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Değerli Üyelerimiz,  

Değerli katılımcılar,  

 

Seydikemer bölgesel toplantımıza hoş geldiniz. Seydikemer’de son bölgesel 

toplantımızı 12 Kasım 2018 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirmiştik. Salgın nedeniyle 

uzun bir süre ara verdiğimiz bölgesel toplantılarımıza 14 Ekim 2021 tarihinde Ölüdeniz 

ile başladık, 25 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz Çalış bölgesel toplantısının ardından bugün 

Seydikemer ile devam ediyoruz. Turizm sektöründeki üyelerimizin yoğun katılımıyla 

gerçekleştirdiğimiz Ölüdeniz ve Çalış bölgesel toplantılarında turizmde yaşanan sorunlar 

ele alındı.  

Yeni yılın ilk haftasında Seydikemer’de sizlerleyiz. Tarım sektörü başta olmaz üzere bölge 

ekonomisinde yaşanan sorunları siz üyelerimizden ilk ağızdan dinlemek ve beklentilerinizi 

almak için buradayız. Bölgemiz her ne kadar turizm bölgesi olarak öne çıksa da tarım da 

önemli gelir kaynağımız. Seydikemerimizin kendine has sorunları var. Tüm bunları ele 

alacağımız bugünkü toplantımızın verimli olacağına inanıyorum.  

 

Değerli katılımcılar, 

2018 yılındaki bölgesel toplantımızda Seydikemer’de Tarıma Dayalı İhtisas OSB yapılması 

için gerekli çalışmaları ve yer tespitiyle ilgili hukuki sorunları konuşmuştuk. Odamız 

öncülüğünde yürütülen ve başta Muğla Valimiz olmak üzere Fethiye ve Seydikemer’deki 

ilgili kuruluşların katkılarıyla 2020 ve 2021 yıllarında ardı ardına yapılan toplantılarla hızla 

ilerledik.  Yer seçimi çalışmaları tamamlandı ve yer netleştirildi, müteşebbis heyet 

oluşturuldu. Şimdi OSB’nin kuruluş aşamasındayız.  

Seydikemer bölgesindeki hayvancılık potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla Odamız öncülüğünde başlatılan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas 

Süt Sığırcılığı OSB bölgemize birçok açıdan katkı sağlayacak.  

2021 yılında hızlanan projeye ilişkin bölge halkının bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin 

alınması için Haziran 2021’de Çobannisa mahallesinde 'ÇED Halkın Katılımı Toplantısı 

gerçekleştirdik.  Toplantıda Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin çevre dostu bir proje olduğu, 

mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun şekilde bölgede atık bertaraf işlemleri 

gerçekleştirileceği katılımcılara anlatıldı.  

Son olarak, geçtiğimiz kasım ayında Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nin çevreci bir proje olduğu belgelendi. Seydikemer’in Çobanisa Mahallesi’nde 

toplam 1200 dönümlük arazide yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize 

Sanayi Bölgesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED olumlu belgesi verdi. Böylece 

bölgemizde hayvancılık sektörünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak OSB’nin bir 

aşaması daha tamamlandı.  

ÇED aşaması tamamlanan proje kapsamında önümüzdeki dönemde genel yerleşim ve 

üst yapı modül projeleri hazırlanacak projede, imar, parselasyon, altyapı projelerinin 

hazırlanması, yol, su, elektrik, ısıtma altyapılarının tamamlanmasının ardından işletme 

aşamasına geçilecek. Süt sığırcılığı tesisi ve süt işleme tesislerinin yer alacağı, toplam 

yatırım maliyeti 400 milyon TL olan proje, ilk aşamada 2 bin 500 kişiye istihdam 

sağlayacak. Proje, Fethiye ve Seydikemer’in ekonomisinde önemli bir kilometre taşı 

olacak. 
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Bu vesile ile projeye sahip çıkarak hızlanmasını sağlayan Muğla Valimiz Sayın Orhan 

Tavlı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürümüz Barış Saylak ve ekibine, Seydikemer 

Kaymakamlarımız Haktan Gökçekuyu, Ahmet Güneri, Ayhan Yazgan ve Yıldız Büyüker, 

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, 

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye-Seydikemer Süt Birliği Başkanı 

Turgut Tokmak, Kadıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Kılınç’a bir kez 

daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.  

