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Değerli Başkanlarım,  

Değerli Katılımcılar, 

 

Bölgemizin turizm potansiyelinin gözden geçirilerek, “Fethiye ve Seydikemer 

çevresi turizm çekim noktaları envanterinin çıkarılması amacıyla düzenlediğimiz 

toplantımıza hoş geldiniz.  

 

2 yıl süren küresel salgın süreci ve hemen ardından ekonomide yaşanan kriz, 

başta turizm olmak üzere birçok sektörümüzü olumsuz etkilendi. Yaşadığımız tüm 

zorluklara rağmen, geleceğe ilişkin umutlarımız yüksek. Odamız başta olmak 

üzere bölgemizin turizm aktörleriyle birlikte; hedef pazar ülkeleri çeşitlendirerek 

“daha fazla turist, daha fazla gelir” mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölge olarak, 

sahip olduğumuz zenginlikleri ve potansiyelimizi koruyarak, geleceğe taşımak en 

önemli görevimiz.  

 

Bugün olduğu gibi yarın da bizi, dünya pazarındaki rakiplerimizin önüne 

geçirebilecek en büyük hamle, “bölgemizin turizmdeki çekim alanlarının çok güçlü 

olması.”  

 

Bu anlayışla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizin deniz-kum-güneş 

eksenli turizm potansiyelini çeşitlendirmek amacıyla gerek kendi kaynaklarımızla 

gerekse GEKA’dan da destek alarak projeler hazırlıyoruz.  

 

Bu amaçla Babadağ Teleferik projesinin yanı sıra Odamız tarafından son 3 yılda 

Eko-Turizmin Farkındayız”, “Fethiye Sualtı Tarih Parkı” ve Fethiye’de Spor 

Turizmde Rekor projelerini hazırladık. Yine yamaç paraşütü sporunun dünya 

çapında tanıtımı ve bu sporun güvenli şekilde yapılması için çalışmalar 

yürütüyoruz.  

 

Dünyada eşi benzeri olmayan doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizi 

“sürdürülebilir turizm” anlayışıyla korumalıyız, geliştirmeliyiz. Odamızın 

sekretaryasını yürüttüğü, turizm paydaşlarının yer aldığı Fethiye Turizm 

Konseyi’nde bu hassasiyetle konuları ele alıyor ve ortak hareket ediyoruz.  

 

Değerli katılımcılar, 

Yine Fethiye, Seydikemer bölgesinin turizm açısından çekim gücü olan ve 

gelecekte çekim gücü oluşturması beklenen;  

 

• doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin tespiti, 

• bu varlıklara kıymet takdir edilmesi ve 

• kullanma kapasitelerinin tayin edilmesi   
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amacıyla kamu ve yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar 

ve akademisyenlerin katkılarıyla Odamız bünyesinde çalışma başlattık.  

 

Odamız öncülüğünde başlatılan bu çalışmanın tamamlanması ile elde edilecek 

“FETHİYE VE SEYDİKEMER ÇEVRESİ TURİZM ÇEKİM NOKTALARI ENVANTERİ”,  

bölgemizdeki turizm işletmeleri ve turizm yatırımcıları için rehber işlevi görecek.  

 

Ayrıca yıllardır eksikliği hissedilen Fethiye ve Seydikemer turizm stratejik planının 

hazırlanması için de gerekli altyapıyı ve bilgileri sağlayacak.  

 

Yol haritası, akademik görüşler ve geçmiş deneyimler ışığında hazırlanan 

çalışmada, belirlenen her bir çekim noktası için detaylı araştırmalar yapılması 

aşamasına gelindi.  

 

Bunu da turizm sektörüyle doğrudan ya da dolaylı ilişkide olan kurum ve 

kuruluşlarımız, bu konuda uzman isimlerin bilgi, deneyim ve önerileriyle, 

verecekleri katkılarla gerçekleştirmek istiyoruz.  

 

İlgili kurum, kuruluş ve uzmanlarımızın görüşlerini dikkatle ve özenle 

değerlendirerek, üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinin katılımıyla 

yapılacak kıymet takdirleri ve taşıma kapasitelerinin belirlenmesi aşamalarının 

kolaylaştırılmasını arzu ediyoruz. 

 

Değerli katılımcılar, 

Çalışmamızın detaylarını, ön hazırlıklarda gelinen noktayı ve bundan sonraki 

etaplarıyla ilgili detaylı bilgileri bu çalışmayı yürütücüsü olan arkadaşlarım 

aktaracak. Bu değerli çalışmayı başlatan, yol haritasını çıkartarak bu aşamaya 

gelmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 

 

Turizm sektörünün ve değerlerimizin geleceğine yön verecek toplantımızın verimli 

olmasını diliyor, katılımlarınız teşekkür ediyorum. Çalışmamıza katkı ve 

desteklerinizi esirgemeyeceğiniz inancıyla saygılarımı sunuyorum. 

 

Saygılarımla, 

 


