
Haberler
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın yayın organıdır

www.ftso.org.tr                            www.fto.org.tr

Yıl : 4            Sayı : 48              01 Ocak- 01 Şubat  2016

Fethiye- Ankara Buluşması etkinliği kapsamında, 
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projelenin hayata 
geçirilmesi için Ankara’ya giden Akif Arıcan Başkanlığındaki 
FTSO Heyeti, Muğla milletvekilleri ve ilgili genel müdürleri 
ziyaret ederek destek istedi. 

FTSO tarafından düzenlenen yemekte bir araya ge-
len Milletvekilleri Babadağ Teleferik Projesi, Kaya Köyünün 
imarı ve Fethiye Üniversitesinin kurulması gibi bölgesel 

kalkınmaya katkıda bulunacak projelere sonuna kadar 
destek vereceklerini dile getirdiler. 

İktidar partisi milletvekili Hasan Özyer, bürokraside 
sıkışan tüm kanalların önünü açmak için elimizden gelen 
tüm imkanları kullanırız dedi.  

FTSO’nun organizasyonu, Muğla milletvekillerinin 
seçilmelerinin ardından ilk kez bir araya gelmelerini de 
sağladı.              Sayfa 6’da

Tandem Pilotluğu 
Meslek Standardı 
Oluşturuluyor

Tandem Pilotluğu için 
meslek standart hazırlanma-
sı amacıyla düzenlenen top-
lantı 10- 11 Aralık tarihlerin-
de FTSO’nun ev sahipliğinde 
yapıldı.    Sayfa 5’de

Rus uçağının düşürülmesinden sonra başlayan ge-
lişmeler, bölgemizdeki üretici ve ihracatçıları olumsuz et-
kiledi. FTSO, Hükümetin yeni pazar arayışlarının dışında 
yerelde de çalışma başlatarak, bölgemizdeki işletmelerin 
krizden daha az etkilenmelerinin yollarını arıyor.  FTSO 
tarafından tarım ihracatının durumunun değerlendirilme-
si amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen sektör 
paydaşları krizden çıkış yollarını da masaya yatırdılar.

       Sayfa 3’de

Vekillerden FTSO’ya Tam Destek

FTSO Tarımda Yaşanan 
Krize Çare Arıyor

Güçbirliği Çözüm 
İçin Muğla’da

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr.Osman Gürün’ü ziyaret etti. Ziya-
rette Fethiye otogarının eski Çamköy Haline 
taşınması, mevcut otogarın TÜRSAB tarafın-
dan Fethiye’de yapılması planlanan Kongre 
merkezine tahsis edilmesi, kruvaziyer liman, 
otopark yönetmeliği ve Kaya köyünün imar 
planını görüşüldü.               Sayfa 11’de

V e r g i d e  E l e k t r o n i k 
Tebliagat Dönemi Başladı

Odak Denetim Danışman-
lıktan M. Gökalp Sivaslı’nın 
vergide elektronik tebligata 
geçiş ile ilgili geniş bilgilerin 
yer aldığı  yazısı  Sayfa 5’de
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Baskı Tarihi

FTSO Habelerde yayınlanan yazı ve 
makalelerin sorumluluğu yazarlarına ait-
tir. FTSO’nun görüşlerini içermez. Yazı 
ve haberler kaynak belirtilerek kısmen 
yada tamamen kullanılabilir.
FTSO Haberler aylık olarak yayınlanır.

Kalite Politikamız
Odamızın benimsediği kalite politikası 
şu şekildedir:
•Fethiye’de sürdürülebilir iş yaşamı ve 
girişimcilik ortamı oluşturmak,
•Paydaşlarımızla ortaklık temelli ve 
yapıcı ilişkiler kurmak,
•Sürekli gelişen Oda sistemlerini 
kurarak ve işleterek, yenilikçi Oda 
refleksini kazanmak,
•Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve 
yasal mevzuata uygun hizmet vererek 
sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Vizyonumuz:
Türkiye’de öncü ve lider Oda olmak.

Misyonumuz:
Ortak güç ile üyelerin gelişimini 
sağlamak ve bölgesel kalkınmaya 
katkıda bulunmak.

Değerlerimiz:
Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, 
liderlik, iş ahlakı, üye odaklılık, kalite, 
güçbirliği ve dayanışma.
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ve Sanayi Odası

01 Ocak - 01 Şubat  2016                                                        FTSO Haberler                                                                             301 Ocak - 01 Şubat  2016                                         FTSO Haberler                                                                                                          2

FTSO üye işletmelerin almak zo-
runda olduğu eğitimleri piyasa koşul-
larından daha ucuza almaları için çaba 
sarf ediyor. Bu kapsamda Yakut Eğitim 
merkezi ile imzalanan protokole göre 
Oda üyesi işletmeler kurslardan indi-
rimli olarak yararlanacak.

Üye odaklı hizmet anlayışıyla sürdüren 
FTSO, Yakut Mesleki Eğitim Merkezi ile yap-
tığı protokol ile üye işletmelerin sigortalı 
çalışanlarının 2015-2016  eğitim yılı içe-
risinde açılacak olan meslek kurslarından 
%10 oranında indirimli olarak yararlana-
bilmelerini sağlayacak.

FTSO tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, Yakut Mesleki Eğitim Merkezi çatısı 
altında düzenlenecek mesleki eğitimlerde, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan 
standart eğitim programının uygulanacağı 
ve katılımcılara kurs bitiminde Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verile-
ceği belirtildi.

Açıklamada, FTSO Üyesi işletme ça-
lışanlarının katıldıkları mesleki eğitimler 
sonrası alacakları MEB onaylı kurs bitir-
me belgesi, kamu kurumu kuruluşları ile 
özel sektör işletmelerde mesleki yeterlilik 
belgesi olarak kabul edileceği kaydedildi.

Çalışanlarına eğitim aldıran işyerleri-
nin 6111 sayılı yasaya dayanarak sgk teş-
viklerinden yararlanabilmekte ve işveren 
katkı payından muaf olduklarının belir-
tildiği açıklamada detaylı bilgi içim Yakut 
Akademi Özel Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
0252 613 34 35 - 282 50 11 aranması is-
tendi. 

FTSO Üyelerine 
İndirim Fırsatı

Rus uçağının düşürülmesinden 
sonra başlayan gelişmeler, bölgemizde-
ki üretici ve ihracatçıları olumsuz etki-
ledi. Rusya’nın ülkemizden yaş sebze ve 
meyve alımını yavaşlatmasının ardın-
dan küçük ve orta ölçekli işletmelere 
ciddi sıkıntı yaşattı. Rus Hükümetinin 
1 Ocak 2016’dan itibaren Türk ürünle-
ri ithalatını tamamen durdurma kararı, 
üretici ve ihracatçıları kaygılı bir bekle-
yişe yöneltti. 

Rusya pazarının kapanmasının 
ardından Hükümetin yeni pazar arayış-
ları devam ediyor. Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Hükümetin yeni pazar ara-
yışlarının dışında yerelde de çalışma 
başlatarak, bölgemizdeki işletmelerin 
krizden daha az etkilenmelerinin yolla-
rını arıyor.  

FTSO tarafından tarım ihracatının 
durumunun değerlendirilmesi ama-
cıyla düzenlenen toplantıda bir araya 
gelen sektör paydaşları krizden çıkış 
yollarını da masaya yatırdılar.Toplan-
tıda FTSO tarafından, önümüzdeki yıl 
Almanya’ya iş gezisi ve tarım ürünü ti-
careti yapan şirketlerle görüşülmesi 
önerisi kabul gördü. Bölgemizden yıllık 
toplam ihracat, Ortaca ve Ova- Kınık da-
hil 300 bin tonu geçiyor. 

Rusya’nın yaş sebze ve meyve ihracatı-
nı kesmesinin ardından soruna kalıcı çözüm 
bulmak için hareket eden Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından üretici ve ihracatçı-
ları rahatlatacak çözüm önerileri aranıyor. 
Uçak krizinin patlak vermesinden sonra 
farklı pazarlara yönelmek isteyen ihracat-
çılar, ürünlerini Irak’a pazarlama yolunu 
seçmişlerdi. Hükümet çalışmalarının dışın-
da krize kalıcı çözüm bulmak isteyen FTSO, 
düzenlediği toplantıda, tarım ile ilgili sektör 
paydaşlarını bir araya getirdi. Krizden çıkış 
yollarının da arandığı toplantıda, mutlaka 
Avrupa pazarına girilmesinin gerektiği dile 
getirildi. Avrupa’ya ürün satılmasının yo-
lunun globalgap belgesi almaktan geçtiği 
belirtilerek, bölgemizde iyi tarım uygula-
masıyla elde edilen ürünlerin Avrupa’nın 
aradığı şartlardan daha iyi durumda oldu-

ğuna dikkat çekildi. Toplantıda, iyi tarım 
uygulaması yapan üreticilerin globalgap 
belgesi almaya yönlendirilmesi ve ürünlerin 
Avrupa pazarına satılmasıyla krizlerin böl-
gemizi bu denli etkileyemeyeceği belirtildi.

