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Muğla Odaları, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapı-
lan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Muğla Odaları adına 
konuşan temsilciler, turizm başta ol-
mak üzere tarım ve deniz turizmin-
de yaşanan düşüşler dile getirilerek 

bundan kurtulmak için çözüm öneri-
lerini sunarak hükümetten beklenti-
lerini açıkladılar. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, top-
lantının açılışında yaptığı konuşma-
da ülkemizde en önemli sorunların 
başında terörün geldiğini belirterek 

“Ülkemiz üzerinde oynanan kirli 
oyunların farkındayız ve bu oyunlara 
müsaade etmeyeceğiz. Bu sorunun 
çözümü birlik ve beraberlikten geç-
mektedir” dedi.

            Sayfa 6-7’de

Girişimci 
Adaylarından 

Teşekkür
Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-

sı tarafından organize edilen KOS-
GEB Girişimcilik Eğitimi sona erdi. 
Girişimci adayları, eğitim süresince 
sunulan hizmet ve gösterilen sıcak 
ilgi nedeniyle FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan ve Oda çalışan-
larına teşekkür ettiler.    

Sayfa 9’da

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca Avrupa’nı 
en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adalet Sa-
rayı personeline Yörük kültürünü anlatan Ramazan 
Kıvrak’ın yazdığı ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ kitabı, 
adaçayı kesesi ve tanıtım DVD’si hediye edildi. Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Başkan Yardımcısı Günay Özütok, ha-
zırlanan hediyeleri Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı 
Fethiyeli Fehmi Tosun’a teslim ettiler.

İş Dünyası Destek Bekliyor

Yörük Kültürü İstanbul 
Anadolu Adliye Sarayında

“Her Gününüz 
8 Mart Olsun”

Kadının toplumdaki gerçek yerini 
alması düşüncesinde olan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, bu sene de 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününde, farklı etkinliklere 
imza attı. FTSO Kadın Girişimciler Kuru-
lu üyeleri Yasemin Çınar, Münüre Uysal 
ve Çiğdem Fidan, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü etkinlikleri kapsamında 4 Mart 
Perşembe Günü Eşen Cezaevinde yatan 
kadın mahkumları, 8 Mart tarihinde ise 
yaptıkları işle, erkek işi algısını yıkan ka-
dınları ziyaret ederek destek oldular. 

Sayfa 11’de

Güç Birliği 
2. Yaşında

İkinci yaşını kutlayan Fethi-
ye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu, kurulduğu günden 
beri siyasetten uzak Fethiye’nin 
gelişmesinin önündeki sorunla-
rın çözümü için çaba sarf ediyor. 
Platform bir çok sorunu ilgili 
kurumlara ileterek çözümü için 
mesafe alınmasını sağladı.

Sayfa 3’de

Sayfa 10’da
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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.

 
www.fto.org.tr 

ve

                /fethiyetso

               /fethiyetso

adreslerinden de
ulaşabilirsiniz.

Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası
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Üye iş̇letme ve üye iş̇letme çalişan-
larinin geliş̇mesi ̇ amaciyla üyelerden 
gelen talep doğrultusunda güncel eği-
timler düzenleyen Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odasınca, ticari hayatta başarı-
nın yakalanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından organize edilen mart ve ni-
san ayındaki eğitimler şunlar;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hak-
kında düzenlenen seminer 15 Nisan 
2016 tarihinde Prof. Dr. Serkan Odaman 
tarafından verilecek.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 ta-
rihinde yürürlüğe girecek olması nedeniy-
le 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu uygulamaları ve iş hayatına yansımaları 
konularında bilgi verilecek olan genel katı-
lıma açık seminer yaklaşık 2 saat sürecek.

İlkyardımcı Eğitimi 19-20 Nisan 
2016 tarihleri arasında Muğla İl Sağlık Md. 
görevlilerince verilecek.

Genel katılıma açık olan, Sağlık Ba-
kanlığı İlkyardım Yönetmeliği kapsamında 
“Temel İlkyardım Eğitimi” Sertifika Prog-
ramı 2 günde 16 saat üzerinden gerçekleş-
tirilecek. 

İhracatta Hedef Pazarların Tespi-

ti Ve Müşteriye Ulaşım Yolları konu-
lu eğitim 7 Mayıs 2016 tarihinde BHL 
Danışmanlık’tan Hakan Akın tarafından 
verilecek. Genel katılıma açık olan eğitim 
bir gün 6 saat üzerinden verilecek.

Eğitimden konu başlıkları; İhracata 
Hazırlık ve İhracat Yönetimi, Pazar Araş-
tırması Aşamaları, Masa Başı Çalışma Kay-
nakları, Pazar Araştırma Çalışması- Ugula-
ma, Müşteriye Ulaşım Teknikleri.

Doğru ve Etkili Konuşma (Diksiyon) 
Eğitimi 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde 

İzgören Akademi’den Veysel Sami Berikan 
tarafından verilecek.

Genel katılıma açık olan eğitim günde 
6 saat üzerinden 2 gün gerçekleştirilecek. 
Hangi eğitim alınırsa alınsın, kiminle bir 
iletişim kurulmak istenirse istensin en 
önemli araç ‘konuşmadır’ kuşkusuz. 

Eğitim aşağıdaki sorulara cevap olacak;  
*İletişim Nedir?  *Dinleme Nedir? 
*Doğru Beden Duruşu Nasıl Olmalıdır?
*Doğru Solunum Yöntemi Nasıldır?
*Ses Kullanımında Dikkat Edilmesi Ge-

reken Noktalar ve Tınlatıcılar Nelerdir?

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birli-
ği Platformu’nun ikinci yılı, platform üyesi 
meslek kuruluşlarının yöneticilerinin ka-
tıldığı akşam yemeği ile kutlandı. 3 Mart 

2016 tarihinde Şat Restoran’da düzenlenen 
yemeğe İnşaat Mühendisleri Odası Fethiye 
Temsilcisi ve Platform Dönem Başkanı Le-
vent Çimen ve İnşaat Mühendisleri Odasın-

dan Gürcan Özkan, Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay 
Özütok, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Şaban Taşer, Fethiye Pazar-
cılar Odası Başkanı Adem Hıra ve Bayram 
Çed, TÜRSAB BYK Başkanı Sülayman Kaya 
ve Abdullah Koyuncu, Mimarlar Odası Fet-
hiye Temsilcisi Gökhan Güngör, Deniz Tica-
ret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Mehmet Eskici, Elektrik Mühendisleri 
Odası adına Sermet Ünel katıldı.

Platformun iki yılını değerlendirildi-
ği yemekte yeni dönem için öneriler de ele 
alındı. Yemekte konuşma yapan platform 
üyeleri Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Bir-
liği Platformunun siyasetten uzak yaptığı 
çalışmalarla taktir topladığını belirterek 
devlet kurumlarından da kabul gördüğün-
de birleştiler.

Dönem başkanı ve İMO Fethiye Tem-
silcisi Levent Çimen, platformun sekretar-
yasını yürüten FTSO çalışanlarına da ayrı-
ca teşekkür etti.

Güç Birliği 2. Yaşında

İkinci yaşını kutlayan Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, 
kurulduğu günden beri siyasetten uzak Fethiye’nin gelişmesinin önündeki 
sorunların çözümü için çaba sarf ediyor. Platform bir çok sorunu ilgili ku-
rumlara ileterek çözümü için mesafe alınmasını sağladı.

FTSO  Nisan Mayıs Haziran Ayı Eğitimleri

Eğitimler İlgiyle Karşılanıyor

İş yaşamındaki başarının kişisel 
gelişim ve eğitimden geçtiği düşün-
cesinde olan Fethiye Ticaret ve Sana-
yi Odasınca, üye işletmeler ile bölge 
halkına yönelik olarak düzenlenen 
eğitimler devam ediyor. Bu kapsam-
da Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj 
Eğitimine, Fethiyelilerin yanı sıra Ça-
meli Belediye Başkanı Cengiz Arslan 
ve belediye çalışanları da katıldı.

Bireylerin iş yaşamında ve kişisel ha-

yatından ilişkilerinizi iyi yönetebilmesi 
ve etkili bir görsel izlemin bırakabilmesi 
amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
ile İzgören Akademi işbirliğinde organize 
edilen Profesyonel Hayatta Kişisel İmaj 
Yönetimi eğitimi, 26 Mart 2016 tarihinde 
FTSO Likya Salonunda yapıldı. Eğitime 
Fethiye iş dünyasında yetkili, yönetici 
gibi pozisyonlarda çalışan kişilerin yanı 
sıra Çameli Belediye Başkanı Cengiz Ars-
lan ve proje ekibi de katıldı. 25 kişinin  
katıldığı eğitim, İzgören Akademi Eğit-
meni Zeynep Ertürk tarafından verildi.

