
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Organ Üyelerimiz,  

Yazılı ve Görsel Basınımızın Kıymetli Mensupları,  

Ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının Değerli Çalışanları, 

 

Konuşmama başlamadan önce siz değerli organ üyelerimize toplantımıza nezaket gösterip 

katıldığınız için teşekkür ederim. 

 

Bugün burada toplanmamızın amacı, seçildiğimiz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasını etkin ve 

verimli şekilde nasıl yönetebiliriz , yasamızın düzenlediği kurallar nedir bunlar hakkında 

bilgiler aktarılmasıdır. 

 

Değerli Konuklar, 

 

Bildiğiniz üzere Odamızın son seçimlerinde 3.223 oy kullanma hakkı olan Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası üyelerinden 2.281’i oy kullanarak seçime katılma oranı %70,77 olmuştur. Bu 

anlamda seçimlerimiz ile Fethiye'nin geleceği için önemli bir kurum olduğumuzu teyit ettik 

2005 yılından bu yana, odamız birçok alanda gelişim göstermiş ve önemli projelere imzasını 

atmıştır. Bunun başında odamız yeni bir hizmet binasına kavuşmuştur.Geldiğimiz bu noktada 

2005’li yıllarda 5 personelle başladığımız bu yolda, bugün bunun çok daha üstünde bir 

personelimizle üyelerimize kaliteli hizmet vermeyi görev edindik. 

 

Odamız 2010 yılı Temmuz ayında akreditasyon denetimini tamamlayarak TOBB 

Akreditasyon Sistemine dâhil edilmiş ve 5 yıldızlı oda ünvanını almıştır. Odamızın almış 

olduğu kalite belgelerinin yanı sıra, şimdi kurumsal kaliteyi daha da öteye taşımak üzere 

Mükemmellik modeline geçme çalışmasındayız. 

 

 

 

 

 

Akif ARICAN-Yönetim Kurulu Başkanı 

03.07.2013 Seçilmiş Organ Üyelerine FTSO 

Tanıtımı Konuşması 

 



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının Değerli Yöneticileri, 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak bizler var gücümüzü ortaya koyarak Fethiye 

için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İzninizle Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiye 

için uğraşlarımızdan birkaç örnek vermek isterim. 

 

Kurmuş olduğumuz Fethiye Güç Birliği Şirketi, 17 Haziran 2011 tarihinde Babadağ Hava 

Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın işletmesi ve teleferik yapım işi ihalesini 

kazanmıştır. Amacımız, Babadağ’ın turizm potansiyelini artırmak ve Fethiye için bir dünya 

markası yaratmaktır. Turizmin can damarını oluşturacak bu proje ile bölgemize büyük bir 

kazanç sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

Bildiğiniz üzere, yıllardır Fethiye'ye bir üniversite kazandırmak hayalini kurmaktaydık. 

Yaptığımız girişimler sonrasında Muğla Üniversitesi'ne bağlı İşletme Fakültesinin Fethiye’ye 

kazandırmak için odamız öncülüğünde bir dernek kurduk. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 

fakültemiz inşallah hizmete açılacaktır. 

 

Değerli Konuklar, 

 

Şunu da unutmamak gerekir Odalar icra makamı değildir. Gücümüz, yarattığımız kamuoyu 

etkisinden gelir. Kamuoyunu oluşturmak için üye tabanımızla sürekli iletişim içinde olmamız 

şarttır. Bunun için kurum ve kuruluşlar ile diyaloglarımızı arttırıp, projelerimizi, çözüm 

önerilerimizi bıkmadan usanmadan anlatmalıyız. 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

Son söz olarak şunları dile getirmekte fayda görüyorum. Yaptığımız işlerde çabamızda ne 

denli başarılı olursak, Fethiye'nin kazancı o kadar büyük olacaktır. "Ortak akıl ve iş birliği" 

bizim olmazsa olmazımızdır. Öncelikle sorunların tespiti ve çözümü noktasında ortak aklı 

yakalayacağız. Ardından sağlayacağımız büyük güç birliği ve iş birliği sayesinde sorunların 

üstesinden hep birlikte geleceğiz. 

 

Konuşmama burada son verirken, bu toplantının odamız için hayırlı olmasını diler, 

katılımlarınız için şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunarım. 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


