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HİSARÖNÜ BÖLGESEL TOPLANTI RAPORU 

 
Tarih : 01.11.2013 
Saat   : 14:30 
Yer    : Zombie Bar Hisarönü 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerinin sorunları ilk elden toplamak ve Odanın bu 
sorunlar karşısında geliştirdiği çözüm önerilerini üyelerine anlatmak için  her yıl düzenli 
olarak yaptığı bölgesel toplantılardan 2013 yılında ilki Hisarönü, Kayaköy, Ölüdeniz ve Ovacık 
bölgelerindeki 31 üyenin katılımı  ile 1 Kasım 2013 tarihi saat 14:30'da  Hisarönü Zombie 
Bar'da yapıldı. 
 
Toplantıya FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin 
Yılmaz, Hisarder Başkanı ve FTSO Yönetim Kurulu Üyesi Günay Özütok ve beldedeki 
turizmciler katıldı. Toplantı FTSO Yönetim Kurulu Başkanı  Akif Arıcan'ın açılış konuşması ile 
başladı. Akif Arıcan konuşmasında üyelerimizden birebir topladıkları sorunları ilgililere 
ilettiklerini bu amaçla sohbet toplantısı şeklinde düzenledikleri bölgesel toplantıları 
geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Sivil toplum kuruluşu olarak FTSO'nun üyeleri ile 
iletişime önem verdiğini bu nedenle üyelerinin sözlerine önem vererek önümüzdeki yılda 
yapılacak  çalışmalara yön verebilmek amacı ile üyelerin ayağına giderek  bu bilgileri 
topladıklarını açıkladı. 
 
Açılış konuşmasında söz alan Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, Ticaret Odasının 
sivil toplum örgütü olarak üzerine düşeni fazlası ile yaptığını, bir belediye başkanı olarak 
eksikliklerin farkında olduğunu  Ticaret Odası tarafından bildirilen eksiklikleri de dikkate 
aldıklarını , gelecek dönemde Fethiye'deki idari yapının değişmesi ile birlikte birçok sorunun 
çözüleceğini umut ettiklerini dile getirdi.  
 
Açılış konuşmalarından sonra FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin geçen yıl Hisarönü'nde 
yapılan toplantı sonucunda öne çıkan sorunlar ve bu konularda Ticaret Odasının yaptıkları 
hakkında kısa bilgiler verdi. 
 
Geçen yıl öne çıkan  sorunlardan kaçak içki sorunu hakkında Tarım İlçe Müdürlüğünden 
alınan bilgilere göre 2013 yılında  1002 denetim yapılmış - 719 tüketim ve satış, 283 üretim 
yeri denetlenmiştir. 2013 yılında   14 adet alkol numunesi  alınmış, 3 tanesi  olumsuz 
çıkmıştır.  Bandrolsüz 180 şişe imha edilmiştir.İdari para cezası olarak olumsuz çıkan her 
numune için 12.000 TL ceza kesilmiştir.  
 
Devlet tarafından yapılan denetimler ile sorunun çözülemeyeceğinin, sorunun içkilerdeki 
yüksek vergi oranları olduğunu vurgulayan Füsun Şahin bu konuda çeşitli derneklerin 
çalışmalarını takip ettiklerini ve Ticaret Odası olarak da girişimlerde bulunduklarını fakat vergi 
oranlarının yüksek tutulmasının ulusal bir politika olduğunu bu nedenle başarılı sonuçlara 
ulaşamadıklarını kaldı ki bu tür politikalara karşı ticaret odası girişimleri ile çözüm bulmanın 
mümkün olamadığını açıkladı. 
 



