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TUZLA , BABATAŞI VE KESİKKAPI MAHALLERİ  BÖLGESEL TOPLANTI RAPORU 
 

Tarih: 13.12.2013 
Saat:14.30 
Yer: Vale Bistro  
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin sorunlarını ilk elden toplamak ve üyelerinin sorunları 
karşısında geliştirdiği çözüm önerilerini anlatmak için her yıl düzenli olarak yaptığı toplantıların 
bölgesel toplantıların yedincisi 14 üyenin katılımı ile 13.12.2013 tarihinde saat 14.30’da  Vale 
Bistro'da yapıldı. 
 
Toplantıya FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu üyesi Günay Özütok, FTSO 
Genel sekreteri Füsun Şahin  ve Babataşı, Tuzla  ve Kesikkapı  mahallelerinden FTSO üyeleri katıldı. 
 
FTSO tarafından üyelerin sorunlarının öğrenilmesi amacıyla organize edilen Babataşı, Tuzla ve 
Kesikkapı Mahalleleri bölgesel toplantısında küçük işletmelerin birleştirilerek büyük şirketlerin 
oluşumunun önünün açılması istendi. 
 
FTSO üyeleri şuanda birleşemeyen bazı sektörlerin kısa bir süre sonunda bakkallar gibi yok olmayla 
karşı karşıya kalacağını belirterek “Bu sektörler birleşerek yaşayabilecekler. Bunun yolu bulunmalı” 
dediler. 
 
FTSO tarafından üyelerin sorunlarının öğrenilmesi amacıyla organize edilen bölgesel toplantılar, 13 
Aralık Cuma günü Tuzla, Babataşı ve Kesikkapı Mahalleleri bölgesel toplantısı ile devam etti. Vale 
Bistroda yapılan toplantıya FTSO Başkanı Akif Arıcan, yönetim kurulu üyeleri Günay Özütok, 
Selamettin Yılmaz, FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin ve FTSO üyeleri katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan FTSO Başkanı Akif Arıcan, Oda faaliyetleri hakkında da bilgi 
verdi. 
 
Konuşmasında Babadağ teleferik projesi ve 4 yıllık İşletme Fakültesi için yapılan çalışmalara geniş yer 
ayıran Arıcan, Babadağ’ın işletmesinin alınmasının ardından uçuş sayısında ciddi oranda artış 
yaşandığını belirterek “Bu sene Hava Oyunları Festivali sırasında yapılan 5 bin atlayışın haricinde 75 
bin atlayış yapılmıştır. Geçen yıl 63 bin 500 civarındaydı. Alternatif pistlerin açılmasıyla da Babadağ 
cazibesini artıracak. Teleferiğin tüm izinleri alındı. Bakanlığın onayını bekliyoruz. dedi. 
Daha sonra söz alan FTSO üyeleri yaşadıkları sorunların çözümü için destek isterken önerilerinin 
yanında FTSO’ndan bekledikleri çalışmaları da sıraladılar. 
 
Kış aylarında Fethiye ve çevresine ulaşım problemi yaşandığına dikkat çeken FTSO üyeleri kışın 
hareket yaşanabilmesi için kış aylarında da uçak seferlerinin olmasının zorunlu olduğu, insanların kış 
aylarında da bölgemize rahat bir şekilde gelebilmesi gerektiğini dile getirdiler. Kruvaziyer iskele 
konusunda ciddi araştırma yapılması gerektiği belirten işletmeciler, kruvaziyer turizminin Yunanlıların 
elinde olduğunu ileri sürerek, önce kruvaziyer turizmi yapan şirketlerle görüşülmesinin ardından bu 
konuda adım atılması gerektiğine dikkat çekti. 
 
Her şey dahil sistemin başlamasıyla bölgede ucuzlamanın başladığı, fiyatla rekabet nedeniyle 
işletmelerin ciddi zarar gördüğü, bundan en fazla da çalışanların etkilendiğini belirten işletmeciler, 
çok ağır şartlarda çok ucuz ücretle işçi çalıştırıldığını kaydettiler. 
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Bölgeye paralı turistin getirilmesi için çaba sarf edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekilen 
toplantıda, işletmecilerce sayı olarak yetersiz olduğu belirtilen yamaç paraşütü pilotlarının sayısının 
artırılması için gerekli eğitim ve kursların açılması istendi. 
 
Sağlık turizmi ve yaşlıların tatil yapabileceği otellerin oluşturularak 3. yaş turizminin geliştirilmesini 
isteyen işletmeciler bunun için devletin vergi indirimi gibi teşvikte bulunmasıyla işletmecilerin konuya 
daha fazla ilgi duyabileceğini ifade ettiler.   
 
Fethiye merkezde yapılan bisiklet yollarının  daraltıldığı için hem bisiklet sürücülerinin hem de araç 
sürücülerinin ciddi sıkıntı yaşadığını belirten işletmeciler, uygulamanın gözden geçirilmesini istediler. 
Fethiye denince akla, Babadağ ve Ölüdeniz’den başka bir şeyin gelmediğini belirten işletmeciler, 
turizmin çeşitlendirilmesi ve tanıtımın da bu doğrultuda yapılması gerektiğini söylediler.   
 
Tanıtım konusunda FTSO olarak ciddi destek verdiklerini belirten Akif Arıcan, “Fethiye’deki tüm 
kurum ve kuruluşları fuarlarda ortak tanıtım için bir araya getirdik.  Şimdi FETAB’ın yürüttüğü 
çalışmalara maddi ve fikri destek veriyoruz. Tanıtım geliştirilmeli. Bölgemizin çeşitli değerleri de 
ortaya çıkarılabilir” dedi. 
 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, Fethiye’nin kapsamlı tanıtımının yapıldığı ilk filmi FTSO tarafından 
hazırlatıldığını belirterek “Filmi bir çok fuarda dağıttık hala da dağıtılmasını sağlıyoruz. Tanıtımda 
internet ve sosyal medya çok önemli bir konuma geldi. Fethiye’nin daha etkin tanıtımı için 5 dilde 
web sayfasının yapılmasına ihtiyaç var” dedi. 
 