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi kapsamında 

üretim ve sanayi adaları, eğitim ve araştırma merkezi, idari ve sosyal tesisler, aynı 

zamanda park ve atık yönetim alanları bulunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı 

OSB’de yer alacak yatırımcılar, kurulum ve işletme aşamasında giderlerini düşürecek 

birçok hak ve muafiyetten yararlanabilecek. Yatırımcılarımız destek ve hibelerle de 

desteklenecek.  

Bölgesel toplantımız vasıtasıyla tüm yatırımcılarımızı Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas 

(Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye davet ediyorum. 

 

Değerli Üyelerimiz,  

Oda olarak bölgemize büyük yatırımlar kazandırmak için çalışıyoruz. 2021 yılında 

Babadağ Teleferik Projesi’nden sonra Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Sığırcılığı 

OSB projesini de bölgemize kazandırdık. Bölgemiz, Odamızın girişimleriyle hak ettiği 

yatırımlara kavuşuyor. 

2021 yılı Odamız için çok anlamlı bir yıldı. Odamızın 120’inci yaşını kutladığımız 2021 

yılında çok anlamlı bir projeyi de bölgemize kazandırdık.  

İlk olarak 2011 yılından gündeme gelen ancak bürokrasiden kaynaklanan gecikmeler 

nedeniyle 7 yıl sonra ihale edilebilen Odamızın prestij projesi Babadağ Teleferik, 

Odamızın 120 kuruluş yılı olan 2021 yılında Haziran ayı itibariyle hizmete açıldı. 

Projenin daha rantabl olması için, 2018 yılında göreve gelir gelmez, teleferik kalkış 

istasyonunun yer değişikliğine gittik. Yer değişikliğine ilişkin kurumlardaki onay süreçleri 

uzadı. Daha önce Montana Otel mevkiindeki kalkış istasyonunu Ovacık mevkiinden, seyir 

tepesi olarak bilinen ve 226 rakımdaki yere aldık. Böylece misafirlerimizin Ölüdeniz 

manzarasıyla 20 dakikada 1700 rakımlı Babadağ’a çıkmasını sağladık.  

Babadağ Teleferik, bölgemizde turizmin 12 aya yayınlaması hedefine ulaşılmasına da 

önemli katkı yapacak.  

Ancak önceki yönetim tarafından yapılan yanlış sözleşmeden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz, 

bölgemizin adına almamız gereken geliri alamıyoruz. Bu nedenle yüklenici firma ile dava 

aşamasındayız. Amacımız bölgemizin hak ettiği geliri kazanmasıdır. 

Babadağ, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 yılında 

Babadağ’dan yamaç paraşütünde tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı.  

Türkiye’de yamaç paraşütü denince ilk akla gelen dünyaca ünlü Babadağ’dan 2019 

yılında 166 bin 813 uçuş gerçekleştirilmiş ve rekor olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılında 

pandemi yasakları nedeniyle bu rakam 74 bin 247’ye düştü. 2021 yılında ise toplam 

167 bin kişi Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçtu. Böylece 2021 yılında 

Babadağ’da tüm zamanların uçuş rekoru kırılmış oldu. 
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Odamızın girişimleriyle bölgemizin ilk coğrafi işaretli değeri Seydiler Kilimi’nin ardından 

çifte kavrulmuş Fethiye tahini ve Kaya İnciri coğrafi işaretini aldık.  

Fethiye Belediyesi tarafından alınan Kaya Halısı ve Yeşilüzümlü Dastarı ile 1 Nisan 2018 

tarihinden önce bir tane bile coğrafi işaretli ürünümüz yokken, bugün 

bölgemizin 5 coğrafi işaretli ürünü var.  

Şimdi bize düşen, Seydiler Kilimi için tezgâhları canlı tutmak ve bu ürünleri tüketiciyle 

buluşturmak; bunun yanı sıra tanıtımını yapmak için kurumlar arası iş birliği yapmak. 

Fethiye tahini için bölgemizde yerli susam üretimini artırmak; Fethiye Kaya inciri için incir 

ağaçlarını korumak, yenilerini kazandırmak.  

Seydiler kilimi üretimi için Fethiye Denetimli Serbestlik ile birlikte hareket etmeye karar 

verdik. Denetimli serbestlikten yararlananlara Seydiler Kilimi dokuması öğretilecek Oda 

olarak biz de bu çalışmaya tezgah desteği vereceğiz. Yakup Başkanımızdan da bu konuda 

destek bekliyoruz. 

