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SOSYAL MEDYADAYIM, ÖYLEYSE VARIM 
DİYENLER EĞİTİME KATILDI

08 Şubat 2014 tarihinde “Sosyal Medyayı Akıllı Kullanma” eğitimi gerçekleştirildi. Yat Butik Otel’de 
yapılan eğitime çoğunluğu e-ticaret yapan, otel, danışmanlık firmaları ve FTSO çalışanlarından 

olmak üzere toplamda 30 kişi katıldı. Eğitim sonunda yapılan memnuniyet anketinden çıkan sonuç %74 oldu.

HABERİN AYRINITLARI İÇİN LÜTFEN WEB SİTEMZİ ZİYARET EDİNİZ.

“www.fto.org.tr”



YApIM İŞİ İÇİN İHALE İLANI

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Babadağ Hava Sporları Merkezi’nde Orman yolu, 

yamaç paraşüt pist alanı, kilitli parke döşeme için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Taşyaka Mah. 144 Sk. No:119 Fethiye/Muğla adresinden veya www.geka.org.tr ve 
www.fto.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24.02.2014 ve 14:00’de.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.fto.org.tr ve www.geka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 24/02/2014 tarihinde, saat 14:00’de ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Taşyaka Mah. 144 Sk. 
No:119 Fethiye/Muğla adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale dosyası ile ilgili tüm evraklar ilanını web sitemizde duyurular kısmındaki ilgili duyruda bilginize 
sunulmuştur.

“http://www.fto.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=2093”



 ATT DERNEĞİ ODAMIZDA

Muğla Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerliği Derneğinin İl Başkanı Neslihan Yılmaz 3 Şubat 
Pazartesi günü Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan’ı makamında ziyaret etti.

Neslihan Çalış yapmış olduğu ziyarette Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerliği Derneğinin Türkiye’de 2006 
yılında kurulduğunu ve Muğla’daki şubenin  ise 2013 yılında hizmette girdiğini söyledi.

Haberin ayrınıtları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr

TÜRKSAT 4A UYDUSU 14 ŞUBAT’TA FIRLATILIYOR

TÜRKSAT 4A, 14 Şubat’ta saat 23:09’da Kazakistan’dan uzaya fırlatılacak. 4A’nın hemen ardından yılın 
sonunda TÜRKSAT 4B’nin uzaya gönderilmesi planlanıyor. 4A ve 4B uyduları Türkiye’nin mevcut 

uydu kapasitesini 3 kat artıracak.

Türksat 4A, Doğu-Batı ve Türkiye kapsama alanına ek olarak Afrika’nın tamamına hizmet verebilecek 
ve 30 yılı aşkın bir süre aktif olarak çalışacak. 2014 yılının sonunda uzaya gönderilmesi planlanan 4B uydusu 
ise 3 bin 400 Mhzband genişliği ve 3 bin 900 kg ağırlığında olacak. 4B uydusu bünyesinde 43 haber kanalı 
barındıracak. TÜRKSAT, 2023’te dünyanın önde gelen 10 uydu operatöründen biri olmayı hedefliyor.
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HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

BAZI İŞ KOLLARINDA TEHLİKE  SINIFI DEĞİŞTİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamaları çerçevesinde, derecesine göre 

çeşitli güvenlik yaptırımları getirilen iş kollarının tehlike sınıflarını 
değiştirdi. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 4 Şubat 2014 Salı 
günkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 Buna göre daha önce tehlikeli grubunda bulunan ‘değerli 
metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, 
platin vb.)’ ‘az tehlikeli’, ‘çok tehlikeli’ grubunda yer alan ‘Boya, 
vernik ve lak toptan ticareti’ ile ‘zirai kimyasal ürünlerin toptan 
ticareti’ kolları ‘tehlikeli’ iş kolu olarak değerlendirilecek. Daha 
önce ‘az tehlikeli’ sınıfındaki ‘Mücevherlerin onarımı’ işi ise 
‘tehlikeli’ iş kolları arasına alındı.
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DÜNYADAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ OcAK 2014

“Dünyadan İşbirliği Teklifleri: Alımlar & İşbirliği” hizmetimizde yabancı firma ve kuruluşlardan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne  iletilen mali, ticari ve teknik işbirliği teklifleri yer almaktadır.  TOBB 
veri tabanından alınan teklifler ARGE ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından bölgemizin taleplerine 
göre  uyarlanmıştır. İşbu teklifler tarih, firma adı, ülke, sektör, İletişim bilgileri ve detaylı bir açıklama gibi 
önemli verilere göre hazırlanmıştır.

