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Güç Birliği Şirketince 
Babadağ’da 850 ve 1200 metre 
yükseklikte açılması planlanan 2 
yeni pist için Orman Bakanlığından 
olumlu karar çıktı. Yeni pis-
tlerin oluşturulmasının ardından 
Babadağ’dan 12 ay yamaç paraşütü 
ile uçulması sağlanacak.
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FTSO tarafından desteklenen UMEM 
Beceri’10 projesiyle mesleksiz gençler 
meslek edindirilerek istihdamları sağlanıyor. 
Bu sayede  bölge işletmelerinin de nite-
likli eleman ihtiyacı karşılanmasına katkı 
sağlanıyor. 

UMEM Beceri’10 projesi kapsamında 
düzenlenen ilk kurs olan Bilgisayar Destekli 
Harita Çizim Kursunun teorik kısmını 
başarıyla tamamlayan kursiyerler FTSO 
binasında düzenlenen törende sertifikalarını 
aldılar. Kursun pratik eğitim bölümü olan staj 
dönemi 8 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında 
yapılacak.  

Sertifika törenine katılan AK Parti 
Muğla Milletvekili Ali Boğa törende yaptığı 
konuşmada, İşkur Fethiye Şubesinin 2013 
yılında açılacağını belirterek bu konuda 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından söz 
aldığını söyledi. 

Gençlerin iş, işletmelerinde nitelikli 
eleman ihtiyacı için çaba sarf ettiklerini be-
lirten FTSO Başkanı Akif Arıcan, “40 kişinin 
alınacağı 2 kurs için 300 başvuru yapıldı. Bu 
İlçemizdeki  işsizliğin gerçek boyutunu ortaya 
çıkarmıştır. Açılacak kurslarla gençlerimize 
meslek kazandırarak istihdam edilmeleri için 
çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kursiyerler arasında ziraat mühendisi, 
orman, iktisat ve işletme mezunları bu-
lunuyor. Mezun oldukları okullardan 
aldıkları diplomayla giremedikleri işe, 
kurstan aldıkları sertifikayla kavuşup 
kavuşamamanın merakı içerisinde olan kur-
siyerlerin tek beklentileri, staj sonunda işe 
başlayabilmek.

12 Ay Uçuşun 
Yolu Açılıyor
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UMEM Beceri’10 işsizliğin çaresi oluyor
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Tarımsal Üretimde Sorun Plansızlık
Güzlük domatesten ciddi girdi 

bekleyen üreticiler, havaların 
sıcak gitmesi nedeniyle yaşanan 

ürün bolluğundan umduğunu bulamadı. 
Geçen yıllarda havaların soğuk gitmesi 

ve güzlük domatesin geç çıkması nedeniyle 
domates fiyatları yüksek seyretmiş, üreti-
cinin yüzü gülmüştü. 

Karaçulha’da bulunan FTSO üyelerini 
ziyaret eden FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan’a plansızlık nedeniyle ciddi 
sıkıntı yaşadıklarını belirten üreticiler,  
planlama yapılması girişimi için destek 
istediler. 

FTSO’dan 
Fuarlara destek
İlçemizin daha etkin tanıtımı 

için çaba sarf eden FTSO 
tarafından, 6- 9 Aralık tarihinde 
İzmir’de yapılan Travel Tur-
key Turizm Fuarına maddi ve 
manevi destek verildi. Hazırlanan 
materyaller FTSO personeli 
tarafından fuar boyunca dağıtıldı.
Öte yandan 20- 23 Aralık tarihinde 
Ankara’da “Kültür Yolları ve İnanç 
Turizmi” temasıyla yapılan Kültür 
Turizmi Zirvesine katılarak, 
turizme kazandırılan Yürüyüş 
Yollarının tanıtmı yapıldı.
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından eğitim çalışmaları kapsamında or-
ganize edilen İngilizce, Almanca ve Rusça 
dil kursları Amerikan Kültür Derneği Dil 
Kursunda devam ediyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 
Amerikan Kültür Derneği Dil Okulu ile 
sağladığı işbirliği sayesinde düzenlenen 
indirimli yabancı dil kursları FTSO üyele-
rinden yoğun ilgi gördü. İşletme sahipleri 
ile işletme çalışanlarının katıldığı kurslar 
başarıyla devam ediyor. Bazı FTSO üyesi 
işletmeciler yabancı dil sorununu çözmek 
ve geliştirmek amacıyla kursa katılıyor. 
Müşterileriyle daha iyi iletişime geçe-
bilmesi amacıyla personellerini yabancı 
dil kursuna gönderen işletmeci sayısı da 
oldukça fazla. İngilizce ve Almancanın ya-

nında son dönemde Fethiye`ye Rusya`dan 
gelen turist sayısındaki artışın ardından 
işletmelerde ihtiyacı hissedilen Rusça 
bilen eleman sıkıntısı dil kurslarıyla 
giderilmeye çalışılıyor. 

Üyeler memnun; “Kursların 
devamını bekliyoruz” 

Bir tur şirketin-
de fotoğrafçı olarak 
çalışan Cafer Bildiri-
ci kursa katılmaktan 
oldukça memnun. 
Yaz aylarında 
turistlerle sürekli 
ilişki içinde bulunan 
Cafer Bildirici, daha 
önce yabancı dilini 
geliştirmek için fır-

sat bulamamış. Üniversite mezunu olan 
Bildirici yabancı dil temelinin olmasına 
karşı konuşmakta zorluk çektiğini belir-
terek FTSO’nın desteğiyle maliyeti düşen 
kursa katılarak yabancı dilini geliştirdiği-
ni söyledi. Cafer Bildirici; “Tur şirketinde 
çalışıyorum, sürekli yabancı uyruklu 
müşterilerle iletişim halindeyim. Çoğu 
zaman derdimi anlatamıyor, çevrede 
yabancı dil bilenlerden yardım istiyor-

dum. Hem çalıştığım işletmeye hem de 
hem de kendi yaptığım işte daha faydalı 
olabilmek için kursa gitmek istiyordum. 
Kurs ücretleri ekonomik olarak yüksek 
geliyordu. FTSO’nın desteği olunca kurs 
ücreti düştü ve şimdi kursa devam edi-
yorum. Kurs çok güzel ve verimli geçiyor. 
Üst seviyelere de devam etmek istiyorum 
ama ekonomik olarak mümkün olur mu 
bilemiyorum. FTSO’nun üst seviyelere de  
desteğini bekliyoruz“.

FTSO üyesi işletmecilerden Derya 
Boztaş, yabancı 
dilini geliştirmek 
için kursa katıldığını 
belirterek FTSO’na 
verilen hizmetten 
dolayı teşekkür etti. 
Derya Boztaş, “İngi-
lizcem iyi olmadığı 
için sıkıntı çekiyor-
dum. Okunuşlarda 
telaffuzlarda sıkıntı 

çekiyordum. Yabancı dilimi geliştirmek 
için FTSO’nın desteklediği kursa başladım. 
Kurs iyi geçiyor,  daha iyi olacağını düşü-
nüyorum. FTSO’nın bu tarz bir yaklaşım 
içerisinde bulunması çok güzel, teşekkür 
ediyorum” dedi.

Turizm bölgesi olan 
ilçemizde, işletmelerin 

nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamanın yanında üyelerin 
yabancı dillerini geliştirmek 
amacıyla organize edilen 
İngilizce-Rusça ve Almanca’dan 
oluşan dil kursları FTSO 
üyelerinden büyük ilgi gördü. 
Yabancı dil sorununu çözmek 
isteyen FTSO üyeleri kurs-
lardan oldukça memnun.

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

Tütün ve alkollü içecek satışına 
çifte satış belgesi zorunluluğu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzen-
leme Kurumu alkollü içecekler-
in satış ve sunumuna ilişkin 
yönetmeliği değiştirdi. Buna göre 
ürünlerin satışa sunulduğu her bir 
yer ile muhafaza edildiği her bir 
depo için ayrı satış belgesi alınması 
zorunlu olacak.

Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin 
Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4, 7, 14 ve 
19’uncu maddelerinde değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren değişikliğe göre, tütün ve alkollü içki 
satan işletmeler bundan böyle sadece satış 
yaptıkalrı mekanlar için değil, bu maddeleri 
bulundurdukları depolar için de satış bel-
gesi almak zorunda kalacak.

İşletmelerin zarar görmeme-
leri için ilgili kanuna göre belgelerini 
almaları gerekiyor. 



12 Ay Uçuşun 
Yolu Açılıyor

FTSO’nın şirketi olan Güç Birliği 
Şirketince 850 ve 1200 metrede tespit 
edilen iki pist için Orman Bakanlığına 
yapılan müracaat olumlu bulundu. 
Turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılan 
pistler sayesinde havanın kapandığı 
dönemlerde uçuşların devam etmesi 
sağlanacak. Pistler yamaç paraşütü 
şirketi ve Babadağ’dan atlayış yapmak 
için gelen sporcular için büyük önem 
taşıyor.

Temmuz ayında Güç Birliği Şirketi 
olarak Orman Bakanlığına 850 ve 1200 
metrelerde 2 yeni pist için yaptıkları 

müracaatın olumlu karşılandığını 
belirten FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
“Alternatif pistler için THK teknik 
personeli, harita mühendisleri ger-
ekli incelemeleri yaptılar. 850 ve 
1200 metre yükseklikte 2 pist tespit 
edildi. Tespit edilen yol güzergahının 
açılmasıyla emniyetli ve estetik uçuş 
alanı faaliyete geçecek.  Bu pistler 
havanın kapalı olduğu dönemlerde ve 
kış aylarında da uçuşların yapılmasını 
sağlayacağı için oldukça önemli. Bu 
pistlerin tamamlanmasının ardından 
hedefimiz 300 ve 600 metrelerde eğitim 

uçuşlarının yapılabileceği 2 yeni pist 
açılması var. Bu pistlerin faaliyete 
geçmesiyle de Babadağ, uçuşun olduğu 
gibi yamaç paraşütü eğitiminin de adresi 
olacak. Bu sayede yamaç paraşütü 
okul ve kulüpleri sezonun durgun 
geçen dönemlerine hareket getirirken, 
kışın bile uçuş yapmak için İlçemize 
geleceklerdir. Hedefimiz “Babadağ”ı 
hem hava sporları, hem de dağ sporları, 
doğa yürüyüşleri, botanik ve zooloji 
hobileri açısından uluslararası hizmet 
kalitesi sunan uluslararası bir marka 
haline getirmektir” dedi. 
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FTSO Başkanı Akif Arıcan 
beraberinde Yönetim Kurulu 
üyeleri Burhanettin Tuna ve 
Uğur Çaçaron ile birlikte Azda 
Marketler zinciri sahiplerin-
den Hüseyin Nebioğlu’nu zi-
yaret ederek, her köşe başına 
açılan zincir marketlerle mü-
cadele ederek 11. mağazasını 
açmasından dolayı plaket 
verdiler.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan konuşmasında 
yerel bir market olarak Azda’nın 
büyümesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “Yerel marketlerimizin 
birçoğu zincir marketlerle mücadele 
edemeyip kapanırken siz Azda olarak 
11. şubenizi açtınız.  Yerel bir işletme 
olarak gösterdiğiniz bu başarıdan 
dolayı sizi tebrik ediyor, başarınızın 
devamını diliyoruz. Diğer yerel mar-
ketlerimize örnek olmanızı temenni 

ediyoruz. Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak her zaman sizlerin 
yanında olduğumuzu bilmenizi istiyor-
uz. Yerel işletmelerin halk tarafından 
desteklenmesi gerekir. Çünkü ye-
rel işletmeler kazandığı parayı yine 
bölgede harcıyor ve daha da önemlisi 
bölgemizde yatırıma döndürüyor. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” 
dedi.Azda Marketler zincirinin sa-
hiplerinden Hüseyin Nebioğlu ise ise 

FTSO’nın bu tavrından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek “Çok teşekkür 
ediyorum. Yerel esnafın yanında 
olduğunuzu her platformda gösteri-
yorsunuz. Bu tavrınızdan dolayı başta 
Başkanımız Akif Arıcan olmak üzere 
tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşları 
kutluyorum. Daha ilerilere gitmek için 
yaptığımız mücadelede yanımızda 
olduğunuzu hissettiriyor, bu tavrınızla 
bizlere güç veriyorsunuz” dedi.

FTSO’dan yerel işletmelere destek

FTSO’nın şirketi olan Güç Birliği Şirketince Babadağ’da 
850 ve 1200 metre yükseklikte açılması planlanan 2 
yeni pist için Orman Bakanlığından olumlu karar çıktı. 

Yeni pistlerin oluşturulmasının ardından Babadağ’dan 12 ay 
yamaç paraşütü ile uçulması sağlanacak. İkinci adımda ise eğitim 
uçuşlarının yapılabileceği 300 ve 600 metre irtifadaki 2 yeni pist 
ile yamaç paraşütü okul ve kulüp sporcuları hedefleniyor. 



Çek itibarını bekliyor

Çek Yasasındaki düzenlemeyle 
hapis cezasının yerine getirilen 
idari yaptırım tedbirlerinin 
yetersiz kalması, karşılıksız 

çek miktarında geçen yıllara göre yüzde 
ellinin üzerinde artış yaşanmasına neden 
oldu. Ticari hayatın vazgeçilmez unsurları 
arasında yer alan çekin son dönemde 
önemini yitirmesi, ticari hayata ciddi or-
anda darbe vurdu, ekonominin çarklarının 
yavaşlamasına neden oldu.

Bu yılın 9 aylık döneminde karşılıksız 
çek sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 49 arttı, yine bu dönemde piyasadaki 
çeklerin karşılıksız çıkma oranının geçen yıl 
yüzde 2,6 iken, bu yıl yüzde 4,3’e yükseldi.

Bu artışta yeni düzenleme sonrasında 
karşılıksız çek keşidecilerine verilen yasak-
lama kararlarına ilişkin sürecin hızlanmış 
olmasının da etkisi olduğu da ileri sürülen 
görüşler arasında. Reel sektörün beklen-
tisi, Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) faali-
yete geçmesiyle birlikte çek kabul edecek 
müteşebbisin, çek keşidecisinin geçmiş çek 
ödeme bilgilerini görebilmesiydi. Böylece 
çeki kabul edip etmeme kararını hangi riski 
aldığını bilerek verebilmesini sağlanacaktı.

Nisan ayında faaliyete geçen bu sistem 
ile müşterinin kredi hesaplarıyla ilgili pozitif 
ya da negatif ödeme performansı bilgileri 
bankalar arasında paylaşılmasına karşılık, 
bu sistemin reel sektöre kapalı olması 
güveni yok etti.

Çekte yeni bir kontrol mekanizmasının 
devreye alınmasına ihtiyaç duyan iş dünyası, 
piyasada çarkın işlemesi için çok önemli bir 
işlev gören çek sisteminin güvenilirliğini 
artıracak bir mekanizmanın hayata geçirilm-
esini bekliyor.

‘’Çeke olan itibar azaldı’’
Şimdi iş dünyası çeke yeniden itibar 

kazandırmanın beklentisi içinde. Bu konuda 
yapılan en önemli çözüm önerisi TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Çeke 
yeniden itibar kazandırılmasını isteyen 
Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili olarak sunduğu 
çözüm önerisinde, ‘’Çek sicili kontrol sistemi 
reel sektöre SMS yoluyla açılsın. Dürüst 
müteşebbis mağdur olmasın’’ dedi. 

Çeke olan itibarın azaldığını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, ‘’Şimdi riskli-risksiz 
ayrımı kalmadı. Herkes diğerine şüpheyle 
bakıyor. Bugünlerde piyasada vadeli çekin 
yerine bankaların ticari kredi kartı kullanımı 
artıyor. Ancak bunlar birbirinin yerine 
ikame edilecek şeyler değil. Kaldı ki, çekten 
beklenen hareketi oraya yükleyemezsi-
niz. Çekte yaşanan sıkıntılar konusunda 
Anadolu’dan her gün e-postalar ve telefon-
lar geliyor’’ diye konuştu.