Fethiye Kaya incirinin korunarak, üretiminin arttırılması hedefiyle Odamız tarafından 

başlatılan çalışma kapsamında 1500 fidan üreticimize dağıtıldı. Geçen yıl Ocak ayında 

Fethiye ve Seydikemer’de belirlenen Kaya inciri ağaçlarından alınan çelikleri Aydın İncir 

Araştırma Enstitüsü’ne gönderdik, çelikler bir sene boyunca enstitünün fidanlığında 

kontrollü üretim teknikleri ile yetiştirildi. Yetiştirilen fidanları Seydikemer ile Fethiye 

Ziraat Odalarımızın da desteğiyle 30 Aralık Perşembe günü üreticilerimize dağıttık. 

Böylece ticari potansiyeli yüksek olan Fethiye Kaya incirinin üretiminin arttırılmasını 

hedefliyoruz. 

Bölgemize katma değer sağlayacak birçok projeye imza atıyoruz.  

 

Daha önce Odamız tarafından 13 yılda 7 proje hazırlanırken, son 3 yılda 

üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve bölgemizin gelişimine katkı vermek 

amacıyla toplam 9 proje hazırladık.  

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi Projesi 

projesinin yanı sıra;  

 

1- Hedef Dış Ticaret Projesi 

2- Fethiye Dış Ticaret İle Büyüyor Projesi 

3- Fethiye ve Seydikemer Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Etüdü Projesi 

4- “Eko-Turizmin Farkındayız” Eğitim ve Danışmanlık Projesi 

5- Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi” Projesi 

6- Fethiye Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu 

7-  “Fethiye Sualtı Tarih Parkı” Projesi 

8- Fethiye’de Spor Turizmde Rekor Projesi’ni yürütüyoruz.  

 

Değerli Üyelerimiz,  

2018 yılında sizlerle bir araya geldiğimizde, turizmle ilgili fotoğraf arşivi 

oluşturulacağını ve üyelerimizin kullanıma sunulacağını söylemiştim. Bu sözümüzü 

gerçekleştirdik.  
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Yine o toplantıda, sizlerin de talebi olan alabalık, mermer ve domates sektörleriyle ilgili 

tanıtım filmleri yapılacağını aktarmıştım. Sektörlerimizin de destekleriyle tanıtım 

filmlerimizi hazırladık, sosyal medyada ve bölgemiz televizyonlarında yayınlanmasını 

sağladık. Söz konusu tanıtım filmleri sektörlere ilişkin fuarlarda da gösterildi.  

Ayrıca Odamızın yayın organı Makri Dergimizde de yayınlanan röportajlarla 

sektörlerimizin tanıtımlarını yapıyoruz, sorunlarını gündeme getiriyoruz.  

 

2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle çok sayıda fuar iptal edildi. Buna rağmen 

FTSO olarak, durmadık bölgemizin uluslararası piyasada tanıtımı için gerek fuarlar 

bazında gerekse dijital ortamda gerekli çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz.    

 

- 6-10 Ekim’de 2. Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda coğrafi işaretli 

ürünlerimiz; Seydiler kilimi, Fethiye Kaya halısı ve Yeşilüzümlü dastarını tanıttık. 

 

- 20-24 Ekim’de Antalya’da YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda yerimizi aldık.  

 

- 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde yine Antalya’da düzenlenecek olan Antalya 

Turizm Fuarı’na katılım sağladık.   

 

- 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek TÜRSAB 2021 

Turizm Kongresi’ne katıldık.  

 

- 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da EMITT Fuarına katılacağız. 

Fuara, Seydikemer Belediyemizin de katılım sağlayacağını düşünüyorum.  

Pandeminin başından itibaren Oda olarak ilk günden itibaren üyemizin yanında olduk. 

Üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde üyelerimiz adına gelişmeleri, 

salgınla ilgili alınan tüm bu tedbirleri takip ederek, web sitemiz, sosyal medya 

hesaplarımız ve SMS ile üyelerimizi bilgilendirdik.  

Üyelerimizin salgın döneminden en az zararla çıkması için üyelerimizle temasa geçerek, 

yaşadıkları sorunları ve beklentilerini aldık. Üyelerimizden bize ulaşan sorun ve önerileri 

bekletmeden anında üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik.  