Asıl krizin aralık ayının 20’sinden 
sonra başlayacağını belirten ihracatçılar, 
2-3 hafta içinde serada domatesin satılma 
konumuna geleceğini, ihracat yapılamazsa  
üreticinin de ihracatçının da ciddi sıkıntı 
yaşayacağını dile getirdiler. 

En fazla zararı butik çalışan, ufak sa-
tıcıların gördüğü belirtilerek, üreticide ve 
ihracatçıda ne olacağı belli olmayan bir du-
mutsuzluğun yaşandığına dikkat çekildi.

Rusya ile yaşanan sorunun giderilme-
sini ve eskisi gibi hukuki çerçevede ihracat 
yapmak istediklerini belirten ihracatçılar, 
kriz anında belge verilmesi konusunda sı-
kıntı yaşatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerinde çalışan personelden de bu 
tür kriz dönemlerine ayak uydurmalarını 
beklediklerini söylediler.  Aralık ayındaki 
gelişmeleri izleme kararı alan katılımcılar, 
Ocak ayında gelişmeler doğrultusunda ha-
rekete geçecek.
Akgün: “Bakanlık desteğe sıcak bakıyor”

Türkiye Haller Federasyonu üyesi Ata-

bey Akgün, duyarlılığı için Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasına teşekkür etti. Haller Fe-
derasyonu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi ile görüştüklerini belirten 
Atabey Akgün, bakanlıktan destek istedikle-
rini, konuya hakim olan bakan Tüfenkçi’nin 
desteğe sıcak baktığını söyledi.  
Arıcan: ‘Avrupa’ya iş gezisi düzenleyelim”

Almanya ve orta Avrupa ülkelerinin 
pazarına girmek için araştırma yapılabile-
ceğini belirten FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
, “KOSGEB desteğiyle Almanya’ya iş gezisi 
düzenleyelim. Pazar araştırması yapalım. 
Buradan Avrupa’ya ürün satabilmek için 
satıcı kadar alıcının da olması gerekiyor. İş 
gezisinde oradaki muhataplarımızla görü-
şelim. Devlet çalışmasını yapsın ama bizde 
yerel olarak pazar araştırmamızı sürdüre-
lim. Bölgemizi krizden güçlü çıkarmak için 
çaba sarf edelim. Oda olarak her durumda 
üyelerimizin yanındayız” dedi.  

14 Aralık Pazartesi günü saat 14.30 ‘da 
FTSO Meğri Salonunda yapılan toplantıya 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, Fethiye 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şa-
ban Sarıkaya, Seydikemer İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Engin Maraşlı, Türkiye 
Yaş Sebze ve Meyve Haller Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Batı Akdeniz Toptan-
cı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları 
Derneği Başkanı Atabey Akgün, Seydikemer 
Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş,Ziraat 
Odası Başkanı Kenan Karayiğit, FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin, Akgünler Tarım Sa-
hibi Ahmet Dönmez, Cevizlioğulları Ltd. Şti. 
sahibi Mustafa Cevizli,Celaleddin Ltd. Şti. 
sahibi Arif Bozyel, Uzantı Dış Ticaret sahibi 
ve FTSO Meclis Üyesi Mehmet Saraç, Ties-
seafead Su Ürünleri Tic. Aş. Ortağı Atabey 
Şahin, S.S. Karaköy Tar. Köy. Koop. Başkanı 
Ömer Ali Yıldırım katıldı.

Rusya Krizine Çare AranıyorDenetim Başarıyla Sonuçlandı
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası TS 

EN ISO 9001 kalite yönetimi sistemi 
denetiminden başarıyla geçti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 2008 
yılından beri uygulamakta olduğu ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi aracılığıyla hizmet 
kalitesini yükselterek devam ediyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ta-
rafından Kalite Yönetim standardı uygula-
malarının yeterliliği belgelendirilmiş olan 
FTSO, yıllık rutin denetimini geçirdi. TSE 
baş denetçileri tarafından yapılan denetim-
ler sonucunda, FTSO’nun TS EN ISO 9001 
belgesinin geçerliliğinin sürdüğü belirlendi. 

Her yıl yapılan denetim, 15 Aralık 2015 
tarihinde TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi uygulamaları gözetim denetimi TSE 
baş tetkikçi Osman Altın tarafından detaylı 

olarak gerçekleştirildi.
Gün boyu süren denetim FTSO Genel 

Sekreteri Füsun Şahin, Genel Sekreter Yrd. 
Ezgi Kullukçu, Kalite Temsilcisi Deren Kara-
sı, Ticaret Sicil Md. Yrd.Candaş Alp, Oda Sicil 
Şefi Gül Çamlıca Kabak, Satın Alma Mali İşler 
Birimi Memuru Emre Çürük, Oda Muamelat 
Memuru Pınar Taşkın ve Yönetici Asistanı 
Aysun Şanlısoy ve Basın Yayın Halkla İlişki-
ler Memuru Halime Öztürk katıldı.   

Seydikemer Kaymakamı Muammer 
Köken, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Seydikemer Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, 
Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun 
Öztürk ve işadamı Arif Coşkun, 8 yıl önce 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı görevin 
de bulunan Manisa Cumhuriyet Başsav-

cısı Akif Celalettin Şimşek’i makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. 

Ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir 
atmosferde geçti. 

Beşkaza heyeti, ziyaret sonrası Baş-
savcı Akif Celalettin Şimşek’in davetlisi 
olarak akşam yemeğine katıldı.

Beşkaza Heyeti Başsavcı Şimşek’i Ziyaret Etti

FTSO Çalışanlarından Kitap Yardımı
Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası çalışan-
ları Bayır İlköğretim 
Okulunda 478 kitap-
tan oluşan mini kü-
tüphane oluşturdu.

Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının 2015 
yılı Stratejik Planının, 
Çalışanların Sosyal 
Sorumluluk Faaliyet-
lerine Özendirilmesi 
hedefi kapsamında, 
FTSO çalışanları Sey-
dikemer İlçesinde 
bulunan Bayır İlköğ-
retim Okulu’na 478 
adet kitap ve kitaplık 
bağışladı.FTSO çalı-
şanlarının kendi ki-

taplıklarından ve bir okul 
kütüphanesinde olması ge-
reken kitapları temin ederek 
oluşturdukları kütüphane 
478 kitaba ulaştı. Kitapların 
okul içerisinde gerekli şekil-
de tanzim edilebilmesi için 
bir de kitaplık alındı.

Kitaplar ve kitaplık oku-
la taşınırken Bayır İlköğre-
tim Okulu öğrencileri FTSO 
çalışanlarına ve kütüpha-
neye büyük ilgi gösterdi. 
Öğrenciler, kütüphanenin 
düzenlenmesinde FTSO çalı-
şanlarına yardım da etti.
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Özel olarak tasarlanmış zarflar içeri-
sinde yapılan tebligatı günlük hayatta in-
sanlar genellikle kabul etmekten kaçınır-
lar. Çünkü tebligat, içerdiği hukuki işlem 
dolayısıyla ileride önemli sonuçlara yol 
açabilecek nitelikte olabilir. Kuşkusuz bu 
tebliğin yapılması, başlayacak hukuki sü-
recin ilk ve önemli bir halkasıdır. Bilindi-
ği üzere hukuki işlemlere karşı yapılacak 
kanuni başvurular mutlaka sürelidir. Teb-
ligatın doğru kişiye yapılması ve muha-
taplarının zamanında tebligat içeriğinden 
bilgi sahibi olmalarının sağlanması gere-
kir. Bu itibarla bireylerin yapılan hukuki 
işleme karşı kanuni başvuru haklarının 
kullanılmasına imkân sağlanması, huku-
ki güvenlik ilkesinin hayata geçirilmesi 
bakımından hayati bir öneme sahiptir. 
Anayasa’nın 40. maddesindeki “Devlet, 
işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun 
yolları ve mercilere başvuracağını ve sü-
relerini belirtmek zorundadır” hükmü 
temel bir güvence olarak dikkat çekmek-
tedir. Diğer taraftan, bireylerin yürütülen 
hukuki işleme karşı gerekçelerini ileri 
sürerek kanuni başvuruda bulunması, 
Anayasa’nın 36. maddesi ile teminat altı-
na alınmış olan hak arama özgürlüğünün 
kullanılmasıdır. Hak arama özgürlüğünün 
hayata geçirilmesinin vazgeçilmez unsu-
ru da bireylerin kendilerini ilgilendiren 
hukuki işlemlerden zamanında ve doğru 
bilgilendirilmelerinin sağlanarak hak ara-
maya elverişli hukuki iklimin yaratılması-
dır. İşte bu iklimi oluşturabilmenin ilk ve 
vazgeçilmez şartının sağlıklı bir tebligat 
sisteminin varlığı olduğu kuşkusuzdur. 
Yüklenen önem sebebiyle anayasal olarak 
da güvence altına alınmış olan tebligatın 
muhatabına (doğru kişiye) ve zamanın-
da ulaştırılamaması sebebiyle telafisi güç 
hatta imkânsız denilebilecek hak kayıpları 
ortaya çıkabilecektir. 