İnşaatçılar MUTSO’da Toplandı

Muğlalı inşaatçılar 1/25000’lik 
Nazım İmar Planını görüştü.

30 Mart Çarşamba günü gerçek-
leştirilen Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası İnşaat Taahhüt sektörü 6. 
Meslek Komitesi grup toplantısına 
katılan Büyükşehir Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Daire Başkanı Ayşe 
Ünal, Nazım İmar Planı hakkında 
bilgi verdi.

Toplantı Muğla’nın yanında 
tüm ilçe ticaret odaları ile inşaat-
çılardan da ilgi gördü. Toplantıya 

Fethiye’den Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası 3 Nolu İnşaat Taahhhüt 
Meslek Komitesi Başkanı Özgür 
Gürol, komite üyeleri Durali Kes-
kin, Mehmet Sezgin, N.Metin Sevinç 
ve Ömer Yıldırım ile Çevre ve Şehir 
Plancısı Ercan Çınaroğlu katıldı

Açılış konuşmalarının ardından 
söz, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
Ayşe Ünal’a bırakıldı. Başkan Ayşe 
Ünal ve ekibi yaklaşık 3 saat sü-
ren toplantı boyunca, 1/25.000’lik 
Nazım İmar Planının kabul edilen 
son durumu ve detayları hakkında 
sunum gerçekleştirdiler. Ayşe Ünal, 
toplantının sonunda katılımcıların 
sorularını alarak, konuya ilişkin 
tüm merak edilen hususları cevap-
landırdı.

Yeterli sayıda işveren 
ve kursiyer talebi toplan-
ması halinde UMEM Bece-
ri’10 Projesi kapsamında 
mobilyacılık ve 3 boyutlu 
çizim kursu açılması plan-
lanıyor. Talepte bulunmak 
isteyen işveren ve kursi-
yerlerin meslek liseleri ve 
İŞKUR ile irtibata geçebile-
ceği belirtildi.

Fethiye UMEM Bece-
ri’10 Kurs Yönetimi 31 
Mart günü FTSO ev sa-
hipliğinde bir araya geldi. 
Toplantıya FTSO Genel 
Sekreteri Füsun Şahin, Şe-
fika Pekin Kız Teknik ve 
Mesleki Eğitim Lisesi Mü-
dürü Yıldız Özeren, Musta-
fa Kemal Teknik ve Meslek 
Lisesi Müdürü Baki Buru-
cu, Turizm Meslek Lisesi 
Müdür Sedat Dostabakan, 
İŞKUR Fethiye Hizmet 
Merkezi Müdür Vekili Aslı-
han Molkoç ve UMEM Be-
ceri’10 Projesi sorumlusu 

FTSO çalışanı Özge Ertürk 
Hakanoğlu katıldı.

Toplantıda UMEM Be-
ceri’10 Projesi kapsamın-
da açılan ve eğitim süreci 
devam eden eğitimler hak-
kında bilgi verildi. Mustafa 
Kemal Teknik ve Meslek Li-
sesi Müdürü Baki Burucu, 
tarafından Bilgisayar Des-
tekli Harita Çizim Kursu-
na başlayan 15 kursiyerin 
eğitimlerine devam ettiği; 
Şefika Pekin Kız Teknik ve 
Mesleki Eğitim Lisesi Mü-
dürü Yıldız Özeren tarafın-
dan da 14 kişi ile açılan kat 
hizmetleri kursunun 12 
kişi ile devam ettiği belir-
tildi. Toplantıda açılması 
planlanan yeni kurslar ele 
alındı. Daha önce açılması 
kararı alınan mobilya ve 3 
boyutlu çizim kursu için 
okullar tarafından iş yeri 
taleplerinin toplanması 
İŞKUR tarafından da kur-
siyer talebinin toplanması-
na karar verildi.

Umem’de Yeni Kurslar Yolda Başsavcı San, Arıcan’ı Ziyaret Etti

2015 yılında Fethiye Cumhu-
riyet Başsavcılığı görevine atanan 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli 
San, 2 Mart Çarşamba Günü Fethi-
ye Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ile görüştü. San tarafın-
dan Arıcan’a yapılan nezaket ziyare-
tinde Fethiye’nin sosyo-ekonomik 

durumu ve doğası konuşuldu. Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odasının ça-
lışmalarını takip ettiğini kaydeden 
Başsavcı Veli San, başarılı çalışma-
larından ötürü Akif Arıcan’ı tebrik 
etti. Fethiye’ye kısa sürede alıştığını 
belirten Veli San, Fethiye’de bulun-
maktan memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.
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Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu, Karaot’a yapılması 
planlanan Yat Çekek ve İmal Yeri Proje-
si hakkında bilgi almak için olağanüstü 
toplandı. Toplantı, mimarlar ve inşaat 
mühendisleri odası Fethiye Temsilciliği 
ile denizcilerden yoğun ilgi gördü.

Toplantıda, Kooperatif Başkanı Bü-
lent Taşan projenin bugüne kadar ya-
pılan çalışmaları ve gelinen nokta ko-
nusunda bilgiler verdi. Katılımcılar da 
proje hakkında sorularının yanında gö-
rüş ve çekincelerini dile getirdiler.

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformunca Karaot’a yapılması planlanan 
Yat Çekek ve İmal Yeri Projesi hakkında bilgi 
verilmesi amacıyla düzenlenen toplantı 18 
Mart Cuma Günü saat 15.30’da FTSO’nın ev 
sahipliğinde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Dönem Başkanı Levent Çimen platformun 
tek gündem maddesiyle toplandığını belir-
terek “Yat Çekek Yeri Yaptırma Kooperatifi 
konuyla ilgili sunum yapacak. Daha önceki 
toplantılarda Mimarlar Odası Fethiye Tem-
silciliği Yat Çekek Yerinin Karaot’a yapılması 
konusunda çekinceleri olduğunu dile getir-
mişti. Bizde proje neler yer alıyor, çevreye 
zarar verecek mi, bunları detaylı şekilde 
öğrenelim, ondan sonra herkes düşüncesini 
söylesin istedik. Şu andaki yerin de uygun 
olmadığı her fırsatta dile getiriliyor. Plat-
form toplantılarımızda yat çekek yerinin 
Fethiye için ihtiyaç olduğunda hemfikir ol-
duk” dedi.

Kooperatif Başkanı Bülent Taşan Yat 
Çekek ve İmal Yeri Projesi hakkında bugü-
ne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Konuşmasına mevcut yat çekek yeri-
nin olumsuzluğuyla başlayan Bülent Taşan, 
Karaot’a yapılması planlanan proje konu-
sunda detaylı bilgi verdi. Devlet kurumları-
nın Göcek’ten Fethiye’ye kadar 13 bölgede 
araştırma yaptığını, aralarında Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kurulu Başkanı olan rah-
metli Oktay Ekinci’nin de bulunduğu 13 ku-
rumun görüşüyle Yat Çekek Yerinin Karaot’a 
yapılması kararının çıktıüını hatırlatan Ta-
şan, Proje yapıldığında hiçbir şekilde çevre 
kirliliği yaşanmayacağını dile getirdi. 

Baro Temsilcisi Bora Sarıca Karaot’a 
çekek yeri yapılmasına karşı açılan davanın 
ÇED lehine değil de usulden bozulduğunu 
hatırlatarak ekolojik olarak bölgenin uygun 
olmadığını söyledi. 

DTO Fethiye Şubesi Meclis Başkanı 
Murat Öner, katılımcılara teşekkür ederek 
“Mevcut alan uygun değil, can ve mal güven-
liği yok.  Körfezi her geçen gün kirletmeye 
devam ediyor. Biz mesleğimizi yapabilmek 
için bir yer istiyoruz. Bizde sizin gibi çocuk-
larımıza daha iyi bir Fethiye bırakmak için 
çalışıyoruz. Projenin önünü kapatmak yeri-

ne daha iyi bir proje yapmamız için destek 
olun” diye konuştu. 

Toplantıda, Mimarlar Odası Fethiye 

Temsilciliği üyelerinin detaylı inceleyebil-
meleri için projenin mimarlar odasına ulaş-
tırılması kararı alındı. 

