanmıştır. İşbu teklifler tarih, firma 
adı, ülke, sektör, İletişim bilgileri ve 
detaylı bir açıklama gibi önemli verilere 

göre hazırlanmıştır.

“Dünyadan İşbirliği Teklifleri”ni incelemek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



 TüRKMENİSTAN 7. ULUSLARARASI 
ENERjİ, ELEKTRİK ENDüSTRİSİ 

SERGİSİ

Türkmenistan Enerji Bakanlığı ve Türkmen-
istan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’da 11 – 13 Eylül 
2014 tarihlerinde 7. Uluslararası Enerji, Elektrik 
Endüstrisi Sergisi düzenlenecektir.

Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine, yük-
sek üretim ve ihraç olanaklarına sahip olan Türk-
menistan son dönemde elektrik enerjisi alanındaki 
yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Türk şirketleri 
tarafından inşa edilen doğalgaz çevrimli elektrik 
santrallerin sayısı giderek artarken, Türkmenistan 
yüksek voltajlı elektrik hatları, dağıtım şebekesi gibi 
alanlarda da iş yapacak Türk şirketler için önemli po-
tansiyele sahiptir. Türkmenistan devleti tarafından 

gelecek dönemde 5 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanmaktadır.

Türkmenistan, 2013 senesinde Türk enerji ve müteahhitlik sektörünün en çok iş aldığı ülke konumundadır. 
Toplamda alınan yaklaşık 60 projenin değeri 11 milyar dolar seviyesindedir. Enerji sektöründe artan iş hac-
mimiz, ihracatımıza da olumlu yansımaktadır. Son beş yılda ortalama her yıl Türkmenistan’a olan ihracatımızda 
%30’luk bir artış kaydedilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin en geç 15 Ağustos 2014 tarihine kadar Türkmenistan 
Sanayi ve Ticaret Odası veya Net Fuar Kurulum Hizmetleri Organizasyon Şirketine (E-posta: exhibition@cci.
gov.tm; ozgur@netorganizasyon.net Tel: 0212 272 61 20 /121) başvurmaları gerekmektedir.



LOjİSTİKTE YABANCI ATAĞI

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) işbirliğinde her üç 

aylık dönemde gerçekleştirilen, “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”nın 2014 ikinci çeyrek sonuçları 
açıklandı. 

Araştırma sonuçları sektörün önümüzdeki 3 aylık beklentilerini de ortaya koyuyor. Yaklaşık 400 lojistik 
şirket yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre firmaların büyük çoğunluğu önümüzdeki 3 ayda önemli oranda 
yeni yatırım ve istihdam artışı planlıyor. 

Bülent Tanla’nın Danışmanlığında ve Prof. Dr. Okan Tuna’nın koordinatörlüğünde, Öğretim Görevlisi 
Aysun Akpolat ve Tuğba Güngör tarafından gerçekleştirilen “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”, üç 
ayda bir tekrarlanarak sektörün dönemler içerisindeki farklı bakış ve algılarının ortaya konmasını sağlıyor. 
UTİKAD üyesi 400 lojistik şirketinin yöneticisinin dahil olduğu araştırma sektörle ilgili önemli bilgiler içeri-
yor. Önümüzdeki üç aylık dönemde araştırmaya katılan lojistik işletmelerinin yaklaşık yüzde 45’i sektörde 
bir yatırım planladığını, yüzde 63.1’i de yeni personel istihdam edeceklerini açıkladı. Araştırmaya katılan 
işletmelerin üst düzey yöneticileri yabancı sermaye yatırımlarının önümüzdeki üç aylık dönemde yüzde 30 
oranında artacağını belirtiyor. Araştırma ayrıca, lojistik sektöründe ‘fiyat’ temelli rekabetin belirleyiciliğini de-
vam ettirdiğini ortaya koydu. 2014 yılı 2. çeyreğinde, yöneticilerin yüzde 68’i fiyat rekabetinin sektörde yüksek 
oranda gerçekleştiğini belirtti. Diğer yandan, lojistik sektöründe, kalite ve servis hızı rekabetinin ise çok düşük 
seviyelerde olduğu tespit edildi.

11 Ağustos 2014 Dünya Gazetesi Aysel Yücel Haberi



TAVUK ETİ FİYATI ‘KANATLANDI’
Yılbaşından bu yana et türlerinde en fa-
zla fiyat artışı tavuk etinde gerçekleşti. 
Tavuk etinde fiyat artışı yüzde 15,88 
bulurken, dana etindeki fiyat artışı 
yüzde 11,81, balıktaki fiyat artışı yüzde 
11,80 oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, temmuz ayı itibariyle tüketici 
fiyatları aralık ayına göre yüzde 6,18 
arttı. Buna karşın bazı et türlerindeki 
fiyat artışı, enflasyonun 2 katı civarında 
seyretti. 

Söz konusu dönemde etteki en fazla fi-
yat artışı tavuk etinde oldu. Yılbaşından 

bu yana tavuk eti fiyatları yüzde 15,88 arttı. Geçen yılı 6,47 liradan kapatan tavuk eti, temmuzda ortalama 7,49 
liradan tüketiciye sunuldu. 

Dana etinde bu yıl ki fiyat artışı ise yüzde 11,81 olarak gerçekleşti. Geçen yıl ortalama 25,97 liradan satılan dana 
etinin fiyatı, temmuz ayında 29,04 liraya çıktı. 

Balık fiyatlarında söz konusu dönemde yüzde 11,80 artış oldu. Yıl sonunda 13,94 lira olan ortalama balık fiyatı, 
temmuz ayında 15,58 liraya ulaştı. 

Etteki en düşük fiyat artışı ise yüzde 3,85’le koyun etinde kaydedildi. Böylece söz konusu dönemde koyun eti 
fiyatı 25,76 liradan 26,75 liraya yükseldi. 

Bu yıl işlenmiş et ürünlerinde sucuğun fiyatı yüzde 9,18’lik artışla 39,40 liradan 43,02 liraya, sosisin fiyatı yüzde 
8,98 artışla 30,23 liradan 32,94 liraya, salamın fiyatı 7,47 artışla 31,14 liradan 33,47 liraya çıktı. 

Kaynak:A.A

Odamızla ilgili tüm haber ve duyurular için sosyal medyadan lütfen bizi takip edin.

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