Çeke güven gelmezse ticaretin 
çarklarının daha da zor döneceğini, piyasada 
çeke olan güvenin azalacağını ve ekonomik 
aktivitenin bundan olumsuz etkileneceğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, 2012 yılında ikinci 
çeyreğinden itibaren çek kullanımındaki 
azalmanın göze çarptığını söyledi.

‘’Çeke itibarı yeniden 
kazandırılmalıdır’’ diyen Hisarcıklıoğlu, 
kendilerinin zamanında ilgili bakanlara ve 
Bankalar Birliği’ne bir çağrı yaptıklarını, 
tacirlerin birbirinin kredi/çek geçmişini 
görebilecekleri bir sistem kurulmasını 
önerdiklerini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu: ‘’Mesela cep telefonları 
üzerinden SMS yoluyla çek keşide eden 
kişinin bilgileri, çek keşidecinin onayı ile 
çeki alacak kişinin telefonuna gönderebilir. 
Böyle bir sistem çeke yeniden güven getirir, 
çek alan kişi, hangi riski aldığını bilerek 
çek kabul eder. Böylece çeke güven artar. 
Karşılıksız çek miktarındaki artış iç piyasa-
daki durgunluk ve çekin itibar kaybından 
kaynaklanıyor.’’

Çekte hapis cezasının kalkmasının ardından geçen süre 
içinde, ödenmeyen çek miktarında ciddi artış yaşandı. 
İşletmeciler ödenmeyen ve karşılıksız çek miktarındaki 
artış nedeniyle çek ile iş yapmaktan korkar duruma geldi.

Çekte hapis cezasının kaldırıldığı yeni dönemde, karşılıksız 
çek miktarında geçen yıllara göre yüzde ellinin üzerinde artış 
yaşandı. Ödenmeyen çekler nedeniyle, çek mağdurlarının 
yerini, çek alacaklılarının aldığına dikkat çekiliyor.
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FTSO’nın organize ettiği çeşitli toplantılara katılan 
işletmeciler, tahsil edip edemeyeceklerini bilemedikleri 
için çek ile iş yapmaya korktuklarını dile getirerek, çekin 
karşılığının olup olmadığının öğrenilmesi anlamında 
seslerinin duyulması konuda destek istiyorlar.

Bu isteği haklı bulan Odalar ticaretin önünün 
açılması, dürüst esnafın mağdur edilmemesi amacıyla 
çalışma yapılması görüşünü TOBB kanalıyla hükümete 
duyurmaya çalışıyor. Başta TOBB olmak üzere ticaret ve 
sanayi odakları çekin yeniden itibar kazanması için ger-
ekli düzenleme ve çalışmaların yapılması görüşünde. 
Çözüm olarak, çek sicili kontrol sisteminin reel sektöre 
SMS yoluyla açılması gösteriliyor.
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Tarımsal Üretimde Sorun Plansızlık

Bu sene güzlük domates iyi para 
edecek düşüncesinde olan üreticilerin, 
plansızca güzlük domates ekmesi, 
havaların sıcak gitmesi nedeniyle 
domatesin erken olgunlaşması üreti-
cilerin tüm beklentilerini boşa çıkardı. 
Domates fiyatları geçen yıllara göre 
çok düşük kaldı.

Plansızlıktan üreticiler bir yıl 
önce hangi ürün para ediyorsa ik-
inci yıl tüm üreticilerin onu ektiğini 
belirterek, üreticilerin bu konuda 
bilgilendirilmediğinden yakınıyorlar. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Gürsu Özdemir ile birlikte 22 
Aralık Cumartesi günü Karaçulha’da 
gerçekleştirdiği üye ziyaretlerinde 
yaşanan sıkıntıları dinledi. Oda 
üyesi işletmeciler Başkan Arıcan’dan 
tarımda planlama yapılabilmesi için 
seslerinin duyurulması konusunda 
destek istediler.

Karaçulha’daki FTSO Üyesi Tarım, 
Hayvancılık ve Tarım Aletleri İle Kimy-
asal Maddelerin Ticareti Meslek Komi-
tesi Üyesi İşletmeciler yaşadıkları 
sıkıntıları  şu şekilde anlattılar: “Bir 
kaç yıldır domates iyi para ettiği 
için güzlük yapılıyor. Ancak mevsim 
koşullarının sıcak devam etmesi 
dolayısıyla domates erken çıktı. Mevs-
im sıcak olursa domates para etmiyor. 
Miktar bol da olunca hiç para getir-
medi. Rusya ürün bolluğu dolayısıyla 
ürünleri beğenmedi. Az para verdi. 
Dolayısıyla çiftçinin eline para geç-
medi. Antalya’da 4-5 tane çok büyük 
ihracatçı firma battı. Firma battığında 
beraberinde bayiiler ve üreticiler 
de kaybediyor. Bir çok işletmeci zor 

İŞ-KUR Şubesi 2013’te Açılıyor
FTSO Başkanı 

Akif Arıcan, İŞ- KUR 
Şubesinin 2013 yılı 
başlarında İlçemizde 
faaliyete geçeceğini 
belirterek, bu 
sayede İŞ-KUR 
imkanlarından 
daha fazla 
faydalanılacağını 
söyledi.

İŞ-KUR Müdürü  
İlyas Sarıyerli’nin 
İŞ-KUR Fethiye Şubesinin 2013 Yılı 
başlarında açılacağını söylediğini 
belirten Arıcan, İş-KUR Şubesinin 
açılmasını FTSO olarak sürekli gün-
demde tuttuklarını dile getirdi.

FTSO Yönetim Kurulu ve meslek 
komiteleri tarafından sürekli olarak 
gündeme getirilen İlçemize  İŞ-
KUR Şubesinin açılması nihayet 
gerçekleşiyor. İŞ-KUR  Fethiye Şubesi 
2013 Yılı başlarında faaliyete geçecek.

FTSO Yönetim Kurulu üyesi 
Ramazan Orak ile birlikte yaptığı 
açıklamada, İlçemize 2013 Yılında 
İŞ-KUR Şubesinin açılacağı müjdesini 
de veren FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
İlçemizin Muğla’ya uzak olması 

nedeniyle  İŞ-KUR imkanlarından 
faydalanılamadığını söyledi.  Arıcan 
“İŞ-KUR Şubesinin 2013 yılının 
başlarında açılacağını düşünüyoruz. 
Bu konuda Oda meslek komitelerimiz 
İŞ-KUR Şubesinin açılması ile ilgili 
görüşlerini belirtmiş,  Yönetim Kurulu-
muz da şube açılması için her plat-
formda gündeme getirmiştir. İŞ-KUR 
Şubesinin ilçemizde açılmasıyla daha 
rahat hizmet alınacağını düşünüyoruz. 
Şube açıldıktan sonra da İŞ-KUR’un 
sunduğu imkanlar yerel televizyonlar 
ve gazetelerden halka açıklanacaktır” 
dedi. 

İŞ-KUR ile ilgili bazı işlemler, 
FTSO’da görevlendirilen bir memur 
tarafından yürütülüyor.

günler yaşıyor. İşin bir diğer boyutu 
eline para geçmeyen çiftçi alacağı ev 
eşyalarını, traktörü, tohumu, ilacı, 
fideyi daha az almaya başladı. Sek-

törler ardı ardına daralmaya başladı. 
Bazı sektörlerde daralma bu yıl yüzde 
20’lere çıkıyor”

Asıl Sorun Plansızlık
FTSO Başkanı Akif Arıcan’dan 

seslerinin duyulması için destek 
isteyen Tarım, Hayvancılık ve Tarım 
Aletleri İle Kimyasal Maddelerin 
Ticareti Meslek Komitesi Üyesi 
İşletmeciler Tarım Bakanlığı’nın ve 
Kooperatiflerin üreticileri yön-
lendirmesinin eksikliğinden dert 
yandılar. İşletmeciler,”Domates 15-
20 gündür havalar soğuyunca para 
eder oldu. Şimdi de ürün yok elim-
izde. Bu 2-3 yılda bir yaşadığımız 
mağduriyetler plansızlıktan oluyor. 
Bir yıl önce hangi ürün para ediyorsa 
herkes onu ekiyor. Hangi ürünün ne 
kadar yetiştirileceğini ve o ürünlerin 
pazarını önceden planlayan yok. Böyle 
olunca zaman zaman büyük sıkıntılar 
yaşanıyor. Planlama yapılamadığı 
sürece bu sıkıntıları periyodik olarak 
yaşayacağız” dedi.  

