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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Karaçulha Belediyesi işbirliğinde 25.06.2010 tarihinde
Karaçulha’da yoğun olarak tarım ile uğraşan belde esnafının ve tarım ve ticaret sektörünün
sorunlarının tespiti ve bunlara ilişkin çözümleri bulmak üzere düzenlenen Ortak Akıl Toplantısı FTSO
Genel Sekreteri Füsun Şahin yönlendiriciliğinde gerçekleşmiştir.
Toplantının açılış kısmında, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilçemizin tanıtımının yapılması
amacıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlattırılan, Yönetmenliğini Faruk Akbaş’ın
yaptığı “faces&places” (“yüzler ve yerler”) isimli Fethiye tanıtım filmi katılımcılara izlettirilmiştir.

Toplantının yapılmasına öncülük eden Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına konuşan Yönetim
Kurulu Başkanı Akif Arıcan oda olarak yaptıkları çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan Fethiye
Tanıtım Filmi’nin, üyelerle olan ilişkileri güçlendirerek bölgenin ticaretini yükseltmek, bölgeye daha
fazla turistin gelmesini sağlamak ve bölgeyi tanıtıcı her kulvarda kullanmak amacıyla hazırlandığını
dile getirmiştir. Akif Arıcan Odanın öncelikle personel kadrosunu güçlendirerek kurumsallaşma
süreçlerini geliştirdiklerini, TOBB akreditasyon sistemi için adım attıklarını ve stratejik plan çalışması
ile odanın geleceğini planladıklarını belirtmiştir.
Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı gerçekleştirilen her toplantının amacının mutlaka faydalı
olduğuna inandığına değinmiş ve bu anlamda toplantıyı düzenleyen Fethiye Ticaret ve Sanayi

Odasına ve toplantıya katılan herkese teşekkür etmiştir. Başkan Yusuf Çaylı Odanın üyelerine ne
kadar fayda sağlayacağı, neler yapabileceği ve üyelerin de odadan ve belediyeden beklentileri
nelerdir sorularının bu toplantıda dile getirilmesini arzuladıklarını ifade etmiştir.

FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin bölgenin tarımını ve ticaretini, refahını daha iyi daha verimli hale
nasıl getirebiliriz, ticaret odası olarak üyelerin bizden beklentileri nelerdir sorularının cevabını
bulmak ve ortak aklı aramak üzere toplandıklarını ve bunu yaparken de ünvanlarını dışarıda bırakıp
sadece düşüncelerle toplantıya katılımın önemine değinmiştir.
Toplantıyı yöneten FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin’in katılımcılara yönelttiği “Elinizde sihirli bir
değnek olsa Karaçulha’da neleri değiştirmek isterdiniz?” sorusuna aşağıdaki cevaplar verilmiştir
1. Karaçulha’da bir sanayi sitesi kurulması
2. Karaçulha altyapısının iyileştirilmesi
3. Tarıma elverişli orman alanlarının istimlak edilmesi ve yapıya kazandırılması
4. İmar düzenlemesi yapılması
5. Üretici birliğinin kurulması
6. Zincir ve yabancı mağazalara bir önlem alınması
7. Kendi alışveriş merkezlerimizin kendimizin yapması
8. Örnek bir sera yaparak üreticilerin teşvik edilmesi ve vatandaşın tarım konusunda
bilinçlendirilmesi

9. Seraların modern ve kurumsal hale getirilip verimliliğin arttırılması,
10. Akredite laboratuar kurulması
11. İmar düzenlemesi yapılması ve tarım alanlarının imara açılmaması
12. Tarım ürünlerinin izlenebilirliğinin hayata geçirilmesi
13. Baraj suyunun sulamada kullanılmasının sağlanması
14. Domates seralarında görülen kelebek (güve) sorununun ortadan kaldırılması
15. Sera atıklarının düzenli bir şekilde geriye dönüşümünün sağlanması
16. Ören yerlerinin, yol kenarlarının temizlenmesi için gönüllü ekiplerin kurulması
17. Çöp dökme alanlarının belirlenmesi, bu yerlerin tüm halka bildirilmesi ve bilinçlenme
sağlanması
18. Tarihi eser ve sarnıçların korunması için bilinçlendirme çalışması yapılması
19. Tüm belediyelerin, muhtarların ve karar verici mekanizmaların dayanışma ve işbirliği içinde
çalışması
20. Çevre yollarına bağlanan ara yollara alt geçitler yapılması
21. Patlangıç-Fethiye yolunun genişletilmesi, düzenlenmesi
22. Yaş sebze – meyve atıklarından biyogaz üretme tesisi kurulması
23. Salça fabrikası yapılması
24. Ürünlerin hale sağlıklı şekilde ulaştırılması için tüm ara yolların asfalt yapılması
25. Fethiye Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun yanına yeni fakültelerin açılması
26. Kesme

çiçekçilik

konusunda

çalışma

yapılması

ve

seralarda

üretilen

ürünlerin

çeşitlendirilmesi
27. Tarım arazilerindeki verimliliği arttırmak ve yerel ve bölgesel bazda ticaret yapan esnafın
bölgede ticaret yapmasının teşvik edilmesi
28. Hal meydanına parke döşenmesi
29. Tarım girdilerinin millileştirilmesi
30. Dil kurslarının açılması
31. Kanaldaki sulama borularının modernize edilmesi
32. Eğitimle biz bilincinin oluşturulması
33. Tüm seyyar satıcıların yasaklanması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi

34. Tüm insanların birbirine güvenmesinin sağlanması
35. Hallerin birleştirilmesi
Katılımcılardan alınan, yukarıda ifade edilen 35 öneri oylamaya sunulmuş, her katılımcının 5 oy
hakkı olduğu ve bu oyları farklı önerilere vermesi gerektiği ifade edilerek oylama için 10 dakika mola
verilmiştir.

