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Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri  

 

2022 yılının ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısına hoş geldiniz. Serkan Dirlik 

Hocamıza değerli sunumlarından dolayı teşekkür ederim.  

Serkan Hocamızın aktardığı rakamlar da içinde bulunduğumuz durumu özetliyor; Son 2 

yıldır her anlamda sıkıntılı günler yaşadık ve ne yazık ki kâbus devam ediyor. Ekonomide 
tüm dengeleri değiştiren salgın günlerinin faturasına şimdi de savaş eklendi. Yükümüz 

her geçen gün daha da artıyor. 
 

İş hayatımızda ve sosyal hayatımızda tüm dengeleri alt üst eden küresel salgının 
etkilerini üzerimizden atamamışken; ekonomide Rusya-Ukrayna savaşının da 

körüklediği eşi benzeri olmayan krizlerle dolu bir dönemden geçiyoruz. En kötüsü de 
belirsizlik nedeniyle önümüzü göremiyoruz.  

 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm bu süreçte, Meclisimiz, meslek 

komitelerimiz ve Yönetim Kurulumuz ile üyelerimize en iyi şekilde hiçbir aksama 

olmadan hizmet vermenin gayreti içinde olduk. Kısıtlamaların olduğu salgın döneminde 
bile Oda olarak üyelerimize kesintisiz bağlantıda olduk. Siz komite üyelerimizin de 

desteğiyle Üyelerimizin bu zorlu ve belirsiz süreçten en az zararla çıkabilmesi için, 
yaşanan sorunları ve beklentilerini aldık. Üyelerimizin sorun, talep ve önerileri anında 

üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilgili kurum, kuruluşlara ve Bakanlıklara ilettik. 
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 ve onun 

yanında da KGF destekli krediler devreye alındı.  
 

TOBB Nefes Kredisi’nden daha fazla üyemizin yararlanması için FTSO olarak, tüm 
kaynaklarımızı seferber ettik. 2020 ve 2021 yıllarında toplam 428 üyemize, 33 

milyon 64 bin 500 lira kredi kullandırıldı. Bu konuda üyelerimizin beklentilerinin 

devam ettiğini biliyoruz ve yeni kredilerin çıkması için görüşmelerimizi yapıyoruz.  
 

Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri,  
 

Üyelerimiz adına gelişmeleri, çıkarılan yasal düzenlemeleri takip ederek, iş dünyasıyla 
ilgili gelişmeleri web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, SMS ve mail yoluyla yani tüm 

dijital alanları kullanarak siz üyelerimize bilgi veriyor, duyuruyoruz.  
 

Konuşmamı uzatmak istemiyorum, sizler Odamızın faaliyetlerini web sitemizden ve 
sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorsunuz. Faaliyetlerimiz hakkında kısaca bilgi 

aktaracağım sonrasında, sizi dinlemek istiyoruz.  
 

Sizler üyelerimiz ile bizim aramızda köprü oluyorsunuz, sizlerden bize ulaşan talep ve 
beklentilerinizi ilgili makamlara ulaştırıyoruz. Sesimizin daha gür çıkması amacıyla 

zaman zaman Muğla Odaları ve Borsası ile birlikte ortak açıklama yapıyoruz.  
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Değerli Katılımcılar,  
 

Bölgemizin uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtımı için turizm paydaşlarımızla gerek 
yüz yüze gerçekleştirilen fuarlarda gerekse sosyal medya ve dijital platformda etkili 

çalışmalar yürütüyoruz.   
 

Katıldığımız fuarlarda sadece deniz-kum-güneş ekseninde değil alternatif turizm 

potansiyelimizin ve coğrafi işaretli ürünlerimizin de tanıtımını da etkili şekilde yapıyoruz.     
 

2021 turizm sezonunda İngiltere pazarının kapalı olması ve son dönemde yaşananlar 
turizmde pazar çeşitliliğinin önemini bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Bölge olarak 

turizmde ülke çeşitliliği önemli dedik.  
 

Stratejimizi değiştirdik ve tanıtım çalışmalarında pazar çeşitliliğine gittik.  
 

Fethiyemizin ünü gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde her geçen gün 
artıyor.  

Belediyemiz ve Turizm Konseyi’ndeki paydaşlarımızla birlik beraberlik içinde katıldığımız 
fuarlar çok verimli geçti. Aldığımız geri dönüşler 2022 yılının bölgemiz turizmi 

açısından hareketli olacağının sinyallerini veriyor. 

Bölgemiz turizm çeşitliliği açısından gerçekten çok şanslı. Bu avantajı iyi kullanmamız 
gerekiyor. Önemli olan birlikteliği sağlamak. Bunu da başarılı şekilde yapıyoruz. Tüm 

kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz.  