Güzlük domatesten ciddi girdi bekleyen üreticiler, havaların 
sıcak gitmesi nedeniyle yaşanan ürün bolluğundan umduğunu 
bulamadı. Geçen yıllarda havaların soğuk gitmesi ve güzlük do-

matesin geç çıkması nedeniyle domates fiyatları yüksek seyretmişti.
Karaçulha’da bulunan FTSO üyelerini ziyaret eden FTSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Akif Arıcan’a plansızlık nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını 
belirten üreticiler,  planlama yapılması girişimi için destek istediler. 
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FTSO ile İşkur işbirliğiyle düzen-
lenen ilk kurs olan Bilgisayar Destekli 
Harita Çizim Kursunu başarıyla tamam-
layan kursiyerler düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldılar. FTSO Meclis Sa-
lonunda yapılan törene Muğla Milletvekili 
Ali Boğa, FTSO Başkanı Akif Arıcan, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar, 
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Ali 
Türkan,   İş-Kur Muğla İl Müdürü İlyas 
Sarıyerli, FTSO yönetim kurulu üyeleri ile 
kursiyerler katıldı. 57 gün üzerinden 450 
saatlik kursa katılan kursiyerlerin 8 Ocak-
28 Şubat 2013 tarihleri arasında staja 
yapacağı ve bu süreçte günlük 25 TL cep 
harçlığı alacakları belirtildi. 

Konuşmasında 40 kişilik 2 kurs için 
300 kişinin 
üzerinde 
başvuru 
yapılmasının 
ilçemizdeki 
işsizliğin boy-
utunu ortaya 
çıkardığını 
belirten 
FTSO Başkanı 
Akif Arıcan, 
“Fethiye 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
ile İş-Kur 
Muğla İl 

Müdürlüğü işbirliğinde Fethiye Endüstri 
Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen Bilgisa-
yar Destekli Harita Çizim Kursu sona 
erdi. 14 kursiyer bu eğitim çalışmasına 
katıldı. Kursu başarıyla tamamladılar. 
Stajlarını tamamlayıp ilgili işletmelerde 
işe başlayacaklarını düşünüyoruz. 
İşletmelerimizin ihtiyacı olan nitelikli 
eleman yetiştirilmesi amacıyla açılan 40 
kişi kontenjanlı ön büro ve ön muhasebe 
kurslarına 300 civarında başvuru oldu. Bu 
da ilçemizdeki işsizliğin bir göstergesidir. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
daha fazla kurs açılıp daha fazla gencimizi 
meslek ve iş sahibi yapmak amacıyla 
çalışmalarımız devam edecek. Eleman 
ihtiyacı olan işverenlerin Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odasına başvurarak taleplerini 
iletmelerini bekliyoruz” dedi. 

İş-Kur Muğla İl Müdürü İlyas 
Sarıyerli konuşmasında eğitimin önemine 
değinerek, “Bugün kursiyerlerimizin 
eğitim süreçlerinin tamamlandığı gündür. 
Hocalarımızın, öğrencilerimizin emekler-
inin sertifika ile taçlandığı gündür. Biz bu 
eğitim sürecine bir sacayağı olarak destek 
verdik. Bundan ne kadar mutluluk duysak 
azdır” diye konuştu.  

AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile 
görüşerek Fethiye’ye İşkur şubesinin 
açılması için söz aldığını belirttiği 
konuşmasında  “Geçen yıl sözünü 
verdiğimiz işletme fakül-
tesini ilçemize kazandırdık. 
Önümüzdeki yıl fakültemiz 
öğrenci almaya başlayacak. 
İl müdürlerimiz ile be-
lirli zamanlarda bir araya 
geliyoruz. Hepsinin amacı 
Muğla’ya hizmet etmektir. 
Bu kriz ortamında bile 
işsizlik rakamında önemli 
düşüşler kaydettik. Bugün 
kursu başarıyla tamam-
layan kursiyerlerimizin 
sertifikalarını vereceğiz. 
Gençlerimizin meslek ve iş 
edinmesinde emeği geçen Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odamız ile İşkur çalışanlarını 
kutluyorum. Çalışma Bakanımızla 
görüştüm. Muğla Fethiye’ye uzak dedim, 
Fethiye İşkur imkanlarından yeterince 
faydalanamıyor. Vatandaşlarımız küçük 
işler için bile Muğla’ya gidip gelmek 
zorunda kalıyorlar dedim. Onun da 
sözünü aldık, 2013 yılında İşkur Fethiye 
şubesini de açacağız. Ayrıca işletmeler 

elemanlarını İşkur vasıtasıyla alırsa, ssk 
priminin 170 lirasını devlet karşılıyor. 
Ayrıca Toplum Yararına çalışma Projesi 
kapsamında okulların müstahdem açığını 
kapatmak için Fethiye’ye 40 kişilik kadro 
verildi” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Fethiye 
Endüstri Meslek Lisesi Harita Tapu Ka-
dastro Alan Şefi Taner Çalışkan yapılan 
kurs hakkında bilgiler vererek, gençlerin 
meslek ve iş sahibi yapılmasına neden 
olan kursun açılmasına büyük destek 
veren okul Müdürü Baki Burucu, FTSO 
Başkanı Akif Arıcan ve İşkur Müdürü İlyas 
Sarıyerli’ye teşekkür etti. Kursiyerlerin 
arasında ziraat mühendisi, orman, iktisat 
ve işletme mezunlarının olduğunu be-
lirten Taner Çalışkan, “Kursiyerler kaygılı. 
Bize okullarımızdan aldığımız diplomayla 
işe giremedik, bu sertifikayla iş bulabi-
lecek miyiz? Diye soruyorlar. Bizde onlara 

FTSO ve İşkur’un onları 
destekleyeceğini söyledik. En 
kötü ihtimalle yüzde ellisinin 
işe girmesini istiyoruz” dedi.

 Kursiyerler adına bir 
konuşma yapan Hazel Yeşim 
Akçay, 450 saatlik kur-
sun ardından iyi durumda 
olduklarını belirterek “İyi bir 
eğitim aldık. Staj yapacağımız 
işletmelere yüzümüz ak 
gideceğiz. Temennimiz staj 
süresinden sonra işyerlerinde 
kalmaktır. Bu tür bir 
yaklaşımdan çok memnun 

kaldık. Herkese çok teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Konuşmaların ardından sertifikalar 
Muğla Milletvekili Ali Boğa, İş-Kur Muğla 
İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar, AK Parti 
Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Ali Türkan, 
FTSO Başkanı Akif Arıcan, yönetim kurulu 
üyeleri tarafından verildi.

UMEM Beceri’10 işsizliğin çaresi oluyor

Aralarında ziraat mühendisi, orman, iktisat ve işletme 
mezunları bulunan kursiyerler, mezun oldukları okullardan 
aldıkları diplomayla giremedikleri işe, kurstan aldıkları sertifikay-

la kavuşup kavuşamamanın merakı içerisindeler. Kurs süresince 
büyük yakınlık gördükleri kurs öğretmenleriyle fotoğraf çektiren 
kursiyerlerin tek beklentisi, staj sonunda işe başlayabilmek.
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UMEM Beceri’10 İşsizlerin Umudu Oldu
FTSO tarafından desteklenen mesleksiz gen-

çlere meslek edindirilerek istihdamlarının 
sağlandığı UMEM Beceri’10 projesi kapsamında 
açılacak kurslar için seçmeler yapıldı. 20’şerden 
40 kişinin alınacağı Ön Muhasebe ve  Ön Büro 
Elemanı kursu için yaklaşık 300 kişi başvuruda 
bulundu.