Sigorta sektöründe çalışacak nitelikli eleman ihtiyacı olduğu belirten işletmecilerce, FTSO’dan UMEM 
Beceri 10 kapsamında kurs açılmasına destek vermesi istendi. 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, UMEM Beceri 10 konusunda geçen yıl sigortacılardan talep 
toplandığını ancak yeterli talebin olmaması nedeniyle kurs açılmadığını belirterek “Geçen yıl Muğla 
genelinde en fazla kurs açılan ilçe Fethiye oldu. Çalışmayı yürüten arkadaşlarımı kutluyorum. Devlet 
bu sene değişikliğe gitti. Talebi topla getir önce veri tabanımdaki işsizlere sorayım, cevap alamazsak 
kurs açalım diyor. Bu noktada sıkıntı var. Sektörde çok fazla sıkıntı varsa sorunları aşar kurs açılması 
için çalışırız” dedi. 
 
Öte yandan teleferik projesinin rantabl olup olmadığı, özellikle ne kadar zamanda çıkacağı bilinmediği 
için paraşütçülerin çıkış için tercih edip etmemesi konusunun bilinmediğini sorularına cevap veren 
Akif Arıcan, “Teleferiğin güzergahı belli. Proje izni alındı. Finansı içinde görüşmeler sürüyor. Teleferik 
için ciddi bir fizibilite çalışması yapıldı. Yapılmasının ardından ekonomik değeri 35 milyon dolara 
çıkacak. Şu anda stabilize yolda araçlar 45 dakikada çıkıyor. Teleferikle 12 dakikada çıkılacak. Çok 
daha kolay bir çıkış olacak hem de zamandan tasarruf edilecek. Çıkış ücreti 10 dolar civarında olacak 
diye tahmin ediyoruz. Şimdi paraşütle atlamak için çıkan kişiler 17 lira ücret ödüyor ayrıca transfer 
parası var. Teleferiğe 10 dolar ödediğinde ayrıca giriş ücreti de ödemeyecek. Hem sporcular hem de 
şirket pilotları için mevcut durumdan daha avantajlı olacak” dedi. 
 
Toplantıda bir FTSO üyesi teleferiğin çok iyi bir yatırım olduğuna değinerek araçların yol kenarındaki 
endemik bitkilere zarar vermesinin de bu yolla önleneceğini söyledi. 
 
Ortak iş yapma kültürünün gelişmesi için FTSO’nın önayak olup olamayacağı, örnek olarak 
marangozların birleşerek mobilya üretim tesisi kurabilmesinin yolu açılır mı? Sorusu geniş yankı 
buldu. 
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FTSO üyeleri şuanda birleşemeyen bazı sektörlerin kısa bir süre sonunda bakkallar gibi yok olmayla 
karşı karşıya kalacağını belirterek “Bu sektörler birleşerek yaşayabilecekler. Bunun yolu bulunmalı” 
dediler. 
 
FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin Oda üyelerinin çeşitli kredi ve fon arayışlarında KOSGEB’in “İşbirliği 
Güçbirliği” projesini söylemelerinin ardından kimsenin yaklaşmadığını belirterek “KOSGEB İşbirliği 
Güçbirliği projesine 750 bin lira kredi veriyor. 250’si hibe kalanı faizsiz geri ödemeli. Ancak hiçbir 
işletmeci ortaklık istemediği için yapılamıyor. Oda olarak bir araya gelmeye çalışan sektörlere sonuna 
kadar yardımcı oluruz” dedi. 
 
FTSO Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Günay Özütok, insanların bir araya gelme nedenlerinin 
bulunması gerektiğini belirterek “Bugün biz burada sorunlarımızın çözümü için bir araya geldik. Bir 
araya gelerek bölgemizi daha ileriye taşıyacak insan ve kaynak vardır. İşletmelerin bir araya 
gelmelerinin yolunu bulmalıyız” dedi. 
 
Bir işletmeci FTSO’nun çok iyi çalıştığını belirterek “FTSO yönetici ve çalışanlarının yaklaşımları çok iyi. 
İşletmecilere iş yapma, bilgi ve vizyonları ile ilgili farkındalık yaratılmalı diye düşünüyorum. Bizim 
vizyonumuzu üste çıkaracak eğitimler verilmeli. Vizyon ve zihniyet sıçraması yapacak çalışmaya 
ihtiyaç var. Yönetim danışmanlığı şirketlerince, örnek olarak restorancılığın, araç kiralamanın 
uluslararası standartları çıkarılmalı. Ve uygulamasının da bu şekilde olması sağlanmalı” dedi. 
 
Toplantı  yaklaşık 2 saat sürdükten sonra sona erdi.   
 
Toplantıda ele alınan konular ana başlıkları ile aşağıda sınıflandırılmıştır:  
 

1. Kış aylarında Fethiye'ye ulaşımın artırılması ile ilgili yapılabilecekler 
2. Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması gerekliliği 
3. Umem Beceri 10 Kurslarının sigortacılık gibi sektörler için açılması  
4. Ortak iş yapma kültürünün gelişmesi için FTSO 'dan destek beklentileri  
5. Paraşüt pilotluğu gibi kurs ve eğitimlerin Fethiye'li gençler için açılması 


