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Değerli Müdürlerim  

Saygıdeğer katılımcılar,  

Odamızın “FETHİYE’DE SPOR, TURİZMDE REKOR” projemizin odak grup 

toplantısına hoş geldiniz.  

GEKA 2021 Teknik Destek Programı kapsamında %100 destek alan projemiz ile 

Fethiye’nin spor turizmi stratejisini geliştirmeyi hedefliyoruz.  

Bölgemizde turizmin 12 aya yayılması çalışmaları çerçevesinde alternatif turizm 

türlerine verilen önem artıyor. Buna paralel olarak ulusal ve uluslararası alanda 

spor turizmine yönelik ilgi de ciddi artış yaşanıyor. 

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre; turizm sektörü yıllık %3,5 civarında 

büyürken spor turizmindeki büyüme oranı %10. En çok turist ağırlayan ülkelerden 

biri olan ülkemize gelen turistlerin ise sadece yüzde %2’si spor turizmi için 

geliyor. Veriler ayrıca  spor turistlerinin, eğitimli, gelir durumu ortalamanın 

üzerinde ve harcama eğilimlerinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.  

Dolayısıyla ülke olarak ve bölge olarak bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz 

gerekiyor. 

Projemizle Fethiye'nin spor turizminde bu hedef kitleye yoğunlaşması, hem 

turizmde sürdürülebilirliği sağlayacak hem de yüksek gelirli kaliteli turistlerin 

bölgemize çekilmesine hizmet edecek.  

Fethiyemizin önemli spor turizmi destinasyonları var. İlçemizde, spor turizmine 

yönelik faaliyetlerle belli bir yol kat alındı. Babadağ yamaç paraşütünde marka 

haline geldi. Yine çeşitli parkurlara ayrılmış dünyaca ünlü Likya Yolu'nun 

Fethiye'den başlıyor. Yürüyüş, bisiklet gibi doğa sporlarında rota alternatiflerinin 

çokluğu, birçok su sporu için Fethiye Yarımadası ve Çalış bölgesinin elverişli 

olması spor turizminde bölgemizi avantajlı konuma getiriyor.  

FTSO olarak, bölgemizdeki spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi, spor 

turizmi destinasyonlarımızın tanıtılması, spor turistlerinin bölgeye çekilmesi için 

önemli yatırımlar yaptık ve projelere hazırladık.  

Fethiye'nin doğa sporları, hava sporları, su sporları ve bölgemizin eşsiz 

coğrafyasının mümkün kıldığı tüm spor dallarının geliştirilmesi için yoğun çaba 

gösteriyoruz.  

Mevcut altyapımız spor turizminden pay alabilecek düzeyde. Bu nedenle Oda 

olarak bir taraftan tanıtım faaliyetleriyle bölgenin spor turizmi için uygun 
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olduğunu gösterirken, diğer taraftan bir yol haritası oluşturarak stratejisi 

geliştirilmesini hedefliyoruz.  

Fethiye’de Spor, Turizmde Rekor projemizle Fethiye’nin spor turizmi alanında 

sahip olduğu potansiyel ortaya çıkarılarak değerlendirilmesine yönelik bir yol 

haritası çıkarılacak. Danışmanlık desteği çalışmasının sonunda “Fethiye Spor 

Turizmi Yönetim Stratejisi Geliştirme Raporu” hazırlanacak.  

Fethiyemizin spor turizmi cazibe merkezleri ve spor turizmi türleri belirlenerek, 

Fethiye spor turizmi haritası ve Fethiye Spor Turizmi envanteri çıkarılacak. Yeni 

hedef pazar ve tanıtım önerileri oluşturulacak.  

Odak Grup Toplantımızın, projemizin gelişmesine katkı sunmasını ve verimli 

geçmesini diliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum.   

Saygılarımla, 

 