FTSO tarafından desteklenen çalışmayla 
mesleksiz gençler meslek edinirken, bölge 
işletmecisinin de nitelikli eleman ihtiyacı 
karşılanmasına katkı sağlanıyor. Bu kapsamda 
İşkur ile gidilen işbirliği sonucunda açılan 
Ön Muhasebe ve  Ön Büro Elemanı kursu 
için seçmeler 26 Aralık tarihinde Kervan 
Bilgisayar’da yapıldı. Ev Tipi Klima Sistemleri 
Teknik Elemanı kursları için seçmeler ise 27 
Aralık tarihinde Endüstri Meslek Lisesinde 
yapıldı.

FTSO ve İŞ-KUR Temsilcisi ile Yüklenici 
Firma yetkilisinin bulunduğu komisyon 
tarafından yapılan seçmelerde 20’şerden 

40 kişi kurslara 
katılmaya hak 
kazandı.

Endüstri Meslek 
Lisesinde yapılan 
seçmeler sonu-
cunda 16 kursiyer 
kursa katılmaya hak 
kazandı.

Ön Muhasebe ve  
Ön Büro Elemanı 
kurslarında 
yüklenici firma olan 

Kervan Bilgisayarda yapılan seçmeler sırasında 
basın mensuplarının sorularını cevaplayan 
FTSO Muamelat Memuru İlkkan Büyüktahancı, 
UMEM Beceri’10 ve açılacak kurslar hakkında 
şu bilgileri verdi; “Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi koordinesinde başlatılan 
UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri) Projesi ile gençlere meslek edindi-
rilirken, işverenlerin de arzu ettiği nitelikli 
eleman ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından belirlenen 100 firmaya 
hangi mesleklerde hangi elemana ihtiyacı 
olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla ihti-
yaç gücü analizi yaptık. Yapılan anketlerde 
belli başlı mesleklerde ciddi nitelikli eleman 
ihtiyacının olduğu ve belirlenen konularda 
kursların açılması taleplerini topladık. Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu talepleri 
İŞKUR’a ilettik. Daha önce açılan Bilgisayar 
Destekli harita Çizimi kursu tamamlandı. Şimdi 
14 kursiyer staj için işletmelere gönderilecek. 
Bugün de  Ön Muhasebe ve  Ön Büro Elemanı 
kursu için seçmeler yapılıyor. Yaklaşık 300 
civarında müracaat yapıldı. Ancak kursiyer 
sayısı işverenlerden gelen talep miktarına 
göre belirlendiği için kurslara 20’şer kişi kabul 
edilebilecek”. 

Yüklenici Firma olan Kervan Bilgisayar 
Genel Müdürü Mehmet Atlı, 40 kişilik konten-
jan için yaklaşık 300 kişinin müracaat ettiğini 
belirterek, “Müracaat sayısı fazla olduğu için 
seçme yapmak zorundayız. Bugün seçmeleri 
yapacağız, Cuma günü de kursu başlatacağız. 
Kurs 2 ay sürecek, 6 ay da staj yapma imkanı 
olacak. Devlet kursiyere teorik eğitim boyunca 
günlük 20 Lira, staj döneminde de günlük 25 
Lira ücret ödeyecek. İşverenler bu kursları 
tamamlayan bir kişiyi işe aldığında SGK’ya bor-

cu yoksa, SGK 
priminin işveren 
payını da devlet 
karşılayacak. 
Bu da yaklaşık 
sigorta pri-
minin yaklaşık 
yüzde ellisine 
yaklaşıyor” dedi.

Ev Tipi 
Klima 
Bakım Onarım Kursu seçme-
leri yapıldı

Bilgisayar Destekli Harita Çizim Kursu’nun 
başarıyla tamamlandığı Fethiye Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi yeni kursiyerlere 
kapılarını açtı. Ev Tipi Klima Bakım Onarım 
Kursu için Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesinde yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda 16 kursiyer seçilerek kursa gitmeye hak 
kazandı.

Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi Müdürü Baki Burucu kurslara ilişkin 
şu bilgileri verdi: “Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Türkiye İş Kurumu işbirliğinde Ev 
Tipi Klima Bakım Onarım kursu için kursiyer 
seçmelerini yaptık. Kurs 31 Ocak’ta başlayacak. 
Kursun süresi 400 saat. 9 Şubat gibi elektrik 
tesisatçılık ilgili kursu başlatacağız. Kursi-
yerler günlük 20 TL ücret alacaklar. Meslek 
hastalıklarına karşı sigorta yapılıyor. 1.5 ay staj 
dönemi var. Genç ve mesleksiz arkadaşlar için 
büyük fırsat” dedi.

“35 dalda kurs açabiliriz”
Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürü Baki Burucu, işletmelerin nitelikli 
eleman talep etmeleri halinde 35 dalda 
kurs açabileceklerini söyledi. FTSO ve İşkur 
tarafından yürütülen çalışmanın güzel sonuçlar 
doğurduğunu belirten Burucu “Mesleksiz 
gençlere bir meslek edindirmek biz eğitimciler 
için de güzel bir olay. Bizde Fethiye Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi yönetimi olarak 
elimizden gelen tüm imkanları kullanarak 
kursların başarıyla tamamlanması için çaba sarf 
ediyoruz.
Bilgisayar Destekli Harita Çizim Kursumuz 
tamamlandı. Ev Tipi Klima Bakım Onarım 
Kursları için seçmelerimizi yaptık. İlçemizde 
klima çok önemli bir konuma geldi. Hem 
soğutmada, hem ısınmada kullanımı oldukça 
yaygın. Çok fazla teknik servis ihtiyacı oluyor. 
Önümüzdeki aylarda Elektrik tesisatçılığı 
kursunu açmayı düşünüyoruz. Yine Bilgisayar 
destekli Harita Çizim Kursunun ikincisini de yine 
şubat ayı içerisinde açacağız. 
Talep geldiği, kursiyer bulunduğu sürece 
kendi var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde 
kullanacağız. Fethiye Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi olarak bölgemizde faaliyet 
gösteren sektörlerin ihtiyacı hissettiği nitelikli 
elemanların yetiştirilmesi için kurslar açabiliriz. 
İşkur bizden verebileceğimiz kurslar hakkında 
bilgi istedi. Bizde onlara yaklaşık 35 dalda kurs 
verebileceğimizi belirttik. İşletmecilerimizin 
adı geçen sektörlerdeki eleman ihtiyacını 
Ticaret Odamıza bildirirse, kursiyer sayısı 
tamamlandığında bizde kursu açarız” dedi. 
Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak 
verilebileceği açıklanan kurslar şunlar:
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Ağ destek elemanı, Bilgisayar bakım onarım, 
Bilgisayar işletmenliği, Veritabanı operatörü, 

Web tasarımcılığı
ELEKTRİK 
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ
Alarm sistemleri, 
Bilgisayar destek-
li elektrik proje 
çizimi, Bilgisayar 
destekli elek-
tronik devre 
tasarımı, Elektrik 
makinaları 
sarım teknikleri, 
Elektrik pano tasarım ve montaj, Elektrik 
tesisatçılığı, Enerji dağıtım tesisleri bakım 
onarım, Görüntü sistemleri bakım onarım, Isıtıcı 
ve pişirici ev aletleri bakım onarım, Kamera 
sistemleri montaj, Kumanda teknikerleri, Mik-
rodenetleyiciler, Programlanabilir lojik kontrol 
(PLC), Ses sistemleri bakım onarım, Soğutucu 
ev aletleri bakım onarım, Temizleyici ve yıkayıcı 
ev aletleri bakım onarım, Uydu anten sistem-
leri, Yazarkasa pos ve para sayma makinesi 
bakım onarım
GEMİ YAPIMI
Tekne ve yat iskeletçiliği, Tekne ve yat 
kamaracılığı
HARİTA TAPU KADASTRO
Bilgisayar destekli harita çizimi
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Isı ve ses yalıtımı, İnşaat boyacılığı
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI
Bilgisayar destekli mobilya tasarımı, Mobilya 
kakmacılığı, Mobilya oymacılığı, Mobilya üretim 
teknikleri
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
Ev tipi klima cihazları montaj ve bakımı, Ev tipi 
soğutucu cihaz montaj ve bakımı, Isıtma ve 
kalorifer ateşçiliği
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FTSO’dan Fuarlara destek

FETAB’ın organizasyonunda gidilen 
ve 6- 9 Aralık tarihinde İzmir’de yapılan 
Travel Turkey Turizm Fuarında ilçemizin 
tanıtımının daha etkin olarak yapılması 
amacıyla FTSO tarafından maddi ve 
manevi olarak destek verildi.

