
      KEMER ORTAK AKIL TOPLANTISI 

 

Tarih : 21.09.2010 

Saat   : 16:00 

Yer    : Kemer Esinti Restoran 

 

 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Kemer Belediyesi işbirliğinde 21.09.2010 tarihinde 
Kemer’de, bölge esnafının ve işletmecilerin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla Kemer Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmiştir.  
Bölgedeki esnaf ve tacirlerin yer aldığı toplantıya yaklaşık olarak 25 kişi katılmış ve toplantı 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Füsun Şahin’in yönlendiriciliğinde 
gerçekleşmiştir. 
 

Toplantının açılışını yapan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif 
ARICAN daha önce Kemer’de yapılan Bölgesel Toplantıya değinmiş ve artık bölgesel 
toplantıların formatının değiştiğini ifade etmiştir. Öte yandan Odanın 2010 yılı içinde yaptığı 
çalışmalardan da kısaca bahseden Akif ARICAN, sözü FTSO Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN’e 

bırakmıştır. 
 

Toplantıyı yöneten FTSO Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN, katılımcılara Kemer beldesinin tarihi 
hakkında bir hatırlatma yaptıktan sonra, “Elinizde sihirli bir değnek olsa Kemer’de neleri 

değiştirmek isterdiniz?” sorusunu  yöneltmiştir. Söz konusu soruya verilen cevaplar 
aşağıdadır: 

 

1. Saklıkent kavşağının ışıklandırılması ve daha güvenli hale getirilmesi. 
2. Yerleşim alanının Uğurlu Köyü ve Gerişburnu arasına taşınması.    14 oy 

3. Alt yapı çalışmalarına hız vererek Çaybaşı’na iki taraflı yol yapılması.  2 oy 
4. Yüksekokul açılması.  6 oy 

5. Çaykenarı peyzajının düzenlenmesinin yapılarak derenin park bahçe yürüyüş yolu 
olarak düzenlenmesi. 4 oy 

6. Gençlere beceri kazandırılması için eğitim alanlarının açılması.  2 oy 
7. Çok programlı bir lise ve hastane açılması. 7 oy 

8. Seydiler kiliminin marka haline getirilmesi ve ticaretinin yapılması. 4 oy 
9. Kemer’in ilçe olmasının sağlanması. 37 oy 

10. Minübüs ile ilgili sorunların çözümlenmesi. 7 oy 
11. Ticaretin gelişmesi için bölgedeki tarımın geliştirilmesi ve köylünün bilinçlendirilmesi. 

Toplantılar yapılması. Alternatif ürün seçilmesi. Bölge analizi yapılması.  5 oy 
12. Zeytinyağı dolum ve ambalajlama tesisi yapılması ve marka haline getirilmesi.     1 oy 

13. Menekiş ağacının aşılanarak çamfıstığı ağacı üretimi. 3 oy 
14. Alabalık tesislerinde ambalajlama ve balığın işlenmesi. 
15. Doğa dostu bir üretim sağlanması. 
16. Fethiye’ye has yemekler üreten bir tesis kurulması. 
17. Pamukçuluğun canlandırılması ve teşvik edilmesi. (organik pamuk) 
18. Okul açılması ve resmi dairelerin gelmesinin sağlanması. 7 oy 

19. Damızlık keçi dağıtılması. 2 oy 
20. Keçi peynirinin markalaştırılması. 



21. Salça fabrikası kurulması. 
22. Tarım sanayinin kurulması ve geliştirilmesi.  9 oy  

 
Katılımcılardan alınan, yukarıda ifade edilen 22 öneri oylamaya sunulmuş, her katılımcının 5 
oy hakkı olduğu ifade edilerek 10 dakika oylama için mola verilmiştir.  
 

Yapılan oylamanın sonucunda en çok oy alan ilk 5 öneri şu şekilde belirlenmiştir; 
1. Kemer’in ilçe olmasının sağlanması 37 oy 

2. Yerleşim alanının Uğurlu Köyü ve Gerişburnu arasına taşınması.    14 oy 

3. Tarım sanayinin kurulması ve geliştirilmesi.  9 oy  

4. A- Çok programlı bir lise ve hastane açılması. 7 oy 

      Okul açılması ve resmi dairelerin gelmesinin sağlanması. 7 oy 

  B-  Minübüs ile ilgili sorunların çözümlenmesi. 7 oy 

5. Yüksekokul açılması.  6 oy 

 
 

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. Odalar güçlü olursa hizmeti daha aktif götürür. 
2. Odanın sorumluluğunda ve hizmeti altında esnaf hastanesi gibi sağlık için 

hastane yapar. 

