
FETHİYE’NİN GELECEĞİ “İZMİR EKONOMİ”DE

Fethiyeli gençler Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol sayesinde yüzde 15 indirimli eğitim alacak.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, Fethiyeli gençler için bir araya gelerek protokol imzaladı. Protokol kapsamında 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin birinci derece yakınları, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitim 
ücretlerinde yıllık yüzde 15 indirim hakkı kazandı.

Fethiye’de gerçekleştirilen törene, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen’in yanı sıra Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhanettin Tuna katıldı. Prof. Dr. Oğuz Esen, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nin girişimci, yenilikçi gençler yetiştirdiğini belirterek, “Üniversitemiz, 2001 yılında İzmir 
Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kuruldu. İzmir İktisat Kongresi’nde tüccar kesiminin 
bulundukları kentlerde yükseköğretim kurumu kurması öngörülüyordu. Üniversitemiz, bu anlamda bir vasi-
yetin sonucudur. Tarihsel bir bağ var. İş âleminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişimci, yenilikçi, en az 2 
yabancı dili etkin şekilde kullanan nitelikli mezunlar yetiştiriyoruz. 14. yılımızda 8 bini aşkın mezunu, 7 bin 
500 öğrencisiyle seçkin yükseköğrenim kurumlarından biri haline geldik. Ege Bölgesi’nin İngilizce eğitimi 
veren tek vakıf üniversiteyiz” dedi.

Bu yıl tıp fakültesine ilk kez öğrenci alımının yapılacağını, eğitimin dilinin İngilizce olacağını kaydeden 
Prof. Dr. Esen, Güzelbahçe’deki yeni kampüs alanında da mühendislik alanında çalışmalar yapılacak lab-
oratuvarlar kurulacağını söyledi. Hedeflerinin Slikon Vadisi yaratmak olduğunu aktaran Prof. Dr. Esen, 
Fethiye’deki başarılı gençleri İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne beklediklerini vurguladı.

 Haberin detayları için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.fto.org.tr



GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU 2015 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu ocak ayının ilk toplantısını dönem başkanı Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir başkanlığında gerçekleştirdi.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Platformu 2015 yılının ilk toplantısını 8 Ocak 2015 Perşembe 
günü saat 16:00’da FTSO Meğri Salonunda yaptı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir’in dönem başkanlığında gerçekleşen toplantıya 
Fethiye’de bulunan meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda yurt dışı fuarlarına Fethiye’nin katılımı ele alındı. Toplantıda, her toplantıda Fethiye’nin 
fuarlarda daha iyi tanıtılması için neler yapılması gerektiğinin konuşulmasına karar verildi.

Toplantıda ele alınan konulardan biri de Fethiye’nin alt yapı sorunu oldu. bu konuda ne tür girişimlerde 
bulunulabileceği oldu.

Fethiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa ettirilen spor tesisi alanın da ele alındığı toplantıda 
bu bölgede Fethiye turizmine katkı sağlayacak hangi komplekslerin yapılabileceğinin belirlenmesi için İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürünü Şubat ayı toplantısına davet etme kararı aldı.

Toplantı görüşülen konularda çalışma yapılması ve bir sonraki toplantıda ele alınması kararıyla dağıldı.

Haberin detayları için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz. www.fto.org.tr



 MESLEKİ EĞİTİM TİYATRO İLE ANLATILACAK

MELİG Projesi kapsamında ortaokullarda sahnelenecek tiyatro oyunlarının ihalesi 7 Ocak 2015 
tarihinde yapıldı. Kapalı zarf usulüyle yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi. İhalenin sonucu komisyonun 
değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.

Ortaokullarda gösterimi yapılacak olan tiyatronun senaryolarının ve mali tekliflerinin değerlendirildiği 
ihalenin açılış oturumu 7 Ocak Çarşamba günü yapıldı. İhale toplantısı saat 10:00’da FTSO Meğri Salonunda 
gerçekleştirildi. İhaleye tiyatro organizasyonu hizmeti veren Fethiye’den 2, İstanbul’dan 1 firma olmak üzere 
toplam 3 firma teklif verdi. İhale toplantısına gözlemci olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan ve FTSO Hukuk Müşaviri Av.Ezgi Kullukçu, değerlendirme komitesi olarak Muğla 
Sıtkı Koçman Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Banu Ayten Akın, 
Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden  Pınar Özmen, FTSO Kurumsal İletişim Uzmanı Aybike Özer, 
MELİG Projesi Koordinatörü Meltem Şimşek ve Koordinatör Yardımcısı P.Gözde Ünsalan katıldı.

