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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin sorunlarını ve geleceğini görüşmek, 

odamızın bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi vermek ve görüş alış 

verişi yapmak amacıyla ilçemizin kanaat önderleri ile odamız Meğri toplantı salonunda 27 

Mart 2012 Salı günü toplantı düzenlemiştir. Toplantıya odamız üyelerinden Günay Özütok, 

Özer Olgun, Cumhur Dirik, Gültekin Özdemir, Erol Dolu, Özer Alkan, Bekir Ölmez, Erdal 

Eroğlu, Ercan Çınaroğlu, Yusuf Ziya Hıra, Soner Karagöz, Murat Keçeci, Orhan Okutan 

katılmışlardır. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, odamızın 

2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunum ile katılımcılara bilgiler 

vermiştir. Ayrıca ilçemize Muğla Üniversitesi bağlı bir fakülte kazandırılması konusunda 

yapılan çalışmalar, Babadağ Teleferik Projesi, Alternatif Yürüyüş Yolları çalışması, Fethiye 

Organize Sanayi Bölgesi, Salı pazarındaki gıda güvenliği konusu, Hal Birliği Yasası, 

AVM'lere getirilmesi gereken sınırlama konularında katılımcılara bilgi verilmiş ve fikir alış-

verişinde bulunulmuştur. Sunumun ardından odamızın yaptığı çalışmalar hakkında görüşlerini 

bildiren katılımcılar, ilçemizde yaşanan şu sorunlar hakkında görüşlerini ve yapılması 

gerekenleri belirtmişlerdir; 

 Ticarette istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz. Ticarette istediğimiz seviyeye ulaşmak 

için ne yapmalıyız bunu düşünmeliyiz, 

 Fethiye'yi çekim merkezi haline getirmeli, buraya gelen turistin bir kez daha gelmesini 

sağlamalıyız, 

 Trafik sorununa çözüm bulunmalı, otoparkları paralı yapmak çözüm değil, kavşaklara 

inşaat ruhsatı verilmemelidir. İleride yollar yetmeyecek. 

 AVM'leri şehir dışına aldırmaya çalışmak bir çözüm değil, şehir dışında olunca daha 

çok talep görecek. Bu soruna kökten bir çözüm getirilmelidir. Sistem kartelleşmeye 

doğru ilerliyor şirketler yapıyı bozuyor küçük esnaf öldürülüyor. 

 Fethiye'de büyük bir aqua park yok. Kuşadası'ndaki örnek gibi Fethiye'ye de bir aqua 

park kurulmalı, turizm canlandırılmalıdır, 

 Yeni yapılan ticari işletmeler doğa ile uyumlu halde yapılmalı. Halkın doğal yaşam 

alanları tehdit altına alınıyor. Fethiye'nin doğası ve tarihini yok etmemek için önlemler 

alınmalıdır. 

 Çalıştan Fethiye'ye doğru Devlet hastanesinin karşısındaki sahilde 250 dönümlük 

rekreasyon alanı var. Buraya TOKİ ev yapmak istedi ama belediye buna izin vermedi. 

Bu alan değerlendirilmeli, buraya yüzme havuzları, futbol sahaları yapılmalı, burası 

halkın kullanımına açılmalıdır. 

 Muğla Büyükşehir olacak. Bu durum Fethiye'ye ne kazandıracak bunu tartışmalıyız. 

Federal yapı ülkeye geliyor gibi. Fethiye'nin sınırları genişleyecek ve bununla beraber 

tarımdan mı vazgeçilecek yoksa turizmden mi? Bu tartışılmalıdır. 

 Fethiye'nin kendine özgü siyasi lobisi bulunmuyor. Fethiye'nin 3 adet milletvekili var 

ve çözüm üretmiyorlar. FTSO ticari anlamda bir lobi oluşturmalı. Dışarıdan insanlar 

söz sahibi olacak. Fakat Fethiye'deki tecrübeli insanlarında deneyimleri dikkate 

alınmalıdır. 



 Bölgemiz seracılık anlamında sahipsiz. GDO'lu tohumlar kullanılıyor. Bu ürünleri yurt 

dışından kullanmak istemiyorlar. Bununla ilgili önlemler alınmalıdır. 

 Fethiye'nin entellektüel yapısını ön plana çıkarmalıyız. Fethiye'de yaşayan sanatçılar 

var, o kişileri ön plana çıkarmalıyız. 

 Fethiye'ye gelen turist kalitesi düşük. Bunu yükseltmek için çalışmalar yapılmalıdır. 

 Gıda sektöründe rekabet çok fazla ve bu kaliteyi azaltıyor. Yan yana bir sürü 

işletmeler var. Bunların önüne geçilmelidir. 

 Fethiye körfezi çok kirli ve artık kokmaya başladı. Dereler ıslah edilmelidir. 

 Fethiye ovasına yerleşim çok fazla. Kısa bir süre sonra verimli arazilerimiz 

kalmayacak ve verimli arazilere devamlı inşaatlar yapılıyor. Bu ülkede tarım arazisini 

büyütmek isteyen ceza yiyor. Kollektif çalışma tarımda da bir sorun. Zirai ilaç satan 

arkadaşların tarımın gelişmesiyle ilgili eğitim ve seminerlere katılması gerekmektedir. 

FTSO böyle bir çalışma yapmalıdır. 

 Fethiye'deki sorunlar bir komisyon oluşturularak belediyeye sunulmalıdır. 


