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13 Kasım 2019 - FTSO Göcek Bölgesel Toplantısı

Sayın Kaymakamımız,
Sayın Belediye Başkanım,
Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri
Değerli Üyelerimiz,
Saygıdeğer Konuklar,

Sizleri Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına saygı ve sevgi ile
selamlıyor, Göcek bölgesel toplantımızın verimli geçmesini temenni
ediyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.
2019 turizm sezonunu kapandığı, 2020 turizm sezonun hazırlıklarının
başladığı günlere denk gelen bu bölgesel toplantımızda, faaliyetlerimiz
hakkında sizlere bilgi vermenin yanı sıra sizlerin de görüş ve
önerilerinizi almayı istiyoruz. Önümüzdeki dönem için faaliyetlerimizi
belirlerken sizlerden gelecek öneri ve beklentiler bize ışık tutacak.
Saygıdeğer katılımcılar,
Odamızın yaptığı faaliyetlere geçmeden önce, Göcek’in de sosyo
ekonomik hayatına yön veren turizm sektörümüzün son dönemde
yaşanan gelişmelerle daha da ağırlaşan gündemdeki sorunlarına
değinmek istiyorum.
Malumlarınız olduğu üzere 2019 yılı turizm sezonu beklentilerin aksine
sakin geçti ve ne yazık ki öngörülen doluluk oranlarına ulaşılamadı.
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Turizm sezonu kötü devam ederken sezon ortasında yasalaşan “Turizm
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” ile cirodan binde 7,5 oranında alınan
katkı payları vasıtası ile turizmcilerimizin bir gider kalemi daha
oluşmasına sebep oldu.
Yasalaşma süresinde sektörümüzün böyle bir katkı payının hem de
cirodan alınmasına yönelik serzenişleri maalesef dikkate alınmadı.
Bu noktada söz konusu payların Ajansın kuruluş amacında ifade
edildiği turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün
hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
amaçları ile ve hakkaniyetli olarak harcanması ve bölgesel ve ülkesel
kalkınmaya hizmet etmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu görüşümüzü
her platformda ilgili makamlara iletiyoruz.
Thomas Cook’un iflası
Bu sorun çözüm beklerken, 2019 yılı turizm sezonun sonunda
bölgemizin en eski tur şirketi olan ve bölgeye en çok turist getiren
İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook’un iflası ile bölgemizde sezon,
işletmelerimizin aleyhine kapandı.
Thomas Cook iflası sonrası zarara uğrayan işletmelere vergi, SGK vb.
ödemelerden mahsup çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce hayata
geçirilmesini talep ettik. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip
ediyoruz.
Değerli Üyelerimiz,
Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemiz turizmini olumsuz etkileyecek
bir gelişme de Meclis gündemindeki Konaklama Vergisi.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçen, şu aşamada Meclis Genel
Kurul gündemine gelecek olan yasa tasarısı aynen kabul edilir ve
yasalaşırsa; “Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane
ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal
turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti” konaklama vergisine tabi
olacak.
İlk başta, turistik tesislerin hasılatından yüzde 2 oranında alınmasını
öngören konaklama vergisine ilişkin düzenleme 31 Ekim 2019
tarihinde Plan Bütçe Komisyonu’nda değiştirilerek, gecelik kişi başı
6TL ila 18 TL oldu.
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Nitekim 2020 yılı için kontratlarını yapan konaklama işletmeleri,
operatörler ve seyahat acentalarının bu vergiyi misafirlerine yüklemesi
mümkün değil. Dolayısıyla bu işletmeler bu vergiyi kendi gelirlerinden
karşılamak zorunda kalacaklar ve yeni bir maliyet kalemi daha olacak.
Saygıdeğer Konuklar;
Konaklama vergilerinin genel olarak uygulanma gerekçesi bir beldeye,
kente gelen turistlerin o beldenin park, bahçe, yol, çöp toplama, itfaiye
hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında bunun bedelini ödemelerine
dayanmaktadır.
