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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Ölüdeniz Belediyesi, Hisarönü Güzelleştirme
Derneği ve Ölüdeniz Geliştirme Derneği işbirliğinde 01.06.2010 tarihinde
Hisarönü’nde, bölge esnafının, işletmecilerin ve turizm sektörünün sorunlarını
tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla
Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmiştir.
Hisarönü, Ölüdeniz ve Ovacık bölgelerindeki otel, restoran, bar, cafe, butik vb.
işletmeci ve esnafın yer aldığı toplantıya yaklaşık olarak 120 kişi katılmış ve
toplantı Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin’in
yönlendiriciliğinde gerçekleşmiştir.

Toplantının giriş kısmında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
hazırlattırılan, Yönetmenliğini Faruk Akbaş’ın yaptığı “faces&places” (“yüzler ve
yerler”) isimli Fethiye tanıtım filmi katılımcılara izlettirilmiş ve FTSO Yönetim
Kurulu Sayman Üye Uğur Çaçaron tarafından tanıtım filminin yapım aşamaları
hakkında bilgi verilmiştir.
Toplantının yapılmasına katkı sağlayan sivil toplum örgütlerinden olan Hisarönü
Güzelleştirme Derneği adına Dernek Başkanı Günay Özütok, açılış
konuşmasında bu tür toplantıların önemine değinmiş, bir çok toplantıda sonuç
alınamadığını ancak bu toplantıda müspet sonuçlar çıkarılacağını ifade etmiştir.
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Ölüdeniz Güzelleştirme Derneği adına konuşan ve aynı zamanda FTSO Yönetim
Kurulu Üyesi olan Selamettin Yılmaz ortak bir noktada buluşmanın önemine
değinmiştir.
Toplantının yapılmasına öncülük eden Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Odanın 2010 yılında turizme
yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları sinevizyon eşliğinde anlatmıştır.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke geçmiş
yıllardan bu yana turizmde meydana gelen değişiklikler ve gelişmeleri yaşadığı
tecrübelerle birlikte aktarmış sezonun hayırlı geçmesi yönündeki dileklerini
katılımcılara iletmiştir.
Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz konuşmasında bölgeye istenilen
turistin çekilemediğini belirtirken, işletmelerin ve tesislerin kalite standartlarını
henüz 12 aylık sezon için uygun kalitede olmadığını ve 6 aylık bir sezon
içerisinde bile yeterli doluluk olmadığını dile getirmiştir. Tüm sivil toplum
örgütleri ve Mimarlar Odası ile toplantılar yapılmasının önemini vurgulayan
Keramettin Yılmaz belediye olarak kaynak sıkıntısı yaşadıklarını, gürültü ve
hanutçuluğun turizmi küçülttüğünü, sakin turizm yapmanın, işletme
yöntemimizi değiştirmenin ve fiyatlarla rekabet yapmamanın önemini
vurgulamıştır.

Toplantıyı yöneten FTSO Genel Sekreteri Füsun Şahin’in katılımcılara yönelttiği
“Elinizde sihirli bir değnek olsa Ölüdeniz’de neleri değiştirmek isterdiniz?”
sorusuna aşağıdaki cevaplar verilmiştir.
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1. Yollardaki kasisleri kaldırıp, arkadan ceza gelme sisteminin uygulanması
2. Ölüdeniz’in koylarının ve sahilinin gelirlerinin Ölüdeniz’e ait olması
3. Ölüdeniz, Hisarönü, Ovacık’ta 12 aylık sezonun yapılması için planlama
yapılması
4. Çöp konteynırlarının değiştirilmesi
5. Kavşaklara isimler koyulması
6. Temiz bir deniz
7. Fethiye spor’un 1. Lige çıkması
8. Yabancı futbol takımlarının Fethiye’de ağırlanması
9. Otellerin kapalı alanlarının genişletilmesi
10.Yeşil alanların çoğalması
11.Butik otellerin yapılması
12.Kongre merkezlerinin olması
13.Altyapı sorunlarının halledilmesi
14.Zengin turistlerin taleplerini öğrenmek
15.Herkesin birbirine sahip çıktığı, işini severek yaptığı bir ortam, refah
seviyesi yüksek bir Ölüdeniz
16.Toplantılarda alınan kararların 5’te 1’inin hayata geçirilmesi
17.2,5, 3 liraya bira satanların sezon sonunda kaç para kazandığını öğrenmek
isterdim.
18.Caddelerine yağmur yağdığı zaman kırmızı ırmakların oluşmadığı bir
Ölüdeniz
19.Beldeye zarar veren, kirleten herkesi kovardım.
20.Turizmi sadece para amaçlı gören zihniyetin beyinlerin değiştirildiği
insanlar isterdim.
21.Turizm Bakanının Muğla Bölgesinden çıkması
22.İşyerlerinin değerinin altında kiraya verilmesi yerine güçlerimizi
birleştirerek işletmek isterdim.
23.Yatırımcılarla uzlaşmak isterdim.
