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28 ŞUBAT 2012  

NAYLA RESTAURANT 



Odamızın Stratejik Planı Üye İlişkileri Kalitesini İyileştirmek Stratejisi Kapsamında "üyeler 
ile iletişim sıklığı arttırılacaktır" stratejik hedefini gerçekleştirmek üzere, 28 Şubat 2012 Salı 
günü, Nayla Restoran'da saat 14:00'te, üyelerimizin katılımıyla bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Tuzla mahallesi ve Babataşı mahallesinde faaliyet gösteren 
üyemiz işletmecilerinden oluşan 38 kişi ve  FTSO Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Odamız 
tarafından yapılan çalışmalardan bahsetmiş ve üyelerimizin ihtiyaçları ve beklentilerini 
karşılamaya yönelik özellikle KOSGEB, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destek ve 
teşviklerinden faydalanmaya yönelik bir birim oluşturulacağını dile getirmiştir.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın tanıtım filminin  gösterildiği toplantıda söz alan Genel 
Sekreter Füsun Şahin, üyelerimizin, odamızın hangi hizmetlerinden faydalanabilecekleri 
konusunda bilgi vermiştir. 

Bölgesel toplantı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikâyetler değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda karşılıklı soru-cevap şeklinde başlayan toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından üyelerimize gerekli bilgiler aktarılmıştır;  

 Turizmin canlandırılması amacıyla Fethiye’de kongre turizmi yapılabilir mi? 

 Başkan Akif Arıcan, Fethiye’de 2 adet 5 yıldızlı otel projesi olduğunu fakat 
Fethiye’nin birinci derece deprem bölgesi olması ve Özel Çevre Koruma 
Kurulu tarafından yüksek katlı binaların yapımıyla ilgili iznin olmadığına 
dikkat çekmiştir. 

 Kongre turizmi için tahsis edilecek alanlar açısından Fethiye geç kalmış mıdır?  

 Genel Sekreter Füsun Şahin, kitle turizminin yerini, insanların ilgi ve hobilerini 
gerçekleştireceği yeni bir tatil anlayışına bıraktığını, butik turizminin Fethiye 
için bir fırsat olduğunu ve bu anlamda Fethiyeli yatırımcıların bu fırsatı iyi 
değerlendirmeleri gerektiğini belirtmiştir. 

 Fethiye’de ihracat limanı ve kurvaziyer turizm için liman yok. Büyük yolcu 
gemilerinin Fethiye’ye uğraması için bir liman projesi girişimi yapılabilir mi? 

 Körfezin temizlenerek merkezde de denize girilebilir hale gelmesiyle ve yatlar 
için bir marina yapılmasının Fethiye’deki turizmi canlandırılabileceği 
belirtilmiştir. Devletten gelecek kaynaklarla değil de yatırımcıların 
katılımlarıyla bu tür projelerin gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.  

 Çek Kanunu ile  ilgili son durum nedir? 

 Karşılıksız çekten dolayı hapis cezasının kaldırıldığı, Yeni Çek Kanunu ile ilgili aylık 
bültenimizde, üyelerimizi bu konuyla ilgili bilgilendirmek amacıyla bir çalışma 
yapılacağı ifade edilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gelecek uygulamaların 
karşılıksız çekler konusundaki sorunu çözebileceği vurgulanmıştır. 

 

 

 



Talep ve Öneriler 

   Bölgemizde ticari ahlaka uygun davranmayan işletme sahiplerinin işletmelerinin  
Fethiye ekonomisi ve yatırımcılar açısında tehdit oluşturduğu, bu şekilde çalışan 
işletmelerin FTSO'ya kayıt edilmemesi konusunda çalışma yapılması istenmiştir.  

 Ticaret yapmanın bir anayasal hak olması, yasalar cevaz vermedikçe FTSO 
tarafından bu şekilde çalışan işletmelerin kaydının yapılmasının 
engellenemeyeceği ifade edilmiştir. 

 Fethiye’nin sosyal bir tesise ihtiyacı olduğu, yapılan sanatsal faaliyetlerin 
sergilenebilmesi için tek bir tesisin yeterli olmadığı, bu konuda çalışmalar yapılması 
gerekliliğinden bahsedilmiştir. 

 Akaryakıt LPG istasyonlarında, bir sorumlu müdür bulunması zorunluluğunun olduğu, 
vergi levhası olmayan müdürler için 5 farklı istasyonda sorumlu müdürlük görevi 
yapabildiği bilgisi verilmiştir. Her istasyon için, ilgili müdüre 30 gün sigorta 
zorunluluğunun getirildiği bu kapsamda bir kişi için aylık toplam 150 gün sigorta 
ödendiği belirtilmiştir. Makine Mühendisleri Odasıyla görüşülerek bu konuda 
düzenlemeler yapılabilmesi için girişimde bulunulması talep edilmiştir. 

 Bir işletmeye ait birden fazla şube bulunması durumunda, şubelerden biri farklı bir ilde 
ise o ilin ticaret odasına da kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda sadece 
çoğunluk şubenin bulunduğu ilde kayıt yaptırmanın yeterli olması konusunda gerekli 
görüşmelerin yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir. 

 Tüm katılımcıların ortak görüşü; Fethiye’de turizmin canlanması ve gelişmesi için 
Fethiyeli yatırımcıların desteğiyle büyük bir alışveriş merkezi yapılması konusunda 
girişimlerin yararlı olacağı, böylelikle dışarıdan gelen yatırımcıların önüne bir nebze 
olsun geçilmiş olacağını belirtmişlerdir. 

 Fethiye'nin ortak sorunları için Fethiye'deki tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek 
Kuruluşlarının lobi faaliyetlerini yerine getirerek karar vericiler nezdinde Fethiye 
kamuoyunun gücünün hissettirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 


