
HARMANDAR:”BİNALARIN TEMELİ ATILIYOR.”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü  Prof Dr.Mansur Harmandar, Muğla Üniversitesi Fethiye 
İşletme Fakültesi ile ilgili çalışmaları yerinde görmek amacıyla geldiği İlçemizde, Fethiye Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret ederek, Üniversitenin yaptıracağı iki bloğun 
ihalesinin tamamlandığını, temelinin önümüzdeki hafta atılacağını söyledi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, olayı sevinçle karşılayarak, Fethiye İşletme Fakültesi 
binalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanacak olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.  

Muğla Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden seçilen Mansur Harmandar ayağının tozuyla, Fethiye İşletme 
Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları için yapılan çalışmaları incelemek için İlçemize geldi. Beraberinde Muğla 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Bayram Bozyiğit ve Fethiye İşletme Fakültesi Sekreteri Gürcan 
Kara ile FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret eden Mansur Harmandar, yapımını üstlendikleri 
iki bloğun ihalesinin tamamlandığını, kısa bir süre içinde temel atılarak inşaatının hızla tamamlanacağı 
müjdesini verdi.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile binaların yapımı gibi konularda görüş alış verişinde de 
bulunan Mansur Harmandar, iki bloğun yaklaşık 7 milyon 500 bin liraya mal edileceğini belirterek inşaatın da 
430 günde tamamlanacağını söyledi.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KÜLTÜR TURİZM GENÇLİK VE SPOR 

DAİRE BAŞKANINDAN ZİYARET
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Kültür 
Turizm Gençlik ve Spor Daire 
Başkanı Ali İnan, Spor Yöneti-
cisi Ali Yiğit Kocabıcak,Turizm 
ve Tanıtım Şubesinden Mürüv-
vet Erkurt ve Yüksel Topçu 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde 3 Haziran 2014 Salı 
günü gerçekleştirilen “Muğla İli 
Bölgesel İşgücü Yetkinliklerinin 
Arttırılması” çalıştayının rapo-
runu ve Temmuz ayında düzen-

lenecek ikinci çalıştaya davet etmek için Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ı 
24.06.2014 Salı günü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Ali İnan Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Muğla İli Bölge-
sel İşgücü Yetkinliklerinin Arttırılması” çalıştayı ile Muğla Büyükşehir sınırları içinde ticari faaliyet gösteren 
işletmelerin nitelikli, donanımlı ve kalıcı iş gücü ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini, bölgede kalifi-
ye eleman ihtiyaçlarının karşılanması konusunda işverenlere yardımcı olmak istediklerini söyledi. Bu proje 
kapsamında başvuran öğrencilere de staj ve iş imkânı sağlayacaklarını işe alımlardan sonra öğrencilere veri-
lecek eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanları bulunabileceklerini söylediler.

-HABERİN AYRINTILARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ.    www.fto.org.tr



HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Sağlık, İçişleri, Tarım, Gıda ve 

Hayvancılık Bakanlıkları tarafından, 
05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan Hijyen Yönetmeliği kapsamında, gıda 
üretimi ve perakende işyerlerinde işletmelerin 
sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları per-
sonelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitim 
almaları hükme bağlanmıştır. 

Bu kapsamda FTSO ve Fethiye Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 22 Haz-
iran 2014 tarihinde FTSO üye işyerleri ve üye 
işyeri çalışanlarına yönelik konaklama, yeme-
içme, gıda toptan ve perakende işyerleri ve 
kuaför, güzellik salonu meslek grupları için to-
plu Hijyen Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimlere 
toplam 207 kişi katılmıştır.

Söz konusu eğitimlerin, 05.07.2014 tari-
hine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim 

kurumlarına (Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi) başvurularak tamamlanması ve belgelendi-
rilmesi gerekmektedir. Hijyen Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde işletmelerin, sorumluluk alanları ile il-
gili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlamaları gerekmektedir. Bizzat 
çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Bu yönetmelik kapsamında, Bakanlıklar veya mahalli idareler tarafından yürütülecek denetimler ile 
05.07.2014 tarihinden sonra belgeli personel çalıştırılmadığı tespit edilen işletmelere 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu 282 nci maddesi kapsamında işlem yapılarak, 250-TL’den 1.000-TL’ye varan cezai işlem 
uygulanacaktır.

Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

               www.fto.org.tr



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

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



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE UĞRAŞAN 
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Tehlikeli malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması kapsamında 
hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliği"in 22.05.2014 tarih ve 

29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen, paketleyen, 
yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alınması gerek-
mektedir.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ EN ÇOK 
DOĞU ÜLKELERİNİ KORKUTUYOR

“Teknolojinin hızlı yükselişinin iş 
dünyasındaki etkileri” konulu 

çalışmada teknolojinin gelişmesinden doğu 
ülkelerindeki çalışanların daha çok kaygı 
duyduğu belirlendi. Kuzey ve Batı ülkeler-
inde teknolojinin iş dünyasında kolaylık 
sağlayacağı düşünülürken Hindistan başta ol-
mak üzere Japonya ve diğer doğu ülkelerinde 
çalışanlar işlerini kaybetmekten korkuyor.

    28 Haziran 2014 Dünya Gazetesi Haberi





ELDE KULLANILABİLEN X-RAY CİHAZI

Yasa dışı objelerin bulunması için kullanılan 
X-Ray cihazları genelde sabit olarak 

konumlandırılıyor. AS&E şirketi, MINI Z ismini 
verdiği yeni X-Ray cihazıyla tarama sürecini her nok-
taya taşımayı amaçlıyor. Z Backscatter adı verilen 
teknoloji sayesinde otomobillerin, uçakların ya da 
kişilerin taşıdıkları plastik silah, patlayıcı, ilaç ve organ-
ik materyal gibi zararlı objelerin taranması noktasında 
görev alan MINI Z, elde kullanılabiliyor olmasıyla dik-
kat çekiyor ve bu sayede her türlü noktada aktif olarak 
kullanılabilecek bir alternatif sunuyor.

         28 Haziran 2014 Dünya Gazetesi Haberi

KOBİ KREDİLERİ BİREYSELDEN DAHA HIZLI BÜYÜDÜ

Yılın başında açıklanan ‘tüketime fren’ tedbirleri 
KOBİ’lere yaradı. Bireysel kredilerin daha yavaş, 

kredi kartı alacaklarının ise küçüldüğü bir dönemde KOBİ 
kredileri artmaya devam ediyor. Bankacılar, yılın ikinci 6 
ayında ekonominin daha hareketli, kredi taleplerinin de 
daha yüksek olacağını düşünüyor. Bankalar için yeni reka-
bet alanı haline gelen KOBİ ve Esnaf Bankacılığında kam-
panyalar hareketlendi. 

Danışman Banka anlayışıyla 9 yıldan bu yana 
KOBİ’lerle başarı hikayeleri yazdıklarını anlatan Tur-
gut Boz, şöyle dedi; “Finansman desteğinin yanısıra 
Danışman Banka anlayışıyla büyüme için gerekli olan 

bilgiyi her kanaldan KOBİ’lere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bunun için bankacılık sektöründe KOBİ’lere 
yönelik ilk internet televizyonunu kurduk. Ekonomi, piyasa ve iş hayatının nabzını tutan haberleriyle yol gös-
teren TEB KOBİ TV, 6 bini aşkın video içeriğine, günlük 20 binlere, yıllık 4,5 milyona varan ziyaret sayılarına 
sahip. TEB KOBİ Akademi ile ülke çapında 20 binden fazla iş insanına ulaştık. 400’den fazla TEB KOBİ 
Danışmanı firmalarla bire bir görüşerek detaylı analizler hazırlıyor, büyüme haritalarını çıkararak alınması 
gereken aksiyonları ortaya koyuyor.

         30 Haziran 2014 Dünya Gazetesi Haberi


