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FTSO Van Depremzedelerini Unutmadı 

Mustafa Kemal Atatürk’ü Aramızdan AyrılıĢının 73. 

Yıl Dönümünde ġükranla Anıyoruz 

 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Akif Arıcan’ın 10 

Kasım Mesajı: 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu 

büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 

aramızdan ayrılıĢının 73. Yıl dönümünde 

saygıyla anar, minnettarlığımızı ifade ederiz. 

Atamızın mücadele azmi, ülke ve millet sevgisi 

çalıĢmalarımızda örnek aldığımız değer ve 

ilkelerin baĢında gelmektedir. Onun gösterdiği 

çağdaĢ medeniyet seviyesine ulaĢmak için 10 

Kasımlar, iĢini en iyi yapanın ülkesini en seven 

olduğunu hatırlatmanın bir günüdür.  

 

Van’da meydana gelen ve çok sayıda can 

kaybının olduğu depremden sonra bu acı olayın 

sonuçlarını bir nebze olsun azaltmak için 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası bir kampanya 

baĢlattı. 

FTSO’nun baĢlatmıĢ olduğu kampanya ile 

katalitik soba, çocuk bezi, çocuk maması, içme 

suyu, bay bayan çamaĢırı, battaniye vb. ihtiyaç 

malzemeleri hayırsever vatandaĢlar ve Kızılay 

tarafından FTSO’ya ulaĢtırıldı. Toplanılan 

ürünler 02.11.2011 tarihinde Van’a ulaĢtırılmak 

üzere tıra yüklendi 

 

 FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Soydan 

yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde daha çok 

ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespit 

edildiğini belirterek, “Hayırsever 

vatandaĢlarımızdan ve üyelerimizden gelen bu 

yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine 

ulaĢtırılmak üzere ErciĢ Ticaret ve Sanayi 

Odası’na gidecek ve oradan da ihtiyaç 

sahiplerine ulaĢtırılacaktır. YaklaĢık 2 gün 

içinde tır Van’a ulaĢmıĢ olacaktır. Katkı 

sağlayan tüm vatandaĢlarımıza ve Kızılay’a 

teĢekkür ederiz” dedi. 

 

Yüce Atam; ĠĢ dünyası olarak, ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı teyit ederek, çizdiğiniz 

yoldan sapmadan, büyük ve müreffeh Türkiye idealini gerçekleĢtirmek için, her geçen gün daha da 

artan bir Ģevkle gayret göstereceğimizden emin olmanızı diliyor, yüksek hatıranız önünde saygıyla 

eğiliyoruz.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THY-Ankara KıĢ Seferleri BaĢladı 
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Yazın gerçekleĢtirilen Dalaman-Ankara direkt 

uçuĢları Dalaman Belediyesi, FTSO ve bölge 

milletvekilleri tarafından yapılan giriĢimler 

neticesinde kıĢın da devam edecek. 

Yetkililerinden alınan bilgiye göre Türk Hava 

Yolları’nın Ankara-Dalaman seferleri 3 Kasım 

2011 tarihinden itibaren Anadolu Jet uçuĢları 

olarak haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve 

perĢembe günleri yapılacaktır. 

Konu hakkında FTSO Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Akif Arıcan Ģu açıklamalarda bulundu: 

“Söz konusu direkt uçuĢlar bölgeye hareketlilik 

kazandıracaktır ve kıĢın da Ankara’ya ulaĢım 

çok daha kısa sürede sağlanabilecektir. Ġlçe 

ekonomisine de katkı sağlayacak bu uçuĢların 

kıĢ boyunca devam edebilmesi için yeterli 

talebin olması gerekmektedir. Aksi halde 

seferleri düzenleyen firma açısından ekonomik 

olarak bu seferlerin devam etmesi zorlaĢacaktır 

ve iptal edilecektir. Bu seferler ne kadar çok 

kullanılırsa, yeterli talep sağlanılırsa, uçuĢlar 

daha sonraki kıĢ dönemlerinde de devam 

edebilecektir” dedi. 

 

EĞĠTĠCĠNĠN EĞĠTĠMĠ PROGRAMI-12-13 KASIM 

2011 

 

12-13 Kasım 2011 tarihlerinde oda personelinin 

kiĢisel ve profesyonel geliĢimine katkı sağlamak 

amacıyla; oda çalıĢanlarına yönelik Eğiticinin 

Eğitimi Programı düzenlenmiĢtir. Türkiye 

Kalite Derneği (KALDER) eğitmenlerinden 

Sinan POLATER tarafından verilen ve 2 gün 

süren eğitime oda çalıĢanlarından 7 kiĢi 

katılmıĢtır. Söz konusu eğitimde, baĢarılı 

eğitimin temelinde etkili iletiĢimin yattığı 

vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken 

özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, 

 

 

eğitimin uygulanıĢ, yönetim ve 

değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri 

gereken beceri ve yöntemler uygulama 

çalıĢmaları ile aktarılmıĢtır. Eğitimde her bir 

katılımcının farklı konular üzerine hazırlayarak 

sunduğu çalıĢmalar videoya kayıtlarına alınarak 

değerlendirilmiĢ ve oylanmıĢtır. Etkili sunum 

teknikleri, iletiĢim, etkin konuĢma, zaman 

yönetimi, stres yönetimi, diksiyon, hitabet vb. 

konular üzerinde farklı deneyim, tecrübe ve 

heyecan yaĢayan tüm katılımcılar almıĢ 

oldukları eğitimin iĢ, özel ve sosyal yaĢamları 

üzerine olumlu etki yaratacağını belirtmiĢtir. 

Ağırlıklı uygulama çalıĢmaları ile keyifli ve 

verimli bir Ģekilde tamamlanan programa 

katılan oda çalıĢanları sunum teknikleri üzerine 

uygulama çalıĢmalarının bundan sonra daha 

aktif bir Ģekilde devam edeceğini dile 

getirmiĢtir. 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından sağlanan bu fırsat için 



 

 

 

 

 

 

 

 

31 EKĠM - 11 KASIM TĠCARET SĠCĠL MEMURLUĞU ĠġLEMLERĠ 

 

  5 YENİ KAYIT 

  3 TERK  

  34 TESCİL İŞLEMİ 

  46 BELGE 

  42 GELEN YAZI 

  54 CEVAPLANAN YAZI  
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