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COVID-19 Krizinin Turizme Etkileri ve Fırsatlar Ele Alındı
Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş 
birliğinde yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık” Projesi kapsamında düzenlenen Odak 
toplantısında pandemiden en çok etkilenen turizm sektörü ele alındı. Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) moderatörlüğünde online ortamda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Odamız Genel 
Sekreteri Ezgi Kullukçu, turizm sektörünün sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Turizm 
sektöründe dijitalleşmeyi artıracak destek programlarının önemini vurgulayan Kullukçu, COVID-19 
aşısında turizm sektörü ve çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. 
Detaylar; http://so.org.tr/haberler_detaDetaylar; http://so.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=6351
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Otel-Konaklama Tesislerine Yılbaşı Genelgesi 
İçişleri Baİçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan genelgede otel ve konaklama 
tesislerinin yılbaşı programlarına ilişkin tedbirler açıklandı. Genelgeye göre otel ve konaklama 
tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle 
müsaade edilmeyecek. Tesislerin yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı 
yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen genelgede, yılbaşı gecesi disk 
jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmeyeceği, saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama 
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak 
üzere hiçbir şartta müzik üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede ayrıca tesislerde 
konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacağı ve 
yemek saatlerinde da bu hususa özellikle dikkat edileceği vurgulandı. 
Detaylar; http://so.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=6453

KOBİ’ler İçin Ücretsiz İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)
Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi
Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen 
Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare 
halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları 
yürütülmektedir. Proje kapsamında, gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörleri öncelikli 
sektörler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla 
başvurulması planlanmaktadır. Aşağıdaki internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ’ler proje 
kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olakapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır. 
Ankete http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html adresinden katılım sağlanabilmektedir.
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Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi’ne Ankara’dan Tam Destek
Odamız öncülüğünde SeOdamız öncülüğünde Seydikemer’de yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi 
(TDİOSB) projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından Muğla Valisi 
Orhan Tavlı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış 
Saylak'ın da yer aldığı heyet, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Seydikemer 
Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin detaylarının masaya yatırıldığı ziyarette, Vali Tavlı 
başkanlığındaki heyet, Bakan Bekir Pakdemirli'ye 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak projeye 
verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Fethiye Seydikemer Güç Birliği Platformu 2020’nin Son Toplantısı’nı yaptı
Odamız taOdamız tarafından sekretaryası yürütülen Fethiye-Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği 
Platformu toplantısında Fethiye Körfezi’nde yapılması planlanan projeler ile COVID-19 pandemisinin 
yarattığı olumsuz etkiler ele alındı. Fethiye Körfezi, Göcek, Ölüdeniz başta olmak üzere çeşitli 
yerlerde yapılması gündemde olan dolgu, iskele/yat bağlama yeri ve marina projeleri hakkında; 
Fethiye için deniz suyu üstünde yapılacak proje ve yatırımların önemli olduğu; ancak planlanan 
projelerin körfezin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak planlanması gerektiği dile getirildi.
Detaylar; http://so.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=6354

Seydiler Kilimi Tanıtım Filmi Öğrencilere Gösterildi
Odamız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret tescili alınan Seydiler 
Kilimi’nin tanıtım filmi, Yerli Malı Haası kapsamında Fethiye ve Seydikemer’deki okullarda 
öğrencilere gösterildi.
Detaylar; http://so.org.tr/haberler_detay.aspx?q1=6452

‘Yerel İşletmene Sahip Çık Fethiye!’ Kampanyası Başlatıldı
COVİD-19 pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlamları nedeniyle zor günler geçiren yerel işletmelerin 
desteklenmesi için Odamız tarafından ‘Yerel işletmene sahip çık Fethiye!’ kampanyası başlatıldı. 
Sosyal medya paylaşımlarıyla ilk adımları atılan kampanya kapsamında Fethiye cadde ve 
sokaklarındaki billboardlara afişler asıldı. Kampanya ile Fethiye’deki yerel işletmelerin süreci en az 
zararla atlatması ve toplumsal dayanışmanın arttırılması hedefleniyor.  

Saygılarımızla,

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Soru, görüş ve önerileriniz için: info@o.org.tr
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