 

 

Geçen yıl öne çıkan sorunlardan nitelikli çalışan bulunamaması konusunda  Muğla 
Üniversitesinden Araş. Gör. Mehmet AVCI'nın “FETHİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN 
İSTİHDAM SORUNLARI" araştırmasına dayanarak aşağıdaki rakamları veren Füsun Şahin 
Fethiye’de turizm sektöründe istihdam edilenlerin % 72’si erkek, % 28’ini ise kadın 
Çalışanların % 20’si evli iken % 80’i bekâr Fethiye’de çalışanların % 93’ünü 35 yaş ve altı 
nüfusun oluşturduğunu, çalışanların % 55’ini ilk ve ortaöğretim mezunlarının, çalışanların % 
52’si Muğla ilinden iken kalan % 48’inin diğer illerden, Fethiye’de turizm sektöründe 
çalışanların % 80’i 9 saat ve üzerinde çalışıyor iken, % 32,8’i ise 13 saat ve üzerinde çalıştığını, 
yasal sınır olan 8 saat veya daha az çalışanların oranın ise %20  olduğu vurgulamıştır.  
 
Genel Sekreter Füsun ŞAHİN, Fethiye’de yapılan araştırma sonuçlarına göre; turizm 
sektöründe istihdam edilenlerin % 67’sinin sosyal güvencesi var iken % 33’ünün sosyal 
güvencesinin olmadığını, Fethiye’de yapılan çalışma sonuçlarına göre toplam çalışanların 
%51,2’sinin mevcut işletmede 1 yıl ve daha az süreli çalıştığını, çalışanların  % 32,9’unun ise 
2-4 yıl arasında çalıştığını ifade etmiştir.  
 
Konu ile ilgili bir diğer sorunun meslek liselerinin stajyer programları olduğuna dikkat çeken 
Füsun ŞAHİN, meslek liselerinin stajyer belirleme komisyonlarında yasa ile edinilmiş bir yetki 
olarak Odanın temsilcilerinin bulundurulmaya başlandığını bu sayede de odaya üye 
işletmelere stajyer yönlendirebildiklerinden bahsetti.  
 
Öte yandan Fethiye bölgesinde İŞKUR raporlarında turizm sektöründe  mutfak elemanı 
eksikliği konusunda tespit edilen  sorunlara karşılık Avrupa Birliğinin açtığı bir teklife uygun 
olarak Meslek Lisesinin Mutfak bölümüne yapılacak ekipman için proje hazırlandığını belirten 
Füsun ŞAHİN,  bunun sonuçlarının da zaman içinde paylaşılacağını açıkladı. 
 
2008 yılından bu yana 167 adet bölgesel ve sektörel sorun ve çözüm önerisinin FTSO 
tarafından tespit edilip ilgili makamlara sözlü, yazılı, rapor veya toplantı şeklinde iletildiğini, 
bu sorunlardan 39 adedinin çözüldüğünü veya çözüm yoluna girdiğini, TBMM'de bu 
sorunlardan 5'i hakkında Kanun teklifi veya soru önergesi verildiğini belirten Füsun Şahin 
odanın çalışmaları ile ilgili üyelerden destek istedi. 
 
Toplantıyı yöneten Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan üyelerden Odanın çözebileceği 
sorunlar hakkında görüşlerini isteyerek katılımcılara söz verdi. 
 
Söz alan Fatih Faralyalı, işletmelere arasında rekabetin yüksek olmasından bahsederek 
ihtiyaçtan fazla işyeri açıldığını bunun da fiyat rekabeti nedeni ile kaliteyi düşürdüğünü ve 
reklam tabelalarının görüntü kirliliği yarattığını söyledi. 
 
Sonrasında söz alan Mustafa Culban sezon başlamadan önce resmi kurumların istediği belge 
sayısı ve çeşidinin sıkıntı yarattığını, sezon içinde inşaat yapılmasından kaynaklanan sorunları 
ve sezonu uzatmak için çalışmalar yapılması gerekliliğinden bahsetti. 
 
Muğla El Sanatları (MELSA) Fethiye Şubeler Koordinatörü Muhammet Serttaş rekabetin 
seviyesiz olması, teknelerin rekabeti konusunda çalışma yapılması gerekliliği, fiyat 
tabelalarında yer alan fiyata müşterilerin itiraz etmediğini kalitenin artırılması halinde aynı 
ürünü daha pahalı satmanın mümkün olabildiğini dile getirdi. 



