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Saygıdeğer TOBB Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Değerli Meclis Üyeleri,
Kıymetli Basın Mensupları,
1901 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü odalarından birisi olan Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası bugün tarihi bir gün yaşamaktadır.
Sayın
Başkanımızı ve Birliğimizin saygıdeğer yönetim kurulu üyelerini Odamızda
ağırlamaktan şeref duyduğumu belirtir, şahsım ve yönetim kurulum adına
kendilerine en derin şükranlarımı sunarım.
2001 yılından bu yana görev yapan Sayın Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun Birliğimizde başlattığı değişim ve gelişim rüzgarı,
Türkiye’deki 365 oda ve borsayı etkiledi. 2004 yılında 5174 sayılı kanun
yürürlüğe girerek TOBB’un, odaların ve borsaların kanuni altyapısı
güçlendirildi. 2008 yılında başlatılan oda ve borsa akreditasyon sistemi ile
Odaların kurumsal kapasiteleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltildi.
Sayın Başkanım,
Türk oda ve borsa camiası, yaptığınız bu devrim niteliğindeki değişiklikler
ile isminizi sonsuza dek saygı ile anacaktır. Siz, karşılık beklemeden
ülkemize gönüllü hizmetin nasıl yapıldığı bizlere gösterdiniz. Bizler de
ülkemize ve yaşadığımız bölgeye duyduğumuz sevgi ve hizmet etme ilkesi
ile sizi örnek alıyoruz. İşte bu duygu ve düşüncelerle 2005 yılında hizmet
etme yoluna çıktığımız Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda şahsım,
yönetim kurulu, meclis, meslek komitelerimiz ve çalışkan oda personelimiz
ile birlikte Fethiyemize artı değer katmak üzere çalışıyoruz.
2010 yılında oda-borsa akreditasyon sistemine C kategorisinde dahil
olduk. Odamız 2012 yılında A kategorisine yükselerek 5 yıldızlı oda olma
gururunu yaşamıştır. Bununla da yetinmeyerek yönetim sistemi alanında
Mükemmellik Modelini uygulayarak Türkiye’de Mükemmellikte Kararlılık
belgesine sahip ilk Ticaret ve Sanayi Odası olmuştur.
Bu çalışmaların sonucu olarak Odamızın proje kapasitesi yükseltilmiştir.
2014 ve 2015 yıllarında Avrupa Birliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansından
1 milyon 500 bin TL. tutarında hibe desteği alarak bölgemizin katma
değerini yükseltecek projelere imza atılmıştır.

Bu projelerden ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğümüz
790 bin TL. bütçesi olan Meslek Lisesi İş’nin Güvencesi Projesi olmuştur.
Sayın Başkanım,
Kıymetli Konuklar,
Ülkemizin en önemli meselesi işsizliktir. Bu problemden kurtuluşu ise
kaliteli mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.
İşte bu duygu ve düşüncelerle mesleki ve teknik eğitimin kalitesini
artırmak üzere Meslek Lisesi İş’nin Güvencesi Projesini hazırladık. Projeyi
yürütürken meslek lisesi öğrencilerimiz Türkiye çapında birincilik ödülleri
ile Fethiye’ye döndüler.
Bu proje ile daha geçen hafta Türkiye çapında 2 adet birincilik aldık. Proje
kapsamında hazırladığımız fethiyekariyer.com isimli portalımız ile
üyelerimize ve işsizlere iş ve işçi bulma imkanını sağlıyoruz. Ayrıca bu
portal üzerinden işletmelerin stajyer talep etme, stajyerlerin çalışacakları
işyerleri seçme işlemi tek tuşla yapılabilmekte. Bu portala Birliğimizin de
sahip çıkması halinde tüm oda ve borsa camiasına yaygınlaştırılmasını
Sayın Başkanımızdan rica ediyorum.
