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 toplantı raporudur    

  

SEYDİKEMER BÖLGESEL TOPLANTI RAPORU  

  

Tarih: 22.11.2013  

Saat:14.30  

Yer: ESİNTİ RESTORAN   

  

  

  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerinin sorunlarını ilk elden toplamak ve üyelerinin sorunları 

karşısında geliştirdiği çözüm önerilerini anlatmak için her yıl düzenli olarak yaptığı bölgesel toplantıların 

dördüncüsü 35 üyenin katılımı ile 22.11.2013 tarihinde saat 14.30’da Kemer 'de Esinti Restoran'da 

yapıldı.  

  

Toplantıya Seydikemer Kaymakamı Sayın Muammer Köken,  FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok, Seki Belediye Başkanı Veli Yıldız başta olmak üzere 

FTSO üyeleri katıldı.  

  

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, geçen yıl Kemer Bölgesel Toplantısında öne çıkan sorunlar 

hakkındaki çalışmaları anlatarak toplantıya başladı. Kemer'in ilçe olması, Kemer'de yüksekokul açılması, 

organize sanayi bölgesinin Kemer civarında açılması gibi geçen yıl öne çıkan konular hakkında FTSO'nun 

girişimleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.   

  

Seydikemer İlçesi Kaymakamı Muammer Köken ise,  Seydikemer ilçesi olarak hızla yapılandıklarını, ilçe 

kurumlarının yapılanmasının,  beklediklerinden hızlı ilerlediğini açıkladı. FTSO'nun çalışmalarını takip 

ettiklerini ve beğendiklerini ifade eden Köken, Türkiye'nin artık "devlet yapsın" dönemini bitirdiğini, 

özel teşebbüsün ve rekabetin önünü açmak gerektiğini belirterek; yasama , yürütme ve yargı olarak 

bilinen güçler ayrılığının modern dünyada basın ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yer aldığına dikkat 

çekti.   

  

Devlet olarak sadece hakemlik tesis etmeleri gerektiğini, altyapı desteği sağlamanın, raporlar 

üretmenin, insan kaynakları ile ilgili desteğin dışında kamu gücünün işlerin yürütülmesini piyasa 

ekonomisi gereği pazara bıraktığını  ilke olarak  benimsediğini açıkladı.  

  

Fethiye ile Seydikemer'in idari olarak ayrılmasının, sosyal ve ekonomik olarak ayrılık olmadığını;  

Beşkaza bölgesinin ve Fethiye'nin bir parçası olarak kalmaya devam edeceklerinin altını çizen 

Kaymakam Muammer Köken, Fethiye ile Seydikemer'in yarış içinde olmayacaklarını, bu idari ayrılığın 

Fethiye için fırsatlar yaratacağını ve önünü açacağını ifade etti.   

  

Köken, Seydikemer'de seyahat acentesi, kargo firması olmadığını yeni ilçe olması dolayısı ile inşaat 

firmalarının  önünün açık olduğunu söyleyerek Fethiyeli yatırımcıları Seydikemer'e davet etti.  

  

Seydikemer'de FTSO üyelerinin ticaret odası kurup kuramayacağı yönündeki sorular üzerine konu ile 

ilgili açıklama yapan Akif Arıcan, ilgili mevzuat gereğince, ilçelerde artık ticaret ve sanayi odası 

açılamadığını, normal koşullar altında yeni ilçelerdeki işletmelerin il odalarına kayıt yaptırması 
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gerektiğini söyledi. Konu ile ilgili olarak Muğla Ticaret ve Sanayi ile görüştüklerini ve Bakanlık nezlinde 

girişimlerde bulunulduğu, Seydikemer bölgesindeki üyelerin FTSO ile devam etmelerini istediklerini, 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yasal bir zorlama olmaması dışında bu görüşe destek verdiğini, işlerin 

verimliliği açısından da işletmelerin Fethiye ile devam etmesinin en uygun hizmet biçimi olacağını 

açıkladı.  

  

Kemerliler adına ilk söz alan FTSO 2 Nolu Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Mehmet Saraç  ağırlıklı olarak 

tarımın yapıldığı Kemer Bölgesinin tarım ekonomisine vurgu yaptı. Çilek ve kiraz gibi alternatif ve geliri 

yüksek ürünlerin bölgede yetişebilmesi için destek istedi. Odanın öncülüğünde ilerleyen Fethiye'de 

açılacak olan fakültenin bir benzerinin Kemer'de açılmasının gerekliliğinden söz etti. FTSO'nun Fethiye 

turizmi için tanıtım çabalarına Eren Dağı Kayak Merkezinin eklenmesini istedi. Kemer'de organize 

sanayi bölgesi kurulması için gerekli altyapı ve talebin oluştuğunu örnekler vererek anlattı.   