Bu bağlamda öncelikle 7201 Sayılı 
Tebligat Yasası’nda değişiklik yapılarak 
“elektronik tebligat” deyimi hukuk alemi-
ne kazandırılmış, 19.01.2013 tarihinde ya-
yımlanan 28533 Sayılı Resmi Gazete ile de 
“elektronik tebligat yönetmeliği” yürürlü-
ğe sokulmuştur. Kamu alacağının sürün-

cemede kalmaması adına, vergi tarhiyat-
larına karşı izlenecek yollar için başvuru 
süreleri diğer idari işlemlere göre oldukça 
kısa tutulmuştur. Devletin finansmanı ile 
ilgisi nedeniyle vergi tebligatı işlemleri 
idarenin yaptığı diğer tebligat işlemle-
rinden ayrı kurallara tabi tutulmuştur. Bu 
nedenle vergi tebligatları 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bunun 
bir diğer nedeni de mükellefin mameleki 
ile doğrudan ilişkili olmasındandır.  
E-TEBLİGAT İÇİN VERGİ DAİRESİNE KİM-
LER- NASIL  BAŞVURMAK ZORUNDADIR?
-Kurumlar vergisi mükellefleri; şirket 
yetkilileri veya bu işlemi yapmaya yetki 
içeren noterde verilmiş vekaletname ile 
yetkili kılınan kişiler elektronik tebligat 
talep bildirimi ile vergi idaresine başvura-
caklardır. 
-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden 
gelir vergisi mükellefleri; (Kazançları ba-
sit usulde tespit edilenlerle gerçek usul-
de vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 
şahsen başvurmaları veya internet vergi 
dairesi şifresi ile işlem yapmaları müm-
kündür.
-Sistemi Kullanması isteğe bağlı olan mü-
kellefler; şahsen başvurmaları veya inter-
net vergi dairesi şifresi ile işlem yapmaları 
mümkündür. 
-Zorunluluk kapsamına girmeyen ve ken-
dilerine e-tebligat yapılmasını talep eden 
gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişi-
liği olmayan teşekküller. 
E-TEBLİGATIN MÜKELLEFLERE İLETİLMESİ
-Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, 
Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer 
alan telefon numarası veya e-posta adres-
lerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme 
yapılacaktır.
-E-tebligat ile gönderilen evrak,mükellefler 
elektronik ortamdaki adresine ulaştığı ta-
rihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ 
edilmiş sayılır.
-E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen ayrıca 
posta gönderilmeyecektir.
E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ
Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat 
sistemine dahil olanlar kural olarak siste-
minden çıkamazlar. Ancak;

-üzel kişilerde ticaret sicil kaydının silin-
diği (nevi değişikliği ve birleşme halleri 
dahil) tarih itibarıyla e-tebligat adresi ka-
patılır.
-Gerçek kişilerde ise ilginin ölümü veya 
gaipliğine karar verildiğinin idare tara-
fından tespit edildiği durumlarda ölüm/
karar tarihi itibariyle ilgilinin e-tebligat 
adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı 
olunan vergi dairesine başvurulması ha-
linde de müteveffanın e-tebligat adresi 
kullanıma kapatılır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-Elektronik Tebligat Talep Bildirimini sü-
resinde,  tam ve doğru olarak vergi daire-
sine beyan edilmelidir,
-Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek 
değişiklikleri öncesinde veya en geç deği-
şiklik tarihinde vergi dairesine bildirme-
lidir,
-Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisi-
ne verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve 
şifre gibi bilgilerini korumalı,üçüncü kişi-
lerle paylaşmamalı ve başkasına kullandı-
rılmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişile-
rin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal 
vergi dairesine bilgi verilmelidir.
BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI HALİN-
DE BİZİ BEKLEYEN YAPTIRIMLAR

31.12.2015 tarihi mesai bitimine ka-
dar başvuru yapılması zorunlu olup, kap-
sama dahil olan vergi mükellefleri başvur-
madıkları takdirde V.U.K.’nun mükerrer 
355. maddesi gereğince, 2015 yılı için 
660,00.-TL ila 1.300,00.-TL arasında cezai 
işlem ile muhatap olacaklardır.   ,

Yeni işe başlayan vergi mükellefleri 
ise işe başladıkları tarihten itibaren 15 
gün içinde başvuruda bulunmak zorunda-
dırlar.

E-tebligat sistemini kullanmak zo-
runda olan ancak bildirimde bulunmayan 
mükellefler adına, internet vergi dairesi 
kullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluş-
turularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönde-
rimi başlatılır.
AVANTAJLAR (?) - DEZAVANTAJLAR (?)

Hiç kuşku yok ki at üzerinde veya tel-
lallar yolu ile yapılmaya başlanan tebligat-
tan postaya geçiş, oradan da elektronik 

Vergide Elektronik 
Tebligat Dönemi BaşladıM. Gökalp Sivaslı

Odak Denetim Danışmanlık

Tandem Pilotluğu 
Meslek Standardı Oluşturuluyor

Tandem Pilotluğu için meslek stan-
dart hazırlanması amacıyla Mesleki Eği-
tim Kurumu moderatörlüğünde düzen-
lenen toplantı 10- 11 Aralık tarihlerinde 
FTSO’nun ev sahipliğinde yapıldı. 

FTSO ile Mesleki Eğitim Kurumu ara-
sında 18 mayıs 2015 tarihinde imzalanan 
Çok Hafif Hava Araçları Pilotluğu (Yamaç 
Paraşütü Pilotluğu) meslek standardının 
hazırlanması işbirliği protokolü çerçeve-
sinde gerçekleştirilen toplantıyla, tandem 
pilotluğunun meslek standartlarının hazır-
lanması amacıyla ilk adım atılmış oldu.

Toplantılarda tandem pilotluğunun 
kriterlerinin belirlenmesi ile Babadağ’dan 
güvenli uçuşun yapılabilmesi alınması ge-
reken kurallar da gözden geçirildi. 

Ticari tandem pilotluğunu yeterli 
kişilerin yapması amacıyla başlayan çalış-
malar kapsamında düzenlenen toplantıya 
Mesleki Eğitim Kurumu görevlisi Eyyüp 
Onat, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, 

Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu, Pilot Koop. 
Başkanı Celal Yıldız, Zeytin Gurup’tan Zu-
hal Selçuk, şirketleri temsilen Cemal Övet 
ve Faruk Bozkurt, FTSO’dan İlkkan Büyük-
tahancı katıldı. 

Mesleki Eğitim Kurumu görevlisi 
Eyyüp Onat, iki gün süren toplantının ar-
dından yaptığı değerlendirmede “Tandem 
Pilotluğu için meslek standart hazırlamak 
için iki gündür çalışıyoruz. Çok güzel ve 
verimli bir çalışma oldu. Söylenenlere hep 
evet evet demeyen gerçekten mesleği, ar-
tısını eksisini tartışan, doğruyu bulmaya 
çalışan bir ekiple karşılaştık. Sorguladılar, 
sorgulattırdılar. İnceledik tartıştık. Görüşe 
çıktığında da fazla bir eleştiri almayacağı-
nı düşünüyorum. Ancak bizim unuttuğu-
muz, çalışma heyecanı içerisinde aklımıza 
gelmeyen noktalar varsa onu bulup gös-
terirlerse sevineceğiz. Tandem pilotluğu-
nun meslek standartları 2 ay sonra biter 
(Resmi gazetede yayınlanır). Bunun ikinci 

adımı ulusal yeterliliklerin hazırlanması 
var. Onlar da aynı süreçten geçecek, buna 
ilaveten deneme sınavları yapılacak. O da 
zaman alıcı bir iş” diye konuştu.  
“Biz kooperatif olarak yıllardır bunu 
söylüyorduk”

Babadağ’dan yapılan ticari uçuşların 
daha güvenli olması için yapılan çalışma-
nın yerinde olduğunu belirten Pilot Koope-
ratifi Başkanı Celal Yıldız, “Biz kooperatif 
olarak yıllardır bunu söylüyorduk. Yamaç 
paraşütü ticari pilotluğunda bir standar-
dın oluşması gerekiyor. Çünkü bir çok kişi 
belirli yerlerden sertifikasını alıp buraya 
gelip ticari olarak burada uçabiliyor. Devle-
tin bu konuya el atması çok iyi oldu çünkü 
ticari tandem pilotluğunun bir standardı 
var ve buraya ticari olarak çalışmaya gelen 
pilotların da bu yeterliliği taşımasını isti-
yoruz. Hep söylüyorduk, şimdi olacağını 
görüyoruz” dedi. 

tebligata geçiş devrim niteliğinde yenilik-
lerdir. Tarihsel süreç içerisinde her yenilik 
sorunları ile birlikte doğmuştur ve devrim-
ler en çok  yenilikleri getirenlere yaramış-
tır. Bu bağlamda e-tebligat en çok devletin 
işine yarayacaktır. En önemlisi de zaman 
ve maliyet avantajı ile usulsüz tebligat iş-
lemlerini ortadan kaldıracağından yargı 
yükünün azalması olacaktır. Ancak istih-
dam azaltıcı yönü olduğu da söylenebilir.