Karaot Projesi Anlatıldı

TOBB Sigorta Acenteleri İcra 
Komitesi (SAİK), Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası üyesi sigorta acentesi 
yetkilileri ile bir araya geldi. Top-
lantıda yönetmelikteki değişiklikler 
ve sektörün sorunları görüşüldü.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) 
Yönetimi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
(FTSO) Meclis Toplantı Salonunda düzen-
lenen toplantıda Sigorta Acenteleri Yönet-
meliğindeki değişiklikler hakkında bilgi 
verdi.. 18 Mart Perşembe günü, FTSO’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 
SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Özer tarafından sigor-
ta acentelerini ilgilendiren mevzuata ve 
acentelerin sorunlarına ilişkin sunumlar 
yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arı-
can, sigortacılığın ülkemizde özellikle son 
yıllarda yaşanan birçok kaza ve felaketler 
nedeniyle önemi daha iyi anlaşılan bir sek-
tör haline geldiğini belirterek “Sigortacılık 
mevzuatı sektörün bel kemiği olarak gör-
düğüm başta acenteler olmak üzere tüm 
sektör aktörlerine umut vermiştir. Ancak  
geride bıraktığımız son 1 yıl içerisinde 
özellikle trafik sigortalarındaki yüksek 
prim uygulaması tüketiciler ve acenteler 
açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur”.
“Acentelere vönem veriyoruz”

“İlçemizde acente adı altında faaliyet 
gösteren ve her biri KOBİ olmaları ne-
deniyle şahsımın ve odamızın çok önem 
verdiği acentelerin sektörel sıkıntılarını 
aşmak üzere çeşitli toplantılar yaptık. Ül-
kemiz ekonomisinde gerek reel sektörde 
gerekse de sigortacılık gibi finans sektö-
ründe yaşanan tüm zorlukların üstesinden 
yine kendi iç dinamiklerimizle çıkabiliriz. 
Bunun da en önemli  koşulu bugün oldu-
ğu gibi bizzat sorunları birinci ağızlardan 
dinleyip çözümüne yönelik çalışmalar yap-
maktan geçer. Bu toplantının düzenlenme-
si konusunda çok gayret eden, emeği geçen 
Sigorta Acentesi İl delegesi arkadaşım Ha-
lit Saraç’a hepinizin huzurunda özel olarak 

teşekkür eder, katılımlarınızdan dolayı  
şükranlarımı sunarım.” diye konuştu.

SAİK Başkan Yardımcı Süleyman Özer 
konuşmasında sigorta  acenteleri yönet-
meliğindeki son değişikliklere değinerek 

‘Önceki yıllarda işleyişler nasıldı, değişik-
liklerle gelen işleyiş nasıl?’ sorularını kar-
şılaştırmalı olarak yanıtladı.

Bir personelin birden fazla acentede 
çalışması kolaylığının kalktığını ifade eden 
Özer, yönetmelikteki bu düzenlemeden 
sonra bir mekanda birden fazla acentenin 
çalışamayacağını ifade etti. Özer, bildi-
rimlerin ticaret odalarına yapılacağını ve 
onaylama işleminin de TOBB tarafından 
yapılacağını ifade etti.

SAİK Başkanı Hüseyin Kasap, İcra 
Komitesinin görevlerine değindi. Başkan 
Kasap, göreve geldikleri günden bugüne 
gerçekleştirdikleri çalışma ve getirdikleri 
yeniliklere ilişkin olarak da sektör temsil-
cilerine bilgi verdi.

Sigortacılara Yeni Düzenlemeler Anlatıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumunca Yayımlanan 
Mesleklerde Belgesiz İşçi Çalıştırılamayacak

Mesleki Yeterlilik Kanununa göre 
Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımla-
nan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğler-
de belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım 
tarihinden itibaren on iki ay sonra, Ka-
nunda düzenlenen esaslara göre meslekî 
yeterlilik belgesine sahip olmayan kişi-
ler çalıştırılamayacak.

Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Ku-
rumunca geçen yıl yayımlanan ve belge-
siz işçi çalıştırılamayacak olan tehlikeli 
ve çok tehlikeli meslekler şunlar; Ahşap 
Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva 
Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, 
Bacacı, Betonarme Demircisi, Betoncu, 
Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcı-
sı, Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Per-
soneli, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, 
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Ser-
vis Personeli, Doğal Gaz İşletme Bakım 
Operatörü, Doğal Gaz Polietilen Boru 
Kaynakçısı, Duvarcı, Endüstriyel Boru 
Montajcısı, Hidrolik Pnömatikçi, Isı Ya-
lıtımcısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat 
Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele 
Kurulum Elemanı, Kaynak Operatörü, 
Makine Bakımcı, Otomotiv Elektrome-
kanikçisi, Otomotiv Mekanikçisi, Otomo-
tiv Montajcısı, Otomotiv Sac ve Gövde 
Kaynakçısı, Panel Kalıpçı, Plastik Kay-
nakçısı, Seramik Karo Kaplamacısı, Ses 
Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, Tünel 
Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı.

24 Mart 2016 Tarihinde yayımla-
nan ve 25 Mart 2017 tarihinde belgesiz 
işçi çalıştırılamayacak meslekler şunlar; 
Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör 
Montajcısı, CNC Programcısı, Metal Sac 
İşlemeci.

Konuyla ilgili olarak yapılan açık-
lamada şu bilgilere yer verildi;”Belge 
Alma Süreci; Sınav ve belgelendirme 
sürecinin tamamı yetkilendirilmiş bel-
gelendirme kuruluşlarınca yürütülmek-
tedir. Bireyler sınav başvurularını belge 
almak istedikleri ulusal yeterliliklerde 
akredite olmuş ve MYK tarafından yet-
kilendirilmiş belgelendirme kurum/
kuruluşlarına ve ilçemizde konuyla ilgi-
li kurum olan Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası’na yapabilecek.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen 
teorik ve performansa dayalı sınavlarda 
başarılı olan adaylara, MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde 
taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Ye-
terlilik Kimlik Kartı düzenlenecektir.

İstisnalar; 5/6/1986 tarihli ve 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa 
göre ustalık belgesi almış olanlar ile 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî 
ve teknik eğitim okullarından ve üniver-
sitelerin meslekî ve teknik eğitim veren 
okul ve bölümlerinden mezun olup, dip-
lomalarında veya ustalık belgelerinde 
belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştı-
rılanlar için birinci fıkradaki belge şartı 
aranmıyor.

Cezai Yaptırımlar; Belge zorunlulu-
ğuna ilişkin denetimler iş müfettişlerin-
ce yapılıyor. Tebliğ hükümlerine aykırı 
davranan işveren veya işveren vekilleri-
ne Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tara-
fından her bir çalışan için beş yüz Türk 
lirası idari para cezası verilecek ve veri-
len idari para cezaları tebligattan itiba-
ren bir ay içinde ödenecek.”

Otelcilikte Davranış Standartları Geliş-
tirme Projesi, Yönetici eğitimleri ile de-
vam ediyor. Otel yöneticilerinin ardın-
dan otel çalışanlarına eğitim verilecek.

FTSO üyesi olan otellerin hizmet kali-
tesinin yükseltilmesi ve aynı zamanda 
Fethiye’nin rekabet halinde olduğu di-
ğer turizm bölgeler arasında bir adım 
öne geçmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla organize edilen ‘Otelcilikte Davra-
nış Standartları Geliştirme Projesi” 24-
25 Şubat tarihlerinde başlamıştı.
Proje çalışmalarında ilk olarak, Proje-
ye katılan 10 otelin yöneticileri ile bire 
bir görüşmeler yapılarak her otele özgü 
“Davranış Standartları”nın oluşturul-
ması ve otel çalışanlarına verilecek eği-
timlerin içeriğinin belirlenmesi amacıy-
la proje analiz çalışması yapıldı.
Konaklama sektörüne yönelik olarak 
gerçekleşen Davranış Standartları Ge-
liştirme Projesi eğitimleri, “Vizyoner Li-
derlik ve Yönetim Eğitimi”,  “Otelcilikte 
Yöneticinin Etkin İletişimi Eğitimleri”,  
“Koçluk Becerileri” ve “İşe Transfer Pla-
nı Oryantasyon Eğitimi” ile devam etti. 

Eğitimlerde projede yer alan 10 otelin 
yöneticilerine yazılı, sözlü ve görsel an-
latımların yanı sıra uygulamalı eğitim-
ler verildi. Toplam 9 gün süren eğitim-
ler yönetici eğitimlerinden sonra diğer 
departman çalışanlarına verilecek olan 
Otelcilikte 5 Yıldızlı İletişim” ve “Misafir 
Memnuniyeti” eğitimleri ile tamamla-
nacak.
Bu proje ile Konaklama Sektöründe-
ki FTSO üyelerinin misafirlerine sun-
dukları hizmet kalitesinin artırılması, 
memnuniyeti sağlanan misafirlerin tek-
rar aynı oteli tercih etmesi olasılığının 
artması ve otellerin elinde uzun süre 
kullanacakları hizmet sunumunda he-
deflenen ‘Davranış Standartları’ ile ilgili 
yazılı bir doküman olması hedeflendi. 
Projenin uzun vadeli hedefleri arasın-
da ise Fethiye bölgesindeki konaklama 
işletmelerinde misafire sunulan hizmet 
kalitesine yansıyacak toplam ve bütün-
sel bir artışın olması ve Fethiye’de aldı-
ğı hizmetten memnun kalan misafirle-
rin tekrar bölgeyi tercih etmesini ya da 
çevresine önermesi yer alıyor.

