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Sayın Belediye Başkanım,  

Değerli Ziraat Odası Başkanım, Kooperatif Başkanlarım  

Saygıdeğer Katılımcılar, 

 

 

Fethiyemiz eşsiz doğal güzellikleriyle turizmde bir marka şehir. Yıllardır denizimiz, 

doğamız ve tarihimiz, bize bu topraklarda iş ve aş imkanı sundu. Bölgemiz 

turizmde hızla ilerlerken, maalesef bereketli topraklarımızda yetişen birbirinden 

lezzetli ve değerli tarımsal ürünlerimiz ile kültürel zenginliklerimiz biraz geri 

planda kaldı. Neyse ki bu durum son yıllarda sevindirici bir şekilde değişiyor.  

Bölgemizde turizm artık, doğal güzelliklerimizin yanı sıra tarımsal ürünlerimiz, 

kültürümüz, yemeklerimiz ve el sanatlarımızla birlikte bir bütün olarak 

değerlendiriliyor. Bölgemize gelen misafirlerimiz, yöresel lezzetlerimizi tatmak, 

kültürümüzü tanımak, hatta buraya özgü bir hediye ile dönmek istiyor. Biz de 

Belediyemiz, muhtarlarımız, Ziraat Odalarımız ve kooperatiflerimizle birlikte bu 

talebe yanıt verecek çalışmalar yapıyoruz.  

 

Bir taraftan değerlerimize sahip çıkarak korurken diğer taraftan misafirlerimize 

bu topraklara özgü, yerel ellerde şekillenmiş ürünler sunabilmek için işbirliği 

yapıyoruz.  

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Fethiye Belediyesi olarak öncelikle yöremize 

özgü ürünlerimiz; Seydiler Kilimi, Kaya İnciri, Fethile Çifte Kavrulmuş Tahini, 

Kaya Halısı ve Üzümlü Dastarı’nın ‘Coğrafi İşaret’ tescillerini alarak, 

markalaşmalarına öncü olduk. İkinci adımımız ise üretimi arttırmak için çalışmalar 

yapmak oldu.  

 

Coğrafi işaretli ürünlerimizin yanı sıra bölgemize has tüm ürünleri tüketiciyle 

buluşturmak için üretimlerini arttırmalıyız. Bunun için de üreticiyi ve üretim 

kanallarını desteklememiz şart. Bu amaçla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 

geçen yıl özveriyle tek tek topladığımız kaya inciri çeliklerini Aydın Araştırma 

Enstitüsünde kontrollü bir ortamda fidan haline getirerek üreticilere dağıttık. 

Ayrıca enstitü ile bölgenin incirlerinin araştırılmasına yönelik kapsamlı bir projenin 

iştirakçisi olduk.  

 

Tüm bu süreçte görüldü ki ‘Coğrafi işaretli’ Fethiye Kaya İncirinin yanı sıra 

birbirinden farklı çeşitleri ile Fethiye ve Seydikemer bir incir memleketi.  

Bugün de burada gizli hazinelerin verimli topraklarla buluşmasına hep birlikte 

şahitlik edeceğiz. 
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Fethiye Belediyesi, Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma 

Kooperatifi ve Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'yle birlikte Fethiye 

Belediyesi'ne ait alanları, tarım alanına dönüştüren 'Bizim Bahçe' projesi örnek 

bir proje. Kaya incirinin yanı sıra Kaya nohutu ve yine bölge için önemli bir ürün 

olan zeytinimizin üretimi için örnek bahçelerin hayata geçirilmesi de Fethiyemiz 

için önemli bir kazanç. 

Tüm bu çalışmalarda emeği geçen başta kooperatiflerimiz olmak üzere 

Belediyemiz, Fethiye ve Seydikemer ziraat odalarımız tüm kurum ve kuruluş 

yetkilileri ile tarıma ve kültüre gönül verip destekleyen herkese teşekkür 

ediyorum. Hayırlı ve bereketli olsun. 

 