Gün geçmiyor ki yargı mercilerinde 
veya idari mercilerde bir “usulsüz tebligat” 
iddiasıyla karşılaşılmamış olsun. Gün geç-
miyor ki kişilerin hayatının kararmasına 
yol açan usulsüz tebligat haberleri duyul-
mamış olsun. Bunları önlemek adına yapı-
lan uygulamanın doğruluğu yanında bazı 
sakıncaları da yanında getirdiği gerçektir.

Günümüzde kurumlar vergisi mükel-
leflerinin büyük çoğunluğu aile şirketi şek-
linde olsa da e-tebligat konusunda sıkıntılı 
olacakları düşünülemez. Ancak gerçek ki-
şilerde durum farklılık göstermektedir.  Ül-

kemizde halen okuma - yazma oranı ista-
tistiklere dahil edilmektedir. Kaç mükellef 
internet kullanabilmektedir, kaç tanesinin 
e-posta adresi bulunmaktadır. Vergi da-
iresinden alacağı internet şifresinde yer 
alan, “ kullanıcı kodu”, “parola” ve “şifre” 
yi kullanabilecek mükellef oranının çok 
düşük olduğu mali müşavirler tarafından 
bilinmektedir. Dolayısı ile elektronik teb-
ligat adresi kullanabilecek mükellef sayısı 
bize göre sınırlıdır. Burada e-tebligat yükü 
3568 sayılı yasaya tabi meslek mensupla-
rına düşecektir. E-postaların sürekli olarak 
takip edilmemesi hak düşürücü işlemlerle 
karşılaşılabileceği anlamına geleceğinden, 
muhasebeciler-mali müşavirler bu yükü 
taşımak isteyecekler midir ya da taşıyabi-
lecek yeterlilikte personel istihdam edebi-
lecekler midir? 

İşin hukuki sorunu ise son derece il-
ginçtir: Vergi Usul Kanunu’nun 102. mad-
desi, tebligatın muhatabının imzadan 
çekinme ve tebligat evrağını almak iste-

memesini düzenlemiştir. Yeni düzenleme 
ile muhatabın imzadan imtina etme şansı 
kalmamıştır. Diğer taraftan hukuk alemin-
de kendine yer bulan başka bir terim var-
dır ki adı “ ELEKTRONİK İMZA”dır 
ve nasıl kullanılacağı yine yasalarla belir-
lenmiştir.  Bu nedenle, e-tebligatın Vergi 
Usul Kanunu’un 103-106. maddelerinde 
düzenlenen ilanen tebligatın yerine kulla-
nılmasının  daha doğru olacağı, bu şekli ile 
kullanılmasının ise bazı mükellefleri, yazı-
mızın başında belirtilen anayasal güven-
ceden yoksun kılacağı ve vergi idaresinin 
yapacağı tebligatları riskli hale getireceği 
düşünülmektedir.

İleride doğabilecek uyuşmazlıklar ne-
deniyle verilecek yargı kararları uygulama-
ya yön vereceğinden şimdilik yasal düzen-
lemeye uymak ve ceza ile karşılaşmamak 
için e-tebligat düzenlemelerine uyulması 
gerekmektedir.

e-tebligat
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Vekillerden FTSO’ya Tam Destek
FTSO’nın Ankara çıkarması 22 Aralık 

Salı günü sabah saatlerinde milletvekille-
rine hayırlı olsun ziyaretiyle başladı. Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan Başkanlığındaki 
ziyaretlere Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Gü-
nay Özütok, Burhanettin Tuna, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Uğur Çaçaron, Ahmet Gür-
su Özdemir, Selamettin Yılmaz, Ömer Eriz, 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, Şehir 
Plancı Ercan Çınaroğlu katıldı. FTSO heyeti 
TBMM’nde sırasıyla CHP’li Akın Üstündağ, 
MHP’li Mehmet Erdoğan, Ak Partili Hasan 
Özyer ve Nihat Öztürk, CHP’li Ömer Süha 
Aldan ve Nurettin Demir ziyaret edilerek 
hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ol-
dukça sıcak bir atmosferde geçen ziyaret-
lerde FTSO tarafından Fethiye’ye artı değer 
katacak projelerin tamamlanmasıyla böl-
geye katacağı değerler üzerinde duruldu.

Ziyaretlerde FTSO heyeti adına konu-
şan Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
genel sorunlar hakkında da bilgiler verdi. 
Rusya krizinin bölgemizdeki ticareti olum-
suz etkilemesi, büyükşehir belediyesi ile 
ilçe belediyelerinin uyumlu çalışması ha-
linde halkın daha iyi hizmet alması gibi bir 
çok konu da gündeme geldi. 

FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Günay Özütok, CHP’nin Muğla’da yerel 
iktidar olduğunu hatırlatarak “Turizmciler 
olarak sorunumuz yerel yönetimlerle. Bu-
raya tatile gelen kişiler hayatını kolaylaş-
tırmak istiyor. Örnek olarak Kaya Köyünün 
yolu tarla gibi, ören yerleri bakım istiyor. 
CHP Muğla gibi bir merkezde mazeret de-
ğil çözüm üretmeli” diye konuştu. 

CHP’li Akın Üstündağ, FTSO’nun ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek her türlü çalışmasında destek vere-
ceğini söyledi.

MHP’li Mehmet Erdoğan FTSO’nın ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Kurumsal olarak yaptığınız ziyaret bizi 
çok memnun etti. FTSO’nın çalışmalarını ta-
kip ediyorum. Bölgenin kalkınması için çok 
güzel çalışmaları var. Tüm çalışmalarında 
sonuna kadar desteğim” dedi. 

Ak Partili Hasan Özyer ve Nihat Öztürk 
FTSO heyetini Fethiyeli Hasan Özyer’in oda-
sında ağırladı. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, hayırlı olsun 
dileklerini sunmasının ardından Milletveki-
li Hasan Özyer’e Ölüdeniz, Ovacık ve Hisarö-
nü altyapısının yapılması için ödenek çıka-
rılmasına verdiği destek için teşekkür etti. 

Ak Partili Hasan Özyer FTSO Yöneticile-
rine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek 
bölgesel sorunların çözümünde hep birlikte 
çalışacaklarını dile getirdi. Özyer, Muğla’da 
Turizm Bakanını, sektörle buluşturacak bir 
toplantı düzenleneceğini söyledi.  

FTSO heyeti, ziyaretlerin sonuncusun-

da CHP’li Ömer Süha Aldan ile bir araya 
geldi. CHP’li Nurettin Demir, uçağının rötar 
yapması nedeniyle ziyarete katılamadı. 

FTSO heyeti hayırlı olsun dileklerini 
ileterek özellikle büyükşehir belediyesinin 
yetkisinde olan organize sanayi bölgesi, 
bölge hastanesinin yeri, sivil havacılık uy-
gulama alanı, tarımsal alanda entegre tesis 
kurulması gibi konular için CHP’li vekiller-
den destek istendi. 

Meclis Başkanı Osman Çıralı ise Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe beledi-
yeleri arasında ciddi sıkıntı olduğunu be-
lirterek başkanların arasının düzeltilmesi 
gerektiğini söyledi.

CHP’li Ömer Süha Aldan ziyaretten 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Büyük-
şehir Belediye Başkanı ile bir toplantı dü-
zenleyelim yada ben Muğla’ya geldiğimde 
birlikte ziyaret edelim. Her türlü sorunu-

nuzda yanınızdayım” diye konuştu. 
FTSO Heyeti milletvekillerinin ardın-

dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 
olan Tabiat Varlıkları Koruma Genel Mü-
dürü Erhan Ertan’ı da makamında ziyaret 
ederek Babadağ Teleferik Projesi hakkında 
görüştüler. Oldukça verimli geçen görüş-
mede yaşanabilecek sıkıntıların önüne ge-
çilmesi hedeflendi.

FTSO heyeti, gündüz yapılan ziyaretle-
rin ardından akşam da Muğla milletvekil-
leriyle yemekte bir araya geldi. 22 Aralık 
saat 19.30’da FTSO tarafından Rixos Otel-
de verilen yemekte, başta iktidar milletve-
killeri olmak üzere tüm Muğla milletvekil-
leri, FTSO Yöneticileri tarafından gündeme 
getirilerek destek istenen başta Babadağ 
Teleferik Projesi, Kaya Köyü’nün imarı 
ve Fethiye Üniversitesinin kurulması gibi 
projelerin sonuca ulaştırılması için des-
tek vereceklerini dile getirdiler. FTSO’nun 
organizasyonu, Muğla milletvekillerinin 
seçilmelerinin ardından ilk kez bir araya 
gelmelerini de sağladı.

