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EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 74. 
yılında saygı ve şükranla anıyoruz. 
Önemli şahsiyetler, fikirleriyle, 
eserleriyle anılırlar. Gazi Mustafa 
Kemal'in; 'Beni görmek demek, 
mutlaka yüzümü görmek değildir, 
benim fikirlerimi, duygularımı 
anlıyorsanız bu kafidir." sözü 10 
Kasım tarihine bakmamız gereken 
noktayı da bize işaret etmektedir. 
10 Kasım'ı Atatürk'ün temel 
felsefesini ve eserlerini anmak, 
anlamak ve geliştirmek bakımından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.
Ulu Önder Atatürk, kendisinin ortaya koyduğu en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti 
olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok daha 
güçlü, daha demokratik çok daha kalkınmış ve ilerlemiş bir ülke haline getirmek demektir. 
Cumhuriyetimizi demokratik standartlarını yükseltmiş, ekonomisini çok daha güçlendirmiş, 
dış politikada güçlü, ağırlıklı, etkin bir ülke olarak geleceğe taşımalıyız.  Gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir ülke emanet etme gayretimizi hiç bırakmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal, 
diğer gazi ve şehitlerimizden aldığımız kutsal emaneti yücelterek kararlılıkla yolumuzda 
ilerlemeliyiz. Ulu Önderimiz Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm şahsiyetleri bu vatan için canını feda eden, 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. 

İNSANLARI İKNA ETMENİN İNCELİKLERİ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyeler için geçen 
Cumartesi günü yeni bir eğitim daha düzenledi. 
"Hipnotik İletişim ve Beden Dili" konulu eğitim 
seminerine FTSO üyelerinden yoğun katılım oldu. 
Yat Butik Otel'de Eğitmen İlker Kaldı yönetiminde 
gerçekleştirilen çalışmada zaman zaman üyelerle 
yapı lan çeşit l i  uygulamalarda konuyu 
somutlaştırarak, pekiştirdi. Eğitimde "Hipnotik 
iletişimle insanları nasıl etkilersiniz? İnsanların 
söylediklerinden çok gerçek duygularını 
anlamamıza yarayan davranış okuma becerileri" 
gibi ilginç konular katılımcılarla paylaşıldı.



BU BİRLİKTELİK ÖRNEK OLMALIDIR
ile Oda yönetimi ve çalışanlarını kutladılar. 
FTSO Başkanı Akif Arıcan ise, "Fethiye'nin 
tanıtımı ve ulusal basın yetkilileriyle iyi 
diyaloglar kurmak adına FTSO öncülüğünde 
belediyeler, turizm kuruluşları,  sivil toplum 
kuruluşları ve turizm işletmelerimiz üzerine 
düşeni en iyi şekilde yapmış ve ellerinden 
gelen katkıyı sunmuşlardır. Ben bu 
birlikteliğin artarak devam etmesi 
durumunda bir çok sorunu kolaylıkla 
aşabileceğimizi düşünüyorum. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Çalış Şat Restaurant, 
Club Orka Hotel, Montana Pıne Resort Otel, 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kayaköy Cinbal İşletmeleri ne de bugünkü 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan 12-14 Ekim yoğun programımızda yer veremedik. Ben 
2012'de gerçekleştirilen ulusal  basın bu işletmelerimizin yetkililerine de buradan 
mensubu  gazetec i -yazar la r  i l e   teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
yönetmenleri  ağırlama etkinliğinde destek diliyorum. Bu tanıtım organizasyonlarını yıl 
veren işletmeleri ziyaret etti. Başkan 
Arıcan, işletme yetkililerine destekleri 
dolayısıyla birer 'Teşekkür Belgesi' sundu. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan 12-14 Ekim 
2012'de gerçekleştirilen ulusal  basın 
mensubu  gazetec i -yazar la r  i l e   
yönetmenleri  ağırlama etkinliğinde katkı 
sunan işletmeler arasında yer alan Hıllsıde 
Beach Club, Atapark Hotel, Yacht Klasik 
Hotel, Ecesaray, Golden Moon, Hotel Meri, 
Ölüdeniz Oyster Resıdence ziyaret ederek 
işletme yetkilileriyle görüştü. Yapılan 

içerisinde belirli periyotlarda tekrarlamak görüşmelerde işletme yetkilileri  FTSO'nun 
arzusundayız. İnşallah önümüzdeki Fethiye sorunları  ve tanıtımı noktasında 
dönemde çabalarımızın karşılığını alacağız" gösterdiği üstün gayret ve çabaların dikkat 
dedi.  çekici olduğunu ifade edip; Başkan Arıcan 