Video konferanslarla gerçekleştirilen toplantılarda FTSO üyelerinin sorun, talep ve 

önerilerini, vakit kaybetmeden TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun aracılığıyla 

birebir ilgili bakanlarımıza birebir aktardık. Video konferans ve yüz yüze 

gerçekleştirilen 15 toplantıya katıldık ve üyelerimizin toplam 70 sorununu ve 

talebini ilettik.  Ve çözüm bulunmasına aracılık ettik. Böylece sektörlere ve bölge 

ekonomisine nefes aldıracak birçok düzenlemenin çıkarılmasını sağladık.   

Üyelerimizin en acil sorunu finansman ihtiyacıydı. Finansman ihtiyacına çözüm bulma 

girişimimiz doğrultusunda 2020 ve 2021 yıllarında 2 kez TOBB Nefes Kredisi, ayrıca KGF 

destekli krediler devreye alındı.  

TOBB Nefes Kredisinden daha fazla üyemizin yararlanması için FTSO olarak, tüm 

kaynaklarımızı seferber ettik. Odamızın parasını teminat olarak yatırdık.  

2020 ve 2021 yıllarında 428 üyemiz, toplam 33 milyon 64 bin 500 lira kredi 

kullandı. 
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Dijitalleşme ile kesintisiz hizmet sunduk 

Kısıtlamaların olduğu salgın döneminde Oda olarak üyelerimize kesintisiz bağlantıda 

olduk. Başta web setimiz olmak üzere sosyal medya, SMS, mail tüm dijital alanları 

kullanarak üyelerimizi 7/24 bilgilendirdik. Sorun, talep ve önerilerini aldık. 

Üyelerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla Odamızın web sitesini yeniledik. Kolay 

erişim için cep telefonları için mobil uygulamamız hizmete girdi. Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası uygulamamızı izleyicilerimiz de cep telefonlarına indirebilir ve Odamızı yakından 

takip edebilir. 

Salgına rağmen, aldığımız tedbirlerle hiçbir aksama olmadan şeffaf, güvenli ve 

sağlıklı şekilde size üyelerimize hizmet sunduk. 

Yaz aylarında bölgemizde üst üste çıkan yangınlar turizmi dolayısıyla bölge ekonomisini 
olumsuz etkiledi. Fethiye ve Seydikemer’de çıkan yangınlara halkımızın da desteğiyle acil 
müdahale edildi ve yangınlar çok büyümeden söndürüldü. Bu süreçte Oda olarak 

Kaymakamlıklarımız ve Belediyelerimizle işbirliği içinde yangınların söndürülmesi ve 
gelen yardımların yerine zamanında ulaşması için gerekli koordinasyonu sağladık.  
 

Değerli Katılımcılar,  

Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren mesleklerde sınav düzenliyor, başarılı olanları 

belgelendiriyoruz. 3 yılda 4 ayrı meslek kolun için düzenlediğimiz mesleki 

yeterlilik sınavlarına toplam 710 kişi katıldı.   

1- Motorlu Taşıt Alım Satım Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları 

3 yıl içinde düzenlediğimiz 10 ayrı sınava 339 kişi katıldı.  

 

2- Emlakçı ve Müteahhitlere Yönelik Mesleki Yeterlilik Belgelendirme 

Sınavları 

2019 yılından bu yana düzenlediğimiz sınavlara toplam 285 kişi katıldı.  

3- Köprülü Vinç Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları  

2 ayrı sınava 55 kişi katıldı.  

4- İklimlendirme sektörü Mesleki Yeterlilik Sınavları  

 

FTSO üyesi ve çalışanlarından 31 kişi katıldı. 

 

Oda olarak mesleki eğitime önem veriyoruz. Amacımız ve hedefimiz Üyelerimizin nitelikli 

eleman ihtiyaçlarının karşılanması.  

Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Protokolü 

kapmasında Oda olarak, Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 

protokol imzalayarak, meslek lisesini proje okulu yapacağız. Bu okulda şu an Fethiye’de 

olmayan yeni bölümler olacak.    
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Proje okulunun sınıf, ekipman gibi ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçlar Odamızca 

karşılanacak. Böylece öğrenciler daha donanımlı sınıflarda ve daha kaliteli eğitim 

alacaklar. Sonuçta üyelerimizin kalifiye eleman ihtiyacı giderilecek.   

