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Odamızın, Üye İlişkileri Kalitesini İyileştirmek Stratejisi Kapsamında "üyeler ile iletişim
sıklığı arttırılacaktır" stratejik hedefi çerçevesinde, 14 Mart 2012 Çarşamba günü, saat
14.00’te Cadde Restoranda üyelerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Cumhuriyet mahallesindeki üyemiz işletmecilerinden oluşan 50 kişi ile FTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katılmışlardır.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Akif Arıcan, Odamızda
gerçekleştirilen hizmetlerden, Odamız faaliyetlerinden ve Odamız projelerinden, lobi
faaliyetlerinden bahsetmişler, Odamızda faaliyet gösteren birimler hakkında üyelerimize
bilgiler aktarmışlardır.
Bölgesel Toplantısı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikâyetler değerlendirilmiştir.
Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüş, karşılıklı fikirler beyan edilmiş, çözüm önerileri
üzerine konuşulmuştur;
 En büyük sıkıntılardan biri, merkezde yatak kapasitesinin çok az olmasıdır. Bu yüzden
gelen turist merkeze uzak yerlerde konaklamaktadır. Gelen turistin Paspatur’a daha
kolay ve rahat ulaşabilmesi için belli yerlere yönlendirme tabelaları koyulabilir. Bu
konuda şoförler odası ile görüşülüp dolmuşların belli saatlerde Paspatur’a kadar servis
yapmasının sağlanabilmesi konusunda girişimde bulunulması istenmiştir.
 Paspatur Çarşısı’nda aydınlatmanın yetersiz olduğu, aydınlatma ve yönlendirme
tabelaları konusunda girişimlerde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.
 Akşamın geç saatlerinde özellikle 96. ve 97. Sokakların çok karanlık olduğu, mutlaka
ışıklandırma yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 Merkezde aynı işi yapan çok sayıda işletme olduğu belirtilmiştir. İşyeri açma ruhsatı
alabilmek için diploma şartı getirilebilir mi, bu konuda bir yaptırımın uygulanabilirliği
konusunda görüş bildirilmiştir.
 Kanalizasyon çalışmasının 10 ay gibi uzun bir süre devam etmesinden dolayı yaşanan
sıkıntılar hakkında görüşler belirtilmiştir.
 Araç trafiğine kapatılan sokaklarda faaliyet gösteren esnafın yaşadıkları sorunlar dile
getirilmiştir. Bu konuda çözüm önerisi olarak, araç trafiğine kapatılan sokaklar günün
belli saatlerinde araç trafiğine açılabilir. Örneğin; Hisarönü’ndeki gibi gündüz
saatlerinde trafiğe açık olup, akşam saatlerinde trafiğe kapatılabileceği görüşü
belirtilmiştir.
 Paspatur Çarşısı’nın estetik açıdan zayıf olduğu belirtilmiş, bu konuda destek
beklentileri dile getirilmiştir.
 Bölgede yaşanan en büyük sıkıntının otopark sorunu olduğu tüm üyelerimiz tarafından
önemle vurgulanmıştır.
 Balık pazarı esnafı, otopark sorunu yüzünden birçok kişinin büyük AVM’lerden balık
almaya başlamalarının esnaf olarak kendilerini mağdur olduklarını belirtmişlerdir.
 Otopark ve ulaşımla ilgili sorun giderilmezse AVM’lerin çarşı esnafı için büyük risk
oluşturacağı belirtilmiştir.
 Balık pazarı ve Paspatur Çarşısı’nın birleştirilmesinin çarşı esnafı açısından yararlı
olabileceği dile getirilmiştir.
 Bir üyemiz, Paspatur Çarşısı’nın güvenlik konusunun ele alınması talebinde
bulunmuşlardır.
 Merkezde bulunan resmi kurumların ve okulların bir kısmının merkez dışına taşınarak
trafik sorununun bir nebze rahatlayabileceği belirtilmiştir.