Başta FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan olmak üzere yönetim kurulu 
üyeleri Süleyman Kaya ve Selamettin 
Yılmaz’da fuara katılarak destekte bulun-
dular. 

Fuar için görevlendirilen Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ar-Ge ve 
Uluslararası İlişkiler Memuru Yüksel Kart, 

fuar süresince binlerce Fethiye Tanıtım 
cd’si ve Fethiye Haritasını dağıttı.  

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
Arıcan, ilçemize gelen turist sayısının 
artmasının tüm sektörlere fayda 
sağlayacağını belirterek, fuarlara bir-
lik ve beraberlik içinde gidilmesiyle 
daha etkin tanıtım yapıldığına dikkat 
çekti. Açıklamasında 6- 9 Aralık tari-
hleri arasında İzmir ‘de gerçekleştirilen 
Travel Turkey Fuarında İlçemizin tanıtımı 
için maddi ve manevi olarak ciddi or-
anda destek verdiklerini belirten Arıcan, 
“İlçemizin daha iyi tanıtılması amacıyla 
fuara maddi ve manevi olarak destek 
verdik. Odamız tarafından hazırlanan ma-
teryaller, odamız yönetim kurulu üyeleri 
ve personelinin de bulunduğu görevlilerce 
dağıtıldı. Fuarda, Altyapı Hizmet Birliğinin 

organizasyonunda tüm sivil toplum 
örgütleri ve belediyeler yer aldı” dedi.

Birlik ve beraberliğin her alanda 
oluşturulmasıyla bölgemiz için önemli 
kazanımlara imza atılacağını belirten Akif 
Arıcan, “ Gerek fuar öncesi çalışmalarda 
gerekse fuarlarda yönetim kurulundan 
deneyimli arkadaşlarımızla FETAB çatısı 
altında yürütülen tanıtım çalışmalarına 
destek veriyoruz. Her geçen yılın bir 
öncesinden daha iyi olması lazım. Geçmişi 
örnek alarak geleceği planlamalıyız. 
Fethiye’ye daha fazla turistin gelmesi tüm 
sektörlere fayda sağlar. Biz bu nedenle 
FTSO yöneticileri, meclisi olarak bölgemi-
zin tanıtımı için bu sene de Travel Turkey 
Fuarına katıldık ve gerekli desteği verdik, 
vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İlçemizin daha etkin tanıtımı için 
çaba sarf eden FTSO tarafından, 

6- 9 Aralık tarihinde İzmir’de yapılan 
Travel Turkey Turizm Fuarına maddi 
ve manevi destek verildi. Hazırlanan 
materyaller FTSO personeli tarafından 
fuar boyunca dağıtıldı.

2009 Yılında FTSO’nın girişimiyle tüm 
kurum ve kuruluşlar ilk kez bir araya 
gelerek ilçemizin tanıtımının etkin 
bir şekilde yapılması sağlanmış, aynı 
çalışma 2010 yılında da devam etmişti. 
Kuruluşunun ardından İlçemizin tanıtım 
çalışmalarını üstlenen FETAB tarafından 
birlik çatısı devam ettiriliyor.

Alternatif turizm alanları Ankara’da tanıtıldı

FTSO tarafından turizme kazandırılan 
38 yürüyüş rotasının tanıtımı için 
çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 
Ankara’da yapılan  Kültür Turizmi Zir-
vesine katılan FTSO tarafından, yürüyüş 
yollarıyla ilgili olarak hazırlanan kitapçık, 
Likya Yolu haritası ve tanıtım cd’si 
dağıtıldı.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, Yönetim 
Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz, Ölüdeniz 

Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı 
Mümtaz Kökten fuara katılarak, tanıtım 
çalışmalarında yer aldılar. FTSO Mua-
melat Memuru İlkkan Büyüktahancı fuar 
boyunca ziyaretçilere hazırlanan matery-
alleri dağıttı. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan yürüyüş yollarının 
tanıtımı amacıyla gittikleri 2. Kültür 
Turizmi Zirvesi ve Fuarı’na ilişkin şu 

bilgileri verdi: “ Alternatif Yürüyüş Yolları 
ile ilgili çalışmalarımıza hız verdiğimiz 
bu döneme böyle bir fuarın denk gelm-
esi bizim için bir şanstı. Fethiye’de çok 
tanınmış tarihi Likya Yolu ile birlikte 
38 adet alternatif yürüyüş yolumuz var. 
Bununla ilgili hazırlattığımız geniş 
kapsamlı kitap şu an baskıda. Ancak bu 
kitap fuara yetişmediğinden, bu kitabın 
özeti niteliğinde 15-20 sayfalık 2000 adet 
broşür bastırdık. Bunları bir personelimiz 
fuar süresince ziyaretçilere ulaştırdı. 
Muğla Milletvekilimiz Ali Boğa, Valimiz 
ve Rektörümüzün projeye desteklerini 
aldık. Bu tür projelere bütün kurumların 
destek olması, sahip çıkması lazım. 
Maddi manevi yüreğimizi ortaya koyarak 
çalışıyoruz. Ama sadece FTSO ile olmaz. 
Tüm kurum ve kuruluşların sahiplenmesi 
gerekir. Bu fuar bir başlangıçtı. EMİTT 
fuarından başlamak üzere Fethiye’deki 
Alternatif Yürüyüş Yolları ile ilgili ul-
usal ve uluslararası büyük tanıtım atağı 
başlatmak istiyoruz. Bu tanıtımı iyi yapar 
ve turist çekebilirsek Fethiye’de turizm 
sezonu en az iki ay daha uzayacaktır. Bu 
konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden destek 
aldık. Kendisinden yürüyüş yollarımızı 
tanıtmak amaçlı ulusal ve uluslararası 
medya mensuplarından oluşan bir grubu 
ilçemizde ağırlamak için destek talep et-
tim” dedi.

Ülkemizde düzenlenen en büyük Kültür Turizmi Zirvesi konumunda 
bulunan Uluslararası Kültür Turizmi Zirvesi 20- 23 Aralık tarihleri 
arasında Ankara’da yapıldı.

ATO Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Kültür 
Yolları ve İnanç Turizmi temasıyla yapılan Kültür Turizmi Zirvesine katılan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi 
tarafından İlçemizdeki yürüyüş yollarının tanıtımı için çaba sarf edildi.



Ekmekte hijyen eğitimi
 4 Ocak 2012 tarih 28163 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan “Ek-
mek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” 1 
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Yeni tebliğ ile ne değişti?

Daha önce 300 gr. olarak baz 
alınan alt değer 250 gr. indirildi, 
tuz oranı yüzde 1.75 ‘den 1.50 
indirildi ve “israfın önlenmesi” 
kapsamında önemli bir karar 
alınmış oldu.

Ekmeğin taşınması ve satışı 
sırasında çalışan tüm personelin, 
kişisel temizliğini sürdürmeye azami 
itina göstermesi, uygun ve temiz 
kıyafet giymesi ve koruyucu eldiven 
kullanması zorunludur.

Ekmeğin satış yerlerinde alıcının 
el değmesini engelleyecek şekilde 
ekmek dolabında veya tezgâhında 
muhafaza edilir ve satıcı kontrolünde 
satılması gereklidir.

Ekmeklerin taşınması ve satışı 
sırasında çalışan tüm personel, 
kişisel temizliğini sürdürmeye azami 
itina gösterecek, uygun ve temiz 
kıyafet giyecek ve koruyucu eldiven 
kullanacaktır.

Ekmeğin üretiminden, 
muhafazasından, taşınma ve 
pazarlamasına kadar her aşamanın 
standartlaşması açısından önemli bir 
karar oldu.

