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MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTI RAPORU
Tarih : 23.10.2013
Saat : 16:00
Yer : Likya World-Mevlana Salonu
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın yetkili organlarında görüşüp, tartışarak olgunlaştırdığı
ilçemizin ve ilçemizde faaliyet gösteren sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini karar
mercilerine ulaştırmak, sorunların çözümünde kamu ve özel sektör işbirliğini en üst noktaya
taşımak amacı ile her yıl düzenlenen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası(FTSO) Meslek Komiteleri
Müşterek Toplantılarının altıncısı 23 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 16:00'da Likya World
Mevlana Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
FTSO Meslek Komitesi Üyelerinin ev sahipliğini yaptığı toplantıya başta Muğla Valisi Sayın
Mustafa Hakan GÜVENÇER ve Fethiye Kaymakamı Sayın Ekrem ÇALIK olmak üzere
Muğla'daki ve Fethiye'deki birçok üst düzey bürokrat, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri katılmıştır.
FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif ARICAN'ın, FTSO Meclis Başkanı Osman ÇIRALI'nın, Fethiye
Kaymakamı Sayın Ekrem ÇALIK'ın ve Muğla Valisi Sayın Mustafa Hakan GÜVENÇER'in açılış
konuşmalarının ardından, FTSO'nun hazırladığı "Fethiye" Filmi izlenmiş ve toplantıya Prof. Dr.
Ramazan AKTAŞ'ın yürütücülüğünde başlanmıştır.
Toplantının ilk bölümünde 1 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 1 Nolu Meslek
Komitesi Başkanı Mehmet ATLI mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalığın ve mesleki
eğitim tercih oranının düşük olması ile mesleki ve teknik eğitim alanında yaşanan sorunlar
hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.
Konu hakkında söz alan Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel GÜLTEKİN, mesleki eğitimin
tercih oranının ilçemizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası ile Muğla Valiliği arasında 2. Endüstri Meslek Lisesi yapılması hususunda bir protokol
hazırlandığını ifade ederek, yeni Endüstri Meslek Lisesi tamamlandığında, ilçemizde mesleki
eğitim oranının %60'lara geleceğini vurgulamıştır.
2 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 2 Nolu Komite Üyesi Atabey ŞAHİN ise, Türk
tarımında izlenebilirlik konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini katılımcılarla
paylaşmıştır.
Konu hakkında söz alan Fethiye Tarım İlçe Müdürü Şaban SARIKAYA, izlenebilirlik konusunda
tarımda çok yol katedildiğini, uygulamada bazı aksaklıkların olduğunu, ancak bu aksaklıkların
zamanla düzeleceğini, gerekli denetimlerin yapıldığını, ancak ihracatı kolaylaştırmak adına
ihracatçılara destek olunduğunu ifade etmiştir.
3 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 3 Nolu Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Mehmet
SEZGİN, İnşaat ve İhracat Sektöründe KDV İadesi konusunda yaşanan aksaklıkları ve çözüm
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önerilerini paylaşmıştır. Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Hasan ERDOĞAN söz alarak, KDV
iadeleri ile ilgili yaşanan sorunların sadece Fethiye sorunu değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu
ifade etmiş ve son dönemlerde sistem üzerinden risk analizi yapılması ile beraber, KDV
iadelerinin yapılması ile ilgili sürecin kolaylaştığını ifade ederek, risk analizi süreci hakkında
bilgi vermiştir. Fethiye Vergi Dairesi'nin potansiyeli büyük olan, KDV iadelerinin yoğun
yaşandığı bir Vergi Dairesi olduğuna dikkat çeken Hasan ERDOĞAN, daireye gelen raporların
taleplerin daireye geliş sırasına göre önceliklendirildiğini ifade etmiş ve her konuda başta
ticaret ve sanayi odası olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde
bulunulduğunu vurgulamıştır.
KDV iadeleri ile ilgili söz alan Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Yaşar BİLDİRİCİ, KDV iadeleri konusunda mevzuatla ilgili sıkıntıların olduğunu ifade ederek,
mükelleflerin sahte belge kullanmasından ötürü
muhasebecilerin sıkıntı yaşadığını
belirtmiştir. Öte yandan Yaşar BİLDİRİCİ, iş adamlarının serbest muhasebeci ve mali
müşavirlerine evraklarını zamanında ulaştırmaları hakkındaki taleplerini iletmiştir.
