
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sayın Kaymakamım, 

Sayın Belediye Başkanım,  

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Bölgemizin önemli bir sektörü olan yat ve tekne ekipmanları tedarikçileri ile 

turizmcileri buluşturan, Göcek MARİNETECH Yat ve Tekne Ekipmanları Sergisi’nde 

için bir aradayız. Sektör ve bölgemiz açısından zor bir dönemde gerçekleştirilen bu 

yıl ki sergi daha da anlamlı.  

2020 yılı dünyanın korkulu rüyası olan Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve 

salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi 

Fethiye’de de günlük hayatımızı ve birçok sektörümüzü ciddi şekilde etkiledi. 

Ekonomik faaliyetlerimiz adeta durma noktasına geldi.  

Bu sürecin ülkemiz ekonomisinde olduğu gibi bölgemizde de ciddi sonuçları oldu ve 

zorlular maalesef devam ediyor.   

Normalleşme sürecine rağmen turizm sektörü başta olmak üzere birçok 

sektörümüzdeki kan kaybı devam ediyor. 

Fethiye, Seydikemer, Ölüdeniz, Çalış ve Göcek’teki üyelerimiz, iş dünyamızın 

temsilcileri, ticaret erbabımız, sanayicimiz, ihracatçımız yaşadıkları tüm sıkıntılara 

rağmen fedakarlık göstererek ekonominin çarklarının döndürme gayreti içinde.  

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

çıkması için çaba gösteriyoruz. Yaşanan gelişmeleri, alınan tedbirleri günü gününe 

takip ediyoruz.  

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  

Göcek MARİNETECH Yat ve Tekne Ekipmanları Sergisi 

9 Eylül 2020- Göcek 

Babadağ 1700 Restoran 



 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İlk günden itibaren üyelerimizle bağlantıya geçerek sektörlerimizde yaşanan 

sorunları ve çözüm beklentilerini alıyor, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne iletiyoruz.  

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

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

yatçılık ve günübirlik tekne turları bölgemizin vazgeçilmez aktörleri. Korona 

tedbirleri çerçevesinde daha çok tercih edilen yat turizmi bölgemizin 2020 yılında 

gülen yüzü oldu.   

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu zorlu süreçte de bölgemizin tanıtımı için 

Fethiye Turizm Konseyi paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.  

Tanıtım faaliyetlerimiz Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrasa da sağladığımız 

sinerji ile dijital alanda da tanıtımlarımız sürüyor. Bölgemizde turizmin 

çeşitlendirilmesi ve dijital tanıtımlara ağırlık veriyoruz.  

Amacımız tüm olumsuzluklara rağmen Dayanışma içinde el ele vererek, 2020 turizm 

sezonunun başarılı geçmesinin gayreti içindeyiz.  

Diğer taraftan Babadağ yamaç paraşütünde dünya markası olma yolunda emin 

adımlarla ilerliyor. 2020 yılının Odamız, Fethiye ve Babadağ için farklı bir anlamı 

olacak. Babadağ Teleferik projemizi bu yıl bitmeden hizmete almış olacağız.  

Hedefimiz tüm olumsuzluklara rağmen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 

üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde, yerel ve bölgesel ortaklarımızla uyum içinde 

çalışarak bu süreçten de en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.  

Bugün açılışını yaptığımız ve 12 Eylül’e kadar devam edecek olan Göcek 

MARİNETECH Yat ve Tekne Ekipmanları Sergisi’nin bu yıl da bölgemiz yat, tekne ve 

turizm sektörünün etkin bir buluşma noktası olacağına inanıyor, başarılı olmasını 

diliyorum.   

 

Saygılarımla,   


