
 
 

 
 

1 Göcek Bölgesel Toplantısı 
13 Ocak 2022 

Değerli Üyelerimiz,  

Değerli katılımcılar,  

 

GÖCEK bölgesel toplantımıza hoş geldiniz. Salgın nedeniyle uzun bir süre ara 

verdiğimiz bölgesel toplantılarımıza 14 Ekim’de Ölüdeniz ile başladık, 25 Ekim’de 

Çalış’ta yaptık. Bu iki toplantımızda turizm sektörünün sorunları ele alındı. Geçen 

hafta (5 Ocak Çarşamba Günü) gerçekleştirdiğimiz Seydikemer Bölgesel 

toplantısında ise tarım ve alabalık sektörünün sorunlarını konuştuk. 

Bölgesel toplantılarımıza bugün Göcek ile devam ediyoruz. Sizlerle son olarak 13 

Kasım 2019 tarihinde yine bölgesel toplantımızda bir araya geldik. Koylarıyla, 

doğal güzellikleriyle, yat turizmiyle ön plana çıkan Göcek bölgemizin kendine has 

sorunlarını ele alacağımız toplantımızın sizlerin de katılımıyla verimli olacağına 

inanıyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.  

 

Değerli üyelerimiz,  

Göcek’in sorunlarını ve taleplerinizi birazdan sizlerden alacağız. 2019 yılında 

yaptığımız bölgesel toplantımızda ilettiğiniz sorun ve taleplerin takipçisi olduk.  

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan bölgemizde özellikle de Fethiye-Göcek kıyılarında 

koylarında son yıllarda artış gösteren yapılaşma kaygı verici boyuta ulaştı. Bakir 

olduğu için özellikle charter ve günübirlik tekneler tarafından tercih edilen 

koylarımızda sayıları her geçen gün artan, restoran, kulübe, duş, tekne bağlama 

yeri, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar koylarımızın ve denizlerimizin 

doğallığını yok ettiği gibi, deniz turizmini de olumsuz etkiliyor.   

Son olarak bölgemizin en gözde koylarından biri olan, sadece bölgemizin değil 

Türkiye’nin dışa açılan tanıtım fotoğraflarında da yer alan, tekne turizminin marka 

değeri Yassıca Adaları’nın MUÇEV tarafından 3. kişilere kiralanarak işletmeye 

dönüşeceğini öğrenir öğrenmez harekete geçtik. FTSO olarak 14 Nisan 2021 

tarihinde Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası 

Fethiye Şubesi, FETOB ve TÜRSAB ile birlikte ortak kamuoyu açıklaması 

yaparak, Yassıca Adaları başta olmak üzere kıyılardaki yapılaşmanın 

durdurulması, bakir koyların korunması için çağrı yaptık. Çağrımız ses 

getirdi ve Yassıcalar’daki WC, duş, sundurma adı altında başlayacak 

yapılaşma durduruldu.  

Göcek koylarındaki yapılaşmaya, deniz kirliliğine, yat çekek sorununa her 

platformda dikkat çekerek, lobi faaliyeti yapıyoruz ve yetkili kurumları göreve 

davet ediyoruz. Göcek’te gerçekleştirilen Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 

gerçekleştirilen ve Göcek Körfezi, Kapıdağ Yarımadası ve Göcek-Dalaman 

Koylarında etkin korumanın sağlanması için bölgedeki öncelikli sorunların ve 

çözüm önerilerinin belirlendiği Çalıştay’a katılım sağladık.  
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Yine Odamızın ev sahipliğinde yapılan Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Genel 

Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya'nın katıldığı istişare toplantısında, üyelerimiz 

yat çekek yeri, tersane alanı sorunu, gemi sicil sorunu, özel teknelerin ticaret 

yapması, koy ve adalarda tesisleşme, MUÇEV yatırımları ve koylardaki 

uygulamalarla (yassıca, turunç) ilgili sorun ve taleplerini iletti. 

Yat turizminin gözdeki Göcek’te teknelerin emniyetli seyir yapması ve güvenli 

bağlanması için yeterli sayıda şamandıra ve babanın olması, mevcutların da 

iyileştirilmesi sorununun da takipçisiyiz. Bu konuda Odamızın “Fethiye Sualtı Tarih 

Parkı” Projesi kapsamında da iyileştirme yapılması sağlanacak.  

Batık Kalimche Harabelerinin korunması konusunun da takipçisiyiz. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim görevlisi Doç. Dr. Harun 

Özdaş, Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Kızıldağ ile Fethiye-Göcek Göcek Sualtı Kültürel 

varlıkları hakkında görüşme yapıldı. 