Davranış Standartları 
Geliştirme Projesi Sürüyor



6                                                                       01 Nisan - 01 Mayıs 2016                                                                                                                                                                                                             FTSO Haberler                                                                                   7

Muğla Odalarının 27. Ortak Toplantısı Fet-
hiye Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde 
yapıldı. 19 Mart Cumartesi Günü Saat 13.30’da 
başlayan toplantı milletvekilleri ile Dairelerin İl 
ve İlçe Müdürleri ile işadamlarından yoğun ilgi 
gördü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan kitapçık haline getirilen sorun ve çözüm 
önerileri başta milletvekilleri olmak üzere tüm 
davetlilerce beğeniyle karşılandı.

Toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, AKP 
Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla Mil-
letvekilleri Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ, 
MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Fethi-
ye Kaymakamı Ekrem Çalık, Seydikemer Kayma-
kamı Muammer Köken, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan, MİTSO Başkanı Reşit Özer, 
Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan Gökmen, 
Bodrum DTO Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, 
BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, DTO 
Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, DTO Marma-
ris Şube Başkanı Danışmanı Ercan Güneştutar, 
Muğla Büyükşehir Belediye Temsilcisi Hüseyin 
Ünsal, CHP Fethiye İlçe Başkanı Özgür Kullukçu 
İl ve ilçe Daire Müdürleri ile Fethiye, Marmaris, 
Bodrum ve Muğla’dan çok sayıda işadamı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sıyla başlayan toplantıda FTSO Meclis Başkanı 
Osman Çıralı sözlerine İstanbul’da ve Ankara’da 
meydana gelen terör olaylarını kınayarak başla-
dı. Konuşmasında Babadağ Teleferik Projesine 
değinen Çıralı, bu projeyi Fethiye’ye kazandır-
mak istediklerini vurguladı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan terör olaylarını 
kınayarak başladığı konuşmasında sözlerini 
şöyle sürdürdü, “13 Mart 2016 tarihinde Anka-
ra ve dün İstanbul’da masum ve sivil insanlara 
yönelen vahşi terör eylemini şiddetle kınıyor, 
ölenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşları-
mıza ise acil şifalar diliyorum.”
“En büyük sorun terördür”

“Maalesef bugün Türkiye’nin ve Muğla’nın 
en büyük sorunu terör ve Ortadoğu’da yaşanan 
savaşın yol açtığı sorunlardır. Ülkemiz 35 yıl-
dır terörle mücadele ediyor. Geçmişte dağlarda 

askerimizi hedef alan terör bugün şehirlerdeki 
sivil, masum vatandaşlarımızı hedef alıyor.  Gü-
venliğin ve huzurun sağlanması öncelikli talebi-
mizdir. Can güvenliğimiz yoksa düşünce ve ifade 
özgürlüğümüz de yoktur. Can güvenliğimiz yok-
sa din ve vicdan özgürlüğümüz de yoktur. Esnaf, 
işçi, köylü, memur  yoktur. Böyle bir ortamda 
yatırımcı da yoktur istihdam da yoktur.”
“Oyuna gelmeyeceğiz”

“Yüz yıl önce bizi sömürgeleştirmek isteyen 
küresel sermaye bugün aynı amaca başka bir 
yöntemle ulaşmak istemektedir. Türk milleti 
olarak ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların 
farkındayız ve bu oyunlara müsaade etmeyece-
ğiz. Terörün Muğla ekonomisine yansımalarına 
baktığımızda, terörden en çok etkilenen sektör, 
turizm sektörü olmuştur. Rezervasyonlar geçen 
yıla göre yüzde 40 daha azalmıştır. Rusya ile 
yaşadığımız siyasi krizin Fethiye özelindeki en 
ciddi etkisi tarım sektöründe olmuştur. Fethiye 
ekonomisinin bel kemiği olan tarımda bu kriz 
yine üreticimizi ve köylümüzü olumsuz etkile-
miştir. İhracatta lojistik maliyetlerimizi artır-
mıştır”.  
“Bürokratik engeller kaldırılsın”

“Fethiye’nin en önemli projeleri olan Ba-
badağ teleferik projesi, kurvaziyer liman ve yat 
çekek yeri projesinde devletten hiçbir maddi 
katkı istemiyoruz. Bu üç proje özel sektör eliy-
le yürütülecek projelerdir. Dileğimiz bunların 
önündeki bürokratik engellerin bir an önce kal-
dırılmasıdır”.  
“Başladığımız işi bitirmeliyiz”

“Fethiyeliler olarak Fethiye Üniversite-si’nin 
ilk adımı olan işletme fakültesinin yapımında 
bazı adımlar attık. Bu konuda rektörümüz Prof. 
Dr. Mansur Harmadar’a,  dekanımız Prof. Dr. Er-
doğan Gavcar’a, bir bloğun yapımını üstlenen 
Belediye Başkanımız Sayın Behçet Saatcı’ya 
hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. 
İşletme Fakültesi’nin B Blok inşaatını odamızın 
önderliğinde kurduğumuz dernek ile yarıya ka-
dar getirdik. Bu bloğun tamamlanmasında biz 
Fethiyeli tüccarlar  ve esnaflar olarak daha faz-
la gayret etmeliyiz,  uzun vadeli düşünmeliyiz. 

Bize yakışan başladığımız işi bitirmektir.”
Konuşmaların ardından Muğla Odalarının 

temsilcileri hazırlanan sorunları ve çözüm öne-
rilerini sundular.
“Siyaseti bırakıp birlik içinde çalışmalıyız”

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, konuşma-
sında yaşanan terör olayları nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşandığını belirterek tüm kesimlerin 
sorunları aşmak için siyaseti bırakıp birlik için-
de çalışması gerektiğine dikkat çekti. Karakuş 
Bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünlerin ta-
nımlanması, ürüne katma değer sağlanması 
ve yasal olarak korunması konusunda çalışma 
başlatıldığını belirterek MUTSO’nun Muğla 
saraylısı, Muğla bademi, Muğla köftesi, Muğla 
tarhanası ve Muğla beyazı olarak adlandırılan 
mermer için başvuruda bulunacağını söyledi. 
Karakuş, MUTSO ev sahipliğinde YÜCİTA işbir-
liği ile 14/17 nisan 2016 tarihinde uluslararası 
coğrafi işaret sempozyumuna tüm katılımcıları 
davet etti.
“Tarıma da teşvik verilmeli”

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hasan Gök-
men tarımsal konularda dile getirdiği sorunla-
rın başında daralan pazar olanaklarının geniş-
letilmesi için yeni pazar arayışları oluşturdu. 
Turizmde yaşanan daralmanın tarımı da etki-
leyeceğini belirten Gökmen turizme verilen teş-
viklerin tarıma da uygulanmasını istedi.
“Sınav takvimi sezona göre düzenlenmeli”

BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, 
yaşanan terör olaylarının turizmi ciddi sıkıntı 
içine soktuğunu belirterek “Bu durumda kimse-
ye gel burada tatil yap diyemeyiz” diye konuştu.

Eyinç çözüm önerilerini şöyle sıraladı; Eği-
tim ve sınav takvimi turizm sezonuna göre plan-
lanmalı, Belediye belgeli tesisler de bakanlık 
belgeli tesislere verilen teşviklerden yararlan-
malı. Kamu çalışanlarına faizsiz turizm kredisi 
verilmeli.
“Turizm eylem planı revize edilmeli”

FTSO Başkanı Akif Arıcan konuşmasında 
turizm eylem planının revize edilmesi gerektiği-
ni belirterek terör olayları ve buna bağlı olarak 
zedelenen güvenlik algısının arttırılması için ta-

nıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini 
dile getirdi.

