Çalış Bölgesel
Toplantısı Raporu
02 Aralık 2011 Cuma
Çalış / Harem Restoran

02.12.2011 tarihinde, Çalış bölgesinde bulunan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
(FTSO) üyelerinin katılımı ile Çalış Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nin ev
sahipliğinde, Harem Restoran’da, Çalış Bölgesel Toplantısı düzenlenmiştir.
Foça Mahallesi ve Akarca Mahallesindeki üyelerimizden otel, restoran, bar,
cafe, butik vb. işletmeci ve esnafın yer aldığı toplantıya yaklaşık olarak 40 kişi
katılmış ve toplantı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif
Arıcan ile Çalış Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı ve FTSO Meclis
üyesi Mete Ay’ın yönlendiriciliğinde gerçekleşmiştir.

Toplantı FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın, “2011’de Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası”
konulu konuşmasıyla başlamıştır. Akif Arıcan 2011’de FTSO’nun yapmış olduğu
çalışmalar hakkında şu başlıklar altında bilgi vermiştir;
Babadağ Teleferik Projesi İhalesi
FTSO’nun verdiği yeni hizmetler
Eğitimler
“Turizmde İnovasyon Esaslı İş Geliştirme Projesi”
Fuarlar
Muğla Üniversitesi Fethiye Fakültesi
Bölge Tanıtımına Yönelik Televizyon Programları

Sosyal Sorumluluklarımız
Lobi Faaliyetlerimiz
Dayanışma Toplantıları
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Önderliğindeki ve İş Birliğindeki İş
Gezileri
Fethiye Körfezi’ni Yaşatarak Yaşayalım Etkinliği
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Teröre Lanet.
THY-Ankara Kış Seferleri
Yeni Yürüyüş Yolları Oluşturulması
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan yapmış olduğu konuşmada, FTSO’nun
4 yıldan bu yana bu toplantıları geleneksel hale getirdiğini ve burada amacın
FTSO’nun faaliyetlerini üyeleriyle paylaşmak olduğunu, üyelerden gelen
talepleri değerlendirmenin yanı sıra üyelerle ilişkilerin geliştirilmesinin
amaçlandığını belirtmiştir. Üyelerden gelen eleştirilerin değerlendirilmesi
gerektiğini belirten Arıcan, bölgesel açıdan FTSO’nun yaptığı çalışmaları
aktarmanın gerektiğine değinerek bölgenin kalkınması açısından daha nelerin
yapılması gerektiğinin değerlendirilmesinin önemini vurgulamıştır. Bölgemizde
turizmin çok önemli bir faaliyet olduğunun altını çizen Arıcan, turizmin
kalitesinin yükseltilmesiyle birlikte bölgemizdeki diğer iş kollarının da kalitesinin
yükseleceğini dile getirmiştir. Fethiye’de turizmi 6 aydan 12 aya çıkarmayı
planladıklarını söyleyen FTSO Başkanı Akif Arıcan, bunun, ortak akıl
toplantılarında yapılan fikir alış verişleriyle gerçekleşeceğini sözlerine ekleyerek,
bu konuda yapılan çalışmalarda, Çalış Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği
Başkanı ve FTSO Meclis üyesi Mete Ay’ın yaptığı çalışmaların da çok önemli
olduğunu vurgulamıştır.

Mete Ay ise yaptığı konuşmada, Çalış için önemli olan 3 projenin olduğunu ve
projelerde koordinasyonun çok iyi sağlandığını belirterek bölgemizde ticaretin
gelişmesinde en önemli katkıyı FTSO’nun verdiğini ve yapılan çalışmaların ciddi
derecede bölgemize katkı sağladığını belirtmiştir. Çalış Dayanışma ve
Güzelleştirme Derneği’nin en büyük avantajının, yapılan çalışmalarda her
zaman FTSO ile iş birliği içerisinde bulunmasının olduğunu belirten Ay, her
konuda yapılan bu dayanışmanın üyelerin de hissetmesi gerektiğini belirterek,
onların görüşleri, destekleri ve eleştirileriyle, gerçekleştirilmesi gereken
projelerin güç birliği oluşturularak daha ileri taşınabileceğini sözlerine
eklemiştir. Mete Ay, doğru projelerin doğru bağlantılar ile gerçekleştirildiğinde
sonuca daha çabuk ulaşıldığını dile getirip bu yolda desteğinden ötürü Akif
Arıcan’a teşekkürlerini sunmuştur.

Yapılan bu toplantıyla, Çalış’ta ticaret yapan bölge esnafı, Çalış’ta veya ticarette
yaşadıkları sorunları ve soruları birinci ağızdan oda yönetimine ulaştırmış,
bölgenin ticareti ve ticaretin önündeki engeller hakkında FTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan, FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve FTSO Genel Sekreteri
Füsun Şahin bölge esnafı ile birlikte istişare etmişlerdir. Bu kapsamda toplantıda
aşağıda konu başlıkları verilen konular ön plana çıkmıştır;

Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan D2 Yetki Belgelerinin alımı konusunda
odadan destek,
Turizm amaçlı yapılan sportif faaliyetlerde (Jeep Safari gibi) hizmet
kalitesinin kontrolünü sağlayan mevzuatın bulunup bulunmadığı,
İlçemize gelen gerçek turist rakamlarının öğrenilmesi,
Destinasyon yönetimi ile ilgili turizm konseyinin oluşturulması,
Çok düşük fiyatlarla mücadele için “damping” ve “haksız rekabet”
kavramlarının irdelenmesi.