Fethiye Kaymakamlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Fethiye Müze Müdürlüğü, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazıldı. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alana ait 

"İskele Alanı ve Emniyet Müdürlüğü Gümrük Alanı" yapılması amaçlı nazım imar 

planı ve uygulama alanı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl 

Müdürlüğü sitesinde 30 gün süre ile askıya çıkarılması ile, Kalimche Harabelerinin 

üstüne yapılacak dolgunun önlenmesi adına ilgili kurumlardan destek istendi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün cevap yazısında, Müdürlüklerince 

ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 30 gün ile askıya 

çıkarılmış olup 11.02.2020 tarihinde askıdan indirildiği ve Göcek Mahallesi, Hazine 

mülkiyetindeki 818 nolu parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 

alanda ''İskele Alanı'' amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planlarının, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. Maddesi ve 3621 

sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Bakanlık Makamının 05.12.2019 tarihli ve 287571 

sayılı Olur'u ile onaylandığı bildirildi  

 

Değerli Üyelerimiz,  

Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2018 tarihinden bu yana üyelerimize ve bölge 

ekonomisine hizmet için çalışıyoruz. Akla hayale gelmeyecek olayların, krizlerin 

yaşandığı her anlamda zorlu bir dönemde görev yaptık.  

Ekonomideki zorluklara rağmen turizm açısından verimli geçen 2018 yılının 

ardından, 2019 yılında, 31 Mart yerel seçimleri, körfez kirliği sorunu, Barış Pınarı 

Harekatını ve son olarak İngiliz Thomas Cook’un iflasını yaşadık.   

2020 yılı mart ayından itibarense Covid-19 salgını nedeniyle gündemimiz, 

alışkanlıklarımız tamamen değişti.  

Salgının önlenmesi için alınan tedbirler, kapanmalar nedeniyle ticari ve sosyal 

hayat durma noktasına geldi. Bu süreç üyelerimizi direkt etkiledi. 
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2021 yılı da yine küresel salgının gölgesinde, sokağı çıkma yasakları, kapanmalar 

orman yangınları ve son olarak döviz krizi nedeniyle belirsiz ve ciddi anlamda 

sıkıntılı geçti.  

2021 turizm sezonu, 1 Haziran’da ilan edilen normalleşme dönemi ve aşı ile geç 

başladı. Bölge olarak turizmde hareketlenme beklerken, İngiltere’nin, ülkemizi 

kırmızı listeden çıkarmaması nedeniyle 2021 yaz sezonu bölgemiz için tam 

bir hayal kırıklığı oldu. Yaz aylarında İngiltere pazarından beklenen yaklaşık 1.5 

milyon turist bölgemize gelemedi.  Yurt dışı uçuşlar geç açılınca Fethiye olarak iç 

pazara yöneldik. Dış pazardan Rusya ve Ukrayna’dan misafirlerimiz bölgemize 

gelmeye başladı.  

Turizmde hareketlilik başlarken bu kez de bölgemizde üst üste çıkan yangınlar 

turizmi olumsuz etkiledi. Fethiye ve Seydikemer’de çıkan yangınlara halkımızın 

da desteğiyle acil müdahale edildi ve yangınlar çok büyümeden söndürüldü.  

2021 turizm sezonu bölgemiz için ne yazık ki kayıp bir yıl oldu. Pandemi öncesinde 

yılda 3 milyon 300 bin turist ağırlayan İlimiz, bu yıl 1 milyon civarında yabancı 

turist ağırladı.  

Küresel salgın nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında çok sayıda fuar iptal edilirken 

FTSO olarak, bölgemizin uluslararası piyasada tanıtımını dijital platformlardan 

yaptık. 25-27 Şubat tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirilen Travel Turkey 

Dijital İzmir Fuarı’nda yer aldık.  2021 yılının ikinci yarısından itibaren fuarlar 

yapılmaya başladı;  

 

- 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 düzenlenen Antalya 

Turizm Fuarı’na katılım sağlayarak, bölgemizi tanıttık.  

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

Turizm Kongresi’ne katıldık.  

- 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak EMITT Fuarına 

katılım sağlayacağız. 

-  

Değerli Katılımcılar,  

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

2021 yılında bölgemiz için çok değerli olan Babadağ Teleferik hizmete açıldı. 

