
 

 
 

 

 

 

Sayın Kaymakamlarım, 

Sayın Belediye Başkanlarım, 

Kurum ve Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

 

AGRITECH 9’uncu Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri 

İhtisas Fuarı’na hoş geldiniz.  

 

Turizm bölgesi olarak bilinse de aynı zaman da tarım bölgesi olan Fethiye ve 

Seydikemer’de her yıl düzenlenen bu fuarla çiftçilerimiz, kendi ürünlerini 

tanıtırken aynı zamanda teknolojinin son ürünleriyle tanışma imkanı buluyor. 

Tarım fuarları, tarımdaki yeni gelişmeleri üreticilerle buluşturmanın yanı sıra 

sektörün sorunlarının da ele alındığı platformlardır. Antalya'dan sonra örtü altı 

domates üretiminde ikinci sırada bulunan Muğla, özelinde Fethiye ve 

Seydikemer’le üretimin yanı sıra ihracatta da önemli bir yere sahip.  

 

Yine hayvancılık da bölgemizde önemli bir geçim kaynağı. Seydikemer’e 

kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 

hayvancılık daha da gelişecektir. Yeni yatırımcılar bölgemize gelecektir.  

Odamızın da yer aldığı OSB çalışmaları Seydikemer Kaymakamlığı 

koordinasyonunda sürdürülüyor.  OSB mevzuatı gereği planlanan yerin %75’inin 

hazine arazisi olması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin 

eşlik ettiği çalışmaların da uygun yer saptandığı takdirde gerekli hazırlıklar ivedi 

olarak başlanacak.  

 

Diğer taraftan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bölgemize özgü 

ürünlere sahip çıkmak, bu ürünleri tescillemek için kolları sıvadık ve bu 

kapsamda coğrafi işaret ve markalaşma çalışmalarını başladık.  

Domates ile başlayan coğrafi işaret çalışmalarına Seydikemer Kilimi, Fethiye 

Tahini ve Kaya İnciri ile devam ediyoruz.  

Bir taraftan Fethiye domatesi için markalaşma çalışması yaptırırken diğer 

taraftan yine bölgemizde yetiştirilen alabalığını tanıtmak için de film 

çalışmalarına başladık. 

 

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı 
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Sektördeki yeniliklerin takip edilmesi kadar bölgemize özgü ürünlere katma 

değer sağlanması da önemli. Bu nedenle başlattığımız çalışmalara sizlerin de 

katkı vermesi büyük önem taşıyor. Coğrafi işaret konusunda sizlerden de bilgi 

ve belge anlamında desteklerinizi bekliyoruz.  

 

Fuarımızın amacına ulaşmasını ve katılım gösteren firmalarımız ile Seydikemer 

ve Fethiye’deki üreticilerimiz için verimli bir fuar olmasını diliyorum. 2019 yılı 

tüm üreticilerimiz için bereketli olsun.  

 

Saygılarımla.  

 