İhale sonucunda kabul edilen tiyatro oyunu MELİG Projesi kapsamında 2’si Fethiye 8’i Seydikemer 
olmak üzere 10 okulda oynanacak. Oyun, Mart-Nisan-Mayıs aylarında okullarda yapılacak mesleki tanıtım 
organizasyonları kapsamında sergilenecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Fethiye’de ki ara eleman ihtiyacının karşılanması ve Fethiye-
li gençlerin mesleki eğitim hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek Lisesi İş’inin Güvencesi 
projesi kapsamında sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgede kalan 10 tane ortaokulda tiyatro gösterileri 
düzenlenecek. Proje kapsamında yapılacak tiyatro gösterileri aracılığıyla öğrenci ve velilerin mesleki eğitim 
konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Haberin detayları için lütfen inernet sitemizi ziyaret ediniz. www.fto.org.tr



      TOBB 81 İLE 81 AKADEMİK DANIŞMAN GÖREVLENDİRİYOR
TOBB, 81 il için 81 akademik danışman görevlendiriyor. Küresel reka-
bette başarı için şehirlere öncelik verilmesi gerektiğini bildiren TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Yerel kalkınma fitilini ateşlememiz 
lazım. Şu an 70 ilimizin danışmanı var, 11 ilimiz yakında belirle-
necek” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ile 81 aka-
demik danışman görevlendiriyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
‘’Küresel rekabette başarı için şehirlerimize öncelik vermeliyiz. Yerel 
kalkınmanın fitilini tekrar ateşlememiz lazım. Şu an 70 ilimizin akade-
mik danışmanları belirlenmiş durumda. Danışmanlar, yerel kalkınma 
için projeler üretecekler’’ dedi.

TOBB, hem yerel kalkınmaya katkı sağlamak hem de üniversite-iş 
dünyası işbirliğini geliştirmek amacıyla 81 ile 81 akademik danışman 
projesini hayata geçiriyor. Türkiye’de 81 il ve 160 ilçedeki oda ve 

borsaların yerelde veri ve bilgi üreterek şehir ve bölge stratejisi oluşturma kapasitelerinin de geliştirilmesi 
hedefleniyor. Yerel değerlerimiz ve şehirlerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini vurgulayan Hisarcıkıoğlu, 
‘’Dünyanın yeni markaları artık ülkeler değil, şehirler. Rakamlar da bunu çok net ortaya koyuyor. 1950’de 
dünya genelinde nüfusu 1 milyonun üzerine olan şehir sayısı 77 idi. Bugün 436’ya çıktı. Bu şehirlerde ise to-
plamda 179 milyon insan yaşıyordu, şimdi 1.4 milyar insan yaşıyor. 2025’e geldiğimizde nüfusu 1 milyonun 
üzerinde olan şehir sayısı 616’ya çıkacak. Bu şehirlerin toplam nüfusu ise 2.1 milyara yaklaşacak. Müthiş bir 
rekabet. Geride kalan şehir kaybedecek. Kendini gösterenler yarının yıldız şehirleri olacak’’ dedi.

Akademisyenler yurtdışında eğitim almış ve vermiş

TOBB olarak yerel kalkınma anlayışına bugüne kadar hem maddi, hem de manevi destek verdiklerini be-
lirten Hisarcıklıoğlu, 81 ile 81 akademisyen projesi ile yerel kalkınma anlayışına çok daha farklı bir vizy-
on getireceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, ‘’Şu an 70 ilimizin akademik danışmanı belirlenmiş durumda. 
Bunlarından 53’ü de görevlerine başladı. 11 ilimizde ise akademik danışmanlar önümüzdeki günlerde belirle-
necek. Belirlenen danışmanların yüzde 45’i yurtdışında eğitim almış veya yurtdışında eğitim vermiş akade-
misyenler. 2015’te akademik danışmanlarımız ile yerel kalkınmaya oda ve borsalarımız çok daha fazla destek 
sağlayacak. Akademik danışmanlar, oda ve borsalarımızın kurumsal kapasitesine, yerel veri üretim kapasite 
inşasına da katkı verecekler. Yerel kalkınmada önemli bir kaldıraç olan illerdeki eğitim yatırımlarımız da de-
vam edecek. Şehrin ihtiyacına göre Anadolu, Fen, İmam- Hatip ve Meslek Lisesi yaptırıyoruz’’ diye konuştu.

