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Sayın Kaymakamımım,
Sayın Muğla Vergi Dairesi Başkanım,
Değerli Beledeyi Başkan Vekillerim
Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri,
Değerli Üyelerimiz,
Saygıdeğer Konuklar,
Fethiye ve Seydikemer’de faaliyet gösteren, gerek ödedikleri vergiler, sağladıkları istihdam ile
gerekse yaptıkları ihracatla bölgemiz ve ülke ekonomisine değer katan, üyelerimizi takdim etmek
amacıyla düzenlediğimiz ödül törenimize hoş geldiniz. Katılımlarınız için hepinize Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası adına teşekkür ederim.
Ödedikleri vergilerle, ülkemizi yurt dışı pazarlarda en iyi şekilde temsil ederek ekonomimize
kazandırdıkları dövizle bizleri yurt içinde ve yurtdışında gururlandıran üyelerimize, Odamız adına
şükranlarımı sunuyorum.
Birazdan resmi kurumlardan alınan verilere göre kurumlar ve gelir vergisi ile istihdam ve ihracat
alanlarında ilk üçe giren üyelerimize teşekkür plaketlerini sunacağız. İlk üçe giren üyelerimizle
birlikte üreten, ekonomiye katkı yapan, istihdam sağlayan, bölge halkına ve ülkemize hizmet
sunan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Sayın Konuklarımız
Değerli Üyelerimiz,
Fethiye ve Seydikemer turizm sektöründeki yeri, yarattığı istihdam ve ödediği vergilerle ülke
ekonomisine ciddi katkı sağlayan ilçeler arasında yer alıyor. Bugün Fethiyemiz ve
Seydikemerimiz turizm, mermer, tarım ve hayvancılık sektörlerinde dünyaca tanınan bir bölge ise
bu sizlerin eseridir.
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Bölge ekonomisinin sürdürülebilir olması olmasında girişimciliğin özendirilmesi esastır. Bu
amaçla Odamızın sürdürdüğü danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra Bölgemizde planlanan yeni
yatırımlar, projeler ve sektörel çalışmalar için rehber niteliğinde olacak şekilde hazırlanan
Odamızın 2018 yılı Sosyo Ekonomik Raporu’nun basımı tamamlandı.
Bölgemizin ekonomik ve sosyal haritasını ortaya koyacak Raporumuz bu hafta dağıtıma
başlanacak.
Bölgemize yatırım yapan ya da yapacak olan girişimcilerimize yol gösterici olması amacıyla
ilçelerimizin önemli verilerini tek tek kurumlardan isteyerek hazırladığımız sosyo-ekonomik
raporun verileri için 64 kurumla farklı yazışmalar yaptık. Öncelikle bu bilgi taleplerimize cevap
vererek raporumuza katkı sunan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına teşekkür
ediyorum.
Genel ekonomik tabloyu görmek ve yatırım planlaması açısından önem arz eden turizm,
bankacılık, sanayi gibi alanlarda ilçe düzeyinde verilerin açıklanmaması, ilçe bazında bilgilerin
kısıtlı kalmasına ve isabetli yorum yapılmasına engel olmaktadır.
Bunun yanı sıra ilçe ve il bazlı vergi gelirleri ve ilçemizde konaklayan turist sayısı istatistiklerinin
kamu yönetimince alınan karar gereği paylaşılmaması sebebiyle sektör için önemli olan verilere
raporda yer verilemedi. Bu nedenle bu alandaki veriler diğer kurumlardan alınan yüzeysel ve il
bazındaki verilerle kısıtlı kaldı.
Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere esas alınarak hazırlanan rapordaki bölge ihracat
istatistikleri; 2018 yılı sonu itibariyle Fethiye ve Seydikemer’den yapılan ihracat bir önceki
yıla oranla % 13 artış göstererek 30 milyon liraya yaklaştığını ortaya koyuyor.
Yine Turizm sektörü verileri ise 2018 yılında önceki 3 yıla göre bölgemize gelen turist
sayılarındaki düşüşün durduğu ve normal seviyelere ulaştığını gösteriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fethiye Belediyesi verilerine göre; toplam yatak kapasitesi 40 bin
civarında olan bölgemizi 2018 yılında 1.5 milyona yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etmiş.
-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. Alabalık tanıtım filmi çekimlerimiz tamamlandı. Montaj aşamasında.

