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Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın TOBB BaĢkanım,
Sayın Gelir Ġdaresi BaĢkanım,
Sayın Ġhracat Genel Müdürüm,
Sayın Belediye BaĢkanları,
Değerli Konuklar,
Değerli Oda ve Borsa Mensupları,
Yazılı ve Görsel Basınımızın Kıymetli Mensupları,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Muğla Ġlindeki Ticaret Odaları, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odalarının
ġubeleri ile müĢtereken düzenlediğimiz 2005 yılı Vergi, Tescil ve BaĢarılı
Ġhracatçılar Ödül Törenimize hoĢ geldiniz diyor, Ģahsım ve Muğla’daki
Odalarımızın ve Borsa’mızın Yönetimim Kurulları adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Muğla’daki Ticaret Odaları, Ticaret Borsamız ve Deniz Ticaret Odaları ile
birlikte Türkiye’de hep ilkleri yapmaktan duyduğumuz kıvancı sizlerle
paylaĢmak istiyorum. Oda ve Borsa camiasında Türkiye’de ilk defa il bazında
müĢterek toplantıları düzenledik. Bu toplantıların yedincisine geçtiğimiz
günlerde Milas Ticaret Odası ev sahipliği yaptı.
Muğla’daki Odalarımızın ve Borsa’mızın bu birlikteliğinden doğan iki önemli
baĢarıya imza attık. Bunlardan birincisi Rodos Türk Ġhraç Ürünleri Fuarı,
ikincisi ise Ģu an gerçekleĢtirdiğimiz il bazındaki ödül törenimizdir.

TOBB BaĢkanımız Sayın Rifat HĠSARCIKLIOĞLU’nun her zaman ifade ettiği
gibi güç birliği yapmadan ayakta kalma, küresel sermaye ile rekabet etme
Ģansımız yoktur. Muğla’daki
bu birliktelik ile üyelerimize de bu mesajı
vermek istedik.
Kayıtlı ekonomiyi teĢvik etmek amacıyla il bazında gerçekleĢtirdiğimiz bu ödül
törenimiz umarım bir gelenek haline gelir ve bizden sonra gelen arkadaĢlar da
bu birlikteliği yaĢatırlar.
Kıymetli Konuklar,
Devlet Planlama TeĢkilatı’nın 2003 yılında yapmıĢ olduğu araĢtırmaya göre
Muğla, ‘ Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralamasında 81 il içerisinde on
üçüncü sırada yer almaktadır.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Ġçindeki payı ile kiĢi baĢına gelir ve kurumlar vergisi
miktarında ise sanayileĢmiĢ pek çok ili geride bırakarak on birinci sırada yer
almıĢtır. KiĢi baĢına banka mevduatında ise Türkiye’de sekizinci sıradadır.
Bu ne demektir? Muğla üretiyor, vergisini veriyor ve tasarruf ediyor. Muğla
geleceğin lider ülkesinin önemli bir aktörü olmaya hazırlanıyor. Gelin bu
enerjiyi devlet ve sivil toplum ile birlikte sinerjiye döndürelim.
Bölgemizin lokomotif sektörü olan turizm üzerindeki KDV ve ÖTV kamburunu
kaldırarak baĢlayalım. Ġlimiz ülkemizdeki turizm gelirlerinin yaklaĢık dörtte
birlik bölümünü tek baĢına karĢılamaktadır. Her ne kadar tesislerimiz son derece
modern ve yeni olsa da burnumuzun dibindeki Rodos Adası ve Yunanistan ile
bu vergi yükleri olduğu sürece rekabet etme Ģansımız yoktur. 2006 yılında
Rodos yüz yüze varan doluluk oranlarıyla mükemmel bir turizm sezonu
geçirmiĢtir. 2006 yılı ise bizler için bir hayalkırıklığı olmuĢtur. 2006 yılında
gelen turist sayısında bir önceki yıla kıyasla %20’lik bir gerileme yaĢanmıĢtır.
