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Odamızın 2010-2013 yılları Stratejik Planı’nın “Üye İlişkileri Kalitesini İyileştirmek
Stratejisi” kapsamında "üyeler ile iletişim sıklığı arttırılacaktır" stratejik hedefini
gerçekleştirmek üzere, 15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 16:00'da, Hisarönü Zombie Bar’da
Ölüdeniz, Hisarönü ve Ovacık’da bulunan üyelerimizin katılımıyla bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, anılan bölgede faaliyet gösteren üyemiz işletmecilerinden
toplam 40 kişi ve Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katılmışlardır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Odamız
tarafından yapılan çalışmalardan bahsetmiş ve üyelerimizin ihtiyaçları ve beklentilerini
karşılamaya yönelik olarak Odamızda özellikle KOSGEB, Güney Ege Kalkınma Ajansı
(GEKA) destek ve teşviklerinden faydalanmaya yönelik bir birim oluşturulduğunu dile
getirmiştir.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından Ölüdeniz
Belediye Başkanı Keramettin YILMAZ, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını
takdirle izlediğini ifade ederek, Odanın güzel işlere imza attığını vurgulamıştır.
Bölgesel toplantı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikâyetler değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda toplantıda aşağıdaki konular istişare edilmiş, karşılıklı fikirler beyan edilmiş,
çözüm önerileri üzerine konuşulmuştur;









Restoran ve cafelerde çok düşük fiyat politikalarının uygulandığı, özellikle alkollü
içeceklerin maliyetlerinin çok altında satışlarının yapıldığı ifade edilerek, odanın bu
konuda bir yaptırım uygulaması, sektörde tek fiyat uygulaması hususu dile getirilmiştir.
FTSO Hukuk Müşaviri Ezgi KULLUKÇU ve Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN Odanın ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda malların tavan fiyatını gösteren “azami fiyat
tarifeleri”ni tespit edebileceği, ancak bunun dışında taban fiyatın kesinlikle
belirlenemeyeceği, serbest piyasa ekonomisi gereği ekonomik faaliyetlerin tam rekabet
şartları içerisinde serbestçe yapılması gerektiği, tek fiyat uygulaması yönünde sektör
mensuplarının alacakları kararların Rekabet Kurulu tarafından cezalandırılacağı hakkında
katılımcılara bilgi vermişlerdir.
Katılımcıların, restoran ve barlarda çok düşük fiyatla satılan içkilerin merdivenaltı
üretimler olduğu, bunların denetlenmesi için Odanın girişimde bulunması hususundaki
talepleri ile ilgili Hukuk Müşaviri Ezgi KULLUKÇU, kaçak ve sahte içkilerle ilgili
kurumlara Odamızın gerekli yazışmaları yaptığını, kaçak ve sahte içkiyi satanların
sektörde haksız rekabet yarattığı gibi halk sağlığını da tehdit ettiğini, ancak bu işi
yapanların Odamıza bildirilmesi halinde bu işyerlerinin tespit edilerek, yakalanması ve
caydırıcı hükümlerin uygulanması hususunu ifade edilmiştir.
FTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğur ÇAÇARON turizmde hizmet kalitesinin
yükseltilmesi halinde fiyatların da yükseltilebileceğini, turizmde ilk önce işletmelerimizin
kendi özeleştirisini yapması gerektiğini, 15 yıl önce Hisarönü’nde turizmcilerin turizmden
çok memnun olduğunu, ancak şu anda her geçen yılın bir önceki yılı arattığını ifade
etmiştir.
Ölüdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Ünsal ERİŞGEN, içkideki ÖTV ve KDV kaldırılırsa
sektörün daha rahat bir nefes alacağını, bunun da kaçağı ve sahteciliği engelleyeceğini dile
getirmiştir.
Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin YILMAZ ise, sektörün dernekleşerek, toplu
hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştır.





FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Günay ÖZÜTOK, sektörün hep beraber bitirildiğini
belirterek şu an en büyük sorunun personelin nitelikli olmaması olduğunu açıklamıştır.
FTSO Meclis Üyesi olan Durmuş ORAN ise Ölüdeniz Belediyesi’nin Ölüdeniz’i
güzelleştirmek için elinden geleni yaptığını ifade etmiş ancak bütçesinin kısıtlı olduğunu,
bu noktada Ölüdeniz için Ankara’dan kaynak ayrılması gerektiğini ifade etmiştir.
Toplantıya katılan katılımcılar MELSA’nın ilçemize bir faydası olmadığı halde burada
para kazanmasının anlaşılamadığını vurgulamışlardır.

Toplantı, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN’ın burada alınan bilgilerin Odamız
Yönetim Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etmesi üzerine, turizm sezonun hayırlı
geçmesi temennisiyle kapatılmıştır.

