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Odamızın, üye ilişkileri kalitesini iyileştirmek stratejisi kapsamında “üyeler ile iletişim sıklığı 
arttırılacaktır” stratejik hedefi çerçevesinde, 25/04/2012 Çarşamba günü saat:17.00’de Özcan 

Restaurant’da üyelerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Göcek’de 

bulunan üyemiz işletmecilerinden 48 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, Avrupa Birliği fonlarından, Babadağ Projesinden, Şirket Doktorluğu 
projesinden  bahsetmişler, odamızda faaliyet gösteren birimler hakkında üyelerimize bilgiler 
aktarmışlardır.  

Bölgesel toplantı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikayetler değerlendirilmiştir. 
Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüş, karşılıklı fikirler beyan edilmiş, çözüm önerileri 
üzerine konuşulmuştur;  

 Fethiye ve Göcek koylarının tekne yoğunluğundan dolayı kirlenmesi, koyların nasıl 
temiz tutulabileceği ve çözümün yerel halkla olması gerektiği hususu istişare 
edilmiştir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN mayıs ayı içerisinde 
TAVAK Genel Müdürü’nün Odamızı ziyaret edeceği, kendisi ile yapılacak olan 
toplantıda deniz kirliliği sorunun tüm hatları ile Genel Müdüre iletileceği hakkında 
katılımcılara bilgi vermiştir.   

 Teknelerin çoğaldıkça yer problemine sebep olduğu, koyların kendini temizleyemediği 
bu sorunun koyların milli park olarak ilan edilmesi ile aşılabileceği katılımcılar 
tarafından ifade edilmiştir. 

 Günübirlik tekne sayılarının Göcek’te son birkaç yıldır sınırlandırıldığı ifade edilmiş, 
aynı şekilde Fethiye’de de sınırlandırılması gerektiği vurgulanmıştır.   

 Göcek Belediyesi olarak koyların paralı olması için çalışmaların başlatıldığı, 
koylardaki sahipsiz bağlanmalara çare bulunulacağı, tonozlar koyularak teknelerin 
tonozlara bağlanmasının sağlanacağı ifade edilmiştir. 

 Charter teknelerinin Sahil Güvenlik tarafından çok sık denetimlerden rahatsız 
olunduğu, bu yüzden charter teknelerinin  Göcek’e uğramadan başka koylara gittikleri, 
bu durumun Göcek esnafına zarar verdiği dile getirilmiştir. 

 Denizde teknelerin, karada da gayrimenkullerin yabancılar tarafından kayıtdışı faaliyet 
gösterdiği; şahıslara ait teknelerde charter sefer yapıldığı, gayrimenkullerin ise otel 
gibi çalıştığı dile getirilmiş, hiçbir yere kaydı olmaksızın  yapılan bu ticaretin önüne 
geçmek için yapılabilecekler görüşülmüştür.   



 Göcek’te esnaf enflasyonunun olduğundan, herkesin işyeri açmasının önüne geçilmesi 
gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu konuda Oda Genel Sekreteri Füsun Şahin  Odanın 
konu hakkında defalarca girişimde bulunulduğundan, yapılması gereken yasal 
düzenleme ile Belediye’nin ruhsat verirken Ticaret Odası’na sorması gerektiğinden 
bahsetmiştir.  

 Odaya üyelerin aidat verdiği halde, oda kayıt suretlerinden niçin 5.00.-TL. alındığı 
hakkındaki bir soruya karşılık, Genel Sekreter Füsun Şahin Odaların gelirlerinin 
sadece aidat ve belge bedelleri olduğundan, arka planda bu belgeleri çıkarmak için 
ciddi anlamda çalışmalar yapıldığından bahsetmiş ve bu yüzden üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek için aidat ve belge bedellerinin alınması gerektiğini ifade etmiştir.  

 Göcek’in turizm konusunda diğer bir çok bölgeye göre olumlu yanları olduğu ancak 
değerlendirilemediği ifade edilerek Alaçatı örneği verilmiştir. Alaçatı’ya İstanbul’dan 

bir çok yerli turistin geldiği ancak Göcek daha yakın olduğu halde çok az turistin 
Göcek’i ziyaret ettiğinden bahsedilmiştir. 

 Odamızın  Göcek Belediyesi ile işbirliği yaparak Göcek’e hareketlilik kazandırılması 
hususu vurgulanmıştır. 

 Üniversite açılmasının ve sanayi kurulmasının  Göcek ekonomisi açısından 
canlandırıcı nitelikte olacağı vurgulanmıştır. 

  Hiçbir yere kaydı olmadan ve vergi mükellefi olmadan emlakçılık yapanlar 
hakkındaki şikayet ile ilgili Odamız Genel Sekreter Yrd. Ezgi KULLUKÇU tarafından 
emlakçılıkla ilgili Odamızın yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.  

 Marketlerde poşet yerine kese kağıdı veya file verilmesinin çevre kirliliğini en aza 
indireceği vurgulanmıştır. 

 

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN tarafından kapatılmıştır.  