Turizm kadar büyük ve orta ölçekli üretici-
lere hibe desteği ve teminatlı tarım kredisi ve-
rilmesi konusundaki teşviklerin arttırılması ge-
rektiğini dile getiren Arıcan, İhracatta tır başına 
artan 5- 6 bin dolarlık maliyetinin düşürülmesi, 
ihracatta kargo uçaklarının kullanılması ve bu 
uçaklara turizmde uygulanan sefer başına mad-
di destek sağlanması gerektiğini söyledi.
“Kaliteli Zeytinyağına Fazla Prim Verilmeli”

MİTSO Başkanı Reşit Özer, zeytin ve zey-
tinyağının desteklenmesi gerektiğini belirterek 
kaliteli zeytinyağına daha fazla prim ödenmesi 
gerektiğini dile getirdi. Özer Zeytinyağı fabrika-
larının kısa süreli çalıştığını belirterek, “Zeytin-
yağı fabrikalarında çalışan gıda mühendisi veya 
ziraat mühendisi bulundurma zorunluluğu es-
netilsin” dedi. Özer, Kültür balıkçılığının destek-
lenmesini tarla balıkçılarının ÖTV’siz mazottan 
faydalanmasınıda istedi.
“Mavi Tur ülkemizin markasıdır”

Bodrum DTO Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz 
AB zirvesinde alınan kararla Suriyeli mültecile-
rin Türkiye’ye gönderileceğini belirterek deniz 
kapılarında mülteciler ile tatilcilerin aynı or-
tamda bulunmalarının yanlışlığına dikkat çek-
ti. Turizm adına kıyıların talan edildiğini örnek 
fotoğraflarla anlatan Yılmaz, bunun önüne geçil-
mesini istedi. Yılmaz, kıyılar olmazsa bu bölgeye 
kimsenin gelmeyeceğini söyledi.
“Kamburlarımızı alın”

DTO Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan tu-
rizm teşvik paketinin açıklandığını ancak deniz-
ciler için her hangi bir madenin bulunmadığını 
belirterek “Kamburlarımızı alsınlar başka bir 
şey istemiyoruz. Ayrıca otellerde konaklayan-
lardan yüzde 8 KDV alınmasına karşı yatta ka-
lanlardan yüzde 18 KDV alınıyor. Aynı seviyeye 
çekilmesi gerekiyor. 3-5 Milyon dolarlı tekneler 
imal ediyoruz bunu ticari olarak kullanıyoruz 
ama ÖTV ödüyoruz. Ayrıca yat çekek yerimiz 
yok, bunun için destek istiyoruz” diye konuştu.
“Deniz turizm işletmeleri desteklenmeli”

DTO Marmaris Şube Başkanı Danışmanı 
Ercan Güneştutar bu sene deniz turizminde dü-
şüş beklendiğini belirterek deniz turizmi araç 
ve tesis işletmelerine, SGK prim ve kamu vergi 
borcu yapılandırmalarının sağlanması, gelir ve 

kurumlar vergisinde muafiyet ve indirimlerin 
yapılması gerektiğini söyledi. Güneştutar, atık 
kabul tesisi lisansı bulunan deniz turizmi tesisi 
ve araçlarına teşvik uygulanması gerektiğini be-
lirterek yat limanlarının çevreye duyarlı tesisler 
kapsamına alınarak enerji desteği verilmesi ge-
rektiğine dikkat çekti.
“Master plan hazırlıkları sürüyor”

Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi 
adına katılan Hüseyin Ünsal, toplantıyı organize 
eden FTSO yönetimi ve çalışanlarına teşekkür 
etti. Turizm master planı çalışmasının sürdü-
ğünü belirterek mavi yolculuk konusunda bü-
yükşehir belediyesinin üzerine düşeni yapmaya 
hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Muğla’nın 
ödediği verginin her geçen yıl artış göstermesi-
ne karşı, aldığı kamu yatırımlarının da her ge-
çen yıl düştüğüne dikkat çekti.
“Ciddi güvenlik sorunu var”

MHP’li Mehmet Erdoğan, cumhuriyet tari-
hinin en ciddi krizinin yaşandığını söyledi. Türk 
bayrağının bu vatan üzerinde yaşayanların or-
tak şemsiyesi olduğunu belirten Mehmet Erdo-
ğan, “Bir çok zaman, farklı ülkelerden insanlar 
sığındı bu şemsiyenin altına. Şimdi de Suriyeli-
ler sığınıyor. Bu ülkede yaşayan herkes bu şem-
siyeyi kabul edecek” dedi. Turizm eylem planı-
nın beklentiyi karşılamadığını belirten Erdoğan 
“Muğla’daki 2 havaalanına Avrupa ülkelerinden 
direk uçuşlar konmalı. Destek uçak başına değil 
de yolcu başına ödenmeli. Tarımsal kredilerin 
ertelenmesi lazım” diye konuştu.
“Irak, Suriye bölünürse Türkiye’de bölünür”

CHP’li Ömer Süha Aldan Cumhuriyet tari-
hinin en büyük krizinin yaşandığını belirterek 
“Bir çok sorun birlikte ortaya çıktı ve hepsinin 
birbiri ile bağlantısı var. Çerçevenin bütününe 
bakalım yoksa kesin çözüm üretemeyiz. Şimdi 
Suriye’de PYD’nin bağımsızlığı konuşuluyor. 
Irak, Suriye bölünürse Türkiye’de bölünür. Te-
röre karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Bir-
likte olmak, iktidar-muhalefet olarak bir araya 
gelmek gerekiyor. Yapamazsak çok daha büyük 
sorunlara gebeyiz” diye konuştu.
“Bodrum’a Toplu konut yapılması garabettir”

CHP’li Akın Üstündağ ekonomik kriz yaşan-
dığını ve bir çok sektörün devletten vergi indi-
rimi ve teşvik istediğini belirterek “Devlette kriz 
dönemlerinde vatandaştan almaya çalışır. İndi-

rim yapılacağına inanmıyorum. Turizm eylem 
planı da yetersiz ve orta ölçekli işletmelere fayda-
sı olmaz” diye konuştu. Akın Üstündağ, Bodrum’a 
toplu konut yapılması garabettir” dedi.
“THY elini taşın altına koymalı”

AKP’li Nihat Öztürk, turizm teşvik paketiyle 
önce turistin getirilmesinin hedeflendiğini belir-
terek “İkinci pakette tabana inilecek. Ülkemizde 
turizmde kriz yok, ekonomik kriz yok. Terör krizi 
var. Güneydoğu’daki son olaylarda 300 şehit ver-
dik. Belki de artacak ama o şehitlerin sayesinde o 
bölgeler bizim oldu” dedi. Nihat Öztürk, “Turizm 
Bakanı 19 Nisanda Muğla’da olacak. Dalaman ve 
Güllük’ten Avrupa’nın bazı şehirlerine direk uçuş 
konulması için girişimde bulunacağız. THY elini 
taşın altına koymalı” dedi.

Karaot’a yapılacak yat çekek yeri için Fethi-
ye’deki iç karışıklığa işaret eden Öztürk, “Karaot 
siyasi değil bürokratik bir sorun. Fethiye’nin iç 
sorunu bittiyse Ankara bu işi yapmak için hazır” 
diye konuştu.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye’ye TOKİ’nin 
toplu konut yapacağını belirten Öztürk, “Gari-
ban vatandaşın ev sahibi olabilmesi için burala-
ra toplu konut yapılacak” dedi.
“Koruyarak kullanmanın yolunu açmalıyız”

Muğla Valisi Amir Çiçek konuşmasında 
FTSO başta olmak üzere tüm Muğla Odalarına 
teşekkür ederek başladığı konuşmasında dile 
getirilen sorun ve çözüm önerilerinin dosya ara-
sında kalmamasını istedi.

Konuşmalarda bozulan kıyıların dile getiril-
diğini belirterek “Kıyıların bozulmasını önleme-
liyiz. Ancak kıyılara hiç dokunmayın derseniz 
olmaz. Ekonomiye katmalıyız ancak bozmadan, 
koruyarak kullanmalıyız. Memurlara söylü-
yorum o yasak, bu yasak. Bu şekilde çalışmak 
kolay. Biz koruyarak kullanmanın yolunu aç-
malıyız” diye konuştu.  Konuşmasında Muğla’da 
yatırım yapmak zor anlayışını değiştirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Vali Çiçek, güvenlik 
güçlerinin ayakta ve göreve hazır olduğunu be-
lirterek “Vatandaşlar güvenlik güçlerinin yanın-
da olursa, güvenlik güçleri daha güçlü olur. Özel-
likle sosyal medyada çıkan asılsız paylaşımlara 
inanmayalım” diye konuştu.   

Konuşmaların ardından davetliler Şat Res-
torana geçerek yemek yediler.

İş Dünyası Destek Bekliyor
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından bölgedeki girişimcilik potansiyelini 
harekete geçirmek ve bölge ekonomisinin 
canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 
her yıl düzenlenen KOSGEB Girişimcilik 
eğitimi tamamlandı. Eğitime katılan 30 gi-
rişimci adayının tamamı sertifika almaya 
hak kazandı. Eğitim, Nurhan Keleş tarafın-
dan verildi. 

