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Odamızın, üye ilişkileri kalitesini iyileştirmek stratejisi kapsamında “üyeler ile iletişim sıklığı
arttırılacaktır” stratejik hedefi çerçevesinde, 20/03/2012 Salı günü saat:14.00’de Kemer Fatih
Restoran'da üyelerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kemer’de
bulunan üyemiz işletmecilerinden 32 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 bahsetmişler, odamızda faaliyet gösteren birimler hakkında üyelerimize
bilgiler aktarmışlardır. Ardından Kemer Belediye Başkanı Cafer Arıkan yapılan
organizasyonun öneminden ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın başarılarından söz etmiştir.
Bölgesel toplantı sırasında üyelerimizden gelen talepler ve şikayetler değerlendirilmiştir.
Toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüş, karşılıklı fikirler beyan edilmiş, çözüm önerileri
üzerine konuşulmuştur;











Kemerde 40-50 dönümlük yatırıma müsait alanlar olduğundan bu yere yüksekokul
kurulması için Odamızdan önayak olunması istenmiştir.
 Konu hakkında bilgilendirme yapan Akif Arıcan, ilçemize üniversite açılması için
odamızın öncü olduğunu ve bu konuda yapılan toplantılarda en uygun arazinin
eski Arıcılık Üretim Müdürlüğü'nün alanı olduğunu ve bu alanın kirasını Orman
İşletme Müdürlüğünden 29 yıllığına odamız tarafından kiralandığını belirtmiştir.
Kemer’in ilçe olması için çalışmalar yapılması, kamuoyu oluşturulması, Ticaret ve
Sanayi Odası olarak öncü olunması istenmiştir.
Hırsızlık olaylarının artmasından ve güvenlik sorunun olduğundan bahsedilmiştir.
Polis olmadığından ve Jandarmanın yeterli gelmediği vurgulanmıştır.
Kemerde trafik sorunu olduğundan, araçların çekilmesinden dolayı Kemer’e
gelmekten korkulduğundan bahsedilmiştir.
Dışarıdan gelen yabancı misafirlerin kalacağı bir yer olmadığından, otel alanı
oluşturmak için planlama yapılması gerektiğinden bahsedilmiş ve konaklama olursa
harcamanın olacağı ve piyasanın canlanacağı vurgulanmıştır.
Kemer bölgesinde Jandarmanın bulunduğunu ancak polise de ihtiyaç olduğu dile
getirilmiştir.
Saklıkent kavşağının kapanacağından, eğer kapanırsa köylülerin giriş
yapamayacağından ve esnafın halinin daha da kötüye gideceğinden bahsedilmiştir.
Eski sağlık ocağının yıkılarak yeni bir semt polikliniğinin kurulması istenmiştir.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın
her konuda üzerine düşen görevi yaptığını, üyelerin sorunlarının oda ile ilgili olan
konularda gereğinin yapıldığı bilgisini vermiştir. Toplantıda üyelerimiz geçen sene
yapılan Kemer Ortak Akıl Toplantısında gündeme gelen ve sonuca kavuşmayan bazı

sorunlar olduğunu dile getirmiştir. Bu konuda odamız Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi
Kullukçu üyelerimize bilgilendirmede bulunmuştur. İlçemizin sorunlarının ve çözüm
önerilerinin her yıl ilgili mercilere iletildiğini ve konuların takip edildiği bilgisini
üyelerimizle paylaşmışlardır. Üyelerimiz genel olarak odamız faaliyetlerinden
memnun kaldıklarını belirtmiş, bu tarz toplantıların devam etmesi konusunda
Yönetim Kurulu'na dileklerini iletmişlerdir.