Getirilen yeni düzenlemeyle, konaklama hizmeti verilen yerlerden
konaklama vergisi alınacak ve bu vergi, vergi daireleri tarafından tahsil
edilerek genel bütçe gelirine eklenecek. Konaklama sektörü bir nevi
gelir idaresinin tahsildarı gibi çalışacak.
Konaklama hizmetine vergi getiren yeni düzenleme hakkındaki
endişemizi geçtiğimiz günlerde Bodrum’da gerçekleştirilen Muğla
Odaları ve Borsası Müşterek Toplantısı’nda milletvekillerimize de
ilettik. Ve değişiklik yasalaşmadan turizm sektörünü koruyacak bir
tedbir alınmasını istedik.
FAALİYETLER
- Tanıtım ve Fuar Çalışmaları
Odamız tarafından bölgesel kalkınma hedefiyle sürdürülen
çalışmalarda yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım önemli bir yer
tutmaktadır. Bölgemizin başta tarım ve turizm sektörünü konu alan yurt
içi ve yurt dışı fuarlar odamızca yakından takip edilerek katılım ve
organizasyon desteği veriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana
katıldığımız fuarlar şunlar:
2018 yılı fuarları:
 Agritech 2018 - Nisan 2018
 Travel Turkey 2018 - Aralık 2018
 WTM Londra 2018 - Kasım 2018
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2019 yılı fuarları:







Emitt 2019 - Ocak 2019
Fetex 2019 - Mart 2019
ITB Berlin 2019 - Mart 2019
Agritech 2019 - Nisan 2019
Yörex 2019 - Ekim 2019
WTM Londra 2019 - Kasım 2019

-Protokoller
Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, üyelerimizin iş ve özel
yaşamlarında ihtiyaç duydukları hizmetleri indirimli ve daha iyi
koşullarda alabilmesi için 15 protokol imzaladık.
-Bilgilendirme Toplantıları
Bildiğiniz gibi eğitim planlarımız yıllık olarak belirleniyor ancak yıl
içerisinde özellikle iş dünyasını ilgilendiren yasalarda değişiklikler
olabiliyor. Biz de üyelerimizin bu değişiklikleri yakından takip
edebilmesi için mümkün olan en kısa sürede, alanında öne çıkan
isimlerin konuşmacı olduğu bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz.
Göreve geldiğimiz günden bu yana 13 bilgilendirme toplantısı
düzenledik.
-Eğitimler
Odamızda yıllardır kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri veriliyor.
Ancak bunlar üyelerimize de herhangi bir vatandaşa da aynı ücret
karşılığında veriliyordu.
Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk uygulamalardan biri üyelerden
eğitim ücreti alınmasını kaldırmak oldu.
Göreve geldiğimiz günden bu yana da 2018 yılında 16, bu yıl bugüne
kadar 16 olmak üzere toplam 32 farklı eğitim düzenledik. Bu
eğitimlere 1.395 kişi katıldı.
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-Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları
Bildiğiniz gibi tehlikeli iş kollarına ait pek çok meslekte mesleki
yeterlilik belgesi bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu belgeyi tanınan
sürelerde almayan kişilere ve işverenlere ceza uygulanıyor. Bu
kapsamda Oda olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan
TOBB MEYBEM A.Ş ile birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren
mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti veriyoruz.
Odamız tarafından teorik ve uygulama aşamalarını kapsayan sınavlar
düzenleniyor.
- İkinci el motorlu taşıt alım satım sektörüne yönelik olarak TOBB
MEYBEM ile 6 kez düzenlediğimiz sınavlar sonunda toplam 202 kişi
motorlu taşıt alım satım mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.
- TOBB MEYBEM ile 4 kez düzenlediğimiz sorumlu emlak danışmanı
seviye 5 ve emlak danışmanı seviye 4 sınavlarını sonunda başarılı olan
27 kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.
Mesleki yeterlilik belgesi sınavları talepler doğrultusunda devam
ediyor.