3. Kobi için ticaret yapanların özendirilmesi. 
4. Uygun faiz oranıyla teşvik kredi verilmesi  
5. Kemerdeki esnafların oda tarafından 3 ayda bir ziyaret edilmesi. 
6. Oda tarafından bastırılan ve yayınlanan yayınların oda üyelerine muntazam 

şekilde ulaştırılması. 
7. Toplu tur indirimlerini takip eder. Masrafının büyük bölümünü üyelerinden 

alarak önce ülkemizin ticaret ve üretim tesislerini gezdirirdim.  
8. Tabandaki ticaret hacmi düşük esnaflara zaman zaman destek olup durumunu 

inceler onlara kredi veya maddi destek sağlardım.  
9. Üyelerimizi iyi ticaret yapan yurt dışı geziler yapılabilir. 
10. Oda olarak ambulans alarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tahsis edilmesi. 
11. Önce bu tür toplantıları daha sık yapıp üyelerle daha çok fikir birliği yapar. 
12. Esnaf odası’nın yaptığı gibi ticaret odası hastanesi yapılabilir. 
13. Bütün üyelerden belge parası almayabilir. 
14. Deniz kenarında üyelerin indirimli yararlanabileceği ticaret odası oteli 

yapılabilir veya kiralanabilir. 
15. Esnaf kefalet gibi ticaret odası üyelerine kredi verebilecek kuruluş 

oluşturulabilir. 
16. Rodos ile ilgili çalışmalarımız taktire şayan. Küçük işletmelerin katılımları 

sağlanabilir. Oralarda sektörlere göre ayrı ayrı ticaret üsleri oluşturulabilir. 
Üyeler için güvenli kapıların oluşturulması. Küçük sermayelerin ticaret 
yapabilmesi için organizasyon yapılabilir. 

17. Fethiye’de esas istihdama katkı sağlayacak osb alanlarının oluşturulması. Dış 
yatırımlar (ilçe dışı)  çekilebilir. Örnek : seki ovasında kemer’e yakın bir köyde. 



18. Sektörel bazda eğitimler verilebilir. Sektörler uzman sektör temsilcileri ile 
buluşturulabilir. 

19. Üyelerin tamamının sorunlarının dinlenmesi. 
20. Yatırımcı üyelerin tarım, sanayi, turizm ve ticarette yapacakları işle ilgili arge 

çalışması yapılması. 
21.  Oda’nın bankalarla anlaşma yapıp, kendi üyelerine uygun kredi desteği 

sağlaması. 
22. Devletin çıkardığı yatırımcılara yönelik iyileştirilmeden üyelerin haberdar 

edilmesi. 
23. Meslek gruplarının ayrı ayrı ele alınması. 
24. İmkanlar dahilinde üyeleri ile daha sık bşr araya gelebilir. 
25. Ab projelerinden üyeleri bilgilendirebilir. 

26. Kemer’e bağ-kur irtibat bürosu kurulması. 
27. Kargo şirketlerinin kemer’e şube açmalarının sağlanması. 
28. Üretim ile ilgili projelerin hazırlanması. 
29. Kemer’de ekmek fiyatı 0,65 kuruş. Fethiye’den gelen inanç ekmek fabrikası 

0,50 kuruş. Kemer’e sokulmamasının nedeni ? 
30. Saklıkent minübüs yolu alımı ve indirimi daha fazla olabilmesi. (en az 15 dk.)  

 
Bu kapsamda “İyi Çalışan, kaliteli hizmet sunan bir Oda ne yapar?” sorusuna verilen 

cevaplar Odamızca aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.  
 Odanın hastane açması ve ambulans alması konusunda: Odalar; üyelerinin müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve 
dayanışmayı korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşlarıdır. Odaların asli görevleri arasında hastane açmak veya üyelerine 

ambulans tahsis etmek gibi bir sorumlulukları yoktur. Öncelikli amacı yukarıda bahsi 
geçen hususları sağlamak olan Odamızın bu amaçları gerçekleştirdikten ve yeterli 
bütçe imkanlarını sağladıktan sonra hastane açması  mümkün olabilir.  

