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Zeybekçi’nin katıldığı Fethiye Ekonomi
Buluşması Toplantısı Açılış Konuşması

Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Kaymakamım
Sayın Belediye Başkanlarım,
Protokolümüzün değerli üyeleri,
Değerli Konuklar,
Kıymetli Basın mensupları,
Çanakkale Zaferi’nin yüz ikinci yılını kutladığımız bu günlerde, Fethiye İş Dünyası’nı
buluşturan bu toplantıya hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
adına saygı ile selamlıyorum.
Bu toprakları vatan yapan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize, Allah’tan
rahmet diliyor, hepsinin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.
Yirmi birinci yüzyılda artık savaşların tankla, topla değil; bilim ve teknoloji ile, insan
sermayesinin niteliği ile yani kısacası ekonomi ile olacağını belirterek sözlerime başlamak
istiyorum.
Sayın Bakanım,
İlçemiz 3 T olarak adlandırdığımız tarım, turizm ve ticaret sektörlerine dayanmaktadır. Şimdi
bu 3 T’ye eğitimi de katarak Fethiye’mizin bir eğitim şehri olması yolunda önemli adımlar
atmaktayız.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı olarak, ilçemizde, 4 yıllık fakülte kurulması
konusunda, 2012 yılında attığımız adım, bugün bizi, Fethiye Üniversitesi kurulması
aşamasına getirdi.
Bizler, Fethiyeliler olarak, kurmuş olduğumuz dernek ve Fethiye Belediyesi ile birlikte,
Fethiye İşletme Fakültesini 490 dönümlük bir kampüs alanı içinde kurduk. Fakültenin 2
bloğunun inşaatını üstlendik. Geri kalan 2 blok da üniversite tarafından yapıldı.
Bu adımların ardından İşletme Fakültesi’ne ek olarak Ziraat Bilimleri Fakültesi ve Sağlık
Bilimleri Fakültesi de kuruldu. İlçemizdeki fakülte sayısı 3 fakülteye ulaştı. Bu çaba,
Fethiyemizin, bir eğitim şehri olma yolundaki iradesini ve istediğini açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.

Fethiyeliler olarak, bu üç fakültenin, 1 yüksek okulun ve 2 tane meslek yüksek okulunun
Muğla’dan bağımsız, Fethiye Üniversitesi’ne dönüşmesi konusunda Bakanlar Kurulu
kararının ve bu konuyla ilgili kanun teklifinin bir an önce Meclis’ten geçirilmesini bekliyoruz.
Sayın Bakanım,
Her ne kadar Fethiye denince akla ilk önce turizm gelse de, bizim Eşen Ovamızın bereketi
Çukurova’yı aratmaz.
Fethiye ve Seydikemer olarak, en büyük geliri tarımdan elde ediyoruz. Yılda ortalama
1milyon ton yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretimin 400 bin tonunu ihraç
ediyoruz. Ancak en çok ihracat yaptığımız ülke olan Rusya ile yaşanan sorunlar nedeniyle,
tarım ihracatımız çok zor günler geçiriyor.
Tarım ihracatımızda, 2015 yılına göre %35, 2014 yılına göre ise %42 gerileme yaşandı.
İhracat konusunda tek pazar bağımlılığından kurtulabilmek için, Antalya’nın lojistik üs
merkezi haline getirilmesinin ve ihracatın kargo uçaklar aracılığıyla, AB ülkelerine
yapılmasının, yararlı olacağını değerlendiriyoruz.
Sayın Bakanım,
Kıymetli Misafirler,
Bölge turizminde, 2016 yılında yaşanan gelişmeler nedeniyle çok zor bir sezon geçirdik. En
son Hollanda ve Almanya ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle rezervasyonlar durdu.
Temennimiz bu gerilimin bir an önce sona ermesi.
Turizmcilerimizin bu zor süreci atlatabilmesi, için vergi ve sigorta ödemelerinde indirim
yapılmasını, ayrıca turizm sektörüne yönelik özel destek ve teşvik uygulamalarının devreye
konulmasını istiyoruz.
Öte yandan orta ve uzun vadede, ülkemizin üst gelir gruplarına hitap eden yeni bir turizm
konsepti geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Toplam 1479 kilometre kıyı uzunluğla, Türkiye’nin en özel illerinden birisi olan Muğla, böyle
bir turizm konseptinin bir numaralı adayıdır. Bozulmamış doğası, tarihi ve kültürel zenginliği
ile Fransa kıyılarını aratmayacak özelliklere sahiptir.
Bu amaçla orman vasfını kaybetmiş alanların turizm yatırımcısına tahsis edilmesi ve nitelikli
turizmin önünün açılması gereklidir.
Öte yandan bölgemiz, kurvaziyer turizmi için büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin
harekete geçirilmesi için, devletimizce adımların atılmasını bekliyoruz. Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası olarak, yaptırdığımız Kurvaziyer Liman Fizibilite Etüdü ile talep ettiğimiz
limanın üst ve alt yapı niteliklerini, alternatif liman alanlarını ve bu turizmin ilçemiz açısından
potansiyelini bilimsel olarak ortaya koyduk. Raporumuzu 2014 yılında devletimizin ilgili
kurumlarına ilettik.

Sayın Bakanım,
Biz bir meslek kuruluşu olarak ilçe turizmini çeşitlendirecek, turizm sezonunu 12 aya
yayacak, dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ’a, teleferik ve sosyal
tesisler yapılması konusunda elimizi taşın altına koyduk.
Yaklaşık 20 milyon Euro tutarındaki projemizin ihalesini, Allah’ın izniyle, 3 Nisan’da
gerçekleştireceğiz. Fethiye’yi turizmde bir marka yapacak olan, Babadağ Teleferik Projesi’nin
tüm izin süreçlerinde katkılarını bizlerden esirgemeyen, Çevre Şehircilik Bakanımız, Orman
ve Su İşleri Bakanımız ile Sayın Valimiz Amir Çiçek’e ve emeği geçen herkese, sizin
huzurunuzda, teşekkür etmek isterim.
Sayın Bakanım,
Saygıdeğer Misafirler,
Sözlerime son vermeden önce bir konuya daha dikkat çekmek isterim. Sadece Fethiye iş
dünyası olarak, devletimize, 2015 ve 2016 yıllarında, yaklaşık 150 milyon TL. gelir ve
kurumlar vergisi ödedik. Aynı dönemde toplam kamu yatırımlarına baktığımız da ise, toplam
tutarın sadece 46 milyon TL olduğunu görüyoruz.
Fethiye’nin verdiği vergi ile aldığı kamu yatırımı arasında ciddi bir fark var. Bölgemize
yapılacak kamu yatırımlarının arttırılmasını istiyoruz.
Fethiye, Kaş, Kalkan, Köyceğiz ve Çameli’nde yaşayan ortalama 750 bin nüfus, sağlık
hizmetini Fethiye’den alıyor.
Devlet hastanemiz ve iki özel hastane ile birlikte bu yükü hafifletecek, tüm bu nüfusa hizmet
edecek 400 yatak kapasiteli yeni bir bölge hastanesinin yapımı artık elzem hale gelmiştir.
Sayın Bakanım,
Kıymetli Misafirler,
Sözlerime burada son verirken Fethiye’nin ve iş dünyasının öncelikli olarak çözüm bekleyen
sorunlarını sabırla dinlediğiniz için üyelerim ve şahsım adına teşekkür ediyor, toplantımızın
ilçemiz ve ülkemiz için yararlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