BU EĞİTİMLER KAÇIRILMAMALI
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Uygulamaları" eğitimini İzmir Ekonomi 
Eğitim Birimi son iki ayda üyelere yönelik Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Nilgün 
eğitim planlaması yaptı. FTSO üyeleri için Gürkaynak verecek. 
yıl sonuna kadar 3 farklı eğitim programı 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde düzenlenecek 
düzenlendi. Eğitim konu başlıkları ise, "Profesyonel Yönetim Becerileri" eğitimini 
"Müşteri İlişkileri Etkili Yönetimi ve CRM İzgören Akademi eğitmenlerinden Umut 
Uygulamaları", "Profesyonel Yönetim Sav sunacak. 
Becerileri", "Diksiyon ve Etkili Konuşma 22 Aralık 2012 tarihindeki "Diksiyon ve 
Teknikleri" oldu. Bu eğitimlerden 24 Kasım Etkili Konuşma Teknikleri" eğitimini TRT 
2012 Cumartesi günü düzenlenecek Haber spikerlerinden İsmet Topaloğlu 
"Müşteri İlişkileri Etkili Yönetimi ve CRM gerçekleştirecek. 



BÜYÜK KENTLERLE REKABET ŞANSI YOK
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Akif ARICAN, 
18.  Kanaat Önderleri  
toplantısını gerçekleştirdi. 
M e ğ r i  S a l o n u ' n d a  
gerçekleştirilen toplantıya 
müteşebbislerden İsmail 
Arslanoğlu, Volkan Kireçci, 
Şaban  K ı v rak ,  Ha san  
Kuşkonmaz, Özgür Doğan, 
Mehmet Ali Ölçer, Tufan 
Nebioğlu ve İlker Türkmen 
ka t ı l d ı l a r.  Düzen lenen  
t o p l a n t ı d a  F e t h i y e l i  
i ş l e t m e c i l e r i n  b ü y ü k  
kentlerde bulunan firmalarla 
r e k a b e t  e d e m e m e s i ,  
piyasada iş olması ancak para 
dönmemesi konuları öne çıktı.  
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif ARICAN'ın ev sahipliğindeki  18. Kanaat Önderleri  
Toplantısı  konuklarla birlikte yenen öğlen yemeği ile başladı. Ardından Başkan Arıcan 2005 
yılından bugüne FTSO bünyesinde ele alınan başlıca projeler, yürütülen temel çalışmalar ve 
gündemde takip edilen kamuoyunun talep ettiği hizmetler noktasında ayrıntılı olarak 
konuklarını bilgilendirdi. Konuklar daha çok Teleferik Projesi ve Organize Sanayi Bölgesi 
Projesi ile ilgilenirken, merak ettikleri hususlarda sorularını Başkan Arıcan'a yönelttiler. 

Arıcan: Kamuoyu Desteği Çok 
Önemli 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
sorunları belirlemek ve çözümü 
noktasında kamuoyu oluşturmak için 
ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini 
örnekleri ile konuklarına anlatan Başkan 
Arıcan, "İcra makamı değiliz. Elimizde 
sihirli değnek de yok. Biz sorunların 
çözümü noktasında baskı grubu 
oluşturabiliriz.  Örneğin gayretlerimizle 
Fethiye'ye İş letme Fakültes i 'n i  
kazandırdık. İnşallah yeni yılda işletme 
fakültesi inşaatına start vereceğiz. 
Kamuoyundan alacağımız destek, 
hevesimizi de, çabalarımızı da daha da 
artıracaktır" dedi.

Hammadde Yüzde 25 Daha Pahalı
18. Kanaat Önderleri Toplantısı'nda daha sonra sırasıyla konuklar söz alarak faaliyet kolları ve 
genel kent sorunları ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Yapılan değerlendirmelerde Fethiyeli 
işletmecilerin büyük kentlerde bulunan firmalarla rekabet edememesi, piyasada iş olması 
ancak para dönmemesi konuları öne çıktı. Bu konularda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 
girişim beklediklerini ifade eden konuklar, aksi durumda işletmecileri zor günler beklediğini 
savundular. Fethiyeli işletmeci olarak hammaddeyi büyük kentlere oranla yüzde 25 pahalı 
tedarik edebildiklerini kaydeden müteşebbisler, ürünü de pahalı üretebildiklerinden yakındılar.  



