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Değerli Başkanlarım,  

Değerli Meclis Üyelerimiz, 

Değerli Genel Sekreterlerim,  

Saygıdeğer katılımcılar,  

 

Muğla Odaları ve Borsası, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ortak 

toplantılarımızın 34’üncüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet 

duyuyoruz, Fethiyemize ve toplantımıza hoş geldiniz.  

Birlik ve beraberlik içinde, üyelerimizin, Muğlamızın ortak sorunlarını ele 

aldığımız, çözümü için taleplerimizi tek ses olarak dile getirdiğimiz bu 

toplantılarımızın önemi ve etkisi her geçen gün daha da artıyor. Çünkü iş ve 

sosyal hayatımızda tüm dengeleri değiştiren küresel salgının etkilerini 

üzerimizden atamamışken; ekonomide, Rusya-Ukrayna savaşının da körüklediği 

eşi benzeri olmayan krizlerle dolu bir dönemden geçiyoruz.  

Ekonomide döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve yüksek enflasyonun neden olduğu 

krizin iş hayatı üzerindeki ağırlığı giderek artıyor. Paramızın değeri her geçen 

gün azalıyor.  

Üreticilerin maliyetleri artarken, tüketicinin alım gücü düşüyor. En kötüsü de 

belirsizlik nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Yüksek enflasyon sorunu 

çözülmediği sürece bu sorunlar bitecek gibi de görünmüyor.  

Yüksek enflasyonun neden olduğu bu kriz ortamında ekonomiye dair tüm 

gelişmeleri, alınan kararları takip ederek, üyelerimizin bu zorlu süreçten en az 

zararla çıkabilmesi için Muğla Odaları ve Borsası olarak birlikte hareket 

edebiliyoruz. 

Bugün 34’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz müşterek toplantılarımızda 

yakaladığımız bu uyumu, üyelerimizin ve bölge ekonomisinin geleceğine yönelik 

ortak basın açıklamalarında da yakaladık. Muğla odaları ve borsası olarak, 

elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, zeytin alanları, çimento fabrikası ve 

finans desteği ile ilgili yaptığımız ortak açıklamalar ciddi anlamda ses getirdi.  

Yine üyelerimizin, bölge ekonomisinin sorunlarının çözümü için hep birlikte 

Ankara’ya gittiğimizde de bu gücü hissettik.  

Ortak sorunlarımızda olduğu gibi Fethiye’nin veya diğer ilçelerimizin bir 

konuda desteğe ihtiyacı olduğunda da tek ses oluyor, güçlü lobi ile 

sesimizi duyuruyoruz. 

Tüm bunlar Muğla odaları ve borsası olarak güçlü bir Muğla Lobisi 

oluşturmak ve sürdürmek için uyum içinde beraberce hareket etmemizin 

amacına ulaştığını bize gösteriyor.  
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Etkisi giderek artan bu güç birliğimizin bundan sonra da devam etmesini temenni 

ediyorum. Bizim tek amacımız var o da bu zorlu günlerde üyelerimizin 

menfaatini korumak ve ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak.  

Bu toplantımızda da üyelerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerine dile 

getireceğiz. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve Fethiye özelinde 

bölgemizi ve ilimizi etkileyen birkaç konuyu sizinle paylaşmak istiyorum.  

 

 Değerli Başkanlarım, 

Son dönemde İlimizin lokomotif sektörü olan turizm sektörünü ve bu sektöre 

hizmet sağlayan sektörleri olumsuz etkileyen gelişmeler üst üste yaşandı. 

Thomas Cook’un iflasıyla başlayan, küresel salgını ve ardından az önce 

bahsettiğim ekonomideki zorlayıcı gelişmelerin üst üste gelmesiyle zordaki 

işletmelerimiz kendilerini toparlamadan bir başka zor sürecin içerisine girdi.  

Şu anda içerisinde bulunduğumuz piyasa koşulları her şeye rağmen ayakta 

kalmaya çalışan işletmelerimizi önümüzdeki dönemde telafisi mümkün olmayan 

bir duruma düşüreceğini düşünüyoruz. 

Yaşanan zorluklar her geçen gün artarken en azından, SGK ve vergi 

ödemelerinin yapılandırılması hem işlemelerimize biraz olsun nefes 

aldıracak, hem de devletimizin işletmelerin yanında olduğunu algısı 

yaratılacaktır.  

 

Değerli Katılımcılar, 

Gerek üye işletmelerimizden gerekse meslek gruplarımızdan gelen sorunlar 

arasında öne çıkan bir başka konu da sayıları her geçen gün artan zincir 

mağazalar. Özellikle elektronik ürün grupları, beyaz eşya, cep telefonu, mobilya, 

züccaciye, hırdavat, kırtasiye malzemesi gibi ürünlerin zincir marketlerde 

satışının yapılması, perakendeci üyelerimizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. 

Bu ürünlerle ilgili zincir mağazalar tarafından yapılan kampanyalarla, Odamız 

üyesi yerel küçük işletmeler bu mağazalarla rekabet edemiyor.  

Yıllardır süre gelen bu duruma bir de küresel salgın ve ekonomide yaşanan krizin 

sonucu piyasa şartları eklenince yaşanan mağduriyet daha da vahim hale geldi.  

