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rünriyp oDALAR vE BoRSALAR
giRliĞi BAşKANLıĞrNa
Dumlupınar Bulvan No:252 (Eskişehir Yolu
9. Km.) 06530 /ANKARA

Sayın Başkanım,

Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olarak her yıl 1,5-2 MilYon civarında turist

ağırlayan Fethiye'mizde, son zamanlarda yaşanan tüm talİhsİz ve olumsuz olaylar nedeni İle

ekonomi durma noktasına gelmiştir. Bölgemiz ve ilçemiz, ilk başta Thomas Cook'un batıŞı, daha

son_ra tiim dünyayı etkisi uüt,ru alan COVID-19 pandemisi ve maalesef bölgemizdeki Yangınlar
ile hali hazırdabaş edemeyeceği ölçüde zor durumlara göğüs germeye ÇalıŞmaktadır. Bu süreÇler

furizm sektörünü derinden yaralamış; işletmeler, maddi ve manevi açıdan bu süreçlerde ePeY

yıpranmıştır. Ticaret yapamadıkları için sadece turizm sektöründe faaliyet gösterenler değil;

tuiizm sektörü ile değer zinciri içerisinde yer alan diğer faaliyet kollarındaki iŞletmeler de hali

hazırdaki borçlarını ödeyememekte, istihdam sağlamak şurada kalsın ktiçülmeye gitmekte,

birçoğu zaten faa|iyetlerine son verip, birçoğu da bu sezon sonunda kapanma evresine girdİğİni

bildirmektedir.

Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, bilindiği üzere İngiliz Hükiimeti'nin yapmış olduğu son

açıklamada ise Türkiye hala kırmızı listede yer almaktadır. Bu durumun nedenİ olarak da

Türkiye'nin Covid-l9 vakalarına dair verileri GISAID sistemine uygun olarak yüklememesi
gösterilmektedir. Aşı çalışmalarının ülkemize kıyasla daha yavaş gitmesine ve Delta varyantının

çıkış noktası olmasına rağmen Hindistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dahi

kırmızı listeden çıkanlmıştır. Bu konu kamuoyunda büyfü tepkilere sebep olmakla birlikte; söz
konusu durum ile ilgili de bilgi kirliliği yaşanmakta olduğu da değerlendirilmektedir. Bİrlik,
beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm ülkelere rol model olabilecek ülkemizde turizm
sektörünün desteğe ve bir an önce ayağa kaldırılmaya ihtiyacı büyükttlr. Bu kapsamda tek geçim
kaynağı turizm olan, sezonluk kazandığı ile bütün bir yıl geçinmeye çalışan güney sahillerimizin
İngiliz pazar|nln hakim olduğu bölgemizde İngiliz misafirlere, en azından Eylül, Ekim, Kasım
aylarında ev sahipliği yapması, bölgemize düşünüldüğünden çok daha büyük bir kan getirecektir.

Kıl.rnetli Başkanım,

Söz konusu durum ile ilgili destek talebimizi 13 Ağustos 202l. taihinde Külttir ve Turizm
Bakanlığı'mıza resmi yazı ile iletmiştik. Şimdi ise, bölge turizminde faaliyet gösteren tiim
paydaşlar olarak gözlerimizi 25 Ağustos'ta krmızı liste güncellemesine yönelik İngiltere'den
gelecek açıklamay a çevirmiş bulunmaktayız.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve sezonluk çalışan işletmelerimizin ve bolgemizin bu
talihsiz süreçte ayakta kalabilmesi, Eylül, Ekim, Kasım aylannda canlanacak İngiliz pazan l|e
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Tarih : 20l08l202l
Sayı : 73933390,045.99-|- 7947
Konu : Türkiye'ninİngilteretarafindan'kırmızı

listede' gösterilmesi hk.
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FETHıYE TiIARET VE SANAYı onnsı

mümkündür. Bu noktada ülkemizin Ingi\iz Hükümeti'nin krrmızı lİstesİnden çıkanlması
hususunda gereğini ve İngiltere tarafindan 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak aÇıklama

öncesinde ivedi desteklerinizi arz ederim-

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
yönetim kurulu

t&drjnü.i

Ayrrntılı Bilgi İçin: İrem Karacan
E-posta: irem.karacan@ft o.org.tr
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