FAKÜLTE DEKANIMIZ GÖREVİNE BAŞLADI
Fethiye Yükseköğretim 
Ku r u m l a r ı  Ya p t ı r m a  
Yaşatma ve Destekleme 
Derneği'nin üstün çabaları 
F e t h i y e ' y e  İ ş l e t m e  
Fakültesi'ni kazandırdı. Ali 
Sıtkı Mefharet Koçman 
Meslek Yüksekokulu giriş 
katında konuşlandırılan 
İş letme Fakültes i 'n in 
Dekanı Prof. Dr. Erdoğan 
Gavcar düzenlenen törenle 
v e k a l e t e n  g ö r e v i n e  
başladı. 

P r o j e  S ö z l e ş m e s i  
İmzalandı
Muğla Üniversitesi Rektörü 
ve Fethiye Yükseköğretim 
Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği  Başkanı Prof. Dr. Mansur Harmandar 
düzenlenen törende, "1000 dönüm alan üzerinde İşletme Fakültesi'nin projesinin çizimi için 
sözleşme Perşembe günü imzalanmıştır. Proje çizimi için 80 gün süre verildi. Orman Genel 
Müdürümüz ve Bakanımız ile görüşmeler gerçekleştirdik. Onlar da işin içindeler. Fethiye'nin 
önü aydınlık. Amacımız Fethiye'ye 2-3 Bin öğrenciyi getirmektir. Çok ümitliyiz. 
Çalışmalarımıza 18 ay önce başlamıştık. 2B ile üniversitelere orman arazilerinin tahsisinin 
yolu açıldı. Sayın Hocamız Erdoğan Gavcar'ı Dekan olarak atadık. Görevine başlamıştır. 
Kendisine güveniyorum ve benim bu konudaki yükümü hafifletecektir. Devlet desteğini henüz 
sağlayamadık. Hayırsever desteğine ise çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Ama biz devletin 
desteğini mutlaka sağlamaya çalışacağız. Mimarlık Fakültemiz 10 yıl önce açılmıştı. Su 
Ürünleri Fakültemiz için her fakülteden derslikler alarak eğitim veriyoruz. İnşallah gelecek 
eğitim öğretim yılında buraya öğrenci alacağız" bilgilerini verdi. 

Beş Bölüm Olacak 
Fethiye İşletme Fakültesi Dekanlık görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Erdoğan Gavcar ise, 
"İşletme Fakültemize bağlı  5 bölüm kurulacak. Bunlar 'İşletme', 'Turizm İşletmesi', 'Ekonomi 
Finans', 'Ulusal Ticaret ve Lojistik', 'Yönetim Bilişim Sistemleri'dir. Fethiye'ye hayırlı olsun" 
dedi

ARICAN: Destek Seferberliği Başlatmalıyız  
Fethiye Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Fethiye'ye 
İşletme Fakültesi'nin kazandırılmasında temel  rol oynayan isimlerin başında gelen Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan ise gelişmelerden duyduğu büyük mutluluğu dile 
getirirken,işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırdı. Başkan Arıcan, "Bu iş için 
belli şevk ve motivasyonumuz olması gerekiyor. Çünkü bunun ne siyaseti, ne de menfaati olur. 
Bu işe İlçe halkı, herkesin karınca kararınca destek vermesi lazımdır.  Gücümüze güç katalım. 
Var gücümüzle çalışalım. Bunu başardığımızda Fethiye'nin de önünü açmış olacağız. 
Fethiye'de Üniversite hedefimizi hayata geçirmek için gece-gündüz hep birlikte çalışacağız. 
Hedef 2013-2014 eğitim-öğretim yılında üniversitemize öğrenci almaktır.  Fethiye 
kamuoyunun maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız vardır. İşletme Fakültesi hem 
esnaflarımıza kazandıracak, hem de işletmelerimiz için nitelikli iş gücünü ortaya çıkaracaktır. 
Bunun için bizlerin elini taşın altına sokması lazımdır" diye konuştu.             


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

