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GÖCEK BÖLGESEL TOPLANTI RAPORU 
 

Tarih: 08.11.2013 
Saat:14.30 
Yer: Club Nen 
 
 
 
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 ikincisi 34 üyenin katılımı ile 08.11.2013 tarihinde saat 14.30’da Göcek'te Club 
Nen'de yapıldı. 
 
Toplantıya FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Göcek’te 
faaliyet gösteren üyeleri katıldı. Toplantı, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ın açılış konuşması 
ile başladı. Akif Arıcan konuşmasında FTSO’nun kamu kurumları nezdinde bir baskı aracı olduğunu, 
toplantılar ile edinilen bilgiler doğrultusunda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın dörder yıllık stratejik 
planlar hazırlayarak hedeflerini belirlediğini ve bu doğrultuda kamu kurumlarına sorunları ileterek 
çözüm aradığını açıkladı. Yapılan çalışmalardan da örnekler veren Akif Arıcan tespit edilen her sorunu 
çözebilecek iddiaları olmadığını fakat elde edilen sonuçların toplum için önemli olduğunu söyledi.  
 
Katılımcılardan ilk sözü Göcek Turizm Derneği Başkanı ve D- Marin Yöneticisi Onur Ugan aldı.  Ugan, 
Göcek'te yapılacak toplantıların Cuma veya Cumartesi günü olmaması gerektiğini çünkü bu günlerin 
en yoğun iş günleri olduğunu belirtti.  Göcek'in tüm gelirinin deniz turizminden kaynaklandığını bu 
açıdan bakılarak çözümler üretilmesi gerektiğini, Göcek’in sorunlarının iki ana eksende 
irdelenebileceğini bunlardan ilkinin Göcek’in güzelliklerinin korunması ikincisinin ise tanıtım olduğunu 
ifade etti.  Deniz turizminin hizmet sektörü olması sebebiyle çalışan kalitesi ve niteliğinin önemli 
olduğu bu amaçla çalışan personelin kalitesinin artırılması için eğitimler düzenlenmesinin faydalı 
olacağını dile getirdi. Ayrıca deniz turizminin arkasında çok ciddi bir teknik servis ihtiyacı olduğu 
bunun ise yerel imkânlarla karşılanamadığını belirtti. 
 
Abdullah Destici kamu kurumlarınca yeterli denetim yapılmadığını bu nedenle de hizmet sunumunda 
standart ve kalite sorunları yaşandığını, işyeri sayısının çokluğu sebebiyle işletmelerin fiyatla rekabet 
yaptığını bunun da kaliteyi olumsuz etkilediğini anlattı. 
 
İlk konuşmacılardan sonra söz alan FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin, odanın karar verici değil ricacı 
bir kuruluş olduğunu, geçen yıl Göcek’te yapılan toplantının raporunda da görüleceği gibi Göcek’teki 
üyelerin günlük kısa vadeli sorunlar üzerine odaklandığı hâlbuki 10 yıl sonrasının Göcek’inin nasıl bir 
yer olacağının düşünülmesi gerektiği bu amaçla gelecek 10-20 yıllık planların oluşturulmasının önemli 
olduğunu belirtti. Ayrıca istihdamın kalitesinin arttırılması konusunda FTSO tarafından yapılan eğitim 
çalışmalarından ve odanın başvurusunu yaptığı AB Projesi’nin detayları hakkında bilgi verdi.  
Kamunun elindeki denetim ve yaptırım gücünü yeterli kullanmamasından kaynaklanan sorunlara 
değinerek iş yeri sayısındaki enflasyonun işyeri açma ve çalışma mevzuatının iyi uygulanmamasının 
bir sonucu olduğunu belirtti.  Yeni kurulacak büyükşehir belediyesinin bu konuda fırsatlar kadar 
sorunlara yol açacağına dikkat çekti.  
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Sunsail ve Mooringhs yat firmalarının temsilcisi Constanza Mayer nitelikli dil bilen elaman sorununu 
dile getirerek bu konuda İşKur'a yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını örnekler vererek 
anlattı. 
 
Zeki Kebir FTSO yayınlarına dikkat çekerek yayınlar için teşekkür etti, Fethiye İlçesindeki yatırımların 
doğrudan Göcek'e katkısının olamayacağını Göcek'in sorunlarının Göcek'ten bakarak çözülebileceğini 
ve Göcek'in en büyük sorununun ulusal zincir marketler olduğunu belirtti. 
 
Metin Dim ticaret odasının belgelendirme yetkisi dâhilinde yaptırım uygulayabileceğini öne sürdü. 
 
