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Sayın Milletvekillerim
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kıymetli Temsilcileri
Siyasi Partilerin Değerli Temsilcileri,
Kıymetli Oda Başkanları
Değerli Meslek Komitesi Üyelerim,
Kıymetli Katılımcılar ve
Yazılı ve Görsel Basının Saygıdeğer Mensupları,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 yılı Meslek Komiteleri Müşterek
Toplantısı'na hoş geldiniz der, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla
selamlarım.
Değerli Konuklar,
Odamızın Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 2008 yılından bu yana
düzenlenmektedir ve gelenek haline gelmiştir. Bu toplantılar, ilçemizin ve
sektörlerimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir platforma
dönüşmüştür.
Bu toplantımızın amacı,
yetkili organlarımızda görüşülen,
tartışılan ve üzerinde mutabık kalınan konuları karar mercilerine iletmek ve
onların çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
Az önce odamızın çalışmalarının sadece bir kısmının anlatıldığı filmi izledik. Bu
filme konu olan çalışmaların pek çoğu 2008 yılından bu yana oda organlarında ele
alınmış ve müşterek toplantılarda gündeme getirilmiş konulardır. Bugün burada
bu konuların hayata geçirilmesinden duyduğumuz mutluluğu şahsım ve yönetim
kurulum adına ifade etmek isterim.
2008 yılından bu yana meslek komitelerimizce 167 adet sorun ve çözüm önerisi
tespit edilmiş ve ilgili mercilerine ulaştırılmıştır. 167 sorundan 35'i çözüme
kavuşturulmuştur.
Yine bu 167 sorundan 5’imilletvekillerimiz tarafından Türkiye Büyük Millet
meclisinde soru önergesi ve kanun teklifi şeklinde gündeme taşınmıştır.Bu sonuç

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantılarımızın amacına ulaştığının en büyük
göstergesidir.
Ben bugün bu salondan yine Fethiye ve Seydikemer için önemli fikirlerin
çıkacağını ve bunların başta vekillerimiz ve bürokratlarımız tarafından dikkatle
not edileceğine inanıyorum.
Kıymetli Misafirler,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiye’de turizm sezonunun uzatılması
konusunda başta Babadağ Teleferik Projesi olmak üzere pek çok proje üzerinde
yoğun bir çaba harcamaktayız. Babadağ Teleferik Projesi Fethiye’nin hayaliydi.
Teleferik projesi artık hayal olmaktan çıkıyor; gerçeğe dönüşüyor. Teleferik
projesinin ihalesini 2015 yılı içinde gerçekleştireceğiz. Tüm izin sürecimizi
tamamladık, finansman modelimizi belirledik, bize sadece şeffaf bir şekilde
ihalesini yapmak kalıyor.

2014 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız hibe ile faaliyete
geçirdiğimiz Babadağ 1200 pisti ile paraşüt sporunun kış aylarında da
yapılmasının önü açıldı. 12 Kasım 2014 tarihinde resmi açılışı yaptığımız
bu pist, kışın Fethiye’ye çok sayıda turist çekiyor. Açılışından bu yana,
1200 pistinden yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı 10 bini aşmış
bulunuyor.
Öte yandan kurvaziyer limanının Fethiye’ye ve Seydikemer’e kazandırılması
noktasında yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
yetkililerinin Fethiye’yi ziyareti ile Kurvaziyer liman için yer tespiti yapıldı.
Kruvaziyer turizmini tercih eden turistler sosyal ve ekonomik seviyesi yüksek,
daha çok kültür turizmine meraklı olan insanlardır. Kruvaziyer gemilerinin
Fethiye’ye gelmesi demek, Seydikemer gibi 12 adet antik kenti içinde bulunduran
bir yerleşim yeri için büyük bir fırsat demektir.
Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak kruvaziyer limanın ihalesinin ilgili
Bakanlıkça bir an önce yapılması konusunda bu salondaki herkesi bu işin takipçisi
olmaya çağırıyorum.
Kıymetli Katılımcılar,
Fethiye her ne kadar dışarıdan bir turizm şehri gibi görünse de aslında gelirinin
büyük bir bölümünü tarımdan elde ediyor. İlçemizin yaş sebze meyve üretim
kapasitesi 1 milyon ton civarındadır. Bu üretimin 450 bin tonu ihraç ediliyor.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak tarım ürünlerinin ihracatının arttırılması
için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2014 yılında yaş sebze meyve ticaretiyle
uğraşan üyelerimizi dünyanın en büyük gıda fuarı olan Moskova Fuarı’na
götürdük. Odamızın önderliğinde kurulan standımızda üyelerimizin iş bağlantıları
yapması için çalıştık. Yaş sebze meyve alanında bölgemizin en önemli pazarı olan

Rusya konusunda çalışmalarımızı derinleştirerek
Moskova fuarı hazırlıklarına şimdiden başladık.
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Bu yıl bu fuara gıda alanında daha geniş kapsamlı katılmayı planlıyoruz. Yaş
sebze meyve sektöründen alabalık üretimine kadar bir yelpazede fuara
katılacağız. Fethiye ve Seydikemer’in güzel doğasının bizlere sunduğu tüm
sağlıklı yiyeceklerimizi bu fuara taşımayı amaçlıyoruz.
Öte yandan başta tarım ve alabalık gibi gıda ürünlerimizi işleyerek katma
değerini arttırarak satmayı hedeflemeliyiz. Bu amaçla Seydikemer’de bir gıda
ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması konusunda hep birlikte çalışmayı
öneriyorum.
Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Biz bu toprakların çocuklarıyız, ekmeğimizi burada kazandık. Bu topraklara borcu
olan insanlarız. Borcumuzu ödemek için de hizmet etmeyi seçtik.
Bizler odada gönüllü olarak çalışan, çalışmamızın karşılığında hiçbir maddi kazanç
ve beklenti içinde bulunmayan insanlarız. Tek beklentimiz yaşarken bir teşekkür,
bu dünyadan göçtükten sonra Allah razı olsun denilmesidir.
Bugüne kadar üyelerimizin 3 dönem üst üste seçerek bana ve yönetimime verdiği
destek ve güven için teşekkür ederim. Emin olun bu güven ve desteği teleferik
projesini de ilçemize kazandırarak pekiştireceğiz.
Ayrıca sizlerin huzurunda bu başarıların elde edilmesinde bana desteklerini
esirgemeyen yönetim kuruluma, oda meclisimize ve oda çalışanlarıma teşekkürü
bir borç biliyorum.
Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son verirken katılımlarınız ile bizleri
onurlandırdığınız için teşekkür eder, toplantımızın verimli geçmesini dilerim.
Saygılarımla,