  

Fethiye Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut 

Tokmak yapılması talep edilenler arasında yer alan konuların iyi etüt edilmesi gerektiğini, bölgede 

yeterli üretici birliği- kooperatif  olduğunu fakat kollektif çalışma kültürünün eksikliğinden dolayı iyi 

sonuçlar almada zorlandıklarını, Fethiye ilçesinin tarımda Muğla bölgesinde %45 gibi büyüklüğe sahip 

olmasından dolayı Fethiyelilerin tarım ile her türlü kuruluşta il genelinde yeterli temsil edilmesi 

gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Milas Organize Sanayi Sitesinin %75'inin henüz dolmadığını, Kemer'de 

yapılacak sanayi sitesinin de yeterli talep olmaması durumunda atıl kalabileceğini vyrgulayan Turgut 

TOKMAK, bölgemizdeki soğuk hava depoları ve mezbahalar hakkında da detaylı bilgiler vererek 

kaynakların verimli kullanılmasının önemi hakkındaki görüşlerini açıkladı.   

  

Toplantıda Seydikemer bölgesinin ihtiyacı olan mezbaha, soğuk hava depoları , fakülte kurulması, 

organize sanayi bölgesi, kurulması ile bürokratik sorunlar tartışıldı. Organize sanayi bölgesi yerine 

ihtisas sanayi bölgesi kurulmasının bürokratik çerçevede daha kolay olduğu, gıda ve tarım ihtisas sanayi 

bölgesi kurulması görüşü öne çıktı.  

  

Kemer'de üniversite konusundaki talebin yüksekokul değil fakülte olarak hedeflenmesi ve bu fakültenin 

bölge yapısı gereği ziraat fakültesi olması gerekliliği dile getirildi.   

  

Bölgede canlı hayvan pazarının eksikliğine dikkat çekildi.   

  

Kaymakam Muammer Köken isteklerin büyük kısmının özel sektör tarafından yapılması gerektiğini artık 

sabit  maliyetlerin düşük olduğunu fakat asıl sorunun sağlıklı işletmeler kurmak olduğunu bunu da özel 

sektörün piyasa koşullarını dikkate alarak yapması gerekliliğini tekrar hatırlattı.  

  

Seki Beldesi Sulama Birliği Başkanı Recep Özgen tarım ürünlerinin para kazandırmamasını dile getirdi. 

Kaymakam Muammer Köken piyasanın talep etmediği ürünleri üretmemek gerektiğini dikkat çekti.   

  

Eğitim ile ilgili olarak mesleklere statü yüklendiğini anlatan Muammer Köken "hiç kimse çocuğunun 

çiftçi olarak eğitim almasını istemiyor, herkes çocuğunun mühendis olmasını istiyor" diyerek, bu 

sonucun bölge işgücü açısından sıkıntı yarattığını dile getirdi.   

  

Toplantıya katılan Erdal Eroğlu, bölgeye ziraat fakültesi açılmasının önemini vurgulayarak; yatırımlar 

yapılmadan altyapı sorunlarının halledilmesi gerektiğini, hijyenik bir mezbaha kurulmasının kamu 

sağlığı açısından gerekliliğini dile getirdi.   
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FTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Özütok bölgenin zenginliklerine rağmen hak ettiği 

ekonomik seviyeye ulaştıramadıklarını FTSO olarak bu yönde çabaladıklarını söyledi. Seydikemer'in ayrı 

ilçe olmasının tarım ve turizmin gelişmesi açısından faydalı olduğunu iki kaymakamın ayrı uzmanlık 

alanlarında daha iyi faaliyet gösterebileceğine inandıklarını söyleyerek yeni  atanan Seydikemer 

Kaymakamı Muammer Köken'in çalışmaları ile göz doldurduğunu ifade ederek, toplantıya katkılarından 

dolayı teşekkür etti.  

  

Toplantıda Kaymakam Muammer Köken tarafından önerilen  yatırımcılara yatırımlar için rehber olması 

amacı ile Seydikemer Bölgesinin ihtiyaçlarının tespit edileceği ve bu ihtiyaçları rakamlar ile gösterecek 

" Yatırım Analizi " hazırlanması konusu ön plana çıktı.  

  

  

Toplantıda ana başlıkları ile aşağıda belirtilen hususlar öne çıkmıştır:   

  

• Seydikemer'e fakülte açılması  

• Seydikemer Bölgesinin "Yatırım Analizi"nin hazırlanması,  

• Seydikemer'in ilçe olmasından sonra Seydikemer'deki FTSO üyelerinin hangi odaya kayıtlı olacağı  

• Organize Sanayi Bölgesi kurulması sorunu,  

• Bölgede mezbaha açılması gerekliliği,  

• Tarım ve tarım sanayi ile ilgili yapılabilecekler,  

• Tarımsal yatırımda altyapı ve atıl kapasite sorunu  

  


