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23.10.2013 Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası Meslek
Komiteleri Müşterek Toplantısı Açılış Konuşması

Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım
Sayın Belediye Başkanlarım,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kıymetli Temsilcileri
Siyasi Partilerin İlçe Temsilcileri,
Kıymetli Oda Başkanları
Değerli Meslek Komitesi Üyelerim,
Kıymetli Katılımcılar ve Yazılı ve Görsel Basının Saygıdeğer Mensupları,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2013 yılı Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı'na hoş
geldiniz der, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlarım.
Fethiyeli tüccar ve sanayicinin sorunlarını çözümü ile Fethiye için büyük değer yarattığına
inandığımız bu toplantı vesilesi ile bir araya geldik.
Müşterek Toplantı olarak isimlendirdiğimiz bu toplantılarda Fethiye'ye değer katan, üreten
tüccarlarımızın önündeki sorunları ve fırsatları göz önüne sermek, kamu ile işbirliği yapmak
temel amacımızdır.
Değerli Konuklar,
2008 yılından bu yana düzenlediğimiz müşterek toplantılarda meslek komitelerimizce 167
adet sorun ve çözüm önerisi tespit edildi. Bu sorun ve çözüm önerileri çözüm mercilerine
ulaştırıldı. Bunlardan 35'i çözüldü veya çözüm yolunda ciddi adımlar atıldı.
Değerli milletvekillerimiz sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 soru önergesi ve
kanun teklifi gündeme taşındı. Bu sonuçlara baktığımızda bu toplantılar bölgemiz için
Odamızın en faydalı çalışmalarından biri haline geldi.

Müdahil olduğumuz ve dile getirdiğimiz çözüm sürecine giren veya çözülen sorunların
başında şunlar gelmektedir:
 Hal Birliğinin sağlanması
 Kemer'in ilçe olması,
 Kaya köyünün imar sorununun çözümü ve Kayaköy’ün turizme kazandırılması
 Bankaların hukuka aykırı kart aidatlarına ilişkin yasal düzenleme
 Telmessos antik tiyatrosunun restorasyonu,
 Dalaman Havaalanından Ankara'ya direkt uçuşların başlaması,
 Nesli tükenen balıkların korunması için avlanma yasağı getirilmesi
 Açık öğretim sınavlarının Fethiye’de yapılması
 Fethiye körfezini kirleten derelerin ıslahı
 Zincir marketler ve alışveriş merkezleri hakkında kanun
Kıymetli Misafirler,
2012 Aralık ayında kabul edilen 6360 sayılı yasa ile Fethiye İlçesi sınırlarındaki 13 olan
belediye sayısı 2’ye düştü ve ilçemiz Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlandı. Bu idari
değişim hiç şüphesiz yeni fırsatlar ile yeni sorunları da beraberinde getirecektir
.
Oda olarak yaptığımız bu çalışmalar ile değişim sürecinde ortaya çıkacak sorunların
çözümüne kuşkusuz biz de katkıda bulanacağız. Bir meslek kuruluşu olarak odamız tarafsız
ve partiler üstü yapısı ile Fethiye için yapılacak her girişim için temel referans noktasıdır.
Bünyemizde her kesimden işadamını barındırıyoruz. Her kesim ile temas halindeyiz bu bize
güç katıyor.
Değer üreten, istihdam yaratan ve vergilerini ödeyen işadamları olarak çevremizdeki
sorunlara duyarsız kalmamız düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin gelişimine
paralel olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda katılımcı bir anlayışla sorunları
çözümünü talep etmek Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının temel ilkesidir. Demokrasilerde
farklılıkları değil ortaklıkları ön plana çıkararak sorunları çözmek temel yöntemdir.
Bizler de siyaset üstü kurumumuzun bu yapısını dikkate olarak hepimizin ortak sorunlarını ,
çözüm önerilerini burada dile getiriyoruz. Dile getirdiğimiz sorunları bürokrasiye, siyasete,
karar alıcı kurum ve kuruluşlara sunarak çözüm ararken Fethiye için değer üreten
işadamlarının temsilcisi olarak her zaman bunların takipçisi olacağız.
Fethiye 2012 yılında 210 milyon TL vergi tahsilatı ile Muğla İli vergi gelirlerinin
%13,23'ünü karşılamıştır. İl genelinde yaşayan nüfusun %23'ünü barındıran ilçemiz ekonomik
büyüklük bakımından henüz olması gereken seviyede değildir.
Bizim çalışmalarımız, bizim girişimlerimiz sonuca ulaştıkça Fethiye ekonomisi de
büyüyecektir. Bizim büyümemiz istihdamın, vergi gelirinin ve refahın da büyümesi demektir.
Sonuç olarak;
 Fethiye Körfezi’nin temizlenerek denize girilir hale getirilmesi,
 Kurvaziyer turizmin nimetlerinden faydalanmak için kurvaziyer limanın körfezde
planlanarak hayata geçirilmesi,

 Körfezimizin taşıma kapasitesine uygun olarak yat limanlarının yapılması
 Şehrimizin altyapı sorunlarının çözümlenmesi
 Kayaköy’ün bir kültür ve turizm değeri halinde korunarak kullanılması
 İşletmelerimizin tesis ve hizmet kalitesini yükseltmesi halinde ilçemiz dünya çapında
marka bir şehir haline gelebilir.
Buradan bu salonda bulunan, yaşadığı bölge ve yürüttüğü görev adına sorumluluk duyan
herkese seslenmek istiyorum. Gelin, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023
yılına kadar bu sorunların çözümü için hep birlikte çalışalım. 2023 için hedeflerimizi koyalım.
2023 Fethiye'sini hep birlikte inşa edelim.
Saygıdeğer Konuklar,
Sözlerime burada son verirken bir kez daha şunu vurgulamak istiyorum: Devlet, sivil toplum
ve özel sektör olarak bir araya gelerek yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir iş
yoktur. Birliğimizden emin olun ki güç doğacaktır. Bu çalışmalarla amacımız hiç bir kurum
ve kuruluşu hedef almak değildir. Amacımız üzüm yemektir, bağcı dövmek değildir. Bu bakış
açısını geliştirdiğimiz ve Fethiye’de katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kıldığımız sürece
Fethiyemiz büyüyecek ve refaha ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın ilçemize
yararlı olmasını diler, katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunarım.
Akif Arıcan
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

