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Sayın Başkanım,  

Değerli Meclis Başkanlarım,  

Değerli Yönetim Kurulu Başkanlarım,  

Meclisimizin ve Komitelerimizin Değerli Üyeleri, 

Saygıdeğer Üyelerimiz   

Değerli katılımcılar,  

 

Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

himayelerinde gerçekleştirdiğimiz İstişare Toplantımıza hoş geldiniz.  

Sayın Başkanım sizi Fethiyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  

Öncelikle, pandemi dönemi de dahil olmak üzere her zaman yanımızda 

olduğunuz ve sorunlarımıza sahip çıkıp, çözümü için gece gündüz demeden 

çalıştığınız için size şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.  

Sayın Başkanım, size ne zaman bir taleple gelsek, bizi hiç boş çevirmediğiniz 

gibi bizi özel olarak arayarak ‘var mı benden istediğiniz’ diye sormanız, 

gücümüze güç kattı.  

Üyelerimizin, bölge ekonomisinin sorunlarının çözümü için Muğla Odaları ve 

Borsası olarak hep birlikte Ankara’ya geldiğimizde de bu gücü 

hissettirdiniz.  

Birliğimizin desteği ile Bölgemize anaokulu kazandıracağız.  

Ayrıca TOBB’un mesleki eğitime verdiğiniz önemin yansıması çerçevesinde, 

Fethiye’de gerekse Seydikemer’de üyelerimizin ve sektörlerimizin ihtiyacı olan 

nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için FTSO olarak elimizi taşın altına 

koyduk. Mustafa Kemal Teknik Anadolu Lisesi’nin hamiliğini üstlendik. Az önce 

birlikte ziyaret ettiğimiz alanda gemi inşa sektörümüzün ihtiyacı olan kalifiye 

elemanların yetiştirileceği atölye yapacağız.  

 

Sayın Başkanım,  

Sayısal takograf işlemlerinin Fethiye’de yapılabilmesi için size ilettiğimiz 

talebimize anında olumlu yanıt verdiniz ve Odamız, TOBB’un yetkilendirdiği 159 

Yetkilendirilmiş Merkezden biri oldu.  
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Böylece bölgemizde karayolu taşımacılığı yapan sürücülerimiz artık sayısal 

takograf işlemlerini Muğla’ya gitmeden Odamızdan yapabiliyor.  

Bu konuyla bizzat ilgilenerek, süreci hızlandırdığınız için üyelerimiz 

adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.  

Az önce de bölgemizde önemli bir eksiği giderecek, iş dünyasında yaşanan 

hukuki sorunların, yargıya taşınmadan daha kısa sürede ve daha az maliyetle 

çözülmesini sağlayacak, Odamız Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizin 

açılışını gerçekleştirdik.  

Fethiyemize, Seydikemerimize ilginiz ve desteğiniz bizim için çok değerli.  

Türkiye genelini kapsayan yoğun programınız arasında üyelerimizin ve 

sektörlerimizin sorunlarını birebir dinlemek için yanımızdasınız. Sağ olun, var 

olun.  

 

Değerli Başkanım,  

Biz de, sizlerin bize olan desteğini ve güvenini boşa çıkarmıyor, üyelerimize ve 

bölgemize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz.  

Arkamızda Türkiye’nin en güçlü ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan 

Birliğimiz olunca çok daha etkili sonuçlar alıyoruz.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Meclisimiz, meslek komitelerimiz, 

Yönetim Kurulumuz ve üyelerimize pandemi döneminde bile üyelerimizle 

kesintisiz bağlantıda olduk.  

Pandemi döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk iş dünyasının sesi 

oldu. Sayın Başkanım, sizin önderliğinizde birlik ve beraberlik içinde, 

üyelerimizin ortak sorunlarını, taleplerini tek ses olarak dile getirdik ve çok 

güzel sonuçlar aldık.  

