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Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı

Sayın Vali Yardımcısı,
Sayın Belediye Başkanları,
Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri;
Değerli Konuklar,
Kıymetli Basın mensupları,
Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi
Projesi dâhilinde bugün gerçekleştireceğimiz etkinliğe hoşgeldiniz der, hepinizi şahsım
ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlarım.
Bugün sizlerin katkılarıyla Fethiye’nin kruvaziyer potansiyelini artırmak için somut planların
yer aldığı bir yol haritası oluşturmaya çalışacağız.
Türkiye’nin yer aldığı Doğu Akdeniz havzası Karayipler’den sonra dünyanın en önemli deniz
turizmi alanıdır. Değişik kültür ve tarihe sahip çok sayıda ülkeye kıyı veren Akdeniz ılıman
iklimi, uygun deniz ve hava koşulları ile on iki ay deniz turizminin kesintisiz
sürdürülebileceği bir coğrafyadır. Akdeniz’in en uzun kıyı uzunluğuna sahip ülkeleri
içerisinde yer alan Türkiye, deniz turizmi açısından da bulunduğu bölgenin en önemli
ülkelerinden biridir. Türkiye, Doğu Akdeniz havzasında kruvaziyer turizmi pazarında en hızlı
büyüyen ülkelerden biridir.
Diğer yandan Fethiye, Türkiye’nin diğer turistik yörelerinden farklı özellikler arz etmektedir.
İlçedeki turizm potansiyeline sahip tüm alanlar Özel Çevre Koruma statüsündedir.
Bu nedenle Fethiye’de Türkiye’deki diğer tatil yöreleri gibi çok sayıda büyük otel
bulunmamaktadır. Karada büyük ölçekli turizm yatırımlarının kısıtlı olması sebebiyle, ilçede
faaliyet gösteren ortalama 1.000 adet konaklama tesisinin sadece 5 adedi 500 yatak
kapasitesinin üzerindedir. 2012 yılı verilerine göre Fethiye’de bulunan tesislerin yatak
kapasitesi 42.608’dir. Bu rakamın 2006 yılında 42.007 olduğu göz önüne alınırsa karada
büyük ölçekli turizm yatırım imkânlarının kısıtlı olmasının turizmin gelişmesine, turist
sayısının ve turist konaklama imkânının artmasına engel olduğu söylenebilir.

Oysa kruvaziyer turizm liman dışında bir altyapı gerektirmemektedir.Gelen turistler gemide
konaklamakta ancak harcamalarını şehirde yapmaktadırlar. Bu nedenle kruvaziyer turizminin
bölgede gelişmesi turizme pozitif katkı sağlayacaktır.
Öte yandan, Fethiye’de bir kruvaziyer limanının olması Odamız tarafından düzenlenen
toplantılar, yapılan anketler ve çeşitli platformlar aracılığı ile gerek üyelerimiz gerek
kamuoyu Kruvaziyer Liman Projesini Fethiye’nin öncelikli projeleri
içerisinde saymıştır.
Kıymetli konuklar;
Bu projenin amacı,
 Fethiye’nin kruvaziyer turizm potansiyelinin ölçülmesi,
 Kruvaziyer liman ihtiyacının ve boyutlarının belirlenmesi,
 Kruvaziyer limanın yatırım aşamasında göz önünde
bulundurulması gereken alt ve üstyapı nitelikleri ve
uygun hizmet standartları konusunda kapsamlı bir
çalışma yapılmasıdır.
Bu doğrultuda proje kapsamında;
 Fethiye Kruvaziyer Limanı’nın yapılacağı yerin tespiti
coğrafi olarak yapılacak;
 Fethiye Kruvaziyer Limanı’nın alt ve üstyapı nitelikleri
Türkiye’deki diğer kruvaziyer limanları ile karşılaştırma
çalışması yapılarak belirlenecek;
 Fethiye ilçesinin turizm envanteri çıkarılarak kruvaziyer
tur operatörleri için düzenlenebilecek kara turlarına
ilişkin bilgi bankası oluşturulacaktır.
Ayrıca çalışma sonucu ortaya çıkacak bulguların derlendiği “Fethiye Kruvaziyer Liman
Çalışması Sonuç Raporu” hazırlanıp, hem konu ile ilgili potansiyel yatırımcılara hem de
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.
Siz değerli paydaşlarımızın görüş ve önerileri bugün burada yapacağımız çalıştay aracılığıyla
rapora yansıyacak. Bildiğiniz gibi, kruvaziyer liman yapımına ilişkin Fethiye Belediyesi son
yıllarda değerli çalışmalar yapmıştır. Odamızın yapmış olduğu bu projenin amaçlarından
birisi de Belediyemizin kruvaziyer limanı çalışmalarına destek olmaktır. Fethiyeliler olarak bu
yatırımın ilçemize kazandırılması konusunda birlikte çalışmalıyız.
Bugün yapılacak çalıştayda vereceğiniz katkıların, Fethiye’de kruvaziyer turizmin
geliştirilmesine yönelik yol haritasının çıkartılmasında çok önemli olduğunu inanıyoruz.
Fethiye’nin öncelikli sektörü turizm sektörünün kalkınması ve rekabet gücünün arttırılması
için kritik öneme sahip olan bu araştırma ve planlama çalışmasına destek olarak çalıştaya
teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Vali Yardımcımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza,
değerli Oda temsilcilerimize, bu projeyi destekleyen Güney Ege Kalkınma Ajansı’na ve
çalıştaya katkılarını sunacak olan siz değerli katılımcılara teşekkür eder, çalıştayın Fethiye
için iyi sonuçlar vermesini dilerim.
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