Öte yandan uygulanan düĢük kur politikası ekonominin bazı noktalarında
olumlu sonuç yaratmıĢ olsa da turizm sektörü, yaĢ sebze meyve ve mermer
ihracatımız açısından rekabet gücümüzü ve karlılığımıza büyük zarar vermiĢtir.
1124 kilometrelik sahil Ģeridi ile adeta doğal bir marina olan bölgemizde deniz
ve yat turizminde dünya markası olmamız mümkündür. Ancak yatların giriĢçıkıĢ iĢlemleri, marina yatırımları ve kapalı ve modern yat yapım atölyeleri
için yer tahsisinde yaĢanan yoğun bürokratik engeller bölgemizin uluslararası
pazardan yeterince pay alamamasına neden olmaktadır.

Ġlimizin turizmden sonra en önemli sektörü tarımdır. 2005 yılında resmi
rakamlarla 70 bin ton yaĢ sebze meyve ihracatı ile 35 milyon Euro’luk döviz
girdisi sağlanmıĢtır. 2006 yılında ise ihracat hacmimiz 104.652 tona ulaĢarak
………milyon Euro’luk bir ihracat geliri elde edilmiĢtir.
Ağırlıklı olarak Rusya, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Ukrayna
ve daha bir çok ülkeye ihracı gerçekleĢtirilen tarım ürünlerimizin AB pazarına
açılmasında en büyük engel bölgede akredite bir laboratuarın bulunmamasıdır.
Bu sorunun çözülmesi, tarım alanında hal birliklerinin sağlanarak ülke
kaynaklarının oy kaygısıyla çarçur edilmeden kullanılması dolayısıyla
hallerdeki kayıtdıĢılığın önlenmesi ticaret erbabı olarak temmenimizdir.
Değerli Misafirler,
Tanrı bölgemize o kadar lütufkar davranmıĢ ki yer üstü zenginliklerinin yanı
sıra yer altı zenginliklerini de cömertçe sunmuĢ. Ama bizler bu zengin
toprakların fakir bekçileri konumundayız.
Ġlimiz Türkiye'de mermer ihracatının yüzde 25'ini tek baĢlarına karĢılamaktadır.
Bu alanda 70 adet fabrika ve tesis bulunmaktadır. ġu anda en az 60 yıllık blok
mermer stoğuna sahibiz. Muğla'da mermer sektöründe 20 bin iĢçi çalıĢıyor. Ama
bu mermeri ihracat etmek üzere açılan Güllük Limanı yetersiz kalmaktadır.
Milas Ören’deki limanın sadece mermer ihracatına tahsis edilmesi sektörü
rahatlatacaktır.
Yani un var, Ģeker var, yağ var gelin helvayı beraberce karalım ve yiyelim.
Zengin toprakların zengin sahipleri olalım. Devletimizden isteğimiz Türk
giriĢimcisinin önünü açacak bürokratik ve yasal engellerin kaldırılmasından
baĢka bir Ģey değildir.
Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın TOBB BaĢkanım ve Gelir Ġdaresi
BaĢkanım, Sayın Konuklar,
Burada ilimizin potansiyelini sorunları da dile getirdim. Bu sorunların çözümü
elbette basit değildir. Önemli olan teĢhislerde doğru yapmaktır. Çözüm için
birlik ve beraberlik içinde çalıĢmaktır. Bizim Odalar olarak görevimiz sorunları
dile getirmek, üyelerimizi uyarmak, üyelerimize yol göstermek, onları
desteklemek ve teĢvik etmektir.
Bugün bu ödül töreni de bu sorumluluğumuzun bir parçası olarak
gerçekleĢtirilmektedir. Bu düĢüncelerle yüksek huzurları, ilgi ve destekleri için
Sayın Valimize Sayın TOBB BaĢkanıma, sayın milletvekillerimize, Sayın
Arıoğlu’na bütün kalbimle teĢekkürlerimizi arz eder, hepinize saygılarımı
sunarım.
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