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Bölgesel Toplantı Açılış Konuşması

Muğla İlinin saygıdeğer işadamları ve Sayın Misafirlerimiz,
2006 yılından bu yana ortak yaptığımız Muğla Ticaret Odaları ve Borsası Bölgesel
Toplantısına hoş geldiniz der, sizleri Fethiye'mizde ve Odamızda ağırlamaktan mutluluk
duyduğumuzu belirtmek isterim.
Sözlerime yaptığımız bu toplantıların başarısı ve TOBB nezdinde de örnek oluşu ile başlamak
istiyorum.
Öyle ki, Birlik Başkanımız Rifat Bey de yaptığı konuşmalarda bu toplantımızdan bahsetmekte
ve tüm odalara örnek olması yönünde temennisini iletmektedir.
Saygıdeğer Misafirler,
Muğla Odaları ve Borsası olarak yaptığımız bu toplantılarımızda ne denli başarılı olursak,
ilimizin, Muğla'nın kazancı o kadar büyük olacaktır.
"Ortak akıl ve iş birliği" bizim olmazsa olmazımızdır. Yaptığımız bu toplantılarla sorunların
tespiti ve çözümü noktasında ortak aklı yakalayıp, sağladığımız büyük güç birliği ve iş birliği
sayesinde sorunların üstesinden hep birlikte geliyoruz.
Bir araya gelmenin gücünü, birlikten kuvvet doğduğunu şimdi bir kez de Baltık Türk İş
Forumu'nda göstereceğiz. Odalar ve borsamız olarak yapacağımız işbirliği ve güç birliği ile
ev sahipliğimizde düzenleyeceğimiz Baltık Türk İş Forumu'nda bölgemiz ve Baltık Ülkeleri
arasında ticaretin geliştirilmesi için hep birlikte çalışacağız.
Ortak gayemiz, üyelerimizin ticari hayatlarının kalkınmasına katkı sağlamak ve dolayısıyla
bölge ve ülke kalkınmasını desteklemektir.

Değerli Konuklar,
Ülkemiz son yıllarda dünyayı kıskandıracak ölçüde gelişti,
ekonomimiz büyüdü. Çocukluğumuzun geçtiği, iş hayatına atıldığı mekanlarda yaşasak da,
aynı ortamda ticaret yapsak da, artık farklı bir zamanda farklı bir iklimde yaşıyoruz.
Muğla Odaları ve Borsası olarak üyelerimizin sadece ülke çapındaki değil, yurtdışı ile de
ticari ilişkilerini geliştirmek için onların önünü açmamız gerektiğinin bilincinde olarak
çalışmalar yapıyoruz.
Bu amaçla FTSO olarak Çin'e, Hong Kong'a iş gezileri düzenledik, yabancı iş heyetlerini
Odamızda üyelerimizle buluşturduk. Bugün de toplantımızın büyük bölümünde üyelerimizin
iş hayatının uluslararası arenada gelişmesi için yapabileceklerimizi tartışacağız.
Kıymetli misafirler,
Toplantımıza değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederek toplantımızın ilimiz ve
üyelerimiz için verimli ve hayırlı geçmesini temenni eder, şahsım ve Yönetim Kurulum adına
saygılarımı sunarım.
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