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Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi dünyaca 
tanınan turizm merkezlerine ev sahipliği 
yapan Muğla kenti kalifiye eleman sorunu 
yaşıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan 
da “Büyük turizm potansiyeline rağmen, 
kalifiye eleman eksikliği ciddi bir sorun 
haline gelmeye başladı” diyerek 
konunun önemine dikkat çekiyor.

MUĞLA’DA 
KALİFİYE
ELEMAN SORUNU 
YAŞANIYOR
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Muğla 
ili hem Bodrum, Milas, 

Fethiye, Marmaris ve Menteşe gibi 
önemli kent merkezlerine hem de ciddi 

bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Artan nüfus ve 
ekonomik koşullar gibi çeşitli nedenlerden dolayı kent 

merkezleri yanında kırsal alanlarda da son dönemlerde 
sıkıntılar artmış durumda.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ercan, “Markalaşmayı çok önemsiyoruz ve çalışma-
lar yürütüyoruz. Bu bağlamda, coğrafi işaretli yerel ürünler 
çoğaltılmalı. Kentin kültürel mirası ve çekim alanları ortaya 

çıkarılarak, ziyaretçi sayısı artırılmalı” diye konuşuyor.
Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit 

Öztürk de “Gıda sektöründe ilimizin kalite ve güvenlik 
unsurlarıyla beraber anılmasını hedeflemiş bu-

lunmaktayız. Çalışmalarımızı ‘Muğla ürünleri’ 
vurgusu ile bir Marka Kent olma yolunda 

yoğunlaştırdık” diyor.



EKONOMİK FORUM60

MARKA KENT

“MARKALAŞMAYI ÇOK ÖNEMSİYOR 
VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Ercan, “Markalaşmayı 
çok önemsiyoruz ve 
çalışmalar yürütüyoruz. 
Bu bağlamda, coğrafi 
işaretli yerel ürünler 
çoğaltılmalı. Kentin 
kültürel mirası ve çekim 
alanları ortaya çıkarılarak 
ziyaretçi sayısı artırılmalı” 
diye konuştu.

M
uğla Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Ercan, “Türkiye’nin 

en uzun sahil şeridine sahip 

olan kentin büyük turizm potansiyeline 

rağmen, kalifiye eleman eksikliği ciddi bir 

sorun haline gelmeye başladı” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, sorularımızı 

şöyle yanıtladı:

Muğla şehri ve bölgesinin Türkiye için 

önemini anlatır mısınız?

Muğla ili, toplam uzunluğu bin 479 

kilometre olan deniz kıyıları ile Türkiye'nin 

en uzun sahil şeridine sahip bir ili olma-

sının yanı sıra, çok sayıdaki koylarıyla da 

yat turizmi için dünyaca tercih edilen ve 

doğal liman özelliği taşıyan ülkenin önde 

gelen bölgelerindendir. Muğla, Dalaman 

Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı 

ile iki uluslararası havalimanına sahip bir-

kaç ilimizden biridir. Muğla; Bodrum’da  

Bodrum, Turgutreis, Yalıkavak ve Mantar-

burnu limanları; Marmaris’te Marmaris ve 

Bozburun limanları; Milas’ta Güllük Limanı; 

Fethiye Limanı ve Datça Limanı ile toplam 

dokuz liman ve deniz hudut kapısına sahip-

tir. Muğla ilinin 13 ilçesi vardır. Bu ilçelerden 

özellikle Ula, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, 

Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum 

tatil yöreleri olarak öne çıkmış ve dünyaca 

tanınmış bir durumdadır.

Muğla, alternatif turizm faaliyetleri ile 

de adından oldukça fazla söz ettirmekte-

dir. Fethiye Babadağ’da yamaç paraşütü, 

Akyaka’da kite sörf ve Odamızın proje-

si olan ülkenin en uzun yürüyüş rotası 

özelliği ile 820 kilometrelik Karia Yürüyüş 

Yolu ile trekking gibi aktivitelerin de uğrak 

noktası konumundadır. Saklıkent Kanyonu 

ve İztuzu Sahili de binlerce yerli ve yabancı 

turiste ev sahipliği yapmaktadır. Dalyan, 

Ölüdeniz, Kayaköy, Saklıkent, Kelebekler 

Vadisi, Sedir Adası gibi seçkin turizm al-

ternatiflerinin merkezidir.  

Muğla ili, müzeleri ve bağlı ören yerle-

riyle kültür turizminin de önde gelen ille-

rindendir. Muğla, koy ve ören yerleri bakı-

mından zengin, mavi bayraklı plaj, marina 

ve yat limanlarıyla turizmin göz bebeğidir. 

Ekonomi genelde tarıma dayalıdır. 

Meyve üretimi, tarla ürünleri, yem bitkileri, 

zeytincilik, hayvansal ürünler, sebzecilik ile 

örtü altı ve örtü üstü tarım üretimi yer alır. 

