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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin sorunlarını ilk elden toplamak ve üyelerinin sorunları
karşısında geliştirdiği çözüm önerilerini paylaşmak için her yıl düzenli olarak yaptığı bölgesel
toplantıların beşincisi 28 üyenin katılımı ile 29.11.2013 tarihinde saat 14.30’da Fethiye Sultan
Pastanesi Taşyaka Şubesinde yapıldı.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan Fethiye'de en çok vergi veren, istihdam sağlayan
işverenlerin temsilcisi olarak kamu üzerinde baskı gücü oluşturabilecek kurumun Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası olduğunu, bunun için birlik ve dayanışmanın oluşturulması gerekliliğinden bahsederek
sözlerine başladı.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının TOBB'a kayıtlı 365 Oda ve Borsa içerisinde 2010 yılında 74. sırada
Akreditasyon sistemine dahil olduğunu, bu yıl ise Türkiye'nin en başarılı Odaları arasında yer alarak A
sınıfı yıldızlı oda seviyesine yükseldiğini açıkladı. 2010-13 dönemini kapsayan dört yıllık stratejik
planın hedefine ulaştığını ve ikinci stratejik planın hazırlanmakta olduğunu, 2014-17 yıllarını
kapsayacak bu plan için bölgesel toplantı adı verilen bu toplantıları düzenleyerek FTSO için yol
haritası çizdiklerini söyledi.
Hedeflerinin çalışmalarında şimdiye kadar sadece İzmir, Kocaeli ve Ankara Sanayi Odalarının
ulaşabildiği mükemmellik modelini uygulayarak Mükemmel Oda olmak olduğunu bu süreçte şimdiye
kadar bu başvuruyu yapan ilk sanayi ve ticaret odası olduklarını anlattı.
Babadağ Teleferik Projesi , Fethiye'de kurulan fakülte, Kayaköy projesi , Körfezin temizliği ve derelerin
ıslahı gibi FTSO'nun içinde ve öncü olduğu projeler hakkında detaylı bilgiler veren Akif Arıcan
toplantıların amacının üyelerin görüş ve önerilerini almak için sohbet ortamı yaratmak olduğunu
söyleyerek katılımcılardan görüşlerini aldı.
Ev ve otel tekstili alanında çalışan bir üye engellileri istihdama kazandırmak amacı ile bir proje
başlattıklarını açıkladı. Projelerine göre engellilere ekipman ve makine temin ederek evlerinde ev ve
otel tekstili üretiminde bulundurmayı amaçladıklarını konu ile ilgili bakanlıkla görüşmeleri olduğunu
söyleyerek FTSO'dan Fethiye de bulunan engelli sayısı ve engelliler hakkında bilgiler içeren rakamlara
ulaşmada yardım istedi.
Akif Arıcan FTSO'nun çıkardığı sosyoekonomik raporda bu ve buna benzer rakamlara olduğunu fakat
daha detaylı yardım için Oda'ya gelmesi halinde temin edilen rakamlara ulaşmada yardımcı
olacaklarını açıkladı.
Katılımcılardan Fethiye'de açılacak olan AVM'de yerel firmaların kiralama yapamaması ile ilgili sorunu
gündeme getirmesi üzerine Akif Arıcan AVM projesi başlamadan önce Odamızın görüşünün
istendiğini, konunun uzmanlarına görüş hazırlatıldığını,hazırlanan görüşe göre AVM'nin şehir merkezi
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yerine çevre yolu kenarına kurulmasının ekonomik ve çevre açısından daha elverişli olduğunun dile
getirildiği ve bu görüşün ilgililere iletildiğini ifade etti.
Katılımcılardan gelen zincir marketler hakkındaki soru üzerine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Gıda
Meslek Komitesinin TOBB'a bu konu ile ilgili gidildiğini ifade eden Akif ARICAN, zincir marketleri
düzenleyen yasa tasarısının çıkmadığını, şu anda yasalaşma aşamasında olan bir kanun teklifinin
bulunduğunu söyleyerek yapılan çalışmaları detaylı şekilde anlattı.
Dershane işletmeci üyelerden toplantıya katılanlar dershanelerin kapatılması hakkında görüşlerini
açıklama konusunda FTSO'nun verdiği desteğe teşekkür ederek kurulacak fakülte hakkında bir
öğrencinin yaklaşık 700-750 TL civarında aylık harcama yaptığını bu rakamın tamamının ikamet edilen
yerdeki esnaflara kaldığını söyleyerek FTSO'nun bu konudaki çalışmalarını beğendiklerini dile
getirdiler.
Organize sanayi bölgesi kurulması yönündeki sorular üzerine Akif Arıcan yaptıkları çalışmaları, yasa
gereği Fethiye Sanayi Bölgesi çalışmaları için %70'nin tahsisi yapıldıktan sonra başlanabilecek olan
Milas Organize Sanayi Bölgesi hakkındaki bilgileri üyeler ile paylaştı.
Katılımcılar yurtdışı fuar hizmetlerinden memnun olduklarını, yurtiçi fuarlar için de organizasyon
çalışmaları yapılıp yapılamayacağını sordu. Akif Arıcan yayınlarda bu konu ile ilgili duyuruları
ilettiklerini üyelerden gelen talep doğrultusunda her türlü yardımı yapabileceklerini söyledi.
Fethiye'de turizmin kış aylarında da olması gerektiği hakkındaki öneriye istinaden, Akif Arıcan turizm
sezonunun ancak 100-120 gün sürdüğünü, hedeflerinin 12 ay turizm yapmak olduğunu konu ile ilgili
yapılan çalışmaları örnekler vererek anlattı. Turizm ile ilgili olarak yapılabilecek bir çok şey olduğunu
ve bu girişimleri yapmak istediklerinde önlerine çıkan en büyük engelin ortak iş yapma kültürünün
eksikliği olduğunu ifade etti.
Fethiye'de 5 yıldızlı otel ve kongre turizmi çalışmaları hakkındaki soru üzerine, Akif Arıcan Fethiye'nin
Özel Çevre Koruma Kurulu alanında olduğunu bu nedenle burada imar konusunda çok sıkı kanuni
kısıtlar olduğunu ifade etti.
Taşyaka , Patlangıç, Menteşoğlu Pazaryeri Mahalleri Bölgesel Toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.
Toplantıda ele alınan konular ana başlıkları ile aşağıda sınıflandırılmıştır:






Fethiye'de fakülte açılmasının ekonomiye kazandıracakları
AVM'lerde yerel esnafın da yer alabilmesi
İlçemizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması,
Fuarlar hakkında bilgilendirme ve organizasyon talepleri
Turizmin 12 aya çıkarılması
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