
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sayın Birlik Başkanım  

Çok Değerli Oda ve Borsa Başkanlarımız ile Meslek Komiteleri 

Başkanlarımız  

Muğla İl-İlçe Oda ve Borsaları Müşterek İstişare toplantısının verimli olmasını diliyor,  

sizleri şahsım ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. 

2020 yılını adeta kabusa çeviren Covid-19 küresel salgını nedeniyle online yapılan 

ve Rifat Başkanımın da katıldığı bu toplantımızın bölgemizin ve üyelerimizin 

sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağına inanıyorum.  

Öncelikle pandeminin neden olduğu içinden geçtiğimiz zor süreçte, ilk günden 

itibaren “Birlikten Kuvvet Doğar” düşüncesi ile hep yanımızda olan, diğer sivil toplum 

kuruluşlarına örnek bir dayanışmaya önderlik eden, sorunlarımızın çözümü için gece 

gündüz demeden çalışan Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı 

sunuyorum.  

Değerli Başkanlarım,  

Bugüne kadar hiç tanık olmadığımız küresel bir krizle karşı karşıyayız.  

Her krizde olduğu gibi bu dönemde de eli taşın altında olan bizler, tüm zorluklara 

rağmen üretmek, ekonominin çarklarını döndürmek için çaba sarf ediyoruz.  

İş dünyası temsilcileri olarak bu zorlu süreçte, Meslek Komitelerimizin de aracılığıyla 

üyelerimizin yanında olarak, sorunların tespitine ve çözümüne aracılık etmek için 

çalışıyoruz. 

Bölgemizin geçim kaynağı olan turizm sektörü ve bağlı sektörlerde seyahat engelinin 

kalkmasıyla kısmi rahatlama olmasına rağmen birçok sektörde sıkıntılar devam 

ediyor.  

Gelecekle ilgili tüm planlarımızı, hesaplarımızı etkileyen pandeminin neden olduğu 

yaraların sarılması elbette ki zaman alacak. 

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  

Genişletilmiş Muğla Odaları Meslek Komitesi Müşterek 

Toplantısı 20 Ekim 2020 



 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ekonominin daraldığı bu dönemde ortaya çıkan psikolojik etkileri de göz ardı 

etmemek gerekiyor. Önemli bir kesim, içe kapanmış yatırım ve üretimini zamana 

bırakmış durumda.  

Sayın Rifat Başkanım, meslek komitesi üyelerimizin birazdan detaylarıyla dile 

getirecekleri Fethiye ve Seydikemer’in bu süreçte acil çözüm bekleyen sorunlarını 

özetle sizlerle paylaşmak istiyorum.  

Bu yıl daha önceki krizlerle kıyaslanmayacak derecede zor bir sezon geçiriyoruz.   

Pandemi ve neden olduğu sonuçlardan bölgemizde en fazla etkilenen sektör turizm 

oldu. Turizm zarar gördüğünde bölgemizdeki sektörlerin tamamı bundan etkileniyor. 

Her şeye rağmen bu süreçte güvenli turizm kriterlerine uygun olarak bölgemize 

gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık, üretim ve istihdam yaratmaya devam 

ettik. 

Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasitelerinin yanı sıra sektörün 

piyasa değerinin korunmasını desteklemek amacıyla geçtiğimiz günlerde açıklanan 

Turizm Destek Paketi yaraların sarılmasında etkili olacak.  

Bu konuda başta Birlik Başkanımız ve Turizm Bakanımız olmak üzere bu paketin 

uygulamaya alınmasına katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Turizm ve tarım ağırlıklı bölgemizdeki üyelerimizin en önemli sorunu olan SGK 

primleri ve vergi ödemeleri konusunda da yapılandırma müjdesi içimize su serpti.  

Hiçbir üyemiz bu zor günlerde çalışanlarını işten çıkartmak istemiyor ancak sigorta 

primi ve vergi ödemeleri ekonominin çarklarının durduğu bu dönemde belimizi 

büküyor.  

Sayın Başkanım bu sorunları, ilgili bakanlarımızın da katıldığı toplantılarda sizin de 

aracılığınızla defalarca dile getirdik. Ve taleplerimiz yanıt buldu.   

Geçmiş borçlara ilişkin yapılandırma mutlaka üyelerimizi rahatlatacak ancak, kriz 

bitmiş değil, geleceğe ilişkin belirsizlik devam ediyor. 2021 yılı da, şüphesiz, çok zor 

bir yıl olacak.  

Bu nedenle yapılandırmanın yanında SGK primi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi 

ve e-hacizlerin durdurulması da üyelerimizin öncelikli talebi.  

Turizm sektörümüzün ayakta kalması için sadece geçmişe yönelik değil, geleceğe 

dönük desteklerin devam etmesi bekliyoruz. 



 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Belirsizlikler nedeniyle 2021 yılı için önünü göremeyen turizm sektörünün, büyük 

ölçekli acentelerin yanı sıra KOBİ sayılacak şirketlere verilecek düşük faizli kredi ya 

da hibeler ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Saygıdeğer Başkanlarım, 

Son olarak bölgemizin bir diğer eksiği olan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili 

duyurumuzu sizinle paylaşmak istiyorum.  

Bölgemizin, diğer turizm bölgelerinden farklı bir yanı da tarım ve hayvancılık. Bu 

potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmak ve geliştirmek istiyoruz.  

Özellikle hayvansal üretim konusunda Fethiye ve Seydikemer’den gelen talepler, bu 

sektörün sağlıklı gelişimi için bölgemizde Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi kurulması ihtiyacını doğurdu.  

Odamız girişimleriyle Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’nde kurulması planlanan 

‘Fethiye-Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı 

olmak isteyenleri, 23 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamıza 

müracaat etmeye davet ediyoruz.  

Kıymetli Başkanlarım, 

Muğla İli odaları olarak birlik, beraberlik ve dayanışmamızı pekiştirecek bu 

toplantımızın ilimiz ekonomisi ve üyelerimiz için verimli olması dileklerimle, Rifat 

Başkanımın da katıldığı ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bu müşterek komite 

toplantımızın her yıl yapılmasını temenni ederim. Şahsım ve Fethiye Ticaret ve 

Sanayi Odası adına say 