Muğla milletvekilleri Ak Partili Hasan 
Özyer, Nihat Öztürk, CHP’li Ömer Süha Al-
dan, Nurettin Demir ve Akın Üstündağ ile 
MHP’li Mehmet Erdoğan, MUTSO Başkanı 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ka-
rakuş, Orman Genel Müd. Ydr. Ahmet İpek,  
Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Hiz-
metler Daire Başkanı Emin Şimdi ve FTSO 
heyetinin katıldığı yemek oldukça samimi 
bir atmosferde geçti. 
Arıcan Projelere Destek İstedi

FTSO Başkanı Akif Arıcan, bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunacak projelerin 
sonuca ulaşması için çaba sarf ettiklerini 
belirterek Muğla milletvekillerinin deste-
ğini beklediklerini söyledi. Oda olarak Fet-
hiye İşletme Fakültesi binasının tamam-
lanması için daha önce 230 bin lira destek 
verdiklerini belirten Arıcan “Binayı bu ko-
numa getirmek için ciddi mücadele verdik. 
Dekanımızı da yanımıza alarak işadamla-
rından bağış topladık. Bu noktaya kadar 
getirdik. Ancak daha çok ciddi desteğe ih-
tiyacımız var. Fakültenin bir an önce tam 
kapasiteyle eğitim öğretime başlamasını 
istiyoruz” dedi.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin Ba-
badağ Teleferik projesiyle ilgili sunumun-

da, projenin geldiği nokta hakkında bilgi 
verdi. Teleferik projesi için açılan ihaleden, 
ÖÇKK’nın Orman Bakanlığından alınıp Tabi-
at varlıklarını Koruma Kurulu olarak Çevre 
ve şehircilik bakanlığına verilmesinin Baba-
dağ Teleferik Projesine getirdiği sıkıntılara 
kadar detaylı olarak bilgi veren Şahin, pro-
jenin tamamlanmasıyla bölgemizin marka 
değerinin artacağına dikkat çekti. 

Şehir Plancısı Ercan Çınaroğlu ise 
Kaya Köyünün imarı ve Fethiye Üniversi-
tesinin kurulması ile ilgili yürütülen çalış-
malar ve gelinen nokta konusunda sunum 
yaptı. Çınaroğlu, sunumların ardından 
FTSO tarafından kruvaziyer liman için ya-
pılan çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi.

Sunumların ardından iktidar milletve-
killeri başta olmak üzere tüm milletvekil-
leri destek istenen başta Babadağ Teleferik 
Projesi, Kaya Köyü’nün imarı ve Fethiye 
Üniversitesinin kurulması gibi projelerin 
sonuca ulaştırılması için destek verecekle-
rini dile getirdiler.

Muhalefet Desteğe Hazır

CHP Muğla Milletvekili Nurettin De-
mir, Fethiye’nin bugüne kadar devletten 
yeterli yatırımı alamadığını belirterek “Ti-
caret Odamızın başkanı ve yönetim kurulu 
üyeleri bu projeleri yürütmek için büyük 
bir çaba sarf ediyorlar. Yapılanları bölge 
milletvekili olarak yakınan izliyorum. Titiz 
bir şekilde, üzümlü dastarı dokur gibi ince 
ince çalışıyorlar. Bizler anamuhalefet par-
tisi milletvekilliğinin ötesinde değerli mil-
letvekili arkadaşlarımıza her türlü yardımı 
yapacağımızı söylüyorum. Gerekirse ilgili 
bakanlara birlikte gideriz. Ortak kamuo-
yu oluşturulması da bu meseleye bir ivme 
katacaktır. Gerekirse bu konuyu genel ku-
rulda da dile getiririz. Teşekkür de ederiz. 
Önemli olan bölgemize yatırımlar olsun. 
Kaya Köy’ün imar konusu çok önemli. Kaya 
Köyünde tedbir de alınsa her sene mantar 
gibi yeni binalar çıkıyor. Kaçak yapılaşma-

nın önlenmesi konusunda vekillerimizin 
yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” 
diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Al-
dan milletvekillerinin FTSO sayesinde ilk 
kez bir araya geldiğini belirterek “Seçildi-
ğimiz günden bu yana Muğla milletvekil-
leri olarak ilk defa bir araya geldik. Buna 
vesile oldukları için Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının başkan ve yöneticilerine 
teşekkür ederiz. Çevreye zarar vermediği 
sürece her türlü projenin elimizden geldiği 
kadar destekçisiyiz. Yeter ki çevre korun-
sun, çünkü Muğla’da tarım ve turizmin tek 
dostu sağlıklı bir çevre. Projelere dönersek 
burada daha çok iktidar partisi milletvekil-
lerine düşlen görev var. Bize de bir baskı 
gurubu oluşturma konusunda görev düşer 
ise seve seve yapacağımızı belirtmek isti-
yorum” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstün-
dağ özellikle üniversite projesinin çok 
önemli olduğunu belirterek “Projeler gü-
zel ve Fethiye için çok önemli projeler. Bu 
projelerle ilgili bizim üzerimize düşen ne 
varsa yapmaya hazırız. Bizi davet ettiğiniz 
ve bilgilendirdiğiniz için hepinize çok te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Er-
doğan kruvaziyer limanın üzerine gidil-
mesi gerektiğine dikkat çekerek  “Öncelik-
le bu akşamki organizasyon için teşekkür 
ediyorum. Biz de bundan sonra üzerimize 
düşen ne varsa, şimdiye kadar olduğu gibi 
yaparız. Projeler hepsi çok güzel. Fethiye 

Akif Arıcan

Nurettin Demir

Akın Üstündağ

Ömer Süha Aldan

Mehmet Erdoğan
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Güçbirliği Lobi Çalışmalarına BaşladıÜniversitesinin hayata geçmesi için mut-
laka Muğla Sıtkı Koçmam Üniversitesinin 
kaynakları arttırılmalı. Kruvaziyer liman 
yapımı üzerine gidilmesi gereken konu-
lardan biri. Bu proje sadece Fethiye’yi değil 
tüm Muğla’ya katkı sağlayacak. Ayda 5-10 
geminin gelmesi sadece Fethiye değil; Orta-
ca, Dalaman, Köyceğiz’in de şeklini şemalini 
değiştirir. Tanıtım büyük bir sorun, her bölge 
kendi tanıtımını kendisi yapıyor ama tam an-
lamıyla yapamıyor. Tüm Muğla’yı denizinden 
yaylasına kadar bir bütün olarak tanıtırsak 
çok daha başarılı oluruz. 

Öte yandan her şey yetişiyor ama ken-
di markamızı oluşturamamışız. Portakalı-
mız Finike markası altında satılıyor. Gelen 
turist balımızı, zeytinyağımızı tanımadan 
gidiyor. Limonumuzun üzerine Mersin, 
domatesimizin üzerine Antalya etiketi vu-
ruluyor. Tarımsal ürünlerimizin markasını 
oluşturmalıyız. “ dedi..

AKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer 
FTSO heyetine teşekkür ederek başladı-
ğı konuşmasında kruvaziyerden organize 
sanayi bölgesine kadar çeşitli konularda 
açıklamalarda bulundu. FTSO’nun dile ge-
tirdiği projelere destek vereceklerini be-
lirten Özyer “Babadağ Teleferik Projesini 
Odamız yürütüyor. Burada söylüyorum ne 
engeli varsa çözelim. Projeyi kazandıra-
lım. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan ötürü 
teşekkür ediyorum. Ticaret odası olarak 
Fethiye’mizde Fethiye’nin ihtiyaç duydu-
ğu kursları düzenlediler. Fethiye insanının 
daha fazla bilgi almasını sağladılar. Ben 
kendilerini bu konuda da tebrik ediyorum. 
Biz de risk alma yok. Bu nedenle projeler 
ilerlemiyor. Bu projelerden bir tek Fethiye 
üniversitesi para istiyor. Vali bey ile de gö-
rüştüm. Kruvaziyer liman için bir yatırım-
cı bulunursa o şekilde faaliyete geçecek. 
Karayollarının arazisi de ilave edilebilir. 
Kruvaziyer liman projesinin içine bir de 
yat limanı dâhil edildi. O şekilde daha ve-
rimli olunabilir diye düşünülüyor. Güzel 
bir bölgede yaşıyoruz. Bizim ülke insanı 
olarak bu konuda değişime ihtiyacımız var. 
Bir fabrika, bir organize sanayi bölgesi, bir 
tesis kamu yararı mıdır değil midir, buna 
karar vermek lazım. Tarımcılarımızın ve 
hayvancılarımızın ürettiği ürünler kobiler-
de işlenecek. 1999 da ilk vekil olduğumda 
sanayi bakanına gittim burada hiç orga-
nize sanayi bölgesi yok dedim. Muğla’ya 
organize sanayi mi olur dedi. Turizmde 
tüketilen ürünlerin işleneceği, hayvancılık 
ürünlerinin işleneceği bir organize sanayi 

