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SAYFA

ÇALIŞ BÖLGESEL TOPLANTISI
ÇALIŞ DELTA OTEL
12.05.2017
15.00-17:00
AYSUN ŞANLISOY, HALİME ÖZTÜRK,
AYŞE ERDOĞAN
Kurum / Kuruluş

Katılımcılar
(Ad/Soyadı)

:
FR 75

Ad / Soyad

1 SERİL TUR

ESRA GÜRBOĞA

2 SERİL TUR

ESER GÜRBOĞA

3 MALHUN OTEL

ÇETİN BAŞER

4 ŞİMŞEK OTEL

CEM ŞİMŞEK

5 İSTANBUL APART

HAYDAR BUDAK

6 HOTEL MUTLU

GÖZDE BOZKUŞ

7 HARMAN OTEL

MURATCAN BAŞTUĞ

8 NİL OTEL REST

SERDAL GÖKTAŞ

9 OTEL VİLLA BERK

ALA BERK

10 YASEMİN OTEL
MENDOS OTEL
11
PELİN OTEL
12
YELDEĞİRMENİ HÜNER PAST.
13
FETHİYE DENİZKAPISI LTD.ŞTİ.
YÖRÜK ÇADIRI
14
HOTEL BERLİN
15
ROSARY BEACH
16
İBRAHİMBEY OTEL
17
KREİM OTEL
18

GÜVEN BİLDİK
MUSTAFA KURKUR
HAKAN ÇAKIL
NAKİ TİLKİ
İSMAİL UZUNOĞLU
İBRAHİM KONUK
AHMET AY
KURSEL YALÇIN
SABAHAT GÜNGÖR
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CLUB TURKUAZ GARDEN
CAN BAL

19
CENKBEY HOTEL

CENK ŞİMŞEK

20

MAHMUT ÇAKIR

21
İDEE HOTEL

HÜSEYİN KÜP

22
ÇALIŞ-DER

METE AY

23
BAŞTER TUR

TAYFUN BUDAK

24
MERHABA REST

MAHMUT AYDOĞAN

25
DELTA OTEL

ZİHNİ BİLGİÇ

26
MUHTAR

İLKER CAN

27
FTSO

AKİF ARICAN

28
FTSO

GÜNAY ÖZÜTOK

29
FTSO
30

FÜSUN ŞAHİN

GÜNDEM:
Çalış bölgesinde bulunan 6. No.lu (konaklama) ve 7. No.lu (yiyecek içecek ) üyelerimiz ile 2017
sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı

RAPOR:
12 Mayıs tarihinde saat 15.00’da Çalış Delta Otel’de yapılan toplantıya 27 üyemiz, 2 No.lu Meslek
Komitesi üyelerimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Çalış-Der Başkanı Mete Ay katılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını Çalış-Der Başkanı Mete Ay yapmıştır; toplantının amacının sezon
öncesinde birlikte Çalış bölgesi olarak sorunlarımızı görüşmek ve bunlara çözümler üretmek olduğunu
belirtmiştir. Ayrıca Babadağ projesinin tüm Fethiye için turizmi canlandıracak bir proje olduğunu ve
projenin başarılı olarak yürütülmesinden dolayı FTSO’yu tebrik ettiklerini ifade etmiştir.
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Daha sonra konuşan Yönetim Kurulu Akif Arıcan, teleferik projesinin son durumu hakkında toplantıya
katılan üyelerimize bilgi vermiştir. Fethiye Üniversitesi kurulması çalışmalarının devam ettiğini,
üniversitenin Fethiye’ye kazandırılması ile ticari anlamda da bir hareketlilik olacağını belirtmiştir.
Fuarlarda Fethiye’nin en iyi şekilde temsil edilmesi için yurt içi turizm fuarlarının hepsine Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası olarak katılmaya çalıştıklarını belirtmiş, fuarlarda üyelerimize ait broşürlerinde
dağıtıldığını ifade etmiştir. Fethiye olarak turizmdeki olumsuz etkilerin diğer tüm sektörleri de
etkilediğini belirtmiştir. Arıcan, toplantının amacının üyelerimizin ticaret odasından beklentilerini almak
ve çalışmalarımızın bu yönde yoğunlaştırmak olduğunu söyleyerek sözü üyelerimize bırakmıştır.
Toplantıda sırasında aşağıdaki konular gündeme gelmiştir;


Ülkemizin son dönemlerde diğer ülkelerle yaşamış olduğu politik sorunlardan dolayı fiyatların
da aşağıya çekilmek durumunda kalındığı belirtilmiştir,



Dalaman’a direkt uçuşlarda sıkıntılar yaşandığı, yabancı uçak firmaları uçuşlarını iptal ettiği
belirtilmiştir. Örneğin Berlin’e direk uçuş bulunmadığı, charter uçuş seferleri koyulmasını talep
etmişlerdir. Devlet burada THY uçuşlarını arttırarak ve yeni seferler koyarak destek olmalı, bu
konuda Marmaris Ticaret Odası ile işbirliği yaparak birlikte girişimlerde bulunması, Valilik ile
bağlantıya geçilmesi yüz yüze görüşmeler ile gerekli girişimlerin yapılması talep edilmiştir,



