
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sayın Kaymakamım, 

Sayın Belediye Başkanım,  

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Bölgemizdeki turizmcileri ve tedarikçilerini buluşturan, bir FETEX Fuarı’nda daha bir 

aradayız.  

2020 yılına umutlarla başladık ancak son iki ayda gerek ulusal, gerekse uluslararası 

düzeyde yaşanan krizler 2020 turizm sezonunu için ciddi bir belirsizlik yarattı.  

Önce Çin’den dünyada hızla yayılan Corona virüsü ardından, İblid’de kahraman 

ordumuza yapılan hain saldırı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesile 

ile buradan bir kez daha İblid’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, 

saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Gerçekten içimiz acıyor, 

şehitlerimizin ailelerine de başsağlığı diliyorum.  

Kahraman ordumuza yapılan bu hain saldırıya ve ülkemizin içine çekilmek istenen 

bu belirsizlik ortamından ancak üreterek, daha çok çalışarak çıkabiliriz.  Bu nedenle 

iş dünyası olarak 2 Mart Pazartesi günü 81 ilde tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 

ortak açıklama yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdik.  

Şüphesiz ki ulusal ve uluslararası düzeydeki bu gelişmeler bölgemizi ve turizm 

sektörünü yakından etkileyecek. Aslında bugün biz Almanya’da Berlin fuarında 

olacaktık. Ancak bildiğiniz gibi Corona salgını nedeniyle fuar iptal oldu.  

 

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  
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Dünyanın korkulu rüyası olan Corona virüsü, turizm sektörümüzü olumsuz 

etkileyecek gibi değerlendirilse de; virüsün şu ana kadar ülkemizde görülmemesi 

özellikle Avrupa’dan gelecek turistler açısından Türkiye’yi tercih nedeni haline 

getirdi.  

Her yıl ortalama 3 milyon turist ağırlayan Muğla’da; Fethiye ve Seydikemer farklı 

ülkelerden gelen turistlerin, ortak paydası olarak önemli bir yere sahip.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizin tanıtımı adına Fethiye Turizm 

Konseyi paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.  

Bölgemizde turizmin çeşitlendirilmesi ve sektörün gelişmesinde önemli rolü olan 

fuarlara birlikte katılım sağlıyoruz, dijital tanıtımlara ağırlık veriyoruz.  

2020 yılına Hollanda fuarı ile başladık. EMITT fuarına birlik beraberlik içinde katıldık. 

Ukrayna ve Londra fuarlarıyla uluslararası tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Dayanışma içinde el ele vererek, 2020 turizm sezonunun başarılı geçmesinin gayreti 

içindeyiz.  

Amacımız tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl olduğu gibi 2020 bu yılında turizm 

açısından daha iyi ve verimli bir sezon geçirmek.  

Bugün açılışını yaptığımız ve 7 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek 10, 

FETEX Fuarının bu yıl da bölgemiz turizm sektörünün etkin bir buluşma noktası 

olacağına inanıyorum.   

2020 sezonunun hedeflediğimiz gibi huzurlu, bol kazançlı ve bereketli bir turizm 

sezonunu olmasını diliyorum.  

Saygılarımla,   