Ekmek üretim şartlarına uygun 
çalışmayan fırıncıları ağır cezalar 
bekliyor. Kurallara uymayan üreticilere 
11 bin 850 TL. ceza uygulanacak.

Ekmek üretiminde, ekmeğin 
dağıtımı ve satışında çalışan tüm per-
sonelin hijyen eğitimi almış olmaları 
şarttır.

2012 yılı fırıncılar açısından 
eğitim ve hijyen yılı ilan edildi.

Fethiye ve Ticaret Odası, üyeleri 
olan fırıncılara ve bu fırınlarda çalışan 
personele yönelik temel hijyen eğitimi 
vermeye ve sertifikalandırmaya devam 
ediyor.

28 Kasım 2012 tarihinde 
gerçekleşen” hijyen eğitimi”ne 114 
fırıncı katıldı.

2013 yılı Ocak ayında tekrarlana-
cak olan hijyen eğitimi ile Fethiye’de 
sertifika almayan fırıncı kalmayacak.

Fethiye ticaret ve sanayi odası tarafından ekmek tebliği kapsamında 
fırıncılara zorunlu olan “Hijyen Eğitimi”  düzenlenmeye devam ediyor.

Ekmeğin gramajı, tuz oranı değişti. Uymayanların cezası “tuzlu” oldu
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FTSO’DAN SERTİFİKALI KURS İMKANI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 2013 yılında MEB onaylı sertifikalı 
mesleki eğitim kursları açıyor.

“Bilgisayar” ve “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanlarında açılacak 
olan sertifikalı kurslara FTSO  üyeleri  ve işyerlerinde çalışan personel  
katılabilecek.   Kurs kayıtlarında  öncelik FTSO üye işyerlerine  tanınacak  
olup,  işsizler de söz konusu kurslara başvurabilecektir.  
 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Çıraklık Eğitim Merkezi ile yap tığı 
işbirliği protokolü çerçevesinde 
“Bilgisayar” sertifika programı 160 
saat, “Büro Yönetimi ve Sekreter-
lik” sertifika programı 344 saat 
sürecek.
“Bilgisayar” sertifika programında 
anlatılacak konular;
• Bilgisayar temel 
donanımlarını kullanma, 
• İşletim sistemleri yönetimi 
yapmak, 
• Elektronik tablolama 
programı,
• Sunu hazırlama programı,
• İnternet ve e-posta yönetimi.
“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” sertifika programında anlatılacak konular;
• Sosyal çevre ile etkili iletişim kurma,
• Telefon ile iletişim,
• Randevu ve konuk kabulü programı yapmak,
• Beden dili ile etkili iletişim,
• Bilgisayarda resmi yazı yazmak,
• İş mektubu yazmak,
• Belge akışı izlemek,
• Toplantı ve seyahat organizasyonu yapmak.

Sınırlı kontenjan olan sertifikalı kurslara kayıt Ocak 2013’de başlayacaktır. 
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Kadın ve Genç Girişimciler
İcra Kurulu Seçimler Yapıldı

Hazırladığı projeleriyle ülke 
ekonomik politikalarına 

yön veren TOBB tarafından kadın 
ve gençlerin ekonomik hayatta 
daha etkin rol oynamaları amacıyla 
oluşturulan Kadın Girişimciler Ku-
rulu ile Genç Girişimciler Kurulu ilçe 
ve il icra kurulu seçimleri yapıldı.

İcra kurulunda yer almak isteyen FTSO 
üyesi kadın girişimciler ile genç girişimciler 
tatlı bir rekabet içinde yapılan seçim-
lerde İlçemizi Muğla’da temsil etmek için 
yarıştılar. Yapılan seçim sonucunda ilçemizi 
Muğla’da temsil edecek Kadın Girişimciler 
Kurulu İlçe İcra Kuruluna Münüre Uysal, 
Sibel Bayhan, Ayşe Burcu Eroğlu, Zeynep 
Özge Arıkan ve Esin Artun seçildi.

Genç Girişimciler Kurulu İlçe İcra 
Kuruluna ise Emre Elbir, Abdullah Yılmaz 
ve Karaca Özmen Balcı seçildi.

Muğla’da MUTSO organizesinde 
yapılan ve Muğla’yı Ankara’da temsil ede-
cek Genç Girişimciler Kurulu Muğla İl İcra 
Kurulunun belirleneceği seçimler oldukça 

heyecanlı geçti. Seçime ilçemizden katılan 
Emre Elbir, Muğla ve Bodrum üyeleriyle 
girdiği yarışı  yazı turayla kaybetti. Her üç 
aday da 5 er oy aldı. Yapılan yazı tura seçi-
minde Muğla üyesi İl İcra Kuruluna seçildi.

FTSO çatısı altında çalışmalarını 
yürütecek olan Kadın Girişimciler Ku-
rulu ile Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, 
hem genç, hem de kadın girişimciliğin 
geliştirilmesi için faaliyette buluna-
caklar. Kurulların amacı; kadın ve genç 
girişimcilerin ekonomik hayatta daha 
etkin olması, daha fazla kadın ve gencin 
iş hayatına atılmasının sağlanması, bu 
konuda kamuoyuna farkındalık yaratılması, 
ülkemizin ekonomik politikalarının 
olumlu yönde etkilenmesinin sağlanması 
olarak gösteriliyor. Bu kapsamda kurul-
lar, girişimcilik veya gelir yaratma gibi 
becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadın 
ve gençlere bunu nasıl yapacaklarını 
öğrenmeleri için öğrenme ortamları 
hazırlamak, girişimci ruhlu kişilere, bu 
özelliklerini daha etkili ve verimli kul-
lanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı 

düşünenlere kuruluş ve devamında işi 
sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak 
temel bilgileri vermek ve yol göstermek 
amacıyla seminer, panel ve bunun gibi 
eğitim etkinlikleri planlayacaklar. 

Kadın ve genç girişimcilere her türlü 
desteği veren Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odasınca, 2013 Yılı içerisinde KOSGEB 
destekli girişimcilik eğitimi verilecek. Gen-
çler ile kadın girişimciler 70 saatlik ücretsiz 
eğitim sonunda, kendi iş planlarını proje il-
kelerini geliştirip KOSGEB’e sunduklarında, 
hibe fon desteği alabilecekler.  

Diksiyon eğitimi ilgi gördü
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 

“Diksiyon ve Etkili Konuşma Teknikleri” konulu eğitim yoğun ilgi 
gördü.14 Aralık Cumartesi günü Yat Butik Otelde yapılan eğitime 
konuşmacı olarak dünyadaki en iyi 26 diksiyon ve fonotik uzmanı 
arasında gösterilen eski TRT spikeri İsmet Topaloğlu katıldı. 

Diksiyon ve etkili konuşma tekniklerinin anlatıldığı seminerde, 
konuşurken dudakların, nefesin ve duyguların kullanılmasını örneklerle 
anlatan İsmet Topaloğlu, “Dudakların her ikisi de, alfabemizdeki tüm 
harfleri doğru bir biçimde yorumlayabilmesi için özel bir çalışma gerekir. 
Nefes, burundan ve yeterli miktarda alınıp, cümleler seslendirilirken uygun 
ve ekonomik kullanma teknikleri uygulanır. Böylece Süratli yada tekley-
erek konuşmanın normal ve anlaşılır bir tempoya dönüştürme çalışmaları 
yapılır. Duyguların zeka ile buluşarak anlatım zenginliğine, ifade netliğine 
ulaşılması için ikna ve etkilemeye yönelik anlatım teknikleri “melodik 
konuşma” çalışmalarına geçilir. Üçü birlikte kullanılınca gerçek etkili 
konuşma sağlanır” dedi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eğitimde en iyi nasihat 
örnek olmaktır diyen İsmet Topaloğlu “Dil İnsanın beyanıdır. İnsanı iknaya 
yönelik kullanılır. Konuşurken mevcut alışkanlıkları bırakıp, kurallara göre 
konuşarak hayatta hem çocuklarımızı, hem de çevremizdekileri daha iyi 
etkileyip örnek olabiliriz” diye konuştu.