Girişimci adayları ile eğitimin son gü-
nün de bir araya gelen FTSO Başkanı Akif 
Arıcan, tüm girişimci adaylarını tek tek 
kutlayarak başarılar diledi. 

Girişimci adayları, eğitim süresince 
sunulan hizmet ve Oda personelinin iyi 
yaklaşımından duydukları mutluluğu dile 
getirerek, FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın nez-
dinde tüm FTSO personeline teşekkür ede-

rek hediye verdiler. Kursiyerlerden bazıları, 
Akif Arıcan’ın FTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı olmasının ardından Oda çalışmalarında 
ve hizmetlerinde ivme olduğunu belirtti.

Girişimcilere, ticaret hayatlarında 
başarılar dileyen Akif Arıcan, “Sizlerin 
özellikle de bayanların bu konuda başarılı 
olmalarını, çok iyi projeler üreterek iş ha-
yatına atılmalarını canı gönülden destekli-
yor ve istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği bayanlara özel bir önem veriyor. 
Biz de bunu destekliyoruz. FTSO olarak  
her azman yanınızda olacağız” dedi.

FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi Kullukçu 
Oda mevzuatı, işleyişi ve hizmeti hakkında 
bilgi verdi. Tacir-esnaf ayrımını açıklayan 
Kullukçu, Oda hizmetlerini de anlattı.

Girişimci Adaylarından FTSO’ya Teşekkür

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen KOSGEB 
Girişimcilik Eğitimi sona erdi. Girişimci adayları, eğitim süresince sunu-
lan hizmet ve gösterilen sıcak ilgi nedeniyle FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Oda çalışanlarına teşekkür ettiler. 

FTSO Başkanı Akif Arıcan, yeni girişimcileri tek tek kutlayarak her za-
man yanlarında olacaklarını söyledi.

“FTSO Çalışmalarıyla Göz Dolduruyor”
MHP Muğla Milletvekili Mehmet 

Erdoğan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaretinde, 
FTSO yönetimini tebrik ederek hazır-
lanan kaynakların kendileri için önemli 
veriler içerdiğini belirtti.

MHP’li Mehmet Erdoğan beraberin-
de MHP Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay ve 
ilçe yönetimi ile birlikte FTSO’nı ziyaret etti. 
MHP’li heyeti FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Rama-
zan Angay ve Ömer Eriz karşıladı. Toplantı-
nın gündeminde terör ve ekonomi vardı. 
Yatırımcı huzur ortamı istiyor

Yaşanan terör olaylarının derin üzün-
tüsünü yaşadıklarını ifade eden Arıcan; “Bu 
olaylar hepimizi çok derinden üzüyor. İş ca-
miası olarak gelecekten umut duyan huzur-
lu bir ortam özlemi içindeyiz. Ülke turizmi 
büyük bir sıkıntı içinde. Yaş sebze meyve 

köylünün elinde para etmiyor. Son yılların 
en kötü sezonunu yaşıyoruz.” dedi.
Ortak akıl masaya getirilmeli

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini 
belirten Mehmet Erdoğan da konuşmasın-
da şu ifadelere yer verdi: “Burada hepimize 
büyük sorumluluk düşüyor. Bugün bölge-
mizde turizm ve tarımda karşı karşıya ol-
duğumuz sorun terörle çok yakından ilgili. 
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türk 
milletinin menfaatlerinin partimizin men-

faatlerinin önünde tutmayı başardık. Bütün 
partilerin de olup bitenden ders alıp olaya 
böyle bakabilmesi lazım. Bu işleri çözemez-
sek; sorunların bitmesi değil büyümesi söz 
konusu olur” dedi.

Mehmet Erdoğan, görüşme sırasında 
Akif Arıcan’ı oda çalışmalarından ötürü teb-
rik etti. Erdoğan, Sorunlar ve Çözüm Öneri, 
sosyo-ekonomik rapor gibi FTSO tarafından 
hazırlanan kaynaklardan faydalandıklarını 
kaydetti.

Fethiye Toplum Sağlığı Merkezi tarafın-
dan düzenlenen Lejyoner Hastalığı Bilgilen-
dirme Eğitimi 24 Mart 2015 tarihinde FTSO 
ev sahipliğinde yapıldı. 

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “Lejyoner 
Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” ile birlikte hastane, otel gibi ya-
taklı hizmet veren merkezlerde en az bir per-
sonelin lejyoner hastalığı sorumlusu olarak 
bulundurulması zorunluluğu getirildi. 

Sağlık Bakanlığına bağlı Fethiye Top-
lum Sağlığı Merkezi, Çevre ve Çalışan Sağ-
lığı Birimi ile Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol 
Programları Birimi tarafından konu ile il-
gili eğitimlere başladı. Lejyoner hastalığına 
yönelik bilgilendirme eğitimlerinin ilki 24 
Mart 2016 tarihinde yapıldı. Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasının en sahipliğinde yapılan 
eğitime 40 kişi katıldı. Katılımcılara 8 saat 
süren eğitim sonunda katılım sertifikası ve-
rildi. Eğitim için talep olması halinde tekrar 
lejyoner hastalığı eğitimi açılacak.

Eğitim başvuruları www.muglahsm.gov.
tr adresine online olarak yapılıyor.

Lejyoner Hastalığı 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç 
Birliği Platformu mart ayı toplantısı 
yoğun geçti. Toplantıda Fethiye Bele-
diyesi tarafından projesi hazırlanan 3. 
Etap sahil bandının sonuna Botanik 
Park yapılması önerisi ile Otogarın 
yerine kongre merkezi yapılması için 
resmi yazıyla başvuru yapılması kararı 
alındı. Toplantıda Güçbirliği toplantıla-
rına kurumlardan yaptırım yetkisi olan 
kişilerin katılması uyarısı yapıldı. 

Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birli-
ği Platformu mart ayı toplantısı 3 Mart Per-
şembe Günü saat 14.00’de Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Dönem Başkanı İMO Fet-
hiye Temsilcisi Levent Çimen, FTSO Baş-
kanı Akif Arıcan, Fethiye SMMMO Başkanı 
Yaşar Bildirici, Pazarcılar Odası Başkanı 
Adem Hıra, TÜRSAB Batı Akdeniz BYK Baş-
kanı Süleyman Kaya ve Abdullah Koyuncu, 
DTO Fethiye Şubesinden Mehmet Eskici, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilcisi Gökhan 
Ünal ve Çiğdem Özel, makine Mühendis-
leri Odası Fethiye Temsilcisi Hakan Yetiş, 
Elektrik Mühendisleri Odası Fethiye Tem-
silcisi Sevmet Ünel, Muğla Barosu Fethiye 
Temsilcisi Ali Bergamalı, Ziraat Odasından 
Ahmet Çalışkan, FTSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Ali Çelik katıldı.

Toplantıda çalışma usul ve esaslarına 
uyulması yönünde telkinlerin yapıldığını 
belirten Levent Çimen, “Toplantılara yap-
tırım yetkisi olan iki kişinin katılması yö-
nünde karar var. Kurumlar bu kişileri ken-

di içinde belirlemeli” diye konuştu.
Otogarın yerine kongre merkezi yapıl-
ması için resmi başvuru yapılacak

Toplantıda görüşülen konular arasın-
da yer alan Mevcut Otogarın Kongre mer-
kezi yapılması konusunda Büyükşehir Be-
lediyesine dilekçeyle başvurulması kararı 
tüm Güçbirliği Platformunca kabul gördü.
Sahil bandında botanik park olsun

Toplantıda Mimarlar Odası Fethiye 
Temsilciliğinin, yapımı devam eden 3. Etap 
sahil bandına Fethiye ve çevresindeki en-
demik bitkilerin tanıtılabileceği Botanik 
Parkı veya bir Endemik Türler Serası/Bah-
çesi kurulması önerisi görüşüldü.

Mimarlar Odası Fethiye Temsilcili-
ğinden Çiğdem Özel, Fethiye Belediyesi 
tarafından devlet hastanesi karşısına ha-
zırlanan proje üzerinde çok küçük birkaç 
değişiklikle botanik parkı ve deniz müze-
si yapılabileceğini belirterek “Belediyenin 
yaptığı proje güzel ama anlam katmak için 

botanik parkı ve denizcilik müzesi oluştu-
rulabilir.”  diye konuştu. Platform üyeleri, 
Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliğinin ha-
zırladığı öneriyi inceledikten sonra kabul 
ederek, Fethiye Belediye Başkanı Behçet 
Saatcı’ya konu hakkında bilgi vererek ni-
san ayında yapılacak toplantıya davet edil-
mesi kararına vardılar.