Odamız, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda üyelerimize sunduğu 

hizmetleri geliştiriyor.  2018 yılından bu yana;  

 

 Eğitimler ve seminerler – Düzenlenen 93 eğitim/seminere toplam 4.220 

kişi katıldı  

 Danışmanlık Hizmeti (KOSGEB, hibe-fon, teşvik) - 1.184 

 Şirket doktoru  -121 

 Kapasite ve ekspertiz raporu hizmeti- 233 

 Ticaret Sicil işlemi -6.466 

 Dış Ticaret Belgesi  (Dolaşım) onayı – 23.374 

 İş makinesi tescil hizmeti- 492 

 Yerli Malı Belgesi -10 

 İndirim Protokolleri -22 

 

Değerli üyelerimiz,  

Oda yönetimi olarak söz verdiğimiz gibi; “ŞEFFAF, PAYLAŞIMCI ve HESAP 

VEREBİLEN olacağız” dedik… OLDUK… 

Kapımız herkese açık. Sizlere daha kaliteli, şeffaf, modern ve hızlı hizmet için Oda 

binamızı yeniledik ve açık ofis haline getirdik. Tüm birimlerimizle giriş katında hizmet 

veriyoruz.  

Tüm hizmetleri gerçekleştirirken şeffaf olmanın gereği olarak hesap verebilir olduk. Her 

ay bütçemizi, Meclis üyelerimize açıklıyoruz.  

Son 3 yılda gerek Odamızın gerekse FGB’nin faaliyet karı/bütçesi arttı.  

Odamızın 2017 yılı sonu itibarıyla 264 bin 242 TL olan faaliyet kârı, 2018 yılında 669 bin 

399 TL, 2019 yılı sonunda 823 bin 430 TL, 2020 yılı sonunda 1 milyon 062 bin 787 TL 

oldu. 2021 yılı sonunda ise 1 milyon 982 bin 676 TL’ye ulaştı. 

FGB’nin 30 Mart 2018 tarihinde kasasında 402 bin 986 TL varken, bugün itibarıyla toplam 

5 milyon 443 bin 314 TL mevcut.  

“Yerel yönetimler, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile barışık olarak, 

bölgesel ticareti geliştirme adına uyumlu çalışma içinde olacağız. Şehrin tamamını 

ilgilendiren sorunlarla alakalı, çözüm odaklı çalışmalarımızı hayata geçirerek, sistemli, 

organize, şeffaf olarak sonuçlandırmak en büyük hedefimiz olacaktır.” demiştik.  Bu 

sözümüzü de GERÇEKLEŞTİRDİK.  

3 yıldır tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu şekilde çalışıyor, Fethiye ve Seydikemer’in 

sorunlarının çözümü için ortak hareket ediyoruz.  
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Ev sahipliğini ve sekretaryasını yürüttüğümüz Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları 

Güç Birliği Platformu ve Fethiye Turizm Konseyi’ndeki bütün kurum ve kuruluşlarla uyum 

içinde çalışıyoruz.  Pandemi döneminde bir arada olamasak da faaliyetlerimizi yürütüyor, 

ortak sorunların çözümü için birlikte çalışıyoruz Doğru makamlar ile iletişime geçerek 

ortak sorun ve önerilerimizi iletiyoruz. 

Bölgemiz ticaretinin dışa açılması için Ocak ayında Makedonya Türkiye Ticaret Odası 

(MATTO) ile kardeş oda ve işbirliği protokolü imzaladık. 

Adana Ticaret Odası ile de görüşmelerimiz devam ediyor.  

Değerli Üyelerimiz, 

Değerli Katılımcılar,   

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında olduğu gibi 

2022 yılında da üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde, yerel ve bölgesel ortaklarımızla 

uyum içinde çalışarak üyelerimize ve bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz.  

Birlik, beraberlik içinde; Üyelerimizden aldığımız güven ve güçle yine üyelerimiz için 

hizmet üretiyor, Fethiye ekonomisinin büyümesi için çalışıyoruz.  

2022 yılının, 2021 yılını aratmamasını diliyor, yeni yılın en başta sağlık, huzur mutluluk 

ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum.   

Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.  

Toplantımızın başında da ifade ettiğim gibi sizleri dinlemek için buradayız. Seydikemer 

bölgemizde yaşanan sorunları bizzat sizden dinlemek, taleplerinizi ve çözüm önerilerinizi 

almak için şimdi sözü size bırakıyorum.  

 


