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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, ilçemizin sorunlarını ve geleceğini görüşmek, 

odamızın bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi vermek ve görüş alış 

verişi yapmak amacıyla ilçemizin kanaat önderleri ile odamız Meğri toplantı salonunda 21 

Mart 2012 Çarşamba günü toplantı düzenlemiştir. Toplantıya Fethiye Belediyesi Meclis 

üyelerinden Veli Pabuşçu, Nalan Ünal, Aytekin Aras, Ahmet Dönmez ayrıca köşe yazarı Akın 

Tezel ve beraberinde Mehmet Kiremitli, Erdoğan Kuzucu ve Mustafa Dişdiş iştirak 

etmişlerdir.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, odamızın 

2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunum ile katılımcılara bilgiler 

vermiştir. Sunumun ardından odamızın yaptığı çalışmalar hakkında görüşlerini bildiren 

katılımcılar, ilçemizde yaşanan şu sorunlar hakkında görüşlerini ve yapılması gerekenleri 

belirtmişlerdir; 

 Göcek tüneli geçiş ücretleri kaldırılmalı, 

 Ecesaray Otel'i, Kemer hidroelektrik santralini, Ölüdeniz ve Kıdrak plajını Fethiye 

dışından işletmeciler işletiyor. Paramızın ilçemizde kalması ve bizim yararımıza 

yatırımlar yapılması amacıyla ilçemiz girişimcilerinin önü açılmalıdır, 

 İlçemizdeki içme suyu kaynakları araştırılmalıdır, 

 İlçemizde öğrenim gören fakülte öğrencilerinin kışın boş kalan otellerde konaklaması 

sağlanmalıdır, 

 Kentsel dönüşüm ilçemiz için bir fırsat. Görüntü kirliliği yaratan binalarda 

düzenlemeye gidilmelidir, 

 İlçemizin nüfusu artıyor. Ovamızdaki verimli arazilere binalar inşaa ediliyor, verimli 

arazilerimiz yok oluyor. Bu sebeple maki araziler yasa ile orman arazisi olmaktan 

çıkarılmalı ve binalar bu arazilere inşaa edilmelidir, 

 Fethiye sanayisine en az 1 tane sağlık kabini konmalıdır. Bunun için sanayi esnafının 

birlik olması sağlanmalıdır, 

 Otomobil galericileri şehir dışına çıkarılmalıdır, 

 Ölüdeniz'de işletmeler arıtma yapmadan atıklarını denize bırakıyor. Ölüdeniz'deki 

arıtma sorunu bir an önce çözülmelidir, 

 AVM'ler şehir dışına alınmalıdır. Şu an Fethiye halinin bulunduğu yer AVM alanı 

olarak kullanılmamalıdır, 

 Orman İşletme Müdürlüğü şehir dışına alınmalıdır, 

 İlçemizde turistik tesis yapılacak alanlara evler inşaa ediliyor. Bu durum 

engellenmelidir, 

 İlçemizde kaliteli turizm tesisleri yapılmıyor. Butik otel turizmine yönelmemiz 

gerekmektedir, 

 Büyük AVM'lerin açılmasının önüne geçilmeli ki ilçemizin parası ilçemizde kalsın. 

Yatırımcımız desteklenmelidir, 

 Elektrik üretenlerin, ürettikleri elektriği devlete satabilmeleri hususunda meclisten 

geçmesi beklenen bir proje var. Bu konuda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası orman 

vasfını yitiren arazilere güneş panelleri kurarak bu projeye ilerleyen dönemde önderlik 

edebilir, 



 Fethiye'deki en büyük sorun olan sanayi sitesi sıkıntısı konusunda bir an önce yeni bir 

proje oluşturulmalıdır, 

 İlçemizdeki ticari işletmelerin hayatta kalma süresi çok kısa. Bu konuda profesyonel 

bir danışmanlık şirketi alt yapı konusunda yeni açılacak işyerlerine danışmanlık 

hizmeti vermelidir, 

 10 yıldır ilçemizdeki turistik işletmelerin yatak kapasitesinde artış olmadı. Bu konuda 

dışarıdan ilçemize yatırım yapacak girişimcileri teşvik etmeliyiz, 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile her şirketin bir web sitesi kurma zorunluluğu olacak. Bu 

konuda tek bir bilişim şirketiyle anlaşma yapılıp birden fazla şirketin tasarımı 

yapılabilir. Böyle bir uygulama yapılırsa hem ekonomiklik sağlanmış olur hem de tek 

bir bilişim şirketiyle muhatap olmuş oluruz, 

 Topraksız tarıma geçiş yapmalıyız, 

 Muğla KOSGEB müdürü odamıza çağırılarak teşvikler hakkında herkesin 

bilinçlenmesini sağlayacak bir toplantı düzenlenmelidir, 

 Fethiye'de imar revizyonu gereklidir. Yeşil alan, otopark, dinlenme alanları 

belirlenmelidir,  

 İlçemizdeki trafik sorununa bir an önce çare bulunmalıdır, 

 İlçemize gelen turistlerin kalitesinde önceki yıllara göre düşüş yaşanmaktadır. Eski 

kaliteli müşterilerin tekrardan ilçemize çekilmesi gerekmektedir. Herşey dahil 

sistemine sınırlandırmalar getirilmeli, 30 yataklı oteller herşey dahil sistemi içerisine 

dahil edilmemelidir. Turizmin kalitesini düşürecek önlemler bir an önce alınmalıdır, 

 İlçemizden mülk edinen yabancılar, sahip oldukları mülkleri dışarıdan getirdikleri 

misafirlere kiralıyorlar ve bu durumun takibi yapılmıyor. Havalimanı girişlerinde 

pasaport kontrolünde bunun kontrolü yapılmalıdır. Bu uygulamalar dünyanın diğer 

ülkelerindeki standartlarla aynı hale getirilmelidir, 

 İlçemizdeki derelerin bir an önce ıslah edilmesi gerekmektedir, 

 İlçemize Karayolları Müdürlüğü mevkii 3.Etap Sahil Bandı'na yapılması planlanan 

kurvaziyer iskelenin körfezimize getireceği zararlar önceden hesaplanmalıdır. 

Bilindiği üzere bu iskelenin yapılması için denize çakılacak olan direkler, körfezimizin 

Letonya açıkları-Çalış boğazı girişinin su akıntısını engelleyecektir. Bu alt su akıntısı 

körfezimizi doğal yollarla temizleyen bir su akıntısıdır, 

 Erozyon alanları ağaçlandırılmalıdır. Böylece körfezimizin dolması engellenebilir.  