Yapılan oylamanın sonucunda en çok oy alan ilk 8 öneri ise şu şekilde belirlenmiştir;
1. Akredite laboratuar kurulması
2. Karaçulha altyapısının iyileştirilmesi
3. Karaçulha’da bir sanayi sitesi kurulması
4. Tüm ara yolların asfalt yapılması
5. Üretici birliğinin kurulması
6. Baraj sularının sulamada kullanılması
7. Yeni fakültelerin açılması
8. Dil kurslarının açılması
Toplantıda katılımcılardan alınan görüşler ve yapılan oylama sonucunda ortaya çıkan 8 temel
görüşün ardından, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin, katılımcılara

dağıtılan kağıtlara “İyi Çalışan, kaliteli hizmet sunan bir Oda ne yapar?” sorusuna gruplar halinde
cevap vermelerini istemiştir.

Bu kapsamda bu soruya verilen cevaplar şunlardır:
1. Esnaf, tüccarı bir araya getirecek ve sorunları dinleyecek bu tip toplantıları devamlı,
periyodik aralıklarla yapar
2. Sorunların burada kalmayıp uygulama safhasına geçilecek oda hizmeti sunulması
3. Beldeyi 2100 yılına taşıyacak kapasitede sanayi sitesi yapılmasını sağlar
4. Teröre karşı ortak güç birliği ve güvenlik artırımını sağlar
5. Devlet hastanelerinin özel hastanelerle yarışacak şekilde hizmet vermesini ve kontrolünü
sağlar
6. T.B.M.M.’de çıkan yasaların menfi ve olumlu olduklarını üyelerine ve halkına duyurarak
aydınlanmasını sağlar,
7. Modern teknolojileri halkına ve esnafına bilgilendirme yapar ve teşvikini sağlar
8. Alt ve orta kesimi üst seviyeye yükseltmek ve bunu tespit etmek için çalışmalar yürütür, alt
ve üst kesimi korur.
9. Memlekette üretilen ürünleri pazarlar ve geliştirir.
10. İmarın düzenlenmesine yardımcı olur
11. Üyelerinin hakkını korur ve savunur
12. Seracılık bitecek, çocuklarımıza iş bulabilir.
13. Üyelerine mesleki eğitimler, konferanslar verir.
14. Çiftçileri bilgilendirir.
15. Oda üyelerini her konuda bilgilendirir
16. Her şeyden önce üyesini tanır
17. Teknolojiyi üyelerine tanıtır
18. Üyelerine her türlü desteği sağlar
19. Bulunduğu bölgeyi dışarıda en iyi şekilde tanıtır.
20. Yatırım yapacak olan girişimcilere proje ve bürokraside yardımcı olur

21. Birçok sahtekar kurum, değişik vaatlerle oda üyelerine ikna yoluyla kampanyalarına iştirak
ettirmek için gayret içerisindedirler. Bu tip kampanyalara karşı oda üyelerini uyarmalıdır.
22. Üyelerine sahip çıkar, üyelerinin haklarını korur.
23. Yeni çıkan yasaları üyelerine duyurur.
24. Her yıl düzenli olarak üyelerinin bir araya gelmesini sağlar.
25. Oda üyesinin en az yılda 2 defa odaya uğramasını sağlamalıdır.
İyi çalışan, kaliteli hizmet sunan Odanın ne yapacağı sorusunun yanıtları alındıktan sonra,
katılımcılardan “Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın gelişime açık alanları nelerdir?” sorusuna yanıt
verilmesi istenmiştir. Bu soruya verilen cevaplar şu şekildedir.
1. Tekrar seçilme endişesine kapılmadan gerçek ve doğruların her zaman söylenmesi
2. Üyelerine mesleki eğitimler sunmalı
3. Esnafın sorunlarını tartışırken çok kısa bir zaman sonra sorunlarını tartışacağı esnaf
kalmayacak. Ortak akıl – ortak sermaye ile başaranların yaptığını yapmalı
4. Yapmakta olduğu çalışmalara devam etmeli ve üyelerini bu konularda gazete, dergi gibi
iletişim araçları ile bilgilendirmeli ve aynı şekilde devam etmeli
5. Küçük alanlarda açılacak aynı iş yerlerinin aynı yerlerde açılmasını önlemeli, başka iş
kollarına yönlendirmeli
6. Seçilme endişesini bir kenara bırakıp objektif davranmalı
7. Üyesine daha yakın olmalı, daha çok güven vermeli
8. Adamına göre hareket etmemeli, tarafsız davranmalı
Toplantının kapanışını yapan FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, esnafın, belde halkının, tarım ve
ticaret sektörünün sorunlarının ele alınması ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin aranması için
düzenlenen bu toplantıda, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın diğer odalar ve kurumlar ile birlikte
hareket ederek, beldede akredite laboratuar kurulması, üretici birliğinin kurulması, yeni fakültelerin
açılmasının sağlanması ve dil kurslarının açılması yönünde güç birliği ve dayanışma içinde yer
almasının ön plana çıktığını belirtmiştir.