Pandeminin yaralarını saramadan ekonomide döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve 

yüksek enflasyon nedeniyle üyelerimizin sorunları daha da artıyor. 

Üreticilerimizin maliyetleri artarken, tüketicinin alım gücü her geçen gün 

düşüyor. En kötüsü de belirsizlik nedeniyle önümüzü göremiyoruz.  

Bu sıkıntılı dönemden de üyelerimizin en az zararla çıkabilmesi için, yaşanan 

sorunları ve beklentileri alıyor, çözümü için vakit kaybetmeden size aktarıyoruz. 

Ve sizin aracılığınızla sorunlarımız ilgili Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara 

iletiliyor ve çözüm üretiliyor.   

Muğlamızın lokomotif sektörü olan ve ülkemizin bacasız fabrikası olan turizm 

sektörü, çok özel ve çok hassas bir sektör.  
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2019 yılında Thomas Cook’un iflasıyla başlayan ve üst üste yaşanan krizler 

işletmelerimizi ciddi anlamda çok zor durumda bıraktı.  

Ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz getiren turizm sektörümüz için yeni 

pazarlar çok daha önemli hale geldi.  

Bu nedenle ulusal turizm stratejileri belirlenirken, her krizden daha da çok yara 

alarak çıkan turizm bölgelerinin görüşlerinin alınmasını istiyoruz.    

Bu amaçla, ülkemizin uluslararası pazarda tanıtılması amacıyla kurulan Türkiye 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’da TOBB’un danışma kurulu 

üyeliğinin ötesinde çok daha etkin rol almasını, Yönetim Kurulu’nda olmasını 

talep ediyoruz.  

 

Sayın Başkanım;  

Turizm sektöründe ve diğer tüm sektörlerdeki üyelerimizin en öncelikli talebi, 

alacakların yapılandırılması, kredi ve finans desteği.   

Yüksek enflasyonun sebep olduğu artan maliyetler nedeniyle üye 

işletmelerimizin finansal zorlukları her geçen gün artıyor. İşletme maliyetleri 

altında ezilen üyelerimizin SGK ve vergi ödemelerinin yapılandırılması 

beklentisini bizlere iletiyorlar.  

Bir de pandemi döneminde iki kez çıkarılan Nefes Kredisi’nin yeniden 

çıkarılması için üyelerimizden gelen talepler son dönemde arttı. Bu konularda 

desteğinizi bekliyoruz.  

 

Sayın Başkanım;  

Bu toplantımızda da birazdan üyelerimiz sorunlarını ve çözüm önerilerine dile 

getirecek.  

Şu anda içerisinde bulunduğumuz piyasa koşullarında her şeye rağmen ayakta 

kalmaya çalışan işletmelerimizi önümüzdeki dönemde telafisi mümkün olmayan 

bir duruma düşmemesi için zamanında tedbirin alınması gerektiğine inanıyoruz.   

Bizim tek amacımız var o da bu zorlu dönemde üyelerimizin menfaatini 

korumak ve bölge ekonomisinde çarkların dönmesini sağlamak.   

Bu amaca uygun olarak bölgemizde ticaretin ve ihracatın artması hedefimize 

uygun olarak 4 yılda 9 proje hazırladık.  

Bunlardan en büyüğü ve bölge ekonomisi için en önemlisi de öncülüğünü 

üstlendiğimiz ve Odamızın Yönetim Kurulunda yer aldığı Seydikemer Tarıma 

Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı Organize Sanayi Bölgesi.   

OSB’miz Türkiye’nin ilk süt sığırcılığı organize sanayi bölgesi olacak.  
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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 Başkanım,  

Değerli Katılımcılar,  

Oda ve Borsalarımızda Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek organ 

seçimlerinin üyelerimiz ve camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ediyorum.  

Üyelerimizin ortak sorunlarına yönelik fikirlerin ve çözüm önerilerinin 

görüşüleceği istişare toplantımızın verimli olmasını diliyor, saygılarımı 

sunuyorum.  