Sayın Başkanım,
Bir turizm bölgesi olan Fethiyemizin turizmini çeşitlendirmek ve 12 aya
yaymak üzere yürüttüğümüz diğer projelerimiz ise şunlardır:
Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız 60 bin TL. tutarındaki fonla
Fethiye Kurvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesini gerçekleştirdik. Bu proje,
ilçemize kurvaziyer liman kazandırmak üzere yapılan bir ön fizibilite
çalışmasıdır. Liman konusunda hazırladığımız analiz kapsamında yer
seçimi yapıldı. Şu an Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ve
Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı çalışmalarına başlandı.
Bir diğer projemiz ise Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız 750 bin
TL. tutarında hibe ile toplam 1 milyon TL. bütçeye sahip Rotamız Babadağ
Projesi’dir. Bu Proje ile yamaç paraşütü alanında dünyanın bir numaralı
spor merkezi olan Babadağ’a 1200 metrede yeni bir pist kazandırıldı.
Babadağ’a çıkan yol iyileştirildi. Bu yıl Babadağ’dan yapılan yamaç
paraşütü uçuşları 100 bine ulaşarak rekor kırdı.
Kıymetli Misafirler,
Hepinizin de bildiği üzere Odamızın bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak
üzere kolları sıvadığı bir diğer proje ise 11 milyon Avro tutarındaki
Babadağ Teleferik Projesi’dir. Yap-İşlet-Devret finansman modeli ile
gerçekleştireceğimiz bu projede bürokratik bir engel ile karşılamaz isek
2016 yılının Şubat ayı içinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Şu anda projemiz
ile ilgili tüm avan ve uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Türkiye’nin ve
Fethiye’nin marka değerini yükseltecek böyle bir projeye siz değerli
çalışma arkadaşlarımla imza atacak olmaktan büyük gurur duyuyorum.
Ayrıca Babadağ teleferik projesi konusunda yardım ve desteklerini bizden
esirgemeyen Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na sizlerin huzurunda teşekkür
etmek istiyorum.
Sayın Başkanım,

Biraz önce de ifade ettiğim üzere ülkemizin kalkınması ve gelişmiş ülkeler
liginde yer alması nitelikli insan gücünden geçiyor. Bu amaçla Fethiyemizin
bir üniversite şehri olmasını sağlamak üzere Odamızın önderliğinde
kurmuş olduğumuz Fethiye Yüksek Öğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma
ve Destekleme Derneği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı 4 yıllık
fakülte açılması konusunda epey yol aldık. 490 dönüm alanın üniversite
kampüsü olarak tahsisi gerçekleştirildi. 4 bloktan oluşan Fethiye İşletme
Fakültesi’nin 1 bloğunun yapımını derneğimiz üstlendi. Başta odamızın ve
üyelerimizin gayretleri ile toplam 1 milyon 500 bin TL.’lik bir inşaat
gerçekleştirdik. Birliğimizden bu bloğun tamamlanması konusunda
katkılarınızı rica ediyoruz. TOBB’un böyle bir katkısını Fethiyeliler her daim
hatırlayacaktır.
Kıymetli Başkanım,
Saygıdeğer Misafirler,
Sözlerime burada son verirken ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin en çok
ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve beraberlik olduğunu hatırlatmak isterim.
Sayın Başkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi bir olalım iri olalım, diri
olalım. Sayın meclis üyelerim, Babadağ teleferik projesini gerçekleştirirken
yapıcı ve katkıda koyucu eleştirilere her zaman açık olduğumu
biliyorsunuz. Yıkmak kolaydır, gelin el birliği ve hoşgörü ile bu projeyi
Fethiye’ye armağan edelim. Muğla’daki tüm odaları bir araya getirdiği için
TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine
en derin teşekkürlerimi sunarım. Toplantımıza katılımlarından dolayı sayın
kaymakamımız başta olmak üzere siz değerli konuklara şükranlarımı iletir,
toplantımızın Odamıza ve İlçemize hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla,