- Lobi Faaliyetleri
FTSO olarak hem turizm, hem de diğer sektörlerde bölgemizde yaşanan sorunlara ilişkin konuları
gündeme taşımak ve kamuoyu oluşturmak üzere her ay düzenli olarak toplanan Turizm Konseyi
ile Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu toplantılarına ev sahipliği
yapıyoruz. Oda olarak, üyelerimizin sorunlarının yanı sıra bu platformlarda gündeme gelen
konuların çözümü için de gerekli görüşmeleri ve lobi faaliyetleri yürütüyoruz.
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- Coğrafi İşaret Tescili Çalışmaları
Bölgemiz yerel ürünler açısından oldukça geniş bir potansiyele sahip.
Oda olarak yöremize özgü ürünlerin markalaşarak ön plana çıkartılmasına önem veriyoruz.
Seydiler Kilimi ve Fethiye Tahini’ ve ‘Kaya İnciri’nin coğrafi işaret tescili için çalışmalarımız
sürüyor.
Sayın konuklar;
Bölgemizdeki kıyı ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörünün can damarını
denizlerimiz oluşturuyor.
Denizlerimizin ve koylarımızın temizliği çok önemli. Denizleri kirleten irili, ufaklı birçok faktör
bulunuyor ama paydaş olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.
Yine bölgemiz turizminde önemli yer tutan mavi yolculuk, tekne turlarının uğrak yerleri olan bu
koylarda meydana gelen kaçak ve yanlış yapılaşma koylarımızın özelliklerini yitirmesine sebep
oluyor.
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.
Saygıdeğer Konuklar,
Türkiye'nin hatta giderek dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ
rekor üstüne rekor kırıyor. Babadağ’dan yamaç paraşütü ile uçuşta geçen yılın rekoru bu yıl 10
ayda kırıldı.
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. Kış aylarında olmamıza rağmen güzel havanın da etkisiyle uçuşlar devam ediyor.
Yamaç paraşütü bölgemizde turizmin 12 aya yayılmasında önemli rol oynuyor.
Ölüdeniz Belcekız Plajı’nın İşletmesi
Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapanların inişlerini gerçekleştirdiği yer olan Belcekız
Plajı, yamaç paraşütü sporunun dünyadaki öncü iniş noktalarından biri. Fakat Belcekız Plajı’nın
işletmesi, bu gerçek göz ardı edilerek idare ediliyor.
Yamaç paraşütü sporunun güvenle yapılması için iniş alanı olan Belcekız Plajı, Babadağ ve yamaç
paraşütü sporu dikkate alınarak işletilmelidir.
Bu noktada Belcekız Plajı’nın yamaç
gerekçesi ile kalkış alanlarını işleten
bölgeyi bilen, bölgeye direkt etki
arttırmaya, çevreyi korumaya ve
ediyoruz.

paraşütü iniş pistlerini de içinde muhafaza etmesi temel
ve hiçbir ticari kaygısı olmayan, kar amacı gütmeyen,
edebilecek ve önceliğini bölgenin turizm gelirlerini
güzelleştirmeye adamış Odamıza verilmesini talep

Bu talebimizi bir kez de buradan dile getiriyorum. İşletmenin Odamıza verilmesiyle bölgemiz
turizmine, yamaç paraşütü sporuna katma değer yaratacağı gibi plajdan elde edilen turizm gelirinin
tümü bölgenin doğal güzelliğinin korunmasına, eğitim ve ayrılması mümkün olacaktır.
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Ödül törenimizin ve sosyo ekonomik raporumuzun bölgemiz ekonomisi için motive edici ve
hayırlı olmasını diliyorum.
Siz değerli konuklarımıza da katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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