Konuyla ilgili 16 Kasım 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan ve şu an ilgili 

Meclis Komisyonu gündemindeki, kanun teklifinin yasalaşması sektör 

temsilcilerimizin öncelikli beklentisi. Ayrıca Belediyelerimizin de sayıları hızla 

artan zincir mağazalara ruhsat verirken daha hassas olmasını talep ediyoruz.  
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Saygıdeğer Başkanlarım,  

Bir başka ortak sorunumuz; yasal olarak Odaların yetki ve sorumluluğunda olan 

Ekmek Azami Fiyat Tarifesi, üyelerimizi ve bizleri zaman zaman karşı karşıya 

getiriyor.  

Ekonomideki olumsuz koşullar nedeniyle fırıncı üyelerimizin, girdi maliyetlerinin 

ve çalışan maliyetlerinin ciddi oranda artması, tüm üretim kalemlerine üst üste 

gelen zamlar ciddi sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.  

Ekmek çok hassas bir konu olduğu için fırıncı üyelerimiz, diğer sektörler gibi 

artan maliyetlerini fiyatlarına yansıtamamaktan dolayı zararına satış yapma 

noktasına geldiklerini bildiriyorlar.  

Fırıncı üyelerimiz, ekmek fiyatına artış yapamaması nedeniyle normal ekmeğe 

alternatif olarak susamlı ve sütlü ekmek adı altında ekmek çeşidine yöneldi. 

Normal ekmeğe yansıtılamayan maliyet artışları, sütlü ve susamlı ekmek 

fiyatlarına yansıtılıyor.  

Bu nedenle fırıncıların son dönemlerdeki maliyet artışları dikkate alınarak, 

normal ekmek olarak tabir edilen somun ekmek kg fiyatının güncellenmesi 

gerekiyor. Böylece sektörde faaliyet gösteren fırıncı üyelerimizin rahat bir nefes 

alması sağlanacak.  

 

Değerli Başkanlarım,  

Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde 25 Mart 2022 tarihinde 

gerçekleştirdiğimiz toplantımızda da dile getirdiğim gibi dünyaca ünlü cennet 

koylarımız tehdit altında.  

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Fethiye’de özellikle de Göcek-Dalaman 

koylarında son yıllarda artış gösteren yapılaşma çabaları bizlerde ve bölge 

halkında haklı kaygıya neden oluyor. 

Her yıl çok sayıda yat ve günübirlik tekneyi ağırlayan, deniz turizminin gözdesi 

Göcek-Dalaman koylarının eşsiz güzelliğinin ve doğallığının korunarak, gelecek 

nesillere aktarılması, deniz turizminin aktörleri kadar bölge halkının ve bizim 

ortak dileğimiz. 

Geçen yıl Yassıcalar’daki yapılaşma, bu yıl koylarımızdaki tekne bağlama amaçlı 

mapa ve şamandıra sistemi kurulmasına izni vermesiyle ilgili girişimleri, 

belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte yakından 

takip ettik ve haklı tepkimizi ortaya koyduk. Her iki konuda da yanlıştan 

dönülmesini sağladık.  

Girişimlerimiz sonucu bu yıl gerçekleştirilen ihaleler iptal olmasaydı, hem 

koylarımız tahrip olacak hem de günü birlik tur tekneleri, balıkçı tekneleri, gezi 

amaçlı tekneler ciddi anlamda mağdur olacaktı.  
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Bugüne kadar, mapa, yamandıra ve tonozların kullanımı için ücret ödemeyen 

denizcilerimiz, yeni sistem nedeniyle ücret ödemek zorunda kalacaktı. İhaleler 

iptal edildi ama birlikte hareket ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla biz konunun 

takipçisi olmaya devam ediyoruz.  

Fethiye ve Dalaman Belediyelerimiz, bölgemizdeki sivil toplum 

kuruluşlarıyla birlikte bu konuya dikkat çekmek amacıyla önümüzdeki 

hafta 18-19 Haziran’da Göcek’te bir Çalıştay düzenliyoruz. Değerli 

hukukçularımızın,  akademisyenlerimizin ve konunun taraflarının katkı 

sunacağı Çalıştayımız iki gün sürecek.   

Geleceğimizin yok edilmesine izin veremeyiz. Sadece bizlerin değil 

torunlarımızın geleceğini ilgilendiren bu konuda sizlerin de desteğinizi 

bekliyoruz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.  

Son olarak, sizinle bölgemiz ve ilimiz ile ilgili güzel bir haberi sizinle paylaşmak 

istiyorum. Odamızın öncülüğünde Seydikemer’de kurulacak Tarıma Dayalı 

İhtisas Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi, tüzel kişilik kazanarak, 

Türkiye’nin ilk süt sığırcılığı organize sanayi bölgesi oldu.  

Aynı zamanda Türkiye’nin 33’üncü tarıma dayalı organize sanayi bölgesi olan 

OSB’miz 1200 dekar alan üzerinde 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip 

olacak ve 2500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu dev bir yatırımı bölgemize 

kazandırıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu da sizinle paylaşmak istedim.  

 

Değerli Başkanlarım,  

Değerli Katılımcılar,  

Birlik beraberlik içinde ilimizde ticaretin artması, sanayide çarklarının dönmesi 

ve ekonominin büyümesi için çaba harcıyoruz. 

Muğlamızın ortak sorunlarına yönelik fikirlerin ve çözüm önerilerinin 

görüşüleceği toplantımıza katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, 

toplantımızın verimli olmasını diliyorum.  

Saygılarımla  

 

 


