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Odamızın, üye ilişkileri kalitesini iyileştirmek stratejisi kapsamında “üyeler ile iletişim sıklığı
arttırılacaktır” stratejik hedefi çerçevesinde, 10/04/2012 Salı günü saat:14.00’de Karaçulha
Hal Birliği toplantı salonunda üyelerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Karaçulha’da bulunan üyemiz işletmecilerinden 43 kişi ile FTSO Yönetim Kurulu
ve Meclis üyeleri katılmışlardır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Akif Arıcan, odamızda
gerçekleştirilen hizmetlerden, odamız faaliyetlerinden ve odamız projelerinden, lobi
faaliyetlerinden bahsetmişler, odamızda faaliyet gösteren birimler hakkında üyelerimize
bilgiler aktarmışlardır. Ardından Karaçulha Belediye Başkan yardımcısı yapılan
organizasyonun öneminden ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın başarılarından söz etmiştir.
Bölgesel toplantı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikayetler değerlendirilmiştir.
Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüş, karşılıklı fikirler beyan edilmiş, çözüm önerileri
üzerine konuşulmuştur;












Odamızca 2011 yılında yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Fethiye’ye
Muğla
Üniversitesi’nin işletme fakültesi açılması konusundaki yer tespitinin odamızın
önderliğinde Değerimenbaşı mevkiindeki Arıcılık İstasyonun alanı olarak belirlendiği
ifade edilmiş; geçen hafta odamızca Ankara’da yapılan temaslarda 2B yasa tasarısı
kapsamında orman alanlarının üniversitelere de tahsis edilmesi konusunda bir madde
eklendiğinin öğrenilmesi üzerine işletme fakültesi alanının Karaçulha’daki 700
dönümlük alana kaydırılması ve gelecekte bu alanın Fethiye Üniversitesi Kampüsü
olabilecek şartları taşındığı konusunda Yönetim Kurulu Başkanımız Akif ARICAN
tarafından bilgi verilmiştir.
Fethiye Batı Akdeniz Hali’nin Türkiye’deki ilk hal birliği olduğundan şu an bazı
sorunlar yaşandığı ifade edilerek en önemli sorunun kanalizasyon sorunu olduğu
atıkların foseptik yöntemi kullanılarak atıldığı ,
Halin zemininin iyileştirilmesi gerektiği yazın toz, kışın çamur olduğu
gıda
maddelerinin satıldığı bu alanın hijyen ve temizlik açısından pek çok sorunu da
beraberinde getirdiği
Fethiye Batı Akdeniz Hali Bölge Müdürlüğü’nün 200 dönüm arazi üzerine
kurulduğu,120 si faal diğerleri inşaat halinde olmak üzere 158 komisyoncunun faaliyet
gösterdiği, yetkilendirilmiş
bir laboratuarın bulunduğu ve 3-4 ayrı analizin
yapılabildiği,
Fethiye’de her gün 1800-2000 ton arası ihracat yapılmaktadır. Rusya’ya yapılan
ihracatlarda bugünlerde sorunlar yaşandığı, numuneler başta Antalya olmak üzere
çeşitli illere gönderildiği, şu an halin içinde yetkilendirilmiş laboratuar olduğu, Rusya
için bunun yeterli olduğu, numunelerin artık burada analiz edildiği,
Fethiye’de çok sayıda zirai ilaç bayisi olduğu, kimyasal maddelerin depolanmasında
ve saklanmasında bazı standartların getirilmesi , bu konuda mevzuat çalışmalarının















olduğu, Karaçulha Belediyesi’nin bu alanda toplu bir depo yapılması konusunda yer
göstermesi , tüm zirai ilaç bayilerinin bir araya toplanması
Bölgeyi tanımayan ve ekonomik gücü olmayan ihracatçıların hale gelmesi sonucu bazı
komisyoncular mağduriyet yaşamaktadır. Bu tür ihracatçıların hale girişte
denetimlerinin yapılabilmesi için bir veri tabanı oluşturulması, hal kayıt sisteminin bir
an önce uygulamaya geçmesi,
Geleceğin sektörü tarımdır, ancak bölgemizdeki işletmelerin pek çoğu aile işletmesi
olduğundan tarım alanlarının toplulaştırılması, seralarını birleştirerek ölçek
ekonomisine ulaşılması,
Muğla Üniversitesi laboratuarın resmi numune analizi yapma konusunda yetkisini
elinden alan Tarım Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu özel yönetmeliğin değiştirilmesi
konusunda çalışma yapılması,
Tarım İl Müdürlüğü tarafından bölgedeki toprak özelliklerinin araştırılması, bölgede
kiraz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, pilot üretimler yapılması. Kiraz yetiştiriciliği
konusunda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından destek verilmesi,
Avrupa’da üreticilerin hepsinin izlenebilirliğinin olduğu , hepsinin bir barkodu olduğu,
üreticilerin bilinçli olmaları ve kendi sorunlarına sahip çıkmaları gerektiği,
Analiz ücretinin üreticiden değil komisyoncudan alınması sıkıntı yaratmaktadır. Bu
konuda İlçe Tarım tarafından bilgilendirme toplantılarının yapılması.
Seracılıkta üreticilere faiz indiriminin sağlanması.
Üretici birliklerinin kurulması.
Bölgemizde üretilen Fethiye domatesinin markalaştırılması konusunda çalışma
yapılması