 

 

 
Oturuş sırasına göre devam eden söz almalarda sırası gelen Ruhi Özgün 2014 yılında çalışan 
tüm personelin belgeli olması gerekliliği konusunu dile getirdi. 
 
Kıvanç Faralyalı Dalaman Havalimanının kış aylarında dış hatların kapalı olmasını, gürültü 
kirliliği sorununu, niteliksiz personel sorununu, yabancıların kiraladığı evlerin denetim altına 
alınması için esnaflar içinden denetim heyeti kurulması gerekliliğini söyledi. 
 
Günay Özütok beldenin sahipsiz kalmasından bahsetti. Toplantılara belirli kişilerin 
gelmesinden ve yapılacak girişimlerde yeterli ilgi olmamasından yakındı. 
 
Tayfun Budak Çalış bölgesinde de benzer sıkıntılar olduğunu turizm yapmayı bilmediklerini, 
merkezi hükümet ve yerel yönetimin tavrının yapıcı olmadığını dile getirdi. 
 
Ali Konakçı bölgenin değerinin her geçen gün düştüğünü, profesyonelleşmeye ihtiyaç 
olduğunu, sorunun daha fazla turist değil daha nitelikli turist çekmek olduğunu ve birbirimize 
karşı saygıyı nasıl artırmamız gerekliğini, fiyatta rekabetin en kolay rekabet olduğunu ancak 
sürdürülebilir rekabet olmadığını fuarlarda Fethiye'nin temsil sorunu olduğunu, bir Fethiye 
markası yaratılması gerektiğini ifade etti. 
 
Serkan Saraç değişimi hep başkalarından beklediğimizi sorunlarla yüzlemek gerektiğini bu 
şekilde birçok şikayeti çözebileceğimizi örnekler vererek anlattı. 
 
Fikret Koyuncu 80'li yılların turizm anlayışı ile iş yapıyoruz diyerek bütün suçun işletmecilerde 
olduğunu dile getirdi. 
 
Osman Çıralı katılımın azlığı nedeniyle sorunlara sahip çıkılmamasını yadırgadığını fakat 
önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlarına ticaret odasının yaptığı çalışmaların referans 
olabileceğini vurguladı. 
 
Filiz Almalı mevcut değerlerimizi, doğal yapımızı koruyarak turizmi geliştirebileceğimizi, 
yapılaşmanın doğal yaşamı yıprattığını bunun da turizmin değeri düşürdüğünü söyledi.  
 
Nihat Üstün müzik yayınlarında telif hakları ile ilgili sorunlara çözüm bulunması gerektiğini 
söyledi ve bu konunun çözümü için destek istedi.  
  
Katılan üyelerimizden hırsızlık olaylarının artığını turizmin yoğun olduğu bölgelerde mobase 
kameraları ile 24 saat kayıt yapılması önerisi geldi.  
 
Metin Şimşek kültür turlarının azaldığından, sonbaharda gelen turistlerin kalitesinin 
düştüğünden çünkü huzurlu dinlenme ortamı bulunamadığına dikkat çekerek  müzik çalan 
yerler ile otellerin yan yana olmasının imar planında önlenmesi gerektiğini vurguladı. 
  
Toplantının mekanına ev sahipliği yapan Salih  Büyükkoca geçen yıllarda döviz kuru farkından 
dolayı turizminden para kazanıldığı yanılgısına düştüklerini bu nedenle kaliteyi artırma 
sorununa eğilmediklerini , sorunların hepsinin tartışarak çözülebileceğini fakat yerel 



 

 

yönetimin  bu konuda destek vermediğini bu birlikteliğin yaratılması halinde birçok sorunun 
üstesinden gelebileceklerini söyledi. 
 
Müzik yayınlarındaki telif hakkı sorunu ve denetimde yaşanan sorunlar örnekleri ile tartışıldı. 
FTSO  Genel Sekreteri Füsun Şahin fiyat rekabetinin sürdürülebilir olmadığını başka 
çözümlere yönelinmesi gerektiğini dile getirdi.  
 
Yaklaşık 2 saat süren toplantı FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan'ın katılımcılara 
teşekkürü ile sona erdi. 
 
 
 
 
 