Ayrıca Türkiye’deki kültür balıkçığının yüzde 

80’i ilimizden sağlanmaktadır. Muğla ili yer 

altı kaynakları bakımından oldukça zen-

gindir. Yoğunluk sırasıyla; mermer, maden 

kömürü, feldspat, krom, grafit, kalsit başta 

olmak üzere kuvars, zımpara, alüminyum, 

dolamit ve mika madeni üretimi yapılmak-

tadır. Bütün bu özellikleri itibariyle gerek 

turizm, gerek madencilik ve gerekse tarım 

üretimiyle Muğla, ülke ekonomisine ciddi 

bir katkı sunmaktadır.

Muğla kentinin önemli sorunlarını 

öğrenebilir miyiz?

Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip 

olan kentin büyük turizm potansiyeline 

rağmen, kalifiye eleman eksikliği ilimizde 

ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. 

Turizmde kalifiye eleman sorunumuz var.  

Muğla ili, Bodrum, Milas, Fethiye, Marmaris 

ve Menteşe gibi önemli kent merkezlerine 

hem de ciddi bir kırsal nüfusa ev sahipliği 

Kaçak yapılaşma sorunu 
için planlamalara ihtiyaç 

duyuluyor.
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yapıyor. Fakat kent merkezleri gibi kırsal 

alanlarımız da işsizlik ve gelir yetersizli-

ği gibi sorunlarla boğuşuyor. Muğla’nın 

gelişmesi ve kalkınması için ilimizin ta-

rım, turizm, hayvancılık ve ticaret gibi en 

önemli gelir kaynaklarının büyütülmesi 

gerekmektedir. Bunun için de bu alanlar-

daki politikalarda düzenlemelere gidilmesi 

gerekiyor. Özellikle AVM ve zincir marketler 

için yeni düzenlemelerin yapılması gerek-

mektedir. Muğla’da ulusal indirimli zincir 

mağazalarının resmi kayıtları merkezlerinin 

bulunduğu illerde olduğu için ilimizden 

sağlanan kazançlar, ilimize katkı sağlama-

maktadır. Bu başlı başına bir sorun. 

Ayrıca, ilin kaçak yapılaşma sorunu var. 

Bunun için planlamalara ihtiyaç duyulmak-

ta. Artan nüfus ile birlikte yol ve otopark 

sorunları da mevcut. 

Marka Kent olma yolunda Muğla’nın 

önceliği ne olmalı?

Hedef kitlenin zihninde merak uyan-

dırarak, şehre karşı farkındalık ve cazibe 

merkezi oluşturmaya yönelik çalışmalar 

Marka Kent kavramının önünü açacaktır. 

Bunun için de şehrin doğal kaynakları, do-

ğası, turizm potansiyeli, alt yapı, kurum ve 

kuruluşları, şehirde yaşayanların özellik-

leri gibi birçok özellikler önem arz ediyor. 

Muğla bu yönleriyle zengin bir ilimiz fakat 

bu özelliklerini tanıtım ve pazarlama nokta-

sında yeterli seviyede değil. MUTSO olarak 

biz markalaşmayı çok önemsiyoruz ve bu 

yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlam-

da, coğrafi işaretli yerel ürünler çoğaltılmalı. 

Kentin kültürel mirası ve çekim alanlarının 

ortaya çıkarılarak, ziyaretçi sayısı artırılmalı. 

Şehrin gerçekleri ile örtüşen, yaratıcı-ye-

nilikçi bir pazarlama stratejisi ile korunan 

çevre ve çevreye gösterilen özen, gözler 

önüne serilmeli.  

Turizm sektörünün bu yılki 

performansını değerlendirir misiniz?

2019 yılı turizm sezonunun 2018 yılın-

dan daha iyi olacağı yönündeki beklenti-

ler hepimizin malumuydu. Özellikle bu yıl 

rezervasyonlar, son dakika rezervasyon-

ları halinde gerçekleşiyor. Şu ana kadar 

ki veriler ışığında Temmuz ve Ağustos 

ayları rezervasyonları dolu gözüküyor 

ancak Nisan-Mayıs ve Haziran aylarına 

bakıldığında aynı doluluğun olmadığını 

ve sezonun bu aylarda verimli geçmedi-

ğini söyleyebiliriz. Bütün bunlara rağmen, 

2019 turizm sezonunun 2018 turizm se-

zonuna göre daha iyi bir sezon olduğunu 

ve ilimize gelen turist sayısının 4 milyonu 

bulabileceğini tahmin ediyorum. Kısacası, 

her ne kadar bu yılki beklentiler karşılan-

mamış olsa da geçtiğimiz yıla göre daha 

iyi bir turizm sezonu geçirdiğimizi söyle-

yebilirim. Ya da bir başka deyişle, turizm 

sektörü piyasalardaki durgunluktan diğer 

sektörlere göre daha avantajlı durumda 

da diyebiliriz. Bunun yanı sıra birçok kez 

ifade ettiğimiz turizmimizde otellerde 

uygulanan “herşey dahil” sisteminin, sek-

törlere ve bölge esnafına yarar değil, zarar 

getirdiğini yineliyoruz. Bu konuda gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerektiğinin 

altını bir kez daha çiziyoruz. Bu düzenle-

me yapıldığı takdirde turizmde istenilen 

düzeye gelmek mümkün olacaktır.