Dünyadan İşbirliği tekliflerini incelemek için lütfen web sitemiz duyrular kısmını ziyaret ediniz.

“https://www.facebook.com/fethiyetso”



FETHİYE TİcARET VE SANAYİ ODAMIZIN YENİ FAcEBOOK HESABI 
OLUŞTURULMUŞTUR. ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ SOSYAL MEDYADAN 
ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN BİZİ EKLEYİN.
 

“https://www.facebook.com/ftso.fethiye”



6.5 MİLYON ÇOcUĞA 303 MİLYON KUTU SÜT DAĞITILAcAK

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Okul Sütü Kampanyası 10 Şubat’ta başlıyor. 160 milyon TL bütçe 
ile gerçekleştirilecek proje kapsamında 6 milyon 330 bin öğrenciye dönem sonuna kadar 200 

ml’lik 303 milyon kutu süt verilecek. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampanya ile 
çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırarak sağlıklı bir bünyeye kavuşmalarını sağlamak istediklerini söyledi. 
Eker, sütün gıda paketlerine de girmesi için valilikler ile görüşmeler yaptıklarını, birçok ile de şu anda gıda pa-
ketlerinde süte de yer verildiğini söyledi. Bu yılki Okul Sütü Projesi için ihalede farklı bir yöntem kullanılmış.

 Doğu bölgelerine talip çıkmaması nedeni ile ikinci kez ihale yapıldığı bilgisini veren Bakan Mehdi Eker, 
bu yöntem ile Marmara Bölgesi’ni alana Karadeniz, Ege Bölgesi’ni alana Doğu Anadolu, İç Anadolu Bölgesi’ni 
alana Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin tek başına ihale edildiğini söyledi. Süt kampanyasının ilk 
zamanlarında zehirlenme gibi asılsız iddiaların da oluştuğunu belirten Eker, zehirlenme değil laktoz hassasi-
yeti ile ilgili bir rahatsızlık olduğunu belirterek bir önceki dönem sadece 6 milyondan fazla öğrenciden sadece 
60 kadarında bu vakanın yaşandığını belirtti. 

Verilen bilgiye göre, laktoz hassasiyeti, süt şeker şekerinin sindirilmesini sağlayan laktoz enzimin 
eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bu eksikliğin sebebi de süt tüketimi ile ilgili eksikliklerden kaynaklanıyor. 
Ayrıca okul sütü projelerini uygulayan ülkeler arasında Japonya, ABD, Fas, Meksika, AB gibi birçok ülke de 
yer alıyor.
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LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YApAN ŞİRKETLERE UcUZA 
HAZİNE ARAZİSİ

Kendi ihtiyacını karşılama ve bazı özel durum-
lara yönelik olarak lisans almadan yenilenebilir 

kaynaklara dayalı elektrik üretme imkanı olan şirketlerin, 
Hazine arazilerini kullanabilmelerine yönelik usul ve esa-
slar belirlendi. Buna göre şirketlere Hazine arazilerinin 
irtifak hakkı ve diğer kullanma izinleri verilebilecek, bu 
yatırımcılara, Hazine arazisi kullanım bedelinden yüzde 85 
oranında indirim yapılacak. 

Özellikle kojenerasyon (kendi kaynağından ve 
kendi içinde tüketmek amacıyla elektrik üretilmesi-
atık buhardan elektrik üretilmesi vb.) tesisleri ile kendi 
ihtiyacına yönelik elektrik üretebilen şirketler açısından 
önem taşıyan düzenlemeyle, Hazine arazilerinin de bu 
amaca uygun biçimde kullanılmasına izin verildi. Tebliğe 
göre, yatırımcıların, inşa ettikleri santrallerin geçici ka-
bullerini TEDAŞ gerçekleştirecek. İnşaatları tamamlama 
süreleri, lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine göre 
uygulanacak. Yatırımcılar Hazine arazilerini yenilenebil-
ir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden kurulu 

gücü beş yüz (500) kilovata kadar olanlar için 20, 500 kilovat ile 1 megavat arasında olanlar için ise 30 yıl boyunca 
kullanabilecek. Süre bitiminde, üretim tesisi en az yüzde 80 olmak şartıyla Hazine’ye devredilecek.