Toplantının son gündem maddesi 
olan Göcek Tüneli girişinin yüksek olması 
konusu görüşüldü. SMMMO Başkanı yaşar 
Bildirici’nin tünel ağzına kadar gelen duble 
yolun tünel çıkışlına kadar devam etmesi 
için dilekçe verilmesi kararı platform üye-
lerince kabul edildi.

AKP Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer’in Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı 
ile konuyu görüştüğü belirtilerek dilekçe-
nin kesin sonucu öğrendikten verilmesi 
gerektiğine karar verildi.

Fethiye Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler (SMMM) Odası Yönetimi, Mu-
hasebe Haftası sebebiyle Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

1-7 Mart haftasının Muhasebe Haftası 
olması nedeniyle Fethiye Serbest Muha-
sebeci ve Mali Müşavirler(SMMM) Odası 
Başkanı Yaşar Bildirici, Oda Sekreteri Uzay 
Öğretmen, Oda Saymanı Tevfik Turan, Etik 
Kurulu Başkanı Işın Kaya Koçyiğit, Etik Ku-
rulu Üyesi Dilay Denizli’den oluşan heyet 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Akif Arıcan’ı ziyaret etti. Yaşar Bildirici, 

ziyaret sırasında, serbest muhasebeci ve 
mali müşavirlerin müvekkillerinin çoğun-
luğunun esnaf odası ve ticaret odası oldu-
ğunu, bu nedenle de iki odanın kendileri 
için önemli olduğunu ifade etti.

Akif Arıcan, ziyaretlerinden ötürü Fet-
hiye SMMM Odası Yönetimine teşekkür 
etti. Arıcan, Oda yönetimini, Fethiye’deki 
kurulumunu çok kısa sürede tamamlama-
sından ötürü tebrik etti. Arıcan, muhase-
becilerin tüccarlar için önemini “Eşleri-
mizin bilmediklerini muhasebecilerimiz 
biliyor” sözleri ile ifade etti.

Muhasebe Haftası Kutlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı ve TOBB Kadın Girişimciler Kuru-
lu tarafından düzenlenen ve 81 ilin 
kadın girişimcilerinin katıldığı ‘Giri-
şimci Kadınlar Zirvesi’ Denizli Büyük-
şehir Belediyesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.  12-13 Mart 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilen zirveye 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema 
Ramazanoğlu’da katıldı.

Girişimci Kadınlar Zirvesine 
FTSO adına Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyesi ve Muğla İl Kadın Girişimciler 
İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Ya-
semin Çınar katıldı.

Girişimci Kadınlar
Denizli’de Buluştu

Güçbirliğinde Hedef Kongre Merkezi
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“Her Gününüz 8 Mart Olsun”
Kadının toplumdaki gerçek yerini al-

ması düşüncesinde olan Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası, bu sene 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününde de farklı etkinliklere imza 
attı. FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyele-
ri Yasemin Çınar, Münüre Uysal ve Çiğdem 
Fidan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkin-
likleri kapsamında 4 Mart Perşembe Günü 
Eşen Cezaevinde yatan kadın mahkumları, 
8 Mart tarihinde ise yaptıkları işle, erkek 
işi algısını yıkan kadınları ziyaret ederek 
destek oldular. 
Kadın Girişimcilerden Kadın 
Mahkûmlara Ziyaret

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kadın 
Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü etkinlikleri kapsamında Seydike-
mer/Eşen T Tipi Kapalı ve Açık cezaevinde 
bulunan kadın mahkûmları ziyaret etti. Zi-
yarette kadın mahkûmlarla bir araya gelen 
girişimci kadınlar, mahkûmların sorunla-
rını dinledi, taleplerini aldı. Kadın girişim-
ciler, anneleri ile birlikte cezaevinde kalan 
iki çocukla da yakından ilgilendi. Kadın 
mahkûmlar, kadın girişimcilerle sohbetin 
ardından müzik eşliğinde eğlendi.

Kadın girişimciler, mahkûmların yaptı-
ğı el sanatlarını, el işlerini, cam boyamaları 
ve araç lastiklerinden yapılan saksıları be-
ğeni ile karşıladı.

Ziyarette, kadın mahkûmların ihtiyaç 
duyabileceği bazı malzemeler de hediye 
edildi.
Erkek işi algısını yıkan kadınla-
ra ziyaret

FTSO’nun Kadınlar Günü kutlamala-
rı ilk olarak Oda binası içerisinde başladı. 
Akif Arıcan, Odanın kadın çalışanlarını tek 
tek ziyaret ederek karanfil hediye etti.

Daha sonra Fethiye Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetimi ve Kadın Girişimciler 
Kurulu üyeleri, ağırlıklı olarak erkeklerin 
çalıştığı mesleklerde çalışan kadınları ziya-
ret etti. Ziyaretlere FTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Angay, FTSO Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi Yasemin Çınar, Münüre Uysal 
ve Çiğdem Fidan katıldı.
 “Şoförlük baba mesleği”

FTSO Yönetimi ve kadın girişimciler ilk 
olarak Sahil Birlik Taksi durağında çalışan 
Yasemin Günüç’ü ziyaret ederek başarılar 
dilediler. Ziyaretleri nedeniyle FTSO yöne-
ticilerine ve kadın girişimcilere teşekkür 
eden Günüç, “Taksicilik baba mesleği. Kar-
deşim askere gittiğinde babama yardım 
amacıyla başladım. Kendimi geliştirdim. 
İşlerimi büyüttüm. 3 senedir bu işi yapı-
yorum. Fethiye küçük bir yer olduğu için 
herkes herkesi tanıyor. Bu nedenle hiç kay-
gı duymadım. Mesleğimi yapmaktan mem-
nunum. Her kadının da yapabileceğine ina-
nıyorum. Uzun yolculuklara da gidiyorum. 
Kadınlar, kadın sürücüyle yolculuk ettikle-

rinde daha rahat ediyorlar.” dedi.
“Yıllardır tersanede çalışıyorum”

FTSO Yönetimi tersanede tekne ya-
pım, bakım-onarım işlerinde çalışan Arzu 
Adalı’yı çalıştığı teknede ziyaret ettiler. Eşi 
kaptanlık yapan Arzu Adalı’nın ablası olan 
İlknur Aksak’da yat kaptanlığı yapıyor ve 
iki kız kardeşler teknelerini yan yana geti-
rip bakım yapıyorlar.

Arzu Adalı, Akif Arıcan tarafından yat 
çekek yerinin Karaot’a taşınması hakkın-
daki görüşünün sorması üzerine “Yat çe-
kek yerinin Karaot’a taşınması çok iyi olur 
ancak senelerdir olmadı. Herkes bunu bek-
liyor. Buradan binlerce kişi ekmek yiyor. 
Milyon dolarlık tekneler yapılıyor. Kışın 
çamur içinde çalışıyoruz. Ben daha güzel 
şartlarda daha iyi işler çıkacağına inanıyo-
rum.” dedi.

Kışın hangarlarda çalıştığını belirten 
Arzu Adalı, “Kışın başka bir yerde çalıştım. 
Hangardaydım. Şimdi kendi teknemizin 
bakımını yapmak için işi bırakmak zorun-
da kaldım. Eşim de yardım ediyor. Kışın 
daha çok çalışıyoruz.” diye konuştu.
Mermere şekil veriyorlar

FTSO Yöneticileri Akademi Mermer’de 
çalışan kadın işçileri de işyerlerinde, işle-
rinin başında ziyaret etti. Ziyaret sırasın-
da işlerinin başında mermere şekil veren 
kadın işçilerle görüşen FTSO yöneticileri, 
yaptıkları iş ve işlemler hakkında kadın iş-
çilerde bilgi aldı ve yapılan ürünleri incele-
di. Fabrika sahibi Mehmet Türkmen, FTSO 
yöneticileri ile yaptığı sohbette, kadın ça-
lışanlardan çok memnun olduğu ifade etti.