 Likya Yolu ile ilgili yapılan çalışmaların Fethiye turizmine büyük ivme kazandırdığı
belirtilmiş, bu konuda rehberlere yönelik eğitimler yapılması istenmiştir.

 Bir üyemiz, Müteahhitlik karnesi konusunda FTSO’dan ön ayak olmalarını
istemişlerdir.
 İmar planlaması konusunda, tüm üyelerimizin de desteği alınarak bir çalışmanın
kâğıda dökülerek bir sunum halinde ilgili mercilere iletilmesi önerilmiştir.
 Bölgemizde küçük esnaf çoğunluktadır. Ekonomik durum küçük esnafın yaşaması için
müsait değildir. Bu konuda neler yapılabilir, çözüm önerilerinin görüşülmesi gerektiği
belirtilmiştir.
 Bölgemizde temizlik sorunu büyük önem taşımaktadır. Bu konuda öncelikle esnaf ve
personelimizi bilinçlendirmeli, halkımıza ve turiste örnek olmamız gerektiği
vurgulanmıştır.
 Fethiye’mizin kendine has bir imar planıyla ön plana çıkması için çalışmalar
yapılmasının gerekliliği vurgulanmış, alt yapı çalışmaları yapılırken itfaiye ve
ambulansların da dikkate alınmasının önemi vurgulanmıştır.
 Trafiğe kapatılan yollar yüzünden, otele gelen misafirlerin otelin kapısı önüne kadar
gidemediği, mal teslim edilmesi sırasında zorluklar yaşandığı belirtilmiş, kısa süreli
olarak bu yolların açılmasının esnaf açısından önemi belirtilmiştir.
 İşyeri sahipleri ve çalışanlar tarafından toplu taşım araçlarının kullanımının artması
misafir/müşteri otopark sorununu azaltacağı görüşü belirtilmiştir.
 Taksi ücretlerinin düşülmesi ile otopark soruna bir nebze çözüm olabileceği
belirtilmiştir.
 Trafik ışıklarındaki uzun bekleme sürelerinin trafik sorununu arttırdığı, bu konuda
büyük kavşaklar yapılarak trafik ışıklarının sayısı azaltılırsa çözüm olabileceği
belirtilmiştir.
 Fethiye’ye gelen turisti bilgilendirme, yönlendirme konusunda danışma ofisleri
kurulması, broşürler basılması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
 Anfi Tiyatro’da faaliyetler organize edilebilirse, çarşı içinde hareketlilik olacağı ve
çarşı esnafı içinde yararlı olacağı belirtilmiştir.
 Yeni TTK konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmasını istediklerini
belirtmişlerdir.
 Türk Hava Yolları'nın servisleri daha önce paspatur önünden kalkıyordu. Fakat daha
sonra servisler buradan kaldırıldı ve bu durum paspatur esnafını etkiledi. Servislerin
tekrar buradan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Servislerin paspatur önünden
kalkmasının taksicilere de faydalı olacağı dile getirilmiştir.
Toplantıda konuşulan konuların günlük yaşamda uygulanmasının önemi, sorunlarımızı
kendi imkânlarımızla organize olarak çözmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu toplantının
bilgilendirme açısında çok verimli geçtiği belirtilmiştir. Trafiğe kapatılan yol sorunu
konusunda tüm esnafın toplu olarak hareket etmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır.
Tüm esnafın eleştiriye açık olmasının ve özeleştiri yapmasının başarı getirebileceği,
eleştirileri yapıcı algılamak gerektiği belirtilmiştir.
Son olarak Genel Sekreterimiz Füsun Şahin, Odamızın, üyelerimizden gelen talep ve
sorunları çözüm önerileriyle birlikte gerekli yerel yönetimlere iletildiğini, geçen yıl
Fethiye’nin sorunları ve çözüm önerilerini içeren kitapçık dışında 12 sorunun daha çözüm
önerileriyle birlikte yerel yönetimlere, merkezi yönetime ve bakanlık ile başbakanlığa tüm
başvuruların yapıldığı ve konuların takip edildiği bilgisini üyelerimizle paylaşmışlardır.