Tebliğe göre bu türden elektrik üretmek isteyen şirketler ve şahıslar, üretim tesisleri ve diğer unsurlara ilişkin ka-
pasite bilgisi ve kullanacakları yerleri gösterecekleri haritalarla birlikte milli emlak il müdürlüklerine ya da ilçelerde mal 
müdürlüğüne başvuracaklar. Bu idareler, kendi görüşleriyle birlikte başvuruları Maliye Bakanlığı’na iletecek. Bilgilerde, 
başvuruya konu bölgede, 1 megvat güneş enerjisi kaynaklı santral için gerekli 20 dönümlük santral sahasının kullanımı 
dikkate alınarak gerekli kullanım bedeli hesabı da yer alacak. Kullanılacak yere ilişkin ilin tarım il müdürlüğünden, ilin 
dağıtım şirketinden uygun görüş alınacak. Ayrıca, bölgenin bir başka enerji lisansı ya da izniyle çakışıp çakışmadığı ko-
nusunda Enerji Bakanlığı’ndan bilgi alınacak.

Bir bölgeye ilişkin birden fazla istekli olması durumunda, pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonrası kullanım hakkı 
tesis edilecek. Şirketler, herhangi bir yatırım gerçekleştirmemek şartıyla çevre etki değerlendirme ve santral türüne göre 
gerekli idarelerden yapılabilirliğe yönelik izinleri almış olmak şartıyla ön izin alabilecek.

Tebliğle, elektrik üretimi dışında Hazine arazisi kullanıcıları da bu araziler üzerinde lisanssız elektrik üretimi 
mevzuatı kapsamında elektrik üretmek isterse izin verilebilecek. İzin süreçleri de elektrik üretimine yönelik hükümlerle 
sınırlı olarak Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili birimler tarafından yürütülecek.
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ÇEKİcİ OLMAYAN YÜZLER DAHA İYİ HATIRLANIYOR!

Almanya’daki Jena Üniversitesi’nden bilim adamlarının 
araştırması, çekici olmayan yüzlerin çekici olanlardan daha iyi 

hatırlandığını gösterdi. Bilim adamları katılımcılara birkaç saniye çekici ve 
çekici olmayan yüz fotoğrafları gösterdi. Bir süre sonra tekrar fotoğrafların 
gösterildiği katılımcılara yüzlerden hangilerini hatırladıkları soruldu. 
Çekici olmayan yüzlerin akılda daha fazla kaldığı görüldü. Araştırmaya 
imza atanlardan Holger Wiese, güzel yüzlere bakmak tercih edildiğinden 
genellikle çekici gelen yüzlerin daha kolay hatırlandığının sanıldığını 
ancak araştırma sonuçlarının bunun aksini gösterdiğini vurguladı. 
Araştırmanın sonuçları “Neuropsychologia” dergisinde yayımlandı.
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BİR YILDA 5 BİN 93 MOBBİNG BAŞVURUSU YApILDI

Son bir yılda 5 bin 93 kişinin mobbing 
dolayısıyla ‘Alo 170’ hattına başvurduğu bildi-

rildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 2011’in yılının 
başından bugüne kadar ‘Alo 170’ hattından toplam 
9 bin 994 mobbing çağrısı alındı. Mobbing hattına, 
2011’de 2 bin 1, 2012’de 2 bin 850, 2013’ün başından 
bugüne kadar da 5 bin 93 başvuru yapıldı. Başvuru 
dağılımına göre, şikayetlerin yüzde 69’u özel, yüzde 
31’i de kamu sektöründen yapıldı. 

Özel sektörde başvuranların yüzde 42’si kadın, 
yüzde 58’i erkek, kamudaysa kadın ve erkek oranı eşit. Alınan çağrılarda, mobbingin en fazla uygu-
lanma nedeni ise istifaya zorlama oldu. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yetersiz 
yöneticiler böyle yaklaşımlarla kendi iç dünyalarında ego tatmini sağlar” dedi.

ODAMIZLA İLGİLİ HABERLERİ- DUYURULARI- EĞİTİMLERDEN AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN 
LÜTFEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ

“www.fto.org.tr”


