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Bu güzel Pazar gününde, sizinle ve ülkemizin kişisel gelişim konusunda en önemli markalarından
birisi olan, Prof. Dr. Üstün Dökmen ile birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek
sözlerime başlamak istiyorum.
Seminerimize katıldığınız için teşekkür eder, hepinizi şahsım ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlarım.
Saygıdeğer Konuklar,
Biz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş yaşamını ve özel yaşamı bir bütün olarak
görüyoruz. Üyelerimizin ve ailelerinin sağlıklı, huzurlu olması halinde, mutluluğun ve başarının
geleceğine inanıyoruz. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak; şehrimizin sosyal, ekonomik,
kültürel tüm alanlarına karşı duyarlılık gösteriyoruz. Bu nedenle bugün buradayız.
Kıymetli Konuklar,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası; tüccar ve sanayicilerin bir arada olduğu bir meslek kuruluşudur.
Kuruluş amacımız birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret hayatında dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmaktır. Ayrıca içinde yaşadığımız bölgenin, ekonomik ve sosyal gelişimi için
çalışmalar yapmaktır.
Odada görev almanın temel şartı ise gönüllü olmaktır. Yani Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda
görev alan hiçbir yönetici bir ücret karşılığında çalışmıyor.
Yaşadığımız ilçeyi ve ülkemizi gönülden sevdiğimiz için, kendi işimizin yanı sıra, ilçemizi ileriye
götürecek çalışmaları ve projeleri takip ediyoruz.
Bu vesileyle Fethiye için gönülden çalışan başta Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komitesindeki
tüm arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum.
Ayrıca Odamızda çalışan idari kadromuz, oda yönetimi olarak koyduğumuz hedefleri ve projeleri
profesyonel bir anlayışla yürütmektedir. Onlarla gurur duyduğumu belirtir, şükranlarımı ifade
etmek isterim.
“Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise
başarıdır. Ortada bir başarı varsa bu Odamızın çaycısından Yönetim Kurulu Başkanına kadar
hepimizin beraber çalışmasının bir ürünüdür.

Değerli Misafirler,
İlçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak, ilçemizi bir üniversite kenti
haline getirecek Fethiye Üniversitesi’nin kuruluş aşamasında vermiş olduğunuz maddi ve manevi
destekten dolayı sizlere teşekkür etmek isterim.
Bugün Fethiye İşletme Fakültesi ile birlikte 3 fakülte daha hayata geçmiş durumdadır. Böylece
Fethiye Üniversitesi’nin temellerini atmış, İlçemizin eğitim kenti olması için önemli bir mesafe kat
etmiş durumdayız.
Öte yandan ilçemizin en büyük hayallerinden birisi olan Babadağ Teleferik Projesi’nin ihalesini
sizlerden aldığımız destekle, şevkle, güçle yaptık.
Bu projeler Fethiye ekonomisini zirveye çıkaracak projelerdir. Fethiye’de yaşayan her birey refah
ve mutluluk içinde yaşamayı hak ediyor. Buna bir nebze olsun katkıda bulunabiliyorsak biz de
bundan mutluluk duyarız.
Biliyorum hepiniz Üstün Hoca’yı dinlemek için sabırsızlanıyorsunuz. İlçemizin hayali olan teleferik
projesinin mutluluğunu ve heyecanını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için projemizin 1
dakikalık tanıtım filmi için izninizi istiyorum.
Sözlerime burada son verirken daha nice güzel seminerlerde buluşmayı diler,
sevgiyle selamlarım.
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