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Değerli Meclis ve Meslek Komitesi üyelerimiz
Kıymetli konuklar,

Odamızca her yıl düzenlenen, Genişletilmiş Meslek Komiteleri Müşterek Toplantımıza hoş geldiniz
diyor, sizleri şahsım ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum.
Bu toplantının amacı bölgemizdeki tüccar ve sanayicilerin sektörel sorunlarını çözüm makamlarına
ilk elden ulaştırmak ve çözümleri noktasında harekete geçilmesini sağlamaktır.
Değerli Konuklar,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiye ve Seydikemer ekonomisinin geleceğinin
şekillenmesine yönelik pek çok projeyi yürüttüğümüz hepinizce bilinmektedir.
Bunlardan ilki Babadağ teleferik projesinin hayata geçirilmesidir. Bu salondaki pek çok kurum ve
kuruluşun desteği ile projemiz gerçekleşme safhasına geldi. İhalemizi yaptık, yapımcı firma ile
sözleşmemizi 8 Haziran 2017’de imzaladık.
Teleferik projesine oda olarak girmekteki temel gayemiz ilçemizdeki turizm çeşitliliğini sağlamak,
sezonu 12 aya yayacak bir turizm anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmaktı.
Ancak ülkemizde son 2 yıldan bu yana iç ve dış politikada yaşanan siyasi krizler, 15 Temmuz darbesi
ve terör olayları sebebiyle turizm sektörü geçen yılı büyük bir kayıp ile kapattı.
Referandum sürecinde ise Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan siyasi gerilimin ülkemiz ve ilçemiz
turizmine olumsuz etkileri ne yazık ki 2017 sezonu daha başlamadan kendisini hissettirdi.
Haziran ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde otellerimizin doluluk oranı son derece düşük.
Turizm sektöründeki pek çok üyemiz personel ücretlerini ödemekte güçlük çekiyor.
Her ne kadar istihdam konusunda devletimiz İŞKUR üzerinden teşvik sistemi hayata geçirmiş olsa da
küçük aile işletmesi niteliğindeki turizm işletmelerimiz bu teşvikten de faydalanamayacak kadar ağır
bir ekonomik dar boğaz içindedir.
Birbiri ardına hayata geçirilen vergi, sigorta ve devlet alacaklarına ilişkin yapılandırma paketleri ile
devlet kendi alacağını tahsil etmeye çalışırken pek çok üyemiz yapılandırılan bu borçları bile
ödemekte zorlanmaktadır.
Öte yandan bölgemizin en önemli sektörlerinden birisi olan tarım sektöründe yurtdışı pazarımızı
geliştirmek konusunda Odamızca attığımız önemli adımlar oldu.
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Özellikle Rus pazarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız bir dönemin ardından Rusya ile
yaşanan siyasi kriz maalesef bu çalışmalarımızı sekteye uğrattı.
Tarım ürünleri ihracatında 2016 yılı üreticilerimiz ve tarım tüccarlarımız açısından kayıp bir yıl oldu.
Bu yıl Rus pazarında yaşanan bu daralmayı Körfez ve Arap ülkelerine yaptığımız ihracat ile aşmaya
çalışıyoruz.
Kıymetli misafirler,
Ekonomide yaşanan bu dar boğaz kayıt dışılığı da beraberinde getiriyor.
Kayıt dışı olarak misafir ağırlanan villalar, internet üzerinden kayıt dışı gayrimenkul satışları, iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösteren işletmeler, kayıt dışı istihdam ile bizim
üyelerimizin rekabet etme şansı ne yazık ki yok.
Doğal olarak kayıtlı işletmelerimiz her geçen gün yok olurken devletimizin denetimlerini yine kayıtlı
işletmelere yoğunlaştırması buradaki krizi daha da derinleştirmektedir.
Özellikle turizm sektöründe yaşanan bu kayıt dışılığın ve düzensizliğin önüne geçilmesi için
devletimizce gereken tedbirlerin alınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.
Değerli Katılımcılar,
Konuşmamım başında da ifade ettiğim gibi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölge
ekonomisinin geleceği üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.
Ancak üyelerimizin bugününe ilişkin biraz önce ifade ettiğim sorunlar çözülemez ise yarına ilişkin
umudu ayakta tutmamız mümkün değildir.
Hükümetimiz üretim reform paketi adı altında bir çalışma başlattı. Benzer bir reform paketinin başta
turizm olmak üzere diğer sektörlerde de hayata geçirilmesi en temel beklentilerimizden birisidir.
Turizm sektöründe son 2 yıldır yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alınarak turizmciye yönelik özel
teşvik ve afların ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir.
Bölgemizde ise Dalaman Havalimanı’na yurt içi ve yurtdışı uçuşların arttırılması en önemli konular
arasında yer almaktadır.
Saygıdeğer Misafirler,
3 T olarak tanımladığımız ilçemiz ekonomisine tarım, ticaret ve turizmin yanı sıra eğitim şehri ve
sanayi şehri olma özelliğini kazandırmak istiyoruz.
İlçemiz, şu anda 110 adet akademik personel ve 3600 adet yüksek öğrenim öğrencisine ev sahipliği
yapmaktadır.
Öğretim hayatına başlayan Fethiye İşletme Fakültesi Yerleşkesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
merkez kampüsünden sonraki en büyük kampüs olma yolunda hızla ilerlemektedir.
İlçemizde İşletme Fakültesi’nin yanında, Ziraat ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri de bulunmaktadır.
Dolayısıyla, Yüksek Öğretim Kurumları mevzuatı gereğince üniversite kurulması için en az üç
fakülte olması şartı yerine getirilmiş durumdadır.
Ayrıca Fethiyeliler olarak bizler de bu konuda gereken iradeyi gösterdiğimize inanıyoruz.
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İşletme fakültesinin bir bloğunun yapımı Fethiye Yüksek Öğretim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma
Derneği tarafından Fethiyelilerin bağış ve yardımları ile inşa edilirken bir bloğunun yapımını da
Fethiye Belediyemiz üstlenmiştir.
Artık biz Fethiye Üniversitesi’nin kurulmasını istiyoruz.
Bu konuda 19 tane meslek kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Fethiye-Seydikemer Meslek
Kuruluşları Güç Birliği Platformu olarak bölgemizde başlattığımız imza kampanyası ile sesimizi
Ankara’ya ulaştırmak, vekillerimizin elini güçlendirmek için çalışıyoruz.
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’nin de Fethiye ziyaretinde söylediği gibi “Fethiye’ye
üniversite yakışır” diyoruz.
Muğla milletvekillerimizin bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşımasını
bekliyoruz.
Değerli Konuklar,
Sayın Vali Yardımcımız,
Seydikemer ilçemizde Doğal Taş ve Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması girişimlerine
başladık.
OSB’mizin planlanan yatırım maliyeti 53 milyon liradır. Bu yatırımın hayata geçmesinde Valiliğimiz
gereken desteği vereceğini inanıyoruz.
OSB yatırımın bir an önce hayata geçirilmesi konusunda biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak
elimizi taşın altına koymaya hazırız.
Kıymetli konuklar,
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken toplantımızın bölgemize ve ülkemize faydalı
olmasını diler, katılımlarınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım.
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