 KOBİ’lerin ticaretinin özendirilmesi konusunda: İlçemizdeki KOBİ’lerin payını ve 
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek ve sanayide 
entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 
KOSGEB’in çok çeşitli hizmet ve destek imkânları sunan bir birim(Sinerji Odağı) 
Odamızda bulunmaktadır. Bu birimle irtibata geçen Fethiye’de, hizmet sektöründe ve 
imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ üyelerimize, günümüz piyasasında eşit 
rekabet koşullarını da sağlayabilmek amacıyla iş geliştirme ve büyük projeleri 
gerçekleştirebilmeleri hususunda gerekli destek sağlanacaktır. 

 Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi gibi Ticaret Odası’nın da kredi vermesi, uygun faiz 

oranıyla kredi verilmesi : Odamız Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi gibi bir kooperatif 
kurulması vasıtası ile kredi vermek için gerekli araştırmaları yapmıştır. Ancak Esnaf ve 
Sanatkarlar Kooperatifi gibi bir kooperatif kurulması konusunda hukuki bazı engellerle 
karşılaşmıştır.  Ancak Odamız şu an ilçemizdeki bankalarla anlaşma yaparak Odamız 
üyelerine uygun faiz koşullarında kredi verilmesini sağlamaktadır.  

 Oda tarafından bastırılan ve yayınlanan yayınların oda üyelerine muntazam şekilde 
ulaştırılması: Odamız tarafından bastırılan tüm yayınlar oda üyelerinin bize bildirilen 
adreslerine zamanında ulaştırılmaktadır. Yayınları alamayan üyelerimizin bize 



bildirilen adreslerinde değişiklik olabileceğinden, yeni adreslerinin bildirilmesi önem 
arz etmektedir.  

 Üyelerden belge parası alınmaması: Odalar, 5174 sayılı Kanuna göre kurulmuş tüzel 
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır ve tek gelir kaynakları 
aidatlar ve belge bedelleridir. Odalarca düzenlenerek verilen belgelerin bedellerinin 

oran ve miktarı 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanununda belirtilmekte ve bu oranlar dahilinde belge bedelleri meclis onayı ile 
tespit edilmektedir. Bu kapsamda gelir kaynaklarından biri belge bedelleri olan 
Odamızın hayatta kalabilmesi, siz üyelerine hizmetlerini daha kaliteli sürdürebilmesi 
için, ilgili mevzuatın da cevaz verdiği belge bedellerini tahsil etmesi kaçınılmazdır. 

 Fethiye’ye OSB kurulması hakkında: İlçemize organize sanayi bölgesi kurulması için 
Odamızca çalışmalar başlatılmıştır. OSB kuruluşunun ilk safhası olan yer seçimi ile ilgili 
çalışmalar tamamlanmış ve en uygun bölgenin Yayla Gökben Köyü bölgesi olduğu 
sonucuna varılmıştır. Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Yer Seçimi ve Gerekçe Raporu 
hazırlanmıştır. Fethiye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yer seçimi ve fizibilite 
çalışmalarının tamamlanmasına rağmen ilgili mevzuat gereği yeni bir OSB ve ilave 

alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas 
OSB'ler hariç, diğer OSB'lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75 inde 

üretim veya inşaata başlanmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede Fethiye'de OSB 
kurulabilmesi için Milas'taki OSB'nin %75'nin üretim ve inşaatının tamamlanması 
beklenmektedir. 

 Sektörel bazda eğitimler verilmesi: Odamızda 2010 yılı itibari ile oda personelinin ve 
üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılamak amacı ile bir eğitim birimi kurulmuş olup, 
2010 yılı başından beri aktif alarak hizmet vermektedir. Eğitim ihtiyaçlarının Odamıza 
iletilmesi halinde gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır.  