- Lobi Faaliyetleri
Göreve gelmeden önce kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kuracağımıza
söz vermiştik. Bu sözümüzü tutuyoruz.
Hem turizm özelinde, hem de diğer sektörler alanında bölgemizdeki
sosyal, ekonomik, kültürel sorunlara ilişkin konuları gündeme taşımak,
gönüllü çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve kamuoyu oluşturmak
üzere her ay düzenli olarak toplanan Turizm Konseyi ile Fethiye ve
Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu toplantılarının
sekretaryasını yürütüyoruz. Bu platformlara ev sahipliği yapıyoruz.
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Oda olarak, üyelerimizin sorunlarının yanı sıra bu platformlarda
gündeme gelen konuların çözümü için de gerekli görüşmeleri ve lobi
faaliyetleri yürütüyoruz.

- Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları
Oda olarak yöremize özgü ürünlerin markalaşarak ön plana
çıkartılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda bölgemize ait ürünlerle
ilgili coğrafi işaret çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.
Seydiler Kilimi ve Fethiye Tahini’ ve ‘Kaya İnciri’nin coğrafi işaret
tescili için çalışmalarımız sürüyor.
Bölgemiz yerel ürünler açısından oldukça geniş bir potansiyele sahiptir.
Odamız, 2018 yılında 2 adet Coğrafi işaret tescil başvuru dosyasını
konunun uzmanları ile işbirliği halinde hazırlayarak Marka ve Patent
Kurumu’na iletti. Bu yıl da Kaya İnciri için başvuruda bulunuyoruz.
-Tanıtım Filmleri
Turizm bölgelerimiz Göcek, Ölüdeniz ve Çalış için tanıtım filmleri
hazırlattık.
Bölgemiz turizm bölgesi olduğu kadar tarım bölgesi. Bölgemizin
potansiyelini yansıtacak şekilde, domates, mermer ve alabalık
sektörleri öncelikli olmak üzere tanıtım filmleri yaptırmak üzere
çalışmalarımızı başlattık.
-Yunanistan Vizesi Hizmeti
Odamızın mobil biyometri aracılığıyla Yunanistan’a Shengen vizesi
hizmeti 15 Haziran Cumartesi günü ilk başvurularla start aldı. Yoğun
ilginin olduğu bu hizmetimiz devam ediyor. Başvuruda bulunmak
isteyen üyelerimiz 16 Kasım Cumartesi günü için Odamızdan randevu
alabilir.
-Kurumsal Kimlik Çalışmaları
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Odamızın Kurumsal Kimlik çalışmaları çerçevesinde logomouzu
değiştirdik. Logomuzu kullanmaya başladık, logomuz web
sayfamızdan da indirilebiliyor.
Sayın konuklar;
Bölgemizdeki kıyı ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olan turizm
sektörünün can damarını denizlerimiz oluşturuyor.
Denizlerimizin ve koylarımızın temizliği sorunu ise sadece deniz
temizliğinden geçiyor. Denizleri kirleten irili, ufaklı birçok faktör
bulunuyor ama paydaş olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine
getirmeliyiz.
Fethiye’de deniz kirliliği konusunda kurum ve kuruluşlarca çeşitli
faaliyetlerin gösterilmesine karşın, bugüne kadar bu alanda kapsamlı
bir çalışma yapılmamıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmaların tüm
sorunları kapsayacak şekilde irdelenmesi için bir eylem planı
hazırlanması ve bu plan çerçevesinde sorunların nedenlerine inerek
bilimsel yollar kullanılarak çözümünün sağlanmasının uygun olacağına
inanıyoruz.
Koylardaki Yapılaşma Sorunu
Bölgemiz turizminde önemli yer tutan mavi yolculuk, tekne turları vb.
aktivitelerin uğrak yerleri olan bu koylarda meydana gelen kaçak ve
yanlış yapılaşma koylarımızın özelliklerini yitirmesine sebep oluyor,
doğaya da zarar veriyor.
