
      
    TOBB, SELİMİYE’Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU

Yap-işlet-devret modeliyle sınır kapılarını modernize etmek üzere TOBB ile 137 oda ve borsanın 
ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) Selimiye Cami’nin restorasyonu ve 
mimarlık öğrencilerinin desteklenmesi amacıyla 1 milyon lira nakit varlıkla vakıf kurdu. Resmi Gazete’de 
yayınlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanına göre kısa adı SİSEV olan Sinan ve Selimiye Camii Vakfı’nın 
yönetim kurulunda, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GTİ AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ile TOBB Başkanlık Danışmanı 
Erdoğan Özegen yer alıyor.

Mimarlık, tasarım, restorasyon eğitimi gören öğrencilere destek

Vakfın ilk amacı Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eseri olan Edirne Selimiye Camii ve müştemilatının 
korunmasına yönelik restorasyon, bakım, çevre düzenlemesi ve güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmesi 
olarak gösteriliyor. Vakfın bir diğer amacı ise Mimar Sinan’ın tanıtımı konusunda çalışmalar yapmak ve 
mimarlık, tasarım, restorasyon alanında eğitim gören öğrencilere destek vermek olarak sıralanıyor.
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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 Ekono-
mi 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 
vasiyetin 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. 



RÜZGAR ELEKTRİĞİNİ TÜKETECEK YER ARIYOR

Danimarka Elektrik Üretim Şirketleri Birliği (Dansk Energi), rüzgarın yüksek olduğu dönemlerde 
üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin nasıl tüketilebileceğini araştırmaya başladı. Enerji Günlüğü’nün haber-
ine göre, Danimarka 2014 yılında elektrik ihtiyacının rüzgardan karşılanması konusunda rekorlara imza 
attı. Danimarka Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2014 Ocak ayında ülke çapında kullanılan 
elektriğin yüzde 61.7’si rüzgardan üretildi. 2014 yılı ortalamasında ise Danimarka’da elektriğin yüzde 39.1’i 
rüzgar türbinlerinden elde edildi. Bu oranın dünya rekoru olduğu belirtildi. 2020 yılına kadar elektriğinin en az 
yüzde 50’sini rüzgardan sağlamayı hedefliyor. Danimarka Enerji Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, 
“Koyduğumuz hedefe çok erken ulaşmaya başladık. Bu şekilde çevreyi korumaya da yatırım yapmış oluyoruz. 
Aralık ve ocak aylarında rüzgarın fazla olması nedeniyle çok fazla elektrik üretildi. Elektrik şirketleri o kadar 
fazla elektrik ürettiler ki fazla elektriği ellerinden çıkarmak için para ödeyecek duruma geldiler.”

Dansk Energi, fazla üretilen elektriğin tüketilmesi için yeni yöntemler bulunması gerektiğine dik-
kat çekti. Dans Enerji Direktörü Lars Aagaard, elektrikli araç kullanımının çok yavaş ilerlediğini belirterek, 
“Elektrikli araç kullanımı, elektrikle konut ısıtma gibi konularda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Elektrik 
kullanımında ısıtma sorununu da rüzgar türbinleri ile çözdüğümüzde istediğimiz hedefe ulaşmış oluruz aksi 
takdirde üretim fazlası olur” dedi.



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

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



FTSO ÜYELERİNE İNDİRİMLİ 
İNGİLİZCE VE RUSÇA DİL KURSU

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üye işletmelere yabancı dil kurslarında %67 indirim imkânı sunuyor.

2009 yılından beri her yıl sonbahar ve kış dönemlerinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Ameri-
kan Kültür Derneği Dil Okulu iş birliği ile üye işletmelere yönelik düzenlenen indirimli dil kurslarından 
şimdiye kadar 345 kişi faydalandı.

İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenecek yabancı dil kursları Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
üye işverenlerin veya çalışanlarının yabancı dil bilgisi ihtiyacının karşılanması amacıyla bu yıl da 
gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Fethiye Temsilciliği’ne indirimli İngilizce-Rusça dillerinde 
yabancı dil kursu kayıtları başlamış olup dil kursları fiyatı üye işletmeler için %67 iskontolu uygulana-
caktır. Düzenlenecek kurs 100 kişi ile sınırlıdır. Kurslarda her işletme için 4 kişilik kontenjan bulun-
maktadır. İlgilenenler kayıt için Amerikan Kültür Derneği`nin 614 71 87 numaralı telefonlarından bilgi 
alabilirler. Kursa katılabilmek için gerekli evraklar; nüfus cüzdanı fotokopisi ve işletme çalışanları için 
maaş bordrosudur.

www.fto.org.tr



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