 Yatırımcılara yönelik iyileştirilmeden üyelerin haberdar edilmesi: Üyelerimize 
yönelik yapılan tüm yeniliklerden, uygulama değişikliliklerinden, mevzuat 
değişikliklerinden, yeni teşvik mekanizmalarından gerek basın, gerek, internet sitemiz 
gerekse de e-posta, sms mesajı yolu ile haberdar edilmektedir.  Bilgi almak isteyen 
tüm üyelerimiz her türlü konuda Odamıza müracaat edilerek gerekli danışmanlık 
desteği alabilirler. 

 Kargo şirketlerinin Kemer’e şube açmalarının sağlanması hakkında: Kargo 

şirketlerinin Kemer’e şube açıp açmamaları tamamen şirketlerin inisiyatifindedir. Özel 
şirketler karlılık ve verimlilik oranları doğrultusunda yeni bir yatırıma yöneleceğinden 
Odamızın bu konuda şirketlere herhangi bir etkisinin veya yaptırımının olması 
mümkün değildir.  

 

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. Yönetim kurulunca aidatların bir miktar aşağı çekilmesi. 
2. Üyelerin haklarının her platformda korunması, savunulması yapılmalıdır. 
3. Üyelerin ticaret odasından faydalanması için odanın yaptığı faliyetler hakkında 

bilgilendirme ve yardımcı olacağını açıklamalı. 
4. Fethiye’de ihracat ve ithalat limanının olması. 
5. Boğalar yolu üzerinde düşünülen  osb alanının daha düz, yatırım maliyeti daha 

düşük yer seçimi yapılması. 



6. Köyden şehire göçe gerek kalmadan nüfusun köylerde tutunmasını sağlayacak 
projelerin hayata geçirilmesi. 

7. Yurt dışı gezilerini dünyada demokrasi, ticaret, sosyal hak ve özgürlüklerin 
geliştiği bizim örnek alabileceğimiz ülkelere yapmak. Mesela ABD (demokrasi)  

Almanya (sanayi ve ticaret)    Çin (ticaret)   İtalya (sosyal hak ve özgürlük) vs.   
Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere yapılmamalı. 

8. Tüm aktivitelerin arzu eden tüm üyelere sağlanması. 
9. Kemer ile ilgili önceki yapılan toplantılarda belirtilen sorunlarla ilgili ticaret 

odası ne gibi bir çalışma yaptı? 
10. Esnaf odasının sanayiden dükkan alıp kemerde yaptığı küçük bir yatırım gibi, 

kemerden aldığı parayı Kemer’e harcama gibi ticaret odasının düşüncesi var 
mı? 

11. Ticaret odası olmamış olsaydı Kemer’de ticaret yapan esnafa ne zararı olurdu. 
 

 
Toplantının bu aşamasında “Minnettarız ki Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası var. Çünkü….” 

Cümlesinin devamının getirilmesi istenmiştir. Verilen yanıtlar aşağıda sunulmaktadır:  

 Üyeler zamanında mesaj ile bilgilendiriliyor. Gelişmeler hakkında haberdar 
oluyoruz. Devamı yapılsın 

 Odadaki iyi karşılamanın devam etmesi , üyeye yapamayız edemeyiz gibi 
olumsuz davranışlarda bulunulmasın. 

 Üniversitede okuyan öğrencilere daha çok burs verilmesi. 

 Eğitici ve öğretici konularda daha sık bilgilendirilmesi. 
 Bu yılkı fuarın her yıl düzenlenmesi. 
 Yurtdışından gelen iş adamlarının ciddiyetle ağırlanıp üyelerle ortak toplantı 

yapılması. 
 Üyelerin eğitimi için odanın tüm imkanlarının kullanılması. Hiçbir mekan ve 

şahıs ayırmadan üyelerin yaptığı her türlü talebe ivedi bir şekilde cevap 
verilmesi. 

 Üyelerin ziyaret edilmesi. 

 Yönetim kurulu başkanının ayrımcılık yapmaması ve ağırlığını koyması, odamızı 
iyi temsil etmesi. 

 

 
Toplantının kapanışını yapan FTSO Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN esnafın, işletmecinin ve 
belde halkının sorunlarının çözüme kavuşturulması için düzenlenen bu toplantıda, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi  Odasının toplantıda çıkan sonuçları değerlendirerek bir yol haritası 
çizeceğini ifade etmiştir. 

 