Fethiye ve Göcek Koyları ile adalarında, restoran, kulübe, bağlama yeri,
iskele ve benzeri yapılaşmaların gün geçtikçe sayısının artmakta
olduğuna üzülerek tanık oluyoruz. Söz konusu kaçak yapılaşma
koylarımızın ve denizlerimizin doğallığını yok ettiği gibi, deniz
turizmini de oldukça olumsuz etkiliyor.
İmar barışı kanunu, aftan faydalanacak yapıların 31.12.2017 tarihinden
önce yapılması gerekliliği açık bir şekilde hükme bağlasa da Google
earth görüntüleri de bu yapıların özellikle 2019 turizm sezonu
öncesinde yapıldığını ortaya koyuyor.
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Bölgemizin Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında olup, korumaya
muhtaç hassas bölge niteliğinde olduğunu unutmamalıyız.
Bu kapsamda Fethiye ve Göcek koyları ile adalarında kaçak yapıların
yanı sıra, Fethiye İç Körfezi’nde bulunan buna benzer kaçak yapı ve
iskelelerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasının zaruridir.
Hızla çoğalan ve doğaya, çevreye ve turizme zarar veren anılan kaçak
yapılaşma, mevcutlara müdahale edilmediği sürece artarak devam
edecektir. FTSO olarak Bölgemiz ve ülkemiz için bu önemli konuyu
yakından takip ediyor ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere ilgili
makamlardan destek istiyoruz.
Yaz Sezonunda İnşaat Yasağı
Hepimizin birebir şahit olduğu gibi bölgemizin en önemli gelir
kaynaklarından olan ve hassas dengeler üzerine kurulu turizm sektörü
hem içsel hem de dışsal etkiler altında kalarak her türlü politik,
ekonomik, çevresel etkenlerden çok çabuk olumsuz olarak etkileniyor.
Turistik bölgelerimizde sürdürülen inşaat faaliyetleri ses, görüntü ve
çevre kirliliğine yol açmakta, hatta otel rezervasyonlarının iptaline
kadar ulaşan olumsuzluklar meydana getirmektedir.
Bu yüzden her yıl 15 Mayıs’ta uygulanmaya başlanılan inşaat
yasağının; 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi resmi tatillerimiz ile de birleşen
yaz sezonunun bölgemizde erken açılması dolayısıyla, 1 ay daha öne
çekilip 1 Nisan itibariyle başlatılmasının daha doğru olacağı ve
turizmi olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu yöndeki talibimizi
de Ankara’ya ilettik.
Değerli Üyelerimiz,
Saygıdeğer Konuklar,
Türkiye'nin ve dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden biri
olan Babadağ'a ilgi her geçen gün daha da artıyor. Babadağ’dan yamaç
paraşütü ile uçuşta geçen yılın rekoru bu yıl 10 ayda kırıldı.
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Babadağ Hava Oyunları ve Rekreasyon Merkezi'nin pistlerinden
tandem (ikili) ve single (tekli) olmak üzere bu yılın ilk 10 ayında 162
bin 818 uçuş gerçekleştirildi. 2018 yılında uçuş sayısı 162 bin 776 idi.
2019 yılı için hedefimiz 200 bin uçuş. Kış ayları olmasına rağmen
havaların da güzel olması nedeniyle uçuşlar devam ediyor. Yılsonuna 2
ay var. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.
Özellikle yaz ayları yerine kış aylarında Türkiye’yi tercih eden başta
Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimiz
bölgemizde turizmin 12 aya yayılmasında önemli rol oynuyor. Kasım
ayı olmasına rağmen havaların da etkisiyle yamaç paraşütü ile
Babadağ'dan Ölüdeniz'e uçmak isteyen turistleri bölgemizde
ağırlıyoruz.
Ölüdeniz Belcekız Plajı’nın İşletmesi
Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapanların inişlerini
gerçekleştirdiği yer olan Belcekız Plajı, doğal güzelliğinin yanı sıra,
yamaç paraşütü sporunun dünyadaki öncü iniş noktalarından biri.