Herşey dahil sistemi 
bölge esnafına yarar değil 

zarar getiriyor.
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MARKA KENT

“ÇALIŞMALARIMIZI MUĞLA ÜRÜNLERİ 
VURGUSU İLE YOĞUNLAŞTIRDIK”

Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hurşit Öztürk, “Gıda sektöründe ilimizin kalite ve 
güvenlik unsurlarıyla beraber anılmasını hedeflemiş 
bulunmaktayız. Çalışmalarımızı ‘Muğla ürünleri’ vurgusu 
ile bir Marka Kent olma yolunda yoğunlaştırdık” dedi.

M
uğla Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hurşit 

Öztürk, “Kentimize özgü 

ürünlerin tanıtım ve satışı-

nın yapılması ile ürünlerimizin ham olarak 

satılması yerine katma değerli ürünlerin 

üretilmesini ve yerel markalaşmanın art-

masını bekliyoruz” diye konuştu.

Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Hurşit Öztürk sorularımızı şöyle 

yanıtladı:

Muğla’nın tarım ve hayvancılık 

potansiyelini değerlendirebilir misiniz?

Muğla ili ekonomisinin genel olarak 

turizm sektöründen beslendiği görülmek-

tedir. Turizm sektörünün ilin ekonomisi 

üzerindeki etkin ağırlığına rağmen tarım 

sektörü de üretim ve ihracat değerleriyle il 

ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Türkiye geneli sıralamasına göre Muğla, 

çam balı üretiminde birinci, su ürünleri ve 

hayvansal mamuller ihracatında üçüncü 

sırada yer almaktadır. Muğla’dan gerçek-

leştirilen 296 milyon dolar değerindeki su 

ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 

neredeyse tamamı kültür balığı kaynaklıdır. 

Başta sofralık domates üretimi olmak üze-

re örtü altı sebze yetiştiriciliğinde önemli 

bir yere sahip ilimiz 40 bin dekara yakın 

sera alan büyüklüğü açısından ülkemizde 

dördüncü sıradadır. İlimiz, dünya çam balı 

üretiminin yüzde 85’ini, ülkemiz çam balı 

üretiminin de yüzde 90’ını karşılamaktadır. 

Muğla’nın sebze ve meyve üretimi, top-

lam tarımsal üretim ve ihracatında önemli 

bir paya sahip olmasına rağmen defne, 

kekik, sığla yağı, kuzu göbeği mantarı gibi 

tıbbi aromatik bitki üretimi Muğla’nın ihra-

cat ve üretim değerleri açısından potansi-

yeli yeterince değerlendirilememektedir. 

Muğla’nın Marka Kent olması için 

Borsanız hangi çalışmaları yürütüyor?

Borsa olarak üyelerimizin üretmiş oldu-

ğu ürünleri (Muğla balı, Muğla zeytinyağı, 

Datça Bademi, vs.) Muğla’ya özgü web 

sayfaları üzerinde oluşturulacak portal-

lar üzerinden e - ticaret imkanlarını en iyi 

şekilde değerlendirilerek yerel ve ulusal 

piyasalarda yer edinmesini, tüketicilerin 

güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlayarak da 

gıda sektöründe ilimizin kalite ve güvenlik 

unsurlarıyla beraber anılmasını hedeflemiş 

bulunmaktayız. Bu bağlamda çalışmaları-

mızı “Muğla ürünleri” vurgusu ile bir Marka 

Kent olma yolunda  yoğunlaştırdık.

Bütün bu hedeflerimiz için ilk önce 

ürünlerin kalite ve kalifikasyon metodları 

üzerine çalışmalarımıza başladık. Örnek 

vermek gerekirse kurduğumuz zeytinya-

ğı tadım laboratuarı ile doğru ve kaliteli 

ürünü tespit ediyoruz, ilkokul çağından 

itibaren yediden yetmişe eğitimler dü-

zenliyoruz. Ürünlerimize sahip çıkmak, 

hak ettikleri özeni ve değeri ilk önce ye-

relde aşılamak istiyoruz.

Kentimize özgü bu ürünlerin tanıtım 

ve satışının yapılması ile ürünlerimizin 

ham olarak satılması yerine katma değerli 

ürünlerin üretilmesini teşvik etmesini ve 

yerel markalaşmanın artmasını bekliyo-

ruz. İstenilen düzeye ulaştığımızda ise bir 

sonraki aşama olan yerel gıda sanayiin 

gelişmesinin kendiliğinden geleceğini, 

yeni üretim ve istihdam alanlarının açıla-

cağını düşünmekteyiz.