Akademisyenler ne yapacak

Hisarcıklıoğlu, akademik danışmanların seçimindeki kriterlere de işaret ederek, şu bilgileri verdi: ‘’İllerimizde 
üniversitelerde görev yapan en iyi hocalarımızla çalışmayı hedefledik. Öncelik şartımız görev yapacağı ildeki 
üniversitede çalışması oldu. Çok iyi derecede İngilizce bilmeyi şart koştuk. Yurtdışında eğitim almış ya da 
akademisyen olarak çalışmış olanlara öncelik tanıdık. İldeki oda ve borsaların ortak önerisi olmasına dikkat 
ettik. Akademisyenlerden beklentimiz ise yerel kalkınmaya yönelik proje üretmeleri. Şehrin ekonomik ve so-
syal durumuyla ilgili araştırma yapmaları, şehrin potansiyelinin kullanılması için oda ve borsalarımızın AB 
hibe ve destekleme programlarına, kalkınma ajanslarına ve benzeri kuruluşlara yapacakları proje başvuruları 
için proje yazmaları ve takip etmelerini bekliyoruz. Şehirlerine ve bölgelerine daha fazla yatırım çekilmesi 
için yurtdışından veya il dışından gelen heyetlere kent ekonomisine ilişkin bilgi sunmalarını da istiyoruz.’’
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DON VE KAR BURSADA SERALARA VE ZEYTİNE BÜYÜK ZARAR VERDİ

Son 10 gündür süren soğuk hava ve kar yağışı, domateste ülkenin ihtiyacının yüzde 50’sini 
karşılayan Karacabey’de umut olurken, seracılıkla uğraşan Yenişehir ilçesinde ise çiftçiye ka-
bus yaşattı. Zeytin üretimi ile kalkınan Gemlik başta Orhangazi, Mudanya ve İznik ilçeler-
inde zeytin dalları kırıldı, mahsulün ilk incelemelerde yüzde 60’ı kayıp. Çiftçi kaybın yüzde 
100’e ulaşmasından endişe ediyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklığın eksi 12 dereceye 
kadar düştüğü Bursa’da, en çok zeytin, incir, nar ve marul gibi hassas meyve-sebzelerde zarar 
meydana geldiğini bildirdi.
Geçtiğimiz yaz aylarında çiçek yanığı nedeniyle Gemlik zeytini rekoltesinde yüzde 80 kayıp 
yaşandığını anlatan Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, “Sıcaklık eksi 12’lere kadar düştü. 
Zeytin donu yerse göz yanığı olur. En büyük korkumuz bu. Rekolte kaybının yüzde 100’e 
ulaşmasından endişeliyiz. Dal kırıkları da tarım sigortası kapsamına girmiyor” dedi.
Kış aylarını seracılıkla geçiren Yenişehirli çiftçinin ise büyük zarar gördüğünü belirten 
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “İlçede kalın kar tabakasının ağırlığına dayan-
amayan toplam 60 dönüm büyüklüğündeki seraların tavan kısımlarında çökmeler yaşandı. 
Yapılan incelemelerde 800 bin TL’lik maddi hasar oluştuğunu tahmin ediyoruz” dedi.
Ekim yapılan alan azaldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle çiftçinin tarlalara buğday ekemediğine de dikkat çeken Aktaş, il-
çede her yıl 180 bin dönüm alana ekim yapıldığını, bu yıl ekilen alanın 150 bin dönümde 
kaldığını bildirdi. Aktaş, ilçede sigorta yaptırmayan çiftçilerin de bulunduğunu sözlerine ekl-
edi.
Özellikle meyve üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan İnegöl’de çiftçiler, 
kırağı olaylarından korunmak ve mevsim geçişlerinde de üretime devam edebilmek için bu 
yıl örtü altı sera üretimine başlamıştı. Son bir yılda ilçede kurulu sera sayısını 2’den 50’ye yük-
selten köylü, 10 gündür yağan kar nedeniyle büyük zarar gördü. Soğan ve marul ekili yaklaşık 
30 dönüm üzerindeki 25 sera yıkıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zarar tespitlerin-
in yapılacağını ve gereken desteklerin verileceğini kaydetti. Karacabey Ziraat Odası Başkanı 
Hasan Karahasanoğlu ise, geçen yıl kuraklık nedeniyle yüzde 50 rekolte kaybı yaşadıklarını 
anımsatarak, “Karacabey’de bu dönemde pek fazla ekim yapılmıyor. Eğer ki kar yağışı mar-
ttan sonra olursa, işte o zaman domates ürünümüz ciddi zarar görür” dedi.
Karahasanoğlu, bu dönemde tarlada mısır ve buğday ürününün ekili olduğunu, onda da 
yüzde 30 civarında kayıp yaşayabileceklerini ifade ederek, “Kar, topraklarımıza bereket get-
irecek, daha fazla verim alacağız” şeklinde konuştu.
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https://www.facebook.com/fethiyetso
  https://twitter.com/ftso1901

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



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

GEKA YATIRIM UZMANI HER CUMA  
ÜYELERİMİZE  ODAMIZ BİNASINDA HİZMET  

VERMEKTEDİR.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr


