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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  

İş Hayatındaki Tüm Kadınların

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
Kutlar



ROTAMIZ BABADAĞ PROJESİ YAPIM SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI

Babadağ’dan 12 ay uçuşun yolunu açacak projede imzalar atıldı. Babadağ’da 1200 metre kotunda pist 
açılması ile zirveye çıkan yolun 4 kilometresinin parke taşı döşenmesi ihalesini kazanan Yiğit İnşaat 

Şirketi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası arasında sözleşme imzalandı. FTSO adına sözleşmeyi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna ve Sayman Üye Uğur Çaçaron imzalarken Yiğit İnşaat adına 
da Taner Göktepe imzaladı. İhale şartnamesine göre pist açılması ile yolun kilit parke döşenmesi çalışmaları 
yaklaşık 45 gün içinde tamamlanmış olacak.

Kısa adı GEKA olan Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından turizm altyapısının iyileştirilmesi ko-
nusunda proje çağrısında bulunmasının ardından Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
ve 1 Milyon Lira bütçesi olan Rotamız Babadağ Projesi için 750 bin lira hibe desteği alınmıştı.  Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odasının da 250 bin lira katkı sağlayacağı proje, havanın bulutlu olduğu zirveden 
uçuş yapılamadığı dönemlerde yamaç paraşütü uçuşlarının devam edebilmesi amacıyla 1200 metre 
kotunda bir pist açılması ile zirveye çıkan yolun yaklaşık 4 km sinin parke kaplanmasını içeriyor.

HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

“www.fto.org.tr”



 KAYITLI  ELEKTRONİK POSTA(KEP) ve  E-İMZA 
SEMİNERİ

Üyelerimizin Mersis  ve E-Devlet uygulamalarında 
kullanılan elektronik imza(e-imza) ve Kayıtlı 

Elektronik Posta(KEP) ihtiyaçları hakkında farkındalık 
oluşturmak ve üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile 13 Mart 
2014 Perşembe günü saat 14:00’de Yat Butik Otel Toplantı 
Salonu’nda bir seminer düzenlenecektir.

E-imza sahibi Odamız üyeleri, MERSİS Projesi ile 
yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, 
unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirim-
lerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans 
başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan 
SGK kayıtları vergi beyan ve ödemelerini online ortamda 
yapılabilmektedirler.

AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

   “www.fto.org.tr”



“https://www.facebook.com/fethiyetso”
  “https://twitter.com/ftso1901”
“http://www.youtube.com/channel/UCVhg1KvFZjlI67Zu8O4xL4w”



ÇALIŞABİLECEK HER 4 KADINDAN SADECE 1’İ 
İŞGÜCÜNDE

Türkiye’de gerek siyasette gerekse iş dünyasında kadın sayısının arttırılmasına yönelik her kesimden 
talep gelirken, her iki alanda da kadınların oransal durumu endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. 30 

Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde siyasi partiler her ne kadar daha fazla kadın aday gösterme arayışına girseler 
de listelerin YSK’ya verildiği gün, ortaya çıkan sonuç kadınların hiç de telaffuz edildiği gibi olmadığı gözlendi. 
81 ilde aday gösterilen kadınların sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmedi. Siyasetteki bu tablonu bir benzeri 
de Türkiye İstatistik Kurumu’nun İstatistiklerle Kadın 2013araştırmasında da ortaya çıktı. Türkiye’de yıllardır 
değişmeyen bir şekilde kadın ve erkek nüfusu neredeyse birbirine eşit oranda ancak bu eşitlik, işgücüne 
katılımda tamamen farklı bir göstergeye dönüşüyor.

TÜİK’in 2011 yılı verilerine göre 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 47.5 
düzeyinde. Bu oran erkeklerde yüzde 69.2 iken kadınlarda sadece yüzde 25.9’da kaldı. Başka bir ifade ile 
Türkiye’de çalışabilir durumdaki her 4 kadından sadece 1 tanesi işgücüne katılma şansına sahip olmuş. Avrupa 
Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılım oranı en düşük ülkenin de Türkiye olduğu 
açıklandı.Cinsiyet ve yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede de benzer sonuçlara rastlanıyor. Kadınların 
işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 38.3 ile 25-29 yaş grubu olurken, bu oran bile 
Türkiye ortalaması yüzde 47.5’in yaklaşık 10 puan altında.

Patron kadınların oranı % 9.9

İşveren veya doğrudan kendi işinin patronu olan kadınların oranı da sadece yüzde 9.9 düzeyinde. 
Erkeklerde ise bu oran yüzde 24 olarak hesaplanıyor. İşveren ve kendi hesabına çalışan kadın oranının en yük-
sek olduğu il yüzde 25.5 ile Artvin olurken, en düşük il yüzde 3.9 ile Bingöl oldu.

Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın oranı 2011 yılında yüzde 31.8, erkek oranı ise yüzde 3.8 olarak 
açıklandı. Kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı yüzde 9.3 olarak hesaplanırken, kadın hakim oranı 
yüzde 36.3 olarak hesaplandı. Akademik personel içinde kadın profesörlerin oranı 20122013 öğretim yılı için 
yüzde 28.1, kadın polis oranı da yüzde 5.5 olarak açıklandı.
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ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com



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

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


