
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ TİCARET SEMİNERİ 

 

Değerli Eximbank uzmanları, 

Akdeniz İhracatçılar Birliği uzmanları 

İhracat Genel Müdürlüğü uzmanları, 

Saygıdeğer üyeler ve 

Kıymetli basın mensupları, 

 

Bildiğiniz üzere Fethiye, ülkemizin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Aynı 

zamanda Fethiye, önemli yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Fethiye’nin 

potansiyellerinin değerlendirilmesi için bu semineri düzenleyen İhracat Genel Müdürlüğü, 

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Türk Eximbank'a şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz 

adına teşekkür ederim. 

 

Kıymetli misafirler ve üyeler, hükümetimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını 

kutlayacağımız 2023 yılı ihracat hedefimizi 500 milyar dolar olarak belirledi. Bu hedefi göz 

önünde bulundurduğumuzda, ülkemizin özellikle de bölgemizin üretim, yatırım ve ihracat 

alanında hızlı bir değişime ihtiyacı var. 

 

İlçemizin yaş sebze ve meyve'de toplamda 660 bin tonluk üretim kapasitesi bulunmaktadır. 

Bu üretimin 130 bin tonunu ihraç ediyoruz. 

 

Göreve geldiğimizden beri Fethiye ticaret ve sanayi odası olarak üyelerimizin ihracat 

potansiyellerini arttırmaları, rakipleriyle rekabet edebilmeleri ve yeni pazarlara girebilmeleri 

için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. 

 

Odamız, hal Birliği’nin kurulması çalışmalarında aktif rol aldı. Her yıl üyelerimize dış ticaret 

alanında eğitim faaliyetleri düzenleyerek kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkıda 

bulunduk. 

 

Akif ARICAN-Yönetim Kurulu Başkanı 

11.11.2014-Dış Ticaret Semineri Konuşması 



İlçemize en yakın dış pazar konumundaki yunan adalarına ihracat yapabilmeleri için yunan ve 

Türk makamları nezdinde girişimlerde bulunduk. Rodos'ta 2 kez Türk ihracat ürünleri fuarı 

düzenledik. 

 

Ancak Yunanistan ve 12 adaların milliyetçi ve koruyucu politikaları nedeniyle ihracatta 

engelleri aşmak mümkün olmadı. 

 

Üyelerimizin yeni pazarlara girebilmesi için 2011 yılı itibari ile Çin, Hong Kong, Hindistan, 

Azerbaycan ve en son olarak Rusya’ya yurt dışı iş gezileri düzenledik. Fethiye ticaret ve 

sanayi odası olarak Rusya’da düzenlenen uluslar arası nitelikteki Moskova Gıda Fuarı’na ilk 

defa bu yıl katıldık.  

 

Oda olarak bir stant açtık. Bu stantta Fethiye’de üretilen tarım ürünlerini tanıttık. 

Değerli üyelerimiz, Moskova Gıda Fuarı’nda gördük ki bizim tarımsal ürünlerimiz kalite, 

fiyat ve üretim miktarı açısında Rusya pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerine 

sahiptir. 

 

Rusya pazarına ihracatı artırmanın yolu bir araya gelmek ve güçlerimizi birleştirmekten 

geçmektedir. Bu seminerde göreceğiniz üzere, bir araya gelme faaliyetlerini devlet de 

desteklemektedir. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken küçük olsun benim olsun zihniyetini 

bırakıp, bir araya gelerek “büyük olsun hepimizin olsun” anlayışını hâkim kılmanın 

gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Fethiye ticaret ve sanayi odası olarak böyle bir işbirliğinin 

her zaman yanında olacağımızı belirterek, bu seminerin üyelerimiz için faydalı olmasını 

temenni ederim. 

 

Teşekkürler 

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 