Yörük Kültürü İstanbul Adliyesinde
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca 

Avrupa’nı en büyük adliyesi olan İstanbul 
Anadolu Adalet Sarayı personeline Yörük 
kültürünü anlatan Ramazan Kıvrak’ın yaz-
dığı ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ kitabı, ada-
çayı kesesi ve tanıtım DVD’si hediye edildi. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Başkan Yar-
dımcısı Günay Özütok, hazırlanan hediye-
leri Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı Fet-
hiyeli Fehmi Tosun’a teslim ettiler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethi-
yeli olan ve İstanbul Anadolu Adalet Sara-
yından Başsavcı olarak görev yapan Fehmi 
Tosun’un talebi üzerine harekete geçti. 
Memleketi Fethiye’yi adliye personeline 
tanıtmak isteyen Başsavcı Fehmi Tosun, 
FTSO’dan bu konuda destek istedi. Başsav-
cının talebini geri çevirmeyen Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunca, 
bin adet ‘Yürüyen Türkler Yörükler’ kitabı-
nı İstanbul Anadolu Adalet Sarayında çalı-
şan personele dağıtılması sağlandı. Kitabın 
yanı sıra FTSO tarafından fuar organizas-

yonlarında dağıtılan adaçayı keselerinden 
ve Fethiye tanıtım filmi Face&Places’de 
hediye edildi. Hediyeler Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan ve yardımcısı Günay Özütok tarafın-
dan Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı aynı 
zamanda Fethiyeli olan Fehmi Tosun’a tes-
lim edildi.

Memleketinin tanıtımına katkıda bu-
lunmak istediğini ifade eden Başsavcı Feh-
mi Tosun, bu çalışmasına katkılarından 
dolayı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yö-
netimine teşekkür etti.

Arıcan ve Özütok, Başsavcı Tosun’u 
çalışmalarından dolayı tebrik edip başarı 
dileklerinde bulundu.

Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Turnuvaya Hazırlanıyor
Atatürk Ortaokulu, 

iki milli sporcusunu Ak-
saray’daki satranç tur-
nuvasına hazırlıyor.

Atatürk Ortaokulu Mü-
dürü Ali Koyuncu, okul 
öğretmenlerinden Amine 
Hafızoğlu ve öğrenci veli-
si Gökçe Mermer, 22 Mart 
2016 tarihinde Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Akif Arıcan’ı ziyaret 
ederek öğrencilerin satranç turnu-
valarındaki başarıları hakkında bilgi 
verdiler.  Okul Müdürü Ali Koyuncu, 
Okul Sporları Muğla Küçükler katego-
risinde birinci olan Berci Hafızoğlu ile 
Yıldız Erkekler Kategorisinde birinci 

olan ve milli sporcu unvanına sahip 
olan Yunus Mermer’in Aksaray’da ya-
pılacak satranç turnuvasına katılacak-
larını ve öğrencilerinin desteklenme-
sinin onların başarısını arttıracağını 
ifade etti.

Remax-Avantajdan Arıcan’a Ziyaret
Remax Avantaj Fethiye Ko-

ordinatörü Ebru Önal ve ekibi 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan’ı ziyaret etti.

Remax Avantaj Fethiye Koor-
dinatörü Ebru Önal, Remax-Avan-
tajın yapılanması, yeni çehresi-
ni, projeleri tanıtmak amacıyla 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan’ı ziyaret etti. Ziyarete Re-
max-Avantaj koordinatörlük görevine 
atanan Ebru Önal, Hüsniye Ocak, Gök-
han Baktimur, Devrim Tonguç, Sinan 
Biçer katıldı.

Ziyaret sırasında Ebru Önal, Remax-
Avantaj’ın çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Ziyarette Fethiye’de konut ve gay-
rimenkul piyasasının durumu ve sorun-
ları da görüşüldü.

Mihriban’dan FTSO 
Yöneticilerine Teşekkür

Fethiyeli satranç şampiyonu Mihriban Hekimoğlu, 
kupasıyla birlikte FTSO Başkanı Akif Arıcan’ı ziya-
ret etti.

Fethiye Menteşe İlköğretim Okulu’nda 4. sınıfta oku-
yan Mihriban Hekimoğlu, Türkiye Satranç Federasyo-
nu tarafından Antalya’da düzenlenen, Türkiye geneli 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inden, 7’den 77’ye 
toplamda 2 bin 236 sporcunun katıldığı satranç turnu-
vasında Fethiye’den dereceye giren iki öğrenciden biri 
oldu. Turnuvada 11 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 
üçüncüsü olarak kupa alan Mihriban Hekimoğlu, aldı-
ğı derece ile son üç yılın Türkiye şampiyonu ve Dünya 
üçüncüsünü geride bırakarak, Milli Takıma girmeye 
hak kazandı. Mihriban’ın hedefinde 16-26 Haziran 
2016 tarihinde Yunanistan’da düzenlenecek olan Av-
rupa satranç Şampiyonasında derece almak var.
Başarılı satranççı Mihriban Hekimoğlu, annesi Selma 
Hekimoğlu, babası Salih Hekimoğlu, hocası ve antrenö-
rü Ünat Sayın ve okul müdürü Mahmut Sarıhan, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan’ı ziyaret etti. 
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Genel Sek-
reteri Füsun Şahin ile görüşen aile ve öğretmenleri, ver-
dikleri destekten ötürü teşekkür etti. Akif Arıcan, Mihri-
ban Hekimoğlu’na satranç takımı hediye etti.



“Fethiye; Hayal et, 
daha fazlasını yaşa”

FTSO Haberler

Özyer “Binayı bitirin öbür 
fakülteyi ben yapacağım”

Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan 
Özyer ve Nihat Öztürk beraberinde AK 
Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci ve 
Fethiye İlçe Başkanı Kadir Saruhan ile 
il ve ilçe yöneticileri ile birlikte 16 Mart 
Perşembe günü Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odasını ziyaret etti. Milletvekille-
rini FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, Meclis Başkanı Osman Çıralı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gü-
nay Özütok, YK Üyesi Selamettin Yılmaz 
karşıladı. Ziyarette ağırlıklı olarak, FTSO 
tarafından yürütülen Fethiye İşletme Fa-
kültesi ve Babadağ Teleferik Projesinin 
mevcut durumu görüşüldü.  

Akif Arıcan, FTSO tarafından yürü-
tülen Kruvaziyer Liman, Babadağ Telefe-
rik Projesi, Fethiye İşletme Fakültesi gibi 
projelerin hayata geçirilmesi halinde 
bölge ekonomisinin iki katına çıkacağı-

nı ifade etti. Arıcan, Fethiye bölgesinin 
gelişmesinin yalnızca bu bölgeyi değil; 
verdiği vergilerle tüm ülkeyi olumlu etki-
leyeceğini ifade etti.

FTSO’dan fakülteye 1 milyon lira bağış
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 

Arıcan, Fethiye İşletme Fakültesinin Fet-
hiye Yükseköğrenim Yaptırma, Yaşatma 
ve Destekleme Derneği tarafından yap-
tırılan bir bloğunun kaba inşaatının ta-
mamlandığını, binanın iç donanımı için 
2 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Arıcan, FTSO Yönetimi olarak Oda büt-
çesinden bir milyon lira verme kararı al-
dıklarını, Oda meclisinin de onaylaması 
halinde bu bağışı yapacaklarını belirtti. 
Arıcan, 3-5 bin üniversite öğrencisinin 
yaşamasının şehre ekonomik ve sosyal 
olarak ciddi katkı sağlayacağını, bu bağı-

şın yapılması halinde FTSO’nun Fethiye 
İşletme Fakültesi için yaptığı toplam ba-
ğışın 1 milyon 200 bin liraya ulaşacağını 
söyledi.
“Fakültenin birini de ben yapacağım”

AKP Muğla Milletvekili Hasan Öz-
yer, Fethiye İşletme Fakültesi’nin bir an 
önce bitirilmesi gerektiğini dile getir-
di. Konuşmasında, “Binayı bir an önce 
tamamlayın” diyen Özyer, Fethiye’de 
açılması Bakanlar Kurulu tarafından da 
karar verilen fakültelerden birinin bina-
sının kendisi tarafından yapılacağının da 
sözünü verdi. 

Teleferik Projesi hızla devam ediyor
Akif Arıcan, çalışmaları devam eden 

Babadağ Teleferik Projesi hakkında da 
milletvekillerine bilgi verdi. Arıcan, Ba-
badağ Teleferik Projesi için Orman Ba-
kanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
nezdinde yapılan görüşmelerde vekille-
rin desteğini istedi.

Milletvekili Nihat Öztürk, böl-
geye yatırımların gelişmesi, yatırım 
imkânlarının kolaylaşması için ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade etti.

AK Parti Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk’ün FTSO ziyaretinin 
gündemini Fethiye İşletme Fakültesi ile kurulması düşünülen Fethiye Üniversi-
tesi oluşturdu. 

Arıcan, FTSO Yönetim Kurulu olarak Fethiye İşletme Fakültesinin bir an 
önce bitmesi için bir milyon lira bağış yapılması kararı aldıklarını söyledi.

AKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer “Siz binayı bitirin öbür fakülte binasını 
da ben yaparım” diye konuştu. 