24.Bölgenin ÖÇK alanından çıkartılmasını ve Turizm Alanı ilan edilmesini
isterdim.
25.İnsanların bilinçlendirilmesi ve eğitim verilmesi
26.Yaşlılar için turizm alternatifi yaratılması, yaşlı turizmi
27.Hisarönü’ndeki hisarın restorasyonu
28.Bölgenin tanıtımı amacıyla güzel bir senaryo ile film çekilmesi
29.Babadağın tepesine Nuhun Gemisi ile heykel yapılması
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30.Vincin tepesindeki İngiliz bayrağının kaldırılması
31.Bir bidon sinek ilacı ve sivrisinek sorununa çözüm getirilmesi
32.İşletmecilerin birbirine karşı daha saygılı olması
33.Bozuk yolların yaptırılması
34.Hedef kitleye yönelik web sitesi
35.Ziyaretçi bürosu
36.Kumsalın bize ait olmasını sağlamak ve sivil toplum örgütleri ile mücadele
yapmak
37.Bölgede ticaret yapan seyahat acentelerinin desteklenmesi

Katılımcılardan alınan, yukarıda ifade edilen 37 öneri oylamaya sunulmuş, her
katılımcının 7 oy hakkı olduğu ve bu oyları farklı önerilere vermesi gerektiği
ifade edilerek 10 dakika oylama için mola verilmiştir.
Yapılan oylamanın sonucunda en çok oy alan ilk 5 öneri şu şekilde
belirlenmiştir;
1. Ölüdeniz kumsalının Ölüdeniz Belediyesi tarafından işletilmesi ve tüm
koyların Ölüdeniz’e ait olması
2. Bölgenin ÖÇK alanından çıkartılması ve Turizm Alanı ilan edilmesi
3. Altyapı sorunlarının halledilmesi
4. Beldeye zarar veren, kirleten herkesin kovulması
5. İşletmecilerin birbirine karşı daha saygılı olması
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Toplantıda katılımcılardan alınan görüşler ve yapılan oylama sonucunda ortaya
çıkan 5 temel görüşün ardından, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Füsun Şahin, katılımcılara dağıtılan kağıtlara “İyi Çalışan, kaliteli hizmet sunan
bir Oda ne yapar?” sorusuna gruplar halinde cevap vermelerini istemiştir. Bu
kapsamda bu soruya verilen cevaplar şunlardır:
1. Temsil ettiği kesimin sorunlarını dinler, daha sık buluşma ortamı yaratır
ve konum farkı yaratmadan herkese eşit yaklaşır
2. Verilmiş prosedürleri yerine getirmek yerine işleri ve bürokrasiyi daha
hafifletir. (Ör; alınan harçlar, ücretlerin bankaya yönlendirilmek yerine
kendi bünyesinde oluşturduğu bünyede toplar ve toplu yatırır ya da imza
prosedürlerini azaltır)
3. Sivil eylemlerde parti ayrımı ve kimlik ayrımı yapmaz sadece doğrunun
yanında olur. Yaptırımın en iyisini yapar. Gücünü daha etkili kullanır.
4. Katıldığı fuarlarda temsil kimlikleri yüksek kimseleri seçer, prezantabl ve
akıllı kimseleri
5. Ticaret odamızın belceğiz ve kumburnu plajlarımızın belediyemize
kazandırılması için lobi çalışmalarına biran önce başlaması. (imza
kampanyaları, basın bildirileri, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği
yaparak başbakanlık ve ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalara biran önce
başlaması
6. Odamızın bu tür çalışmalarında gönüllü olarak görev alacağımızı saygıyla
bildiririz
7. Üyeleriyle sürekli maddi ve manevi bağlarını her geçen gün iyileştirmeli
8. Çevreye karşı duyarlı olur
9. Kültür ve sanata önem verir
10.Bölgenin tanıtımını yapar
11.Bölge ticaretini daha iyi kılmanın yollarını arar ve bu konuda önerile
sunar
12.İnsanlara eğitim verilmesini organize etmeli
13.Müracaat eden her kimsenin taleplerini inceleyip elemelidir. (Özellikle
ruhsatlar için)
14.Bölgesel sorunların çözümleri için sivil toplum örgütlerini koordine etmeli
15.Ölüdeniz plajı eylem planı için ivedi bir teşkilatlanmanın sağlanması ve
toplum hareketlerine önderlik etmesi
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16.Üyelerinin ve personelinin ihtiyacı olan mesleki ve kişisel gelişimi arttırıcı
eğitim ortamını sağlar
17.Bugünkü ve benzeri toplantıları sık sık yaparak, insanları düşünmeye ve
üretmeye teşvik eder.
18.Kanun değişiklikleri konusunda üyelerini bilgilendirir.
19.Elektrik indirimi, telif hakları gibi konularda üyeleri için çalışmalar yapıp
bilgilenmelerini sağlar.
20.Güncel konularda araştırma yapıp yerel yönetimlerin bilimsel verilerle
karar oluşturmasını sağlar.
