
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm dünyada ve ülkemizde de hızla yayılan 

Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri bölgemize etkilerini yakından takip ediyoruz.  

Virüs, alınan tüm tedbirlere ve çabalara karşın yayılmaya devam ediyor.  

Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ticaret, endüstri, sanat, spor 

gibi alanlar olumsuz etkiledi, çoğu aktivite iptal edildi veya ertelendi. 

Ülkemizde de salgının kontrol altında tutulmasıyla ilgili önlemleri vakit 

kaybedilmeden hayata geçiriliyor. Tedbirler sebebiyle birçok alanda günlük hayatı 

adeta durma noktasına geldi.  

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Fethiye’de de alınan tedbirler kapsamında, restoranlar, 

barlar, kafeler, tiyatrolar, sinemalar geçici süreliğine kapatıldı.   

Virüsün yayılmaması amacıyla Belediye tarafından vatandaşlarımıza ‘Evde Kalın’ 

çağrısı yapıldı.  

Virüse aradığı fırsatı sunan kalabalık ortamlar en riskli ortamlar olduğu için 

yetkililerin çağrısına kulak veren vatandaşlarımız evden dışarıya çıkmıyor.  

Alınan tedbirlerle birlikte günlük hayat gibi iş hayatı, ekonomi de durma noktasına 

geldi. Bir taraftan hızla yayılan koronavirüsü ile mücadele edilirken, diğer taraftan 

alınan tedbirler dolayısıyla ticaret erbabımız, sanayicimiz, ihracatçımız ekonominin 

çarklarının döndürme gayreti içindeler.  

Salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin uygulandığı bu sürecin tüm Türkiye’de 

olduğu gibi bölgemizde de ciddi ekonomik sonuçları olacağı kesin.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu süreçten en az zararla 

çıkması için yaşanan gelişmeleri günü gününe takip ediyoruz. Bu süreçte 

üyelerimizden gelen sıkıntı ve önerileri alıyoruz. Üyelerimizin süreçle ilgili sıkıntı ve 

önerileri üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına iletiliyor. 
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Bu noktada üyemize sektörleriyle ilgili sıkıntılarını ve önerilerini bizlere aktarma 

çağrısında bulunuyorum.  

Diğer taraftan Odamıza bazı işletmelerin salgınla ilgili durumdan istifade ederek bazı 

ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yaptıklarına ilişkin şikâyetler ulaştı.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gelen şikayetler doğrultusunda söz konusu 

işletmeler hakkında disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Haksız kazanç 

sağlamaya çalışan firmalara ilişkin gerekli işlemleri başlatacağız. Konuyla ilgili 

açıklamamızı hafta başında yaptık. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki; 

vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız... 

Virüs salgını ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin sorunun niteliğini ilk kavrayan 

ülkelerden biri olması ve tedbirlerin gecikmeden alınması en büyük şansımız ve 

tesellimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi tüm Türkiye gibi bölge 

olarak önümüzdeki birkaç haftalık dönem iyi yönetilir, doğru bilgilendirme ile virüs 

sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek daha iyi günlerin bölgemizi ve ülkemizi 

beklediğine inanıyorum. 

Salgının en kısa zamanda önce kontrol altına alınarak, hayatın normale dönmesini, 

2020 turizm sezonunun hedeflediğimiz gibi bölgemiz açısından huzurlu, bol kazançlı 

ve bereketli bir sezonunu olmasını diliyorum. 