Bölgemizin sahip olduğu zenginlikleri ve turizm potansiyelimizi koruyarak geleceğe 

taşımak en önemli görevimiz.  
 

Bu amaçla;  Bölgemizin turizm envanterini çıkarıyor, turizm stratejik planının 
hazırlanması için çalışıyoruz.  

 
Değerli Arkadaşlarım,  

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli 

ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, bölge ekonomisine de önemli 

katkı sağlamaya devam ediyor.  

Babadağ’dan 2019 yılında 166 bin 813 uçuş gerçekleştirildi. Bu sayı rekor olarak 
kayıtlara geçti. 2020 yılında pandemi nedeniyle bu rakam 74 bin 247’ye düşmüştü. 

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

yılında Babadağ’da tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı.  

Uçuş rakamlarını ülkelere göre dağılımı ise şöyle:  

63 bin 490 Türkiye, 21 bin 819 Rusya , 21 bin 191 Ukrayna. 

Bu ülkeleri İngiltere, Almanya ve Pakistan takip ediyor.  

Öte yandan 2022 yılındaki fiyat artışları konusunda hem acentelerimiz hem de pilot 
arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Geçen yıl 120 TL olan pist kullanım ücreti 180 TL’ye, 

80 TL olan teleferik ücreti ise 140’TL ye çıktı. Bu konunun da takipçisiyiz.  
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Değerli Katılımcılar,  
 

Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve bölgemizin gelişimine katkı 
yapmak amacıyla toplam 4 yılda toplam 9 proje hazırladık. 

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. 

 

Coğrafi İşaret çalışmaları  

Odamız, bölgemizin ilk coğrafi işaretli değeri Seydiler Kilimi’nin ardından çifte 
kavrulmuş Fethiye tahini ve Kaya İnciri’ne coğrafi işaretini aldık. Fethiye 

Belediyesi’nin aldığı Kaya Halısı ve Yeşilüzümlü Dastarı ile bölgemizin toplam 5 coğrafi 
işaretli ürünümüz var. 

Şimdi 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 kazandırmanın 

ötesinde coğrafi işaretli ürünlerimizle bölge ticaretini de canlandırmayı hedefliyoruz. 
Marka değeri artan ürünlerin, üretimi artıyor böylece bölge ekonomisine canlanıyor.   

 

Değerli Katılımcılar,  

Oda olarak yaptığımız bölgesel ve sektörel toplantılarla, bölge ekonomisinin 
ve sektörlerimizin nabzını tutuyoruz.  

Salgın nedeniyle uzun ara verdiğimiz bölgesel toplantılarımıza Ölüdeniz bölgesel 
toplantısıyla başladık, ardından Çalış, Seydikemer ve Göcek bölgesel toplantılarını 

gerçekleştirdik.  
 

Üyelerimizin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantılarımızda, 
sorunları ve taleplerini bizzat üyelerimizden dinledik. Sorunların çözümü için gerekli 

makamlarla iletişime geçtik, talepleri aktardık.  
 

Bölgesel toplantıların yanı sıra sektörlerimizle de bir araya geliyoruz. Son olarak 
sigortacılık, taşımacılık, akaryakıt sektörlerimizle bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm 

önerilerini aldık. İlgili makamlarla onları bir araya getirdik.   
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Turizm sektörümüzün sorunlarını her ay düzenli olarak toplanan Fethiye Turizm 
Konseyi’nde ele alıyoruz.  

 
Yine Odamızın sekretaryasını yürüttüğü Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç 

Birliği Platformu’nda da bölgemizin sorunlarını ele alıyor ilgili makamlara çözüm için 
iletiyoruz.  Son olarak Göcek koylarındaki şamandıra ihalesini bakanlığa ilettik. 

 

Öte yandan bölgemiz ticaretinin yurt dışına dışa açılması, yeni işbirlikleri için temaslarda 
bulunuyoruz. Bu amaçla Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ile kardeş oda ve 

işbirliği protokolü yaptık.  
  

Ülke içinde de farklı bölgelerdeki uygulamaları takip etmek ve ticaretin canlanması 
amacıyla Adana Ticaret Odası ile de kardeş oda görüşmelerimiz devam ediyor.  

 
Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri,  

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

hizmet üretiyor, bölgemizde ticaretin artması, sanayide çarklarının dönmesi ve 

ekonominin büyümesi için çaba harcıyoruz.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da 
üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde, yerel ve bölgesel paydaşlarımızla uyum içinde 

çalışarak, sizlerle birlikte üyelerimize ve bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz.  

Müşterek toplantımızın verimli olmasını diliyor, 2022 turizm sezonunun üyelerimize ve 

bölgemize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum.   

Saygılarımla, 