olacak dedim. Ankara’dan bakıldığı zaman 
her yer Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi tu-
rizm bölgesi görülüyor ama öyle değil. Bir 
organize sanayi hayata geçirilmeliydi, ama 
ormanı aşmak bir türlü mümkün olmadı. 
Fethiye üniversitesinin oluşmasını takip 
ediyoruz. Rektörümüzün Fethiyeli olması 
büyük avantaj. Üniversitemiz şimdi Sağlık 
Bilimleri Meslek Yüksek Okulunu fakül-
teye çevirdi. Bununla birlikte Fethiye’de 
3 fakülte oluyor ve Fethiye Üniversitesi-
nin yolu açılıyor. Bu çalışmalar tamamla-
nınca Bakanlar Kuruluna götürülebiliriz. 
Fethiye’nin her tarafı orman ve fazla geliş-
me imkânı yok ama Seydikemer bu konuda 
şanslı. Belediye başkanımıza da söyledim. 
Ne kadar bölge varsa planlayalım. Bura-
da büyükşehire büyük görev düşüyor. Yat 
çekek Yeri ihtiyaç. Yat-Çekek yerinde tüm 
kararlar alınmış, imzalar atılmış ama bir 
takım kişiler karşı çıktığı için bekliyor. 
Bunu çözmemiz lazım, çözeceğiz. Orada 
bölge insanının da içinde bulunduğu geniş 
bir toplantı düzenleyip sorunu çözmeliyiz. 
Kaya Köyünün imarını da çözeceğiz. Bu ko-
nuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
çalışması sürüyor” diye konuştu.

AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk 
her türlü desteği vereceklerini belirterek 
“Bu toplantının Fethiye’de il Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü, belediyeler katılımı ile 
yapılırsa daha sonuç odaklı olacağını düşü-
nüyorum.  Biz konuyu doğru anlatıp doğru 
muhataplarla buluşabilirsek bu projelerin 
hepsini yapabiliriz ama sadece milletve-
killerinin işi değil. Bu süreçlerin yeterin-
ce takip edilmesi lazım. Ticaret Odamız 
kendi enerjisi ile bize de enerji veriyor. 
Fethiye’nin menfaatleri konusunda emek 
harcıyor. Teşekkür ediyorum” dedi.

Orman Genel Müd. Ydr. Ahmet İpek, 
müdürlük olarak her türlü yardıma hazır 
olduklarını belirterek “Babadağ teleferik 
projesinin bugün ne aşamada olduğunu 
öğrenmek için buraya geldik. Muğla’yı ta-
nımadan Fethiye’yi tanımadan bölge hak-
kında bir şey söylemek mümkün olmaz. 
Ormancılık açısından Muğla çok önemli 

bir şehir. Yüzde 60ların üzerinde orman 
varlığına sahip. Bu bizim için çok önem-
li. Ormancılar olarak odunculuktan çıkıp 
ekosistem ormancılığı gibi turizm sistem-
lerine geçmek istiyoruz. Muğla bu konuda 
önemli bir yer. Orman genel müdürlüğü 
olarak elimizden ne geliyor ise her türlü 
yardıma hazır olduğumuzu ifade etmek is-
tiyorum.” dedi.

FTSO İl Odası Gibi Çalışıyor

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş siya-
silerin hep projeyle gelinmesini istedikle-
rini hatırlatarak “Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, il odası gibi çalışan, önemli proje-
ler üreten birkaç ticaret odasından birisi. 
Daha önceki dönemde vekillerimiz bize fi-
zibilitesi yapılmış proje getirin, biz hayata 
geçirelim demişti. Bu projelerin fizibilitesi 
tamam ama 5 yıl içinde ihale yapılması çok 
zor bir şey. Fethiye Ticaret Sanayi Odası 
yöneticisi arkadaşların teleferik için beş 
yıldır uğraşıp neler yaşadıklarını ben bi-
liyorum. Bizde bürokrasi çok yavaş ve çe-
lişki çok fazla. Bunun faturası da bizlerde 
patlıyor. Bunların hepsi turizmi uçuracak 
projeler. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası-
nın hazırladığı projelerin hepsi alternatif 
turizme katkı verecek projeler. Başbakana, 
Cumhurbaşkanına ulaşıyoruz ama bürok-
rasi bir türlü işlemiyor. Muğla olarak, tu-
rizmin içinde olan biri olarak Hasan Özyer 
Beyin vekil olmasını şans olarak gördük. 
Bakan olması için uğraştık. Yapamadık. 
MUTSO olarak 2016 yılını markalaşma yılı 
ilan ettik. Türk Patnet Enstitüsü ile TOBB 
arasında bir ortaklık kurduracağız. Muğla 
olarak daha çok ürünümüzü tescilletmek 
için uğraşalım.” diye konuştu.

FTSO Başkanı Akif Arıcan katkı ve des-
tekleri için tüm konuklara teşekkür ettiği 
konuşmasında “Daha sık bir araya gelip 
konuları mütalaa etmek, sizleri bilgilen-
dirmek verimli olacak. Biz odalar olarak 
gönüllülük esasına dayalı çalışıyoruz. Bir 
şeylerin yapılması için vesile olmuş isek 
mutluluk duyarız. Hasan Özyer Beyin 
Fethiye iş camiasından geliyor olması da 
bizim için bir avantaj. Karadenizliler bir 
araya gelip işlerine sahip çıkıp o bölgenin 
gelişmesine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Biz 
bölgemizde bunu başaramıyoruz. İnşallah 
bugünkü ortam bundan sonraki süreçler 
bir araya gelmemize vesile olur. Muğla’nın 
her köşesinin gelişmesini istiyoruz. Bu-
günkü bulaşmaya katıldığınız için teşekkür 
ediyor, buluşmalarımızın bundan sonra da 
bu şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu sorunların çözümü 
amacıyla kamuoyu oluşturulması için 
çalışmalarına başladı. Platform üyeleri, 
çözümü için çalışma başlatılan sorun-
lar hakkında bilgi verip destek isten-
mesi amacıyla Fethiye Kaymakamı 
Ekrem Çalık ve Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı’yı ziyaret etti.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği 
Platformu üyesi meslek kuruluşunun tem-
silcileri, öncelikli sorunların çözümü için 
kamuoyu oluşturma çalışmalarına başladı. 
Platform üyeleri 1 Aralık 2015 tarihinde 
sırasıyla Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı ve Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık’ı 
ziyaret ederek üzerinde çalışılan konular 
hakkında bilgi vererek projelerin hayata 
geçmesi için destek istediler. Ziyaretlere 
Harita Mühendisleri Odası Başkanı Bi-
rol Güner, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Esnaf ve San-
atkârlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, 
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Yaşar Bildirici, Sabit ve Sey-
yar Pazarcılar Ve Manavlar Odası Başkanı 
Adem Hıra, Deniz Ticaret Odası Fethiye 
Şube Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Baro 
Temsilcisi Ali Bergamalı, Fethiye Ziraat 
Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Makine 
Mühendisleri Odasını Temsilen Ercan Boz-
er, Türsab Temsilcisi Salih Taşçı katıldı.

Harita Mühendisleri Odası Başkanı 
Bürol Güner, platformun üzerinde çalıştığı 
konular hakkında bilgi vererek “Platformun 
gündeminde öncelikli 3 konu var. Otogarın 
eski Çamköy haline taşınması. mevcut 
otogarın olduğu alana da TÜRSAB’ın 
Fethiye’ye kazandırmak istediği bir kongre 
merkezinin yapılmasını öneriyoruz. 
Değirmanbaşı’ndaki okullar bölgesinde 
yapılan spor alanına tribün ve soyunma 
odası yapılması yönünde taleplerimiz var” 
dedi. Güner, Kaya Köyünde imar çalışması 
yapıldığına dikkat çekerek “Burada nasıl 
bir çalışma yapıldığını bilmek ve müdahil 
olmak istiyoruz” ifadelerini kaydetti. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan, Kaya Köy’ün imarının 
olmamasının en çok köylüyü mağdur 
ettiğini söyledi. Kaya Köyünde aileler-
in ihtiyaçlarını karşılamak için inşaat 
yapamadığını bu nedenle de yerlerini 
sattığını söyleyen Arıcan, bu arazileri alan 
kişilerin de kaçak yapılaşmaya giderek 
Kaya Köyün doğasını bozduğunu ifade etti. 

Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı, platformun çalışmalarının kendi 
bakış açıları ile örtüştüğünü ifade ederek 
“Biz siziz; siz bizsiniz” diyerek platforma 
destek sözü verdi. 

Kaya Köyünün il özel idaresine bağlı 
olduğu dönemde 270’in üzerinde kaçak 

yapıl yapıldığını kaydeden 
Saatcı, Fethiye Belediye zabıta 
ekiplerinin yolda bekleyerek 
kaçak yapılaşmanın önüne 
geçmeye, Kaya Köyünün tarihi 
ve doğal dokusunu korumaya 
çalıştıklarını ifade etti. 