Havalimanının yenilenmesi çalışmalarının hala devam ediyor olmasının da işleri yavaşlattığı
belirtilmiştir,



Korsan konaklamacılık en büyük sıkıntılardan biridir, bu konuda Odanın desteği istenmektedir,
Konu ile ilgili olarak Genel Sekreter Füsun Şahin; Oda olarak korsan konaklamacılık konusunda
yazılı olarak gerekli girişimlerde bulunulduğunu ancak idareden gelen cevapta bu tip evlerin
tespit edilerek ilgili yerlere bildirilmesi durumunda girişimlerde bulunabileceklerini,

ifade

etmişlerdir,


Çalış’ta mülkü olan yabancıların evlerini kiraya verdikleri, elde ettikleri gelir ile ilgili her hangi
bir vergi ödemedikleri, bu konu ile ilgili önlem alınmasını istediklerini belirtmişlerdir,



Emlak vergilerinin ve su fiyatlarının yüksek olmasından duyulan sıkıntılar dile getirilmiştir.
TAPDK ücretlerinde aşırı artış olduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, emlak vergileri ile ilgili konunun büyükşehir meclisinde görüşülmesinin
sağlandığını ancak karar merciinin ticaret ve sanayi odaları olmadığını bir kez daha
vurgulamıştır,
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Üyelerimizden alternatif turizm arayışları konusunda çalışmalar yapılması talebi gelmiştir. Bazı
spor aktivitelerinin şampiyonalarının Fethiye’de yapılması kışın da konaklama yerlerinin açık
olmasını sağladığı, bu kapsamda daha çok aktivitenin Fethiye’ye çekilmesi gündeme gelmiştir,



Üyelerimiz personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını, turizm sektörünün bir meslek olarak değil de
geçici bir iş görülmesinden dolayı personel sıkıntılarının hep olduğunu belirtmişlerdir. Genel
Sekreter Füsun Şahin de; İŞKUR İEP programı hakkında kısa bilgi paylaşmış ve programın
avantajlı olduğunu belirtmiştir,



Çalış-Der Başkanı Mete Ay, bir araya gelerek çözümler üretmenin ve bu çözümlerin
sürdürülebilir olmasının önemini vurgulamıştır,



Özellikle Hisarönü’ndeki her şey dahil sistem çalışan otellerin fiyatlarını aşağı çekmesinden
dolayı Çalış’daki oda kahvaltı çalışan küçük otellerin müşteri bulmakta zorlandıkları dile
getirilmiştir,



Yaz sezonuna girilmesine rağmen inşaat işlerinin devam ettiğinden yakınan üyeler, bu konu ile
ilgili olarak Fethiye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi veya Valilik ile görüşmeler yapılmasını
talep etmişlerdir,



Özellikle yurt dışından gelecek olan turistler için güvenlik algısının çok önemli olduğu, bu
anlamda Türkiye’nin güvenlik algısında son yıllarda ciddi düşüşler yaşandığı ve bu imajın
düzeltilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmiştir,



Gelen turist sayısında son iki yılda hızlı bir düşüş göstermesine karşın konaklama sektöründe
yatak sayısının artmaya devam ettiği vurgulanmıştır,



Koca Çalış bölgesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılabilmesi için Valilik ve
Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunulması talep edilmiştir, ayrıca Fethiye
çevresindeki koyların temizliği ile ilgili sorun dile getirilmiş ve bu konuda çözüm istedikleri
belirtilmiştir,



Üyelerimiz, Bakanlıkça kamu personeline tatil yapabilmeleri için bir teşvik verilmesi konusunda
görüş bildirilmesi önerisinde bulunmuşlar, böyle bir teşviğin verilmesi durumunda yerli turist
sayısında artış olabileceği görüşü belirtilmiştir,



Çalış’ın katma değerini arttıracak bilimsel bir çalışma yapılabilir mi, örneğin balıkçılık turizm
gibi öneriler çıkmıştır, Çalış’ın markalaşması için çalışmalar yapılabilir ve bir festival kentine
dönüştürülebileceği ifade edilmiştir.

Toplantının kapanış konuşmasını Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan yapmıştır.
Toplantılar ile ortak akıl kültürünün kurulmasının önemi, Fethiye’deki tüm sivil toplum kuruluşları
ile 3 yıldır devam eden güç birliği platformunda birçok konuda adımlar atıldığını belirtmiştir.
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*Odamız organ üyeleri toplantıları dışında, sekretaryasının Odamızca tutulduğu tüm toplantılar için ilgili birim tarafından
tutulur ve toplantı katılımcılarına en fazla 15 gün içinde gönderilir.