Garanti Bankasından 
Uygun Faizli Kredi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Garanti 
Bankası arasında uygun faizli kredi protokolü imzalandı. 
İmzalanan protokole göre; Oda üyesi kadın girişimciler 
ticari taksitli kredilerde daha düşük faiz imkanından 
faydalanabilecek. 
Türkiye Garanti Bankası’ndan Fethiye Şube Müdürü 
Yakup Kuş, Genel Müdürlük KOBİ Pazarlama’dan Elif 
Gündüz Şengün, Bölge Satış Yöneticisi Volkan Zarif ile 
Fethiye Şube Müşteri  İlişkileri Yöneticisi Figen Ağaoğlu 
FTSO’yu ziyaret etti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile bir araya ge-
len Türkiye Garanti Bankası yetkilileri Oda üyelerinin 
kullanımı için uygun faizli krediyi görüştü.  Yapılan 
görüşmede Türkiye Garanti Bankası’nın FTSO üyeleri  
için “36 ay vadeyi aşmayan ve 50.000 TL’ye kadar ticari 
taksitli, yüzde 1,20 faizli kredi” ve “Oda üyesi kadın 
girişimciler için yüzde  1,12 faizli ticari taksitli kredi” 
kullandırmasında hemfikir olundu. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan ile 
Türkiye Garanti Bankası Fethiye Şube Müdürü Yakup 
Kuş arasında Oda üyeleri yararına uygun faizli kredi 
protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre;  üyeler 
Oda’ya kredi taleplerini yazılı olarak iletecekler. FTSO 
yazılı olarak üye firmaları  bankaya bildirecek.  Daha 
sonra üyeler kredi başvurusu için bankaya gidecekler. 
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Güney Ege Kalkınma Ajansı görev-
lileri tarafından Yeni Teşvik Sistemi-
nin açıklanması amacıyla düzenlenen 
toplantı 14 Aralık tarihinde FTSO Likya 
Salonunda yapıldı. GE-KA Muğla Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Hüseyin Çiftci, 
Muğla Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Me-
hmet Yasin Kartal, Aydın Yatırım Destek 
Ofisi Uzmanı Mehmet Sert’in konuşmacı 
olarak katıldığı toplantı FTSO üyelerden 
büyük ilgi gördü.

Üyelerin GE-KA desteklerinden fayda-
lanabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini 
belirten Başkan Arıcan, “İlçemizin tarım 
ve turizmin gelişebilmesi için desteklen-
mesi gerektiğini her kulvarda dile get-
iriyoruz. Bu toplantıda desteklerden ne 
kadar faydalanabiliriz, destekten faydala-
nabilmek için doğru projeyi nasıl üretiri-
zin cevabını arayacağız. Burada bulunan 
uzmanlarımızın anlattıkları konulardan 
üyelerimizin büyük ölçüde yararlanması 
diliyoruz” dedi. 

GE-KA Muğla Yatırım Destek Ofisi 
Koordinatörü Hüseyin Çiftci slayt 
eşliğinde Yeni Teşvik Sistemi’nin genel 
yapısı, bu sistemle beraber gelen 
değişiklikler, Muğla’da sektörlere göre 
alınabilecek teşvik miktarları ve çeşitli 
hibe fon ve kredi araçları” konularında 
bilgiler verdi. 

Muğla’nın daha önce gelişmişlik 
düzeyine göre 4 kategori arasında 2. 
seviyede bulunduğunu, Yeni Teşvik 
Sisteminde, 6 kategori arasında en 
gelişmiş illerin bulunduğu birinci seviy-
eye alındığını belirten Hüseyin Çiftçi,  
İstanbul’un da aralarında bulunduğu 
birinci derecede bulunan illerin en 
az yatırım alan bölgeler konumunda 
bulunduğunu söyledi.

Yeni Teşvik Sisteminde Muğla İlinde 
sadece Milas’ta bulunan Fesleğen Köyüne 
fon ayrılması, Kaya Köyü gibi bir tarihi 
ve kültürel mirasın yatırım alamaması 
eleştiren İşletmeciler, “Fethiye’nin 

kültür zenginliğine karşı hiçbir yatırım 
planlanmaması çok kötü” dediler.

GEKA yetkilileri ise kendilerinin 
planlama konusunda hiçbir yetki ve 
sorumluluklarının bulunmadığını, 
planlamanın bakanlık tarafından 
yapıldığını, kültürel alanlara kaynak 

aktarılması için lobi çalışması 
yapılabileceğini dile getirdiler.

Öte yandan toplantıda GEKA 
desteği kazanan bir işletmenin başarılı 
olamaması halinde hibe kredinin geri 
istendiğine dikkat çekildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
görevlileri tarafından açıkla-

nan Yeni Teşvik Sistemi, FTSO Likya 
Salonunda yapılan toplantıya katılan 
üyelerin büyük çoğunluğunu memnun 
etmedi.

Kültürel alanlarıyla dikkat çeken 
Muğla’da tek kültürel proje olarak 
Milas’ın Fesleğen Köyünün açıklanma-
sına karşı, Kaya Köyü gibi bir tarihi ve 
kültürel mirasın yatırım alamaması 
eleştirilerek “Fethiye’nin kültür zengin-
liğine karşı hiçbir yatırım planlanma-
ması çok kötü” dendi.

GE-KA Yeni Teşvik Sistemini Anlattı

Daha önce gelişmişlik düzeyine göre 4 kategori arasında 2. seviyede 
bulunan Muğla, Yeni Teşvik Sisteminde, 6 kategori arasında en gelişmiş illerin 
bulunduğu birinci seviyeye alınmış. Muğla’nın birinci dereceye alınmasıyla 
yatırımlarda alınacak destek de en aza indirilmiş oldu. 

Toplantıda, Teşvik sisteminin bölgeler arasındaki gelişmişlik fakının orta-
dan kaldırılmasının amaçlandığı belirtilerek, bu nedenle gelişmiş illerin daha az 
destek aldığı, gelişmemiş bölgelerin ise daha fazla destek aldığına işaret edildi.

FTSO Başkanı Akif Arıcan, 
yaptığı açıklamada Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi öğrencilerinin yazılı 
sınavlarının Fethiye’de de 
yapılması gerektiğini söyledi

Açıköğretim Fakültesi 
öğrencilerinin yazılı sınavlarının 
Fethiye’de de yapılması amacıyla bir 
süre önce ilçemizde başlatılan imza 
kampanyasına destek verdiklerini be-
lirten Arıcan, “Fethiye ve çevresinde 
yaklaşık 3 Bin Açıköğretim Fakültesi 
öğrencisi vardır. Bu öğrencilerimiz 
girecekleri her Açıköğretim Fakül-
tesi Sınavı yılda 4 kez yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz defalarca Muğla’ya 
gitmek zorunda kalıyorlar. Yolcu-
lukta yaşanan sıkıntı, kalacak yer 
sorunu, ekonomik problemler gibi bir 
çok sorun öğrencilerimizin başarısını 

olumsuz yönde etkilemektedir.
Her türlü imkanın bulunduğu 

Fethiye’de üniversite sınavları 
yapılabiliyorsa, AÖF sınavları 
rahatlıkla yapılabilir. Öğrencilerimiz 
için büyük bir külfet olan Muğla’da 
sınavlara girme zorunluluğunu 
ortadan kaldıracak düzenleme bir an 
önce yapılmalıdır. 

Bir süre önce İlçemizde duyarlı 
vatandaşlarımız Açık Öğretim 
Fakültesi öğrencilerinin yazılı 
sınavlarının  Fethiye merkezde de 
yapılması amacıyla imza kampanyası 
başlatmıştır. Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak başlatılan 
imza kampanyasına destek veri-
yoruz. ÖSYM ve Anadolu Üniver-
site Rektörlüğü nezdinde bu 
konuda yapılacak her türlü girişime 
katılacağız, bu konuda bir heyet 
hazırlanacaksa heyet içerisinde tem-
silci bulunduracağız” dedi.  

AÖF sınavları Fethiye’de yapılsın
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