Platform üyeleri saat 
11.00’de Kaymakamlık toplantı 
salonunda Fethiye Kaymakamı 
Ekrem Çalık ile bir araya gel-
di. Ziyaretlerinden ötürü plat-
form üyelerine teşekkür eden 
Çalık, “Bu birliktelik Fethiye’nin 
sorunları için faydalı olacak. Bir 
araya gelmekten mutlaka güç 
doğacaktır ve konuların gündeme 
gelmesini, takibini sağlayacaktır. 
Çalışmalarınızda her türlü desteği 
vermeye hazırız” dedi. 

Kaymakam Ekrem Çalık ve Başkan Behçet Saatcı, 
dile getirilen sorunlara sorunların çözümü için sonu-
na kadar destek olacaklarını söylediler. 

Arıcan “Hepimiz Engelli adayıyız”
3 Aralık Dünya Engelliler 

Gününde Fethiye Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezini ziyaret eden 
Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık 
ve eşi Zeynep Çalık, FTSO Başkanı 
Akif Arıcan ile FTSO Genel Sekre-
teri Füsun şahin’in de aralarında 
bulunduğu davetliler,  öğrencile-
ri hazırladığı ürünleri beğeniyle 
karşıladılar. 

3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle Fethiye Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezini ziyaret eden Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık ve okulun kazan-
dırılmasında büyük emeği olan eşi Zeynep 
Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Do-
ğan, FTSO Başkanı Akif Arıcan, FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin ve okul müdürleri 
öğrencilerin çalışmaları inceleyerek oku-
lun faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Okul 
Aile Birliği tarafından hazırlanan yiyecek-
leri okulda servis eğitimi alan öğrenciler 
yaptı. Okulun kazandırılmasına destek 
veren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, yaptığı 
konuşmada her insanın engelli adayı oldu-
ğuna dikkat çekerek; “Hepimiz bir engelli 
adayıyız. Çocuklarımızı hayata, topluma 
kazandırmak için Fethiye Ticaret ve Sana-
yi Odası olarak elimizden geleni yapmaya 
hazırız. Gönül ister ki imkanlar daha çok 
olsun, daha fazla yardım edebilelim, des-
tek verebilelim. İnşallah Babadağ Teleferik 
Projesini gerçekleştirdiğimizde Odamızın 
kaynaklarını arttıracağız. Fethiye’de bu tür 
sosyal sorumluluk projelerine daha fazla 
katkıda bulunabileceğiz” diye konuştu.

Fethiyeli şefler, Fethiye Ticaret ve Sana-
yi Odasının da katkıları ile Makedonya’da 
Türk mutfağını tanıttı.

Makedonya hükümeti, ulusal ülke televizyonla-
rı ve sivil toplum kuruluşları tarafından organi-
ze edilen etkinliğe katılan Fethiyeli aşçılar İlçe-
mizi başarıyla temsil ettiler.  Fethiye’den Onur 
Arslan ve Fatih Yarbaşı tarafından hazırlanan 
açık büfe Türk yemekleri, katılımcı ülkelerin 
protokol üyelerine, iş adamlarına, acente yet-
kililerine, şefler ve yöneticilerine ikram edildi. 
Türk aşçıların yaptığı sunumlar organizasyona 
katılan televizyon kanallarından da ilgi gördü. 

Fethiyeli aşçılar Onur Arslan ve Fatih Yarbaşı, 
davet edildikleri üniversitelerin turizm bölüm-
lerine Türk yemekleri hakkında bilgi verdiler. 

Fethiyeli Aşçılar Makedonya’yı Fethetti

Hasan Özyer

Nihat Öztürk

Bülent Karakuş

Ahmet İpek
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Fethiye Travel Turkey İzmir’de Tanıtıldı
İzmir Fuarında Seydikemer ile bir-

likte aynı stantta yer alan İlçemiz, doğal 
güzelliklerinin yanında alternatif turizm 
ve sportif imkanlarıyla da tanıtıldı. 

31 ülkenin ve binin üzerinde katılımcı-
nın yer aldığı Travel Turkey İzmir Turizm Fu-
arına 10- 13 Aralık tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. Travel Turkey İzmir ve Uluslararası 
Gastronomi Turizmi Kongresi, Fuar İzmir’de 
aynı anda açıldı. Fuarın açılışına Turizm Ba-
kanı Mahir Ünal da katıldı.

Fuarda Fethiye ile Seydikemer’in tanı-
tımı; Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Beledi-
yesi, Seydikemer Belediyesi, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, TÜRSAB Batı Akdeniz BYK, Ölüdeniz 
Turizm Geliştirme Kooperatifi, FETOB ve Ça-
lış Turizm Tanıtma Derneğinin katkıları ile 
hazırlanan stantta yürütüldü. 

Fuarın ilk günü saat 15.00’de düzen-
lenen kokteyle Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık, Seydikemer Kaymakamı Muammer 
Köken, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve Meclis Başkanı Osman Çıralı, GEKA 
Genel Sekreteri Süleyman Alata, Cerondon 
Hollanda Tur Operatör Firması yetkilileri ve 
Fethiye’den turizmciler katıldı. 

Fethiye- Seydikemer standında da-
vetlilere dağıtılan mandalina, FTSO tarafın-

Fethiye’nin gelişmesinin önünde-
ki engellerin kaldırılması amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Fethiye Mes-
lek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, 
Büyükşehir Belediyesini ziyaret ede-
rek destek isteyecek.  Güçbirliği plat-
formunun gündeminde Otogarın eski 
Çamköy haline taşınması, Otogar bi-
nasının kongre merkezi olarak düzen-
lenmesi gibi konular yer alıyor. 

3 Aralık tarihinde FTSO’nun ev sahip-
liğinde yapılan Fethiye Meslek Kuruluşları 
Güç Birliği Platformu Aralık ayı toplantısında 
gündem maddelerinin yanında 1/1000’lik 
İmar Planı değişikliğinin getirdiği sorunlar, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ya-
yınlanan otopark yönetmeliği ile yazarkasa 
ve iş güvenliği eğitimi konuları yer aldı.

Toplantıya platformun dönem başkan-
lığını yürüten Harita Mühendisleri Odası 
Fethiye Temsilcisi Birol Güner, FTSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve Yardımcısı Gü-
nay Özütok, FTSO Mec-
lis Başkanı Osman Çıralı 
ve Yardımcısı Ali Çelik, 
Mimarlar Odası Fethiye 
Temsilcisi Hilal Polat,  İn-
şaat Mühendisleri Odası 
Fethiye Temsilcisi Levent 
Çimen, Fethiye SMMMO 

Başkanı Yaşar Bildirici, TÜRSAB adına Salih 
Taşçı, Fethiye Baro Temsilcisi Ali Bergamalı, 
Fethiye Şoförler Odası Başkanı Hayri Topçu 
katıldı.

Fethiye SMMMO Başkanı Yaşar Bildi-
rici, yazar kasaya geçilmesi ve elektronik 
tebligat konusunda bilgi verdi. İş güvenliği 
uygulamasının da 2016 itibarıyla tam ola-
rak başladığına dikkat çeken Yaşar Bildirici, 
işletmelerin gerekli işlemlerini yapmasını 
aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşı karşıya 
kalınabileceğini ifadem etti.

Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Hilal 
Polat ve İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi Levent Çimen, 2015 yılının ba-
şında değiştirilen 1/1000 ölçekli imar plan 
notları yayımlanmadan önce inşaat için an-
laşma yapan müteahhitlerin eski hükümlere 
göre anlaşma yaptığını ancak yeni yayımla-
nan imar plan notlarının buna izin vermedi-
ğini ifade ettiler. 

Güçbirliği Gündemini Muğla’ya Taşıyacak

dan yapılan adaçayı keseleri, Çalış Tanıtım 
Derneği’nin hazırladığı bileklikler, alternatif 
turizme ilişkin dokümanlar yoğun ilgi gördü.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, zor bir tu-
rizm sezonu olacağı öngörülen 2016 sezonu 
öncesinde turizm fuarlarının daha da önem 
kazandığını söyledi. Fethiye’nin deniz-kum-
güneş turizmi dışında da önemli bir spor 
ve kültür turizmi merkezi olduğunun altını 
çizen Arıcan, gelecek fuarlarda bu konulara 
ağırlık verilmesinin Fethiye turizmine artı 
değer katacağını söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Osman Çıralı da bu yıl Babadağ’dan 

yapılan atlayış sayılarındaki artışa dikkat çe-
kerek Fethiye’nin spor turizmi ile bölgesinde 
fark yaratacağını ifade etti.