21.Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye bölgesinde diğer odaların (Esnaf odası,
Pazarcılar Odası, Kooperatif ve Derneklerin) ağabeyliğini yaparak
beldemizin turizmden hak ettiği payı almasında önderlik etmesini
beklemek, devlet kurumlarında beldemizin haklarının savunulmasında
sözcülük görevini tarafsız ve siyasetsiz savunmasını talep ederiz.
22.Bütün meslek kuruluşlarını bağlı bulunduğu odalara bağlayarak, mimarlar
odası, esnaf odası, şehir plancıları, kooperatif ve derneklerinin
katılımlarıyla Ölüdeniz’in turizm yapılandırmasının yenilenmesi
23.Bütün meslek kuruluşlarının gerekli olan eğitimlerini alarak bölgede
verilen hizmetlerin en üst seviyede olmasını sağlamak.
24.Başta Sanayi ve Ticaret Odası olmak üzere bütün oda ve kurumların
belediyemize destek vererek kumsallarımızın işletmeciliğini belediyemizin
yapmasını sağlamasını ve problemlerin çözülmesine ön ayak olmasını
isteriz.
25.Yaz sezonu başladığında tüm işletmeleri denetlemesi, özellikle
hanutçuluk, gürültü kirliliği üzerine gidilmesi,
26.Personel eğitimi,
27.Tabela kirliliğinin önlenmesi,
28.Yurt içi ve yurt dışı fuar tanıtımlarının daha iyi yapılabilmesi,
29.Daha çok turist nasıl getirilir onun üzerinde çalışılması.
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İyi çalışan, kaliteli hizmet sunan Odanın ne yapacağı sorusunun yanıtları
dinlendikten sonra, “Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın gelişime açık alanları
nelerdir?” sorusuna yanıt verilmesi katılımcılardan istenmiştir. Bu soruya
verilen cevaplar şu şekildedir.
1. Alt yapı birliğinin oluşturulmasında resmi kamu kurum ve kuruluşlarının
saf dışı olarak sektör temsilcilerinden komisyon oluşturulması
2. Bölge tanıtımındaki aktivitesini artırarak geliştirmesi
3. Meslek sektörleri içerisinde kaliteli personel yetiştirmesinde öncülük
etmesi
4. Dayanışma ve beraberliği sağlamak için kardeş ticaret odası seçilmesi
5. Katılımı gerçekleştirilecek olan fuar ve toplantılarla ilgili olarak fizibilite
çalışmaları konusunda azami dikkat gerekmektedir.
6. Rodos ile gerçekleştirilmek istenilen ticaret konusunda deneyimli
kişilerden yararlanılmalı
7. Kalifiye eleman ihtiyacı için çalışmaların arttırılması
8. Fethiye’nin Antalya gibi MARKA bir bölge olması için kıyı belediyelerle
ortak projeler, politikalar geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi için
gerekenleri yetkili birimlere iletmesi ve işin takipçisi olması
9. Sektör için eğitimli insan kaynağının oluşturulmasına katkı sağlanması
10.Ticaret Odası’nın verdiği kurslar parasız olsun
11.Muğla Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek bölgemizin turizm profilinin
tespit edilmesi
12.Yapılanlar, eksiklikler, beklentiler detaylı ve alan çalışmasıyla belirlenmeli,
kitle halinde yayınlanıp dağıtılmalı
13.Bütün işyerlerinin birer web sayfası edinmeleri konusunda teşvik edici
olması, bütün bilgi akışının ve haberleşmenin bu kanaldan yapılması
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14.Eğitim çalışmalarının daha etkin şekilde ilgili üyelere duyurulması
konusunda sekretaryanın güçlendirilmesi
Toplantının ilk kısmının kapanışı yapan FTSO Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN
esnafın, işletmecinin ve belde halkının sorunlarının çözüme kavuşturulması için
düzenlenen bu toplantıda, Fethiye Ticaret Oda’sından diğer odalarla birlik
olmak, birlikte hareket etmek adına öncülük etmesi, mesleki ve kişisel gelişimi
artırıcı eğitimlerin düzenlenmesinde ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için gerekli
kursların açılmasında ortam sağlaması, bölgenin tanıtımı için aktif rol alması,
Ölüdeniz’in koylarının ve sahillerinin işletmesinin ve gelirlerinin Ölüdeniz
Belediyesine ait olması ve bölgenin ÖÇK alanından çıkartılıp turizm alanı ilan
edilmesi yönünde mücadele etmesi hususlarının ön plana çıktığını
vurgulamıştır.

Toplantının ikinci kısmında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Denetimli
Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan ve Fethiye
Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fethiye
İş Adamları Derneği, Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Fethiye
Pazarcılar Odası’nın da katkılarıyla başlatılan “Güvendelik Projesi” ve projenin
amaçları ve çalışmaları hakkında Denetimli Serbestlik Kurulu ekibi
görevlilerinden Dilek Bilgin tarafından bilgi verilmiştir.
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