4 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 4 Nolu Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Ali
ÇELİK, ülkemizde ve beraberinde ilçemizde bazı sektörlerde iş yeri sayısı bakımından aşırı
yığılmalar oluştuğunu vurgulamış ve iş yeri açma ile ilgili tüm mevzuatta değişiklik yapılarak iş
yerlerinin açılmasında ruhsatlandırma işlemini yapan belediyelerin yanı sıra meslek
odalarının da serbest rekabeti bozmadan düzenleyici, yönlendirici, denetleyici ve tavsiye
veren bir rol alması için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
Toplantı yönlendiricisi Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Türkiye'de işletmelerin ömürlerinin çok kısa,
ortalama 11 yıl olduğunu ve işletmelerin büyük kısmını aile işletmelerinin oluşturduğunu, aile
şirketlerinin 3. kuşağa geçme oranının yurtdışında %20-30 iken, ülkemizde %5 civarlarında
olduğunu, sanayi işletmelerinde ilk 5 yılda iflas etme oranının %59 civarında bulunduğunu,
Türk insanının girişimcilik potansiyelinin çok yüksek olduğunu, ama potansiyelin efektif hale
getirilmesi sırasında devletin denetleyici ve destekleyici rol alması gerektiğini vurgulamıştır.
Konu hakkında söz alan Çiftlik Belediye Başkanı Halil DOĞAN, işyeri açma mevzuatına göre
evraklarını tam olarak hazırlayıp gelen müteşebbise belediyenin "sen bu işi burada
yapamazsın" deme hakkının olmadığını, işyeri açma mevzuatında değişiklik yapılması
gerektiğini ifade etmiştir.
6 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 6 Nolu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı
Mehmet Yamaç BİLGİNER, turizmde Fethiye’ye özgü yeni bir konseptin oluşturulması için
yapılabilecek çalışmalar hakkında meslek komitesinin önerilerini katılımcılara iletmiştir. Prof.
Dr. Ramazan AKTAŞ, butik turizm fırsatının Fethiye'de iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat
çekmiş ve Fethiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmesi gerektiğini
vurgulamıştır.
7 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 7 Nolu Meslek Komitesi/Meclis/Yönetim Kurulu
Üyesi Selamettin YILMAZ, pazaryerlerinde açıkta gıda satışı ve hijyen konularında yaşanan
sorunlar hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Selamettin YILMAZ konuşmasında kaçak içki ile
ilgili yapılan denetimlerin her bölgede numune alınarak yapılması halinde, denetimlerde
kararlılık gösterilirse insan sağlığını etkileyen kaçak içki konusunda denetimlerin caydırıcı
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olacağını değerlendirmiştir. Öte yandan Selamettin YILMAZ işletmelerin et numunesi alınarak
da denetlenmesi gerektiğini vurgulamış ve "herşey dahil sistem"de yaşanan sorunları ve
fiyatla yapılan rekabetin sektöre ve turizme verdiği zararları dile getirmiştir.
Konu hakkında söz alan Fethiye Tarım İlçe Müdürü Şaban SARIKAYA, her ay muhakkak çeşitli
ürünlerden numune alındığını ve bu numunelerin analiz edildiğini belirtmiştir.
Fethiye Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Güler UYMAZ söz alarak, 2013 yılında bölgemizde
turizmle ilgili yapılan hanutçuluk ve genel denetimlerin sayısı hakkında katılımcıları
bilgilendirmiştir.
Seki Belediye Başkanı Veli YILDIZ söz almış ve Seki Bölgesinde kaçak hayvan kesildiği hakkında
İlçe Tarım Müdürlüğü'ne defalarca ihbarda bulunduğunu, ama bir sefer gelip
denetlenmediğini, ruhsatlı mezbahaların hep zarar ettiği için kapanmak zorunda kaldığını,
yeni çıkan mevzuata göre Fethiye Mezbahası'nın bile ruhsatlı olmadığını ifade etmiş ve
yabancı şirketlerin ilçemizi ahtapot gibi sardığını belirterek, küçük esnafı korumak adına
ilçemizde sabit bir pazaryeri kurulması gerekliliğini vurgulamıştır.
Konu hakkında söz alan Fethiye Tarım İlçe Müdürü Şaban SARIKAYA Seki Bölgesinde
kebapçılarda bu sorunun olduğunu ifade etmiş ve Seki'de ilgili mevzuata uygun bir mezbaha
olsaydı kaçak et sorunu olmayacağını belirtmiştir. Öte yandan Fethiye Mezbahasının da
ruhsatlı bir mezbaha olduğunu vurgulamıştır.
8 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 8 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Aydın AKTEPE,
sigortacılık sektöründeki sorunları, özellikle Sigortacılık Yönetmeliği'nin çıkarılmaması nedeni
ile yaşanan sorunları katılımcılara aktarmıştır.
9 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Ertuğrul GÜRKAN,
Dalaman Havalimanı Otopark Ücretlerinin ve Göcek Tüneli Geçiş Ücretlerinin Yüksekliği
hususundaki Meslek Komitesinin sorunlarını dile getirmiştir.