Travel Turkey Turizm Fuarını için TÜR-
SAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy’a, Fuar 
İzmir gibi örnek bir fuar alanını İzmir’e ka-
zandırdığı için de İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür eden 
FTSO Yönetim Kurulu üyesi Selamettin Yıl-
maz, şu değerlendirmede bulundu: “Travel 
Turkey İzmir Akdeniz çanağı için önemli bir 
fuar. Kurulan işbirlikleri umut verici. 2016 
gibi şartların kolay olmadığı bir turizm se-
zonu öncesi tanıtım çok önemli. Aynı gayret 
İstanbul EMİTT fuarında da devam etmeli.”

FTSO Örnek Oluyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası bölgemiz-
de oda ve borsalara da örnek oluyor. TOBB Ak-
reditasyon sisteminde bulunan FTSO ile TOBB 
Akreditasyon Sistemine katılmak için başvuru-
da bulunan DTO Fethiye Şubesi arasında kıyas-
lama çalışması yapıldı.

FTSO, Türkiye genelindeki 365 Oda/Borsa 
arasında A kategorisinde bulunan 33 Oda/Bor-
sa içinde yer alıyor.

Kıyaslama çalışmaları, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin, Ak-
reditasyon Sorumlusu Deren Karasu, Fethiye 
DTO Şube Müdürü Bülent Telli, Kalite ve Mali 
İşler Sorumlusu Buket İnal, Kurumsal İletişim 
ve Proje Sorumlusu Zeki İzzet Çağman’dan olu-
şan ekip tarafından gerçekleştirildi. Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odasının Kalite Yönetim Sistemi 
Uygulamaları ile TOBB Akreditasyon Standardı 
gereklilikleri ve iyi uygulamaları hakkında bil-
gi paylaşımı yapıldı. Kıyaslama çalışmalarına 
2016 yılında da devam edeceği belirtildi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu üyeleri Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr.Osman Gürün’ü ziyaret etti. 
Ziyarette Fethiye otogarının eski Çamköy 
Haline taşınması, mevcut otogarın TÜRSAB 
tarafından Fethiye’de yapılması planlanan 
Kongre merkezine tahsis edilmesi, kruvazi-
yer liman, otopark yönetmeliği ve Kaya kö-
yünün imar planı görüşüldü.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ba-
kanı Dr.Osman Gürün’ü makamında ziyaret 
etti. Ziyarete Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Akif Arıcan, Harita Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Birol Güner, TÜR-
SAB adına Salih Taşçı, İnşaat Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, Fet-
hiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, 
Fethiye Şoförler Odası adına Murat Tümen, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gökhan 
Saygın Güngör ve Makine Mühendisleri 
Odası Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş katıldı.

Dönem Başkanı Birol Güner, platfor-
mun taleplerini Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün’e aktardı. Ziyarette 
dile getirilen sorunlara ait başlıklar şöyle;

-2017 yılında sözleşme süresi dolan 
Fethiye Otogarı işletmesi yerinin, sözleşme 
bitiminden sonra TÜRSAB tarafından ya-
pılması planlanan kongre merkezine tahsis 
edilmesi önerisi

-Devam eden Kaya köyün imar planı 
çalışması içinde Muğla Büyükşehir Beledi-
yesinin de yer alması isteği,

-Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yayımlanan otopark yönetmeliğinin 
Fethiye’de uygulanmasında yaşanan so-
runlar ve çözüm isteği

-Kruvaziyer liman yapılması ile 
Ölüdeniz’in arıtma sorunu

“Ticari rant peşinde değiliz”
Fethiye otogar alanını ticari bir rant 

olarak görmediklerini ifade eden Osman 
Gürün, “Otogarın yeni yeri konusunda 
aşağı yukarı karar vermiş durumdayız. 
Mevcut otogar alanının kamuya açık alan 
olarak kullanılmasını istiyoruz. 2017’den 
önce kongre merkezi için görüşme yapa-
biliriz. Yüklenen fonksiyon çok yararlı ola-
bilir ancak trafikte oluşacak yoğunluk da 
önemli. Bu tesislerin şehir merkezi dışın-
da, ulaşımı rahat yerlere taşınması lazım. 
Yaratacağı araç ve sirkülasyona göre yer 
temini yapmak lazım.” dedi.

Kaya köyü konusunda bakanlığın bü-
yükşehiri devre dışı bıraktığını söyleyen 
Osman Gürün, “Bakanlık bu konuda bizi 
devre dışı bırakıyor ama elimizden geleni 
yapıyoruz. Ortak itirazlarımızı yapıyoruz. 
Hukuki olarak öyle bir şey yapmışlar ki 
çevre bakanlığı istediği yerde istediği şekil-
de imar yapıyor. Takipteyiz” diye konuştu.

“En büyük zararı köylü görüyor”
Kaya köünde plansızlık nedeniyle ya-

şanan sorunları ifade eden FTSO Başkanı 

Akif Arıcan, plansızlıktan en büyük zararı 
köylünün gördüğünü söyledi. Kayaköy’in 
dokusunu koruyan bir imar planına ihti-
yaç olduğunu söyleyen Arıcan, “İmar pla-
nı Kayaköy’ün ihtiyacını karşılamalı. Biz 
Kayaköylü olarak Kayaköy’ün dokusunun 
bozulmasını istemiyoruz. Dokusuna uygun 
imar planı istiyoruz.” dedi.

Otopark yönetmeliğinin Fethiye’de 
uygulanmasında yaşanan sorunları dile ge-
tiren İMO Fethiye Temsilcisi Levent Çimen, 
“Otopark Fethiye için bir sorun. Bu yönet-
meliği madde madde incelediğimiz zaman 
Fethiye’ye uygulanamadığı görüşündeyiz. 
Tek talebimiz ilçe bazında bir değerlendir-
me olabilir mi?” dedi.

Fethiye İnşaat Mühendisleri Odasının 
talebinin değerlendirildiğini ifade eden 
Dr.Osman Gürün, “Onu çözebiliriz. Bütün 
Muğla için oraya öyle olsun burada böyle 
olsun deme şansımız yok. Talebinizi aldık. 

Şu an değerlendiriyoruz. Kimseyi sıkıntıya 
sokmadan çözmeye çalışıyoruz.” sözleri-
ni kaydetti. Fethiye kruvaziyer limanı için 
gösterilen alternatif alanların hiçbirinin 
tam anlamı ile sorunsuz olmadığını ifade 
eden Gürün, yapıcı olunması talimatını 
verdiğini söyledi. 

Osman Gürün, Ölüdeniz’in arıtma so-
runu hakkında büyükşehir belediyesinin 
devam eden çalışmalarına ilişkin bilgi ver-
di. Ölüdeniz’in kısa ve uzun vadeli iki çö-
züme ihtiyaç duyduğunu kaydeden Osman 
Gürün, “Ölüdeniz’deki arıtmanın yanına 
geçici paket arıtma koymak istiyoruz. Ora-
daki çözüm deşarj yeri de dahil olmak üze-
re uygun değil. Kısa ve uzun vadeli çözümü 
hazırlıyoruz. Finansmanları da çıkarttık. 
Japon kredisi de dahil hepsini konuşuyo-
ruz. Çünkü çok yüklü bir para; 1,5 milyon 
lira” diye konuştu.

Güçbirliği Çözüm İçin Muğla’da

Yeni Nesil Yazarkasaya 
Geçmeyen İşletmelere Ceza Geliyor

Yeni nesil yazarkasa uygulaması başladı. Maliye Bakanlığınca vergi kaçağının 
engellenmesi ve vergi gelirlerinin arttırılması amacıyla işletmelerin 01 Ocak 2016 
tarihinden itibaren yeni nesil yazarkasalara geçmesi zorunlu hale getirildi. Bu geçi-
şi sağlamayan mükellefler için cezalar kapıda. 330 lira ile 1300 lira arasında deği-
şen usulsüzlük cezaları var. 

Gelir İradesi Başkanlığından yapılan açıklamada “Uygulanması artık zorunlu 
olan, kayıtdışılığı engellemeye ve Ülkemizin vergi gelirlerine önemli katkısı olan 
yeni nesil yazarkasa kullanımı ile ilgili Başkanlığımız denetimlere başlayacaktır” 
denildi. 
  Zorunlu olan işletmeler                                  Zorunlu olmayan işletmeler

-Perakende faaliyetlerinde seyyar EFT-
POS cihazı kullananlar
-Lokantalar
-Dışarıdan gelen müşterilere de 
hizmet veren otel restoranları
-Seyyar pos cihazı kullanan eczaneler 
-Kapıda teslimatlı tahsilat yapan 
işyerleri
-Yol kenarı otopark hizmeti verenler
-Zorunluluk kapsamında olmayıp sey-
yar EFT-POS cihazı kullananlar

-Yazar kasa kullanma mecburiyeti 
olmayan toptan satıcılar
-Basit usule tabi mükellefler
-Diğer mükellefler
  Pompalarında özel nitelikli ödeme 
kaydedici cihaz kullanan akaryakıt 
istasyonları
  Yerleşik bir yerde otopark hizmeti 
veren işletmeler
  Yük ve yolcu taşıyan işletmeler
  Kargo firmaları
  Serbest meslek erbabı doktor ve 
avukatlar



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

FTSO Haberler