Misafirlerimiz, bu yaz Ölüdeniz manzarasıyla 20 dakikada 1700 rakımlı Babadağ’a 

çıktı. Babadağ Teleferik, bölgemizde turizmin 12 aya yayılmasında önemli katkı 

yapacağına inanıyorum. 
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Bu ara daha önce yapılan yanlış sözleşmeden dolayı ne yazık ki yüklenici firma ile 

sıkıntılar yaşıyoruz. Teleferik gelirinden bölgemiz adına almamız gereken payı 

alamıyoruz. Bu nedenle firmayla ortak çıkar yol bulamadığımız için olay yargıya 

taşındı. Bizim burada tek amacımız var o da bölgemizin hak ettiği geliri almasıdır. 

Türkiye’de yamaç paraşütü denince ilk akla gelen Babadağ’dan 2019 yılında 166 

bin 813 uçuş gerçekleştirilmişti. Bu sayı 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.  

Bu arada 2022 yılındaki fiyat artışları konusunda hem acenteler hem de pilot 

arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor.120 TL olan pist kullanım ücretli 180 TL’ye, 80 

TL olan teleferik ücreti 140’TL ye çıktı. 

 

Değerli Üyelerimiz,  

Bölgemiz, Odamızın girişimleriyle hak ettiği yatırımlara kavuşuyor. 2021 yılında 

Babadağ Teleferik Projesi’nin yanı sıra Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt 

Sığırcılığı OSB projesini de bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık.  

OSB’nin yanı sıra GEKA’dan da aldığımız desteklerle 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 hazırlandı.  

 

1- Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi 

Projesi  

2- Hedef Dış Ticaret Projesi 

3- Fethiye Dış Ticaret ile Büyüyor Projesi 

4- Fethiye ve Seydikemer Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Etüdü Projesi 

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

6- Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Projesi 

7- Fethiye Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu 

8-  “Fethiye Sualtı Tarih Parkı” Projesi 

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

 

Odamızın girişimleriyle bölgemizin ilk coğrafi işaretli değeri Seydiler Kilimi’nin 

ardından çifte kavrulmuş Fethiye tahini ve Kaya İnciri coğrafi işaretini aldık. 

Fethiye Belediyesi’nin aldığı Kaya Halısı ve Yeşilüzümlü Dastarı ile 1 Nisan 

2018’den önce bir tane bile coğrafi işaretli ürünümüz yokken, bugün 5 coğrafi 

işaretli ürünümüz var. 
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Artık coğrafi işaretli ürünlerimizi markalaştırarak, ekonomiye kazandırma zamanı. 

Seydiler Kilimi için tezgâhları canlı tutmak; Fethiye tahini için bölgemizde yerli 

susam üretimini artırmak; Fethiye Kaya incirinde ağaçları korumak, yenilerini 

kazandırmak için çalışıyoruz. 

2 yıldır devam eden salgın döneminin, ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı 

bölgemizdeki etkisi çok daha ağır oldu. Salgın döneminde ilk günden itibaren Oda 

olarak üyemizin yanında olduk. Meclisimiz, Yönetim Kurulumuzla birlik ve 

beraberlik içinde en iyi şekilde hizmet vermek için gayret gösterdik. Salgına 

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

şekilde üyelerimize hizmet sunduk. 

Siz üyelerimiz adına salgınla ilgili gelişmeleri, alınan tedbirleri takip ederek, başta 

web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve SMS ile an ve an bilgilendirme yaptık. 

Yine üyelerimizle temasa geçerek, yaşanan sorunları ve beklentileri aldık.  

Bu sorun, talep ve önerileri, üst kuruluşumuz TOBB’un öncülüğünde video 

konferanslarla gerçekleştirilen toplantılarla vakit kaybetmeden ilgili bakanlara 

birebir aktardık. 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 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 bankaya yatırdık. 

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

kredi kullandı. 

 

Değerli Üyelerimiz,  

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.  

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 Katılımcılar, 

Konaklama sektöründeki üyelerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum; artık 

belediye belgeli tesis kalkıyor, tek yetkili bakanlık oluyor. Belediye belgeli hizmet 

veren otellerin, Temmuz 2022 tarihine kadar Turizm Bakanlığı işletme belgesi 

alması gerekiyor. Konuyla ilgili gerekli bilgileri, Fethiye Turizm Danışma Bürosu 

Müdürü Saffet Dündar sizlere aktaracak.  
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Toplantımızın asıl amacı sizleri dinlemek. Göcek bölgemizde yaşanan sorunları 

bizzat sizden dinlemek, taleplerinizi ve çözüm önerilerinizi almak için buradayız. 

Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür 

ediyorum. İşlerinizde hayırlı kazançlar diliyorum.   

 