Konu hakkında söz alan eski Muğla Milletvekillerinden Sayın Ali ARSLAN, milletvekilliği
döneminde Göcek Tüneli hakkında yaptığı çalışmalardan bahsetmiş ve Göcek Tüneli
işleteninin ihale sözleşmesine göre, şu an aldığı ücretlerden daha yüksek oranda geçiş ücreti
alabileceğini ama almadığını belirtmiştir. Ali ARSAN Muğla'nın en büyük sorunlarından
birisinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu ifade ederek, bunun da yolunun turizmi
çeşitlendirmekten geçtiğini vurgulamıştır.
Konu ile ilgili söz alan Devlet Hava Meydanları Dalaman Havalimanı Başmüdürü Yaşar KASAP,
hava meydanlarındaki otopark ücretlerinin Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından
tespit edildiğini ve ücretlendirmenin havaalanı sınıflarına göre yapıldığını, ancak Ulaştırma
Bakanlığının talimatı üzerine tüm hava meydanlarında ilk 15 dakikanın ücretsiz olması
yönünde çalışma başlatıldığının bilgisini katılımcılara vermiştir.
10 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 10 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Erhan BAŞAR
zincir mağazalar hakkındaki sorunları ve TBMM gündeminde olan Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hakkında FTSO görüşlerini iletmiştir.
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Konu hakkında söz alan Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mehmet DEMİRTAŞ, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
çıkarıldığını, bu Taslağın kurum görüşlerine açıldığını, Kanunun en önemli özelliklerinden
birisinin indirimli ve kampanyalı satışlara dair düzenlemeler olduğunu ve aynı caddede
ihtiyaçtan fazla aynı neviden işletme olması ile ilgili hususlara düzenleme getirildiğini ifade
etmiştir.
Söz alan FTSO Genel Sekreteri Füsun ŞAHİN Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı hakkındaki görüşlerini, özellikle büyük ve zincir mağazaların çalışma
saatleri ile ilgili yaşanabilecek sorunları ifade etmiştir.
AZDA Marketleri Genel Müdürü Kemal TANIL, büyük mağazaların bütün dünyada inişe
geçtiğini, dünyanın süpermarkete döndüğünü belirterek, küçük marketlerin birbirini
desteklemesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
11 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 11 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Kemal
DİVRİK, yaz aylarında Salı ve Cuma Pazarına gelen yerli ve yabancı turistlerin şehir merkezine
götürülmesi için Fethiye Belediyesi'nce ücretsiz servis yapılması hususundaki ve Atatürk
Caddesi'nde bulunan deprem evlerinin projelendirilerek küçük butik mağazaların
açılabileceği bir sokak haline dönüştürülmesi hususundaki Meslek Komitesi taleplerini
katılımcılara aktarmıştır.
Fethiye'de yaşanan otopark sorunu hakkında görüşünü beyan etmek üzere söz alan FTSO
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Uğur ÇAÇARON, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Üniversitesi öğrencilerinden bir öğrencinin Fethiye'de trafik sorununu ele aldığını
ve hazırladığı sunumun Fethiye Belediyesi'nde de olduğunu, Fethiye trafiği ile ilgili asıl
sorununun şehir merkezinin yayalaştırılması gerekliliği olduğunu vurgulamıştır.
12 Nolu Meslek Komitesi adına kürsüye çıkan 12 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Nuri KIVRAK,
mesleki ve teknik eğitim kurumlarının altyapı sorunu ve özellikle turizm ve otomotiv
sektöründe yaşanan kalifiye eleman eksikliği hususlarında komite görüşlerini katılımcılara
aktarmıştır.
Konu ile ilgili söz alan Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Baki BURUCU, Fethiye Endüstri Meslek
Lisesi'nin 500 kişilik bir okul olmasına rağmen şu anda 1200 kişi eğitim alındığını, bu nedenle
Fethiye'de bir tane daha Endüstri Meslek Lisesi'ne muhakkak ihtiyaç olduğunu, Deniz Ticaret
Odası ile Denizcilik Meslek Lisesi yapılması konusunda protokol imzalandığını, bu nedenle bu
okulun da bir an önce yapılması konusunda temennisini paylaşmış ve Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası'ndan da mevcut okullar için donanım ve teknik destek yardım talebinde
bulunmuştur.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Civan Türedi söz alarak toplantının çok
verimli geçtiği hususundaki görüşlerini, ancak Fethiye'nin en önemli sorununun turizmi 12
aya çıkarmak ve pazarlama stratejisi olduğunu beyan etmiştir.
Toplantı Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ tarafından kapatılmıştır.
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