
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sayın Valim, 

Sayın Kaymakamım, 

Sayın Fethiye ve Seydikemer Belediye Başkanlarım, 

Değerli Konuklar, 

Kıymetli Basın mensupları, 

 

Bu yıl 38’incisini kutladığımız turizm haftası etkinlikleri kapsamında Fethiye Kaymakamlığı 

ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz Fethiye’de turizm sektörünün geleceğini konuşacağımız 

etkinliğe hoşgeldiniz der, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlarım. 

Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 

20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur. Turizm haftasının kutlanması ile 

ilgili kararın alındığı 1976 yılında Türkiye'nin turizm geliri 180 milyon dolardı. O yıllarda 

yatak sayımız, altyapı ve konaklama imkanlarımız yetersiz ve düşük kalitedeydi. 38 yıl sonra 

bugün gelinen noktada ise yıllık 32 milyar doları aşan turizm geliri ile önemli bir gelişme sarf 

ettiğimiz görülmektedir. Ülkemiz gerek turizm tesisleri gerekse zengin tarih ve kültür mirası 

ile dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biridir. Ancak, 2023 yılı için öngörülen 63 

milyon turist, 86 milyar dolar turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1.350 dolar harcama 

hedefine ulaşmak için ülke genelinde çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

 

Bu tedbirlerin içinde şunları sayabiliriz: 

 

 Turizm kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

kullanılması; 

 Tanıtım ve pazarlamada etkili stratejilerin uygulanması; 

 Fiyata dayalı rekabetin yerini farklılaşmaya ve kaliteye dayalı 

rekabetin alması; 

 Turizm sektörünün kamu özel sektör işbirliği içerisinde destinasyon 

yönetimi mantığı içerisinde yönetilmesi 

 

Kıymetli konuklar; 

 

Ülkemizde turizm sektöründe yaşanan sorunların yansımaları Fethiye’de de görülmektedir. 

Fiyata dayalı rekabet stratejisi sektöre büyük darbe vurmaktadır. Küçük ölçekli otellerde sabit 

maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı sektörde faaliyet gösteren KOBİ niteliğindeki 
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işletmeler yaşamlarını sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla, turizm sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin karlılık oranları her geçen yıl daha da düşmektedir. 

 

Söz konusu sorunlar, kısır döngü olarak sektörün gelişim sürecini önemli ölçüde 

engellemektedir. Bu sebeple bir karar vermek durumundayız. 

  

Fethiye’yi 2023 yılında nasıl bir turizm kenti olarak görmek istediğimizin kararını bugün 

vermemiz gerekiyor. Çünkü bugün vereceğimiz kararlar bundan sonra ortak olarak 

yapacağımız stratejik plan çalışmalarıyla somut hedeflere ve faaliyetlere dönüşecek. Bugün 

bizleri “2023’ün Markalaşan Fethiye’si İçin Varız!” çağrısı altında birleştiren Sayın 

Kaymakamımıza, çalıştaya teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Valimize, Sayın Belediye 

Başkanlarımıza ve çalıştaya katkılarını sunacak olan siz değerli katılımcılara teşekkür eder, 

çalıştayın Fethiye için iyi sonuçlar vermesini dilerim. 

 

Saygılarımla. 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