Fakat Belcekız Plajı’nın işletmesi, Ölüdeniz’ in 12 ay boyunca turizme
katkı sağlayan yamaç paraşütü sporunun önemli bir iniş noktası olduğu
gerçeği göz ardı edilerek, klasik anlayıştaki turizm alışkanlığı olan
deniz-kum-güneş üçgeni eksenindeki anlayışla idare ettirilmektedir.
Yamaç paraşütü sporunun güvenle yapılması için kalkış pistleri her
geçen gün yenilenip, sporcuların ve diğer atlayış yapanların
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pistlerde düzenlemeler yapılırken,
iniş alanı olan Belcekız Plajı, sporcuların iniş alanı olduğu gerçeği
önemsenmeksizin işletilmekte, sporcuların ve atlayış yapanların
pistlere güvenle inmesi gerekliliği göz ardı edilmektedir. Zira iniş
alanlarındaki büfeler, çalılık alanlar yamaç paraşütü alanında dünyaca
üne sahip Babadağ’da uçuş güvenliğini ciddi derecede sekteye
uğratıyor ve bölgemizin imajını da zedeliyor.
Nitekim Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başta olmak
üzere son yıllarda yaşanan kazalar ve sayısı incelendiğinde inişlerde
yaşanan kazaların giderek arttığını üzülerek gözlemliyoruz. Bölge
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esnafı da Belcekızın işletilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur
ve şikayetçi.
Ölüdeniz ile ilgili yapılan tüm değerlendirmeler, Babadağ ve yamaç
paraşütü sporu ele alınmaksızın gündeme getirilemez.
Ölüdeniz Belcekız Plajı’nın işletmesi, bildiğiniz gibi Muğla'ya Hizmet
Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde kurulan MUÇEV
himayesinde.
Son yıllarda, plaj boyunca yer alan ticari işletmelerin çoğalması, hem
bölge halkı, hem yamaç paraşütü tutkunları, hem de ziyaretçiler
tarafından eleştiri konusu haline gelmiştir.
Bu noktada Belcekız Plajı’nın yamaç paraşütü iniş pistlerini de içinde
muhafaza etmesi temel gerekçesi ile kalkış alanlarını işleten, hiçbir
ticari kaygısı olmayan, kar amacı gütmeyen, bölgeyi bilen, bölgeye
direkt etki edebilecek ve önceliğini bölgenin turizm gelirlerini
arttırmaya, çevreyi korumaya ve güzelleştirmeye adamış Odamıza
verilmesini talep ediyoruz.
İşletmenin bize verilmesi bölgemiz turizmine, yamaç paraşütü sporuna
katma değer yaratacağı gibi plajdan elde edilen turizm gelirinin
tümünün, yine bu bölgenin doğal güzelliğinin korunmasına, altyapı
sistemlerinin geliştirilmesine ayrılması mümkün olacaktır.
Değerli Üyelerimiz,
Göreve geldikten sonra Meslek Komitelerimiz, Meclisimiz ve Yönetim
Kurulu üyelerimizle söz verdiğimiz gibi birlik beraberlik ruhunu
canlandırdık.
Bölgesel toplantılarımızla üyelerimizle birebir iletişime geçiyoruz.
Üyelerimizden gelen sorunların çözümü için ilgili karar mercileri ile
görüşmeler yapıyoruz ve lobi faaliyetleri yürütüyoruz.
Sorunların çözümü için bölgesel güçlerle birlikte hareket etmenin
önemine inanıyoruz. Bu amaçla ilk olarak Seydikemer bölgesel
toplantımızı yaptık, ardından Karaçulha bölgesel toplantımızı
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gerçekleştirdik. Her bölgemizin kendine has sorunları ve beklentileri
var.
Bu toplantımızın da Göcek’teki üyelerimizin beklentilerinin tespit
edilmesine ve çözüme kavuşturulmasına hizmet edeceğine inanıyorum.
Bu düşüncelerle toplantımızın verimli geçmesi dileklerimle katılımınız
için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
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