Hasip Canlı kış aylarında bir çalışma grubu yaratılarak işletmelerin 12 ay nasıl açık olabileceği 
hakkında çalışma yapılması gerektiğini ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkili olması gerektiğini 
vurgulamıştır.  
 
Dalış alanında faaliyet gösteren katılımcılar,  denizlerin kirliliğine dikkat çekerek kirlenmenin 
önlenememesi halinde turizmin büyük kayıp yaşayacağını örnekler vererek anlattı.  Yatların Göcek 
koylarına demirleyerek burada hiçbir ücret ödemeden aylarca kaldığını,  deniz kirliliğinin ana 
sebebinin bu olduğunu ifade etti. Dalış alanlarının korunmasını ve düzenlenmesini önerdi. Zıpkınla 
balık avcılığının önlenmesi konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.  
 
Şuayip Aybek Hırvatistan’dan örnek vererek Göcek koylarının korunması için bu alanının milli park 
ilan edilmesi gerektiğini,  gelen tekne ve yatların yerel ekonomiye katkısının olmadığını ve denize 
gelen teknelerden ücret alınarak denizin korunması için harcanması önerisinde bulundu. 
 
Ramazan Çepel ÖÇK ile Göcek Belediyesi arasında koyların işletilmesi ve korunması için kurulması 
düşünülen yapı hakkında bilgi verdi. Bu yapının hayata geçirilmesi halinde ciddi mesafe kat 
edilebileceğini ancak Göcek Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi Yasası ile fesh edilmesi sebebiyle bu 
çalışmanın kadük kaldığını belirtti. 
 
Necmi Gür, Göcek'te halka açık plaj olmadığını, halka açık plajın olması gerektiğini söyledi. 
 
Şeref Dursun, Göcek'te işçi kalitesi kadar işletme kalitesinin de sorun olduğunu, denetimlerin 
yapılması halinde birçok işletmenin kapatılabileceğini, Göcek'in tanıtımının bireysel çabalar ile 
yapıldığını,  tekne müşterileri için Göcek’te karaya çıkmak için bir marka veya önemli bir neden 
olmadığını söyledi. Koyların gelir getirmesi amacı ile giriş çıkış ücreti alınmasını, Göcek'te yabancı 
teknelere daha iyi hizmet verebilmek için gümrük kurulmasını önerdi.  
 
Ahmet Şavkın Ticaret Odasının ticareti büyüten bir yapı olmasını gerektiğini, işletme sahibi olmasını 
uygun bulmadığını, tanıtımların tek elden ve etkili yapılmasında düzenleyici rolü üstlenmesi 
gerektiğini dile getirdi. 
 
Füsun Şahin, Ahmet Şavkının görüşlerine karşılık ticaret odalarının sahip olduğu şirketler hakkında 
olumlu ve olumsuz örnekler verilebileceğini bu şirketlerin amacının yerel sermayenin yeterli 
olamadığı durumlarda kurulduğunu ve amacının bölge ticaretini büyütmek olduğunu söyledi. 
 
Yapılan konuşmalar sonucunda katılımcılar Göcek sorunlarını ortaya çıkaracak ve çözüm üretecek bir 
komisyon kurulması gerektiğini, bu komisyonda Göcek'lilerin yer alarak odanın da katkı ve 
destekleriyle projeler üretmesi konusunda fikir birliğine varıldı. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
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Arıcan böyle bir komisyon için destek vereceklerini Güney Ege Kalkınma Ajansının açıkladığı 
desteklere bu yolla başvurulup destek olanakları yaratılabileceğini belirtti. Kurulacak komisyona 
destek olmak ve yön vermek üzere FTSO’dan Araştırma Geliştirme bölümünden Meltem Şimşek'in 
görevlendirileceğini söyledi. 
 
Yaklaşık 2,5 saat süren Göcek Toplantısı,  komisyon tarafından yürütülecek çalışmalara bir an önce 
başlaması dileğiyle sonlandırıldı.   
 
Toplantıda ele alınan konular ana başlıkları ile aşağıda sınıflandırılmıştır:  
 

1. Göcek koylarının temizliği ve korunması, 
2. Gereğinden fazla işletme açılması sorunu, 
3. Göcek'in tanıtımı  
4. Kaliteli ve nitelikli personel  
5. Zincir marketlerin sayısının fazla olması 
6.  Göcek koylarına gelen turistlerin karaya çıkarılarak yat turizminde elde edilen katma değerin 

yükseltilmesi   
7.  Etkin bir denetim mekanizması kurulması     

 
 
 


