
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dış ticaret, Odamızın, üyelerimizin dünya pazarına açılmaları için önem ve öncelik 

verdiği bir konu.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiye ve Seydikemer’in ihracat 

kapasitesinin artması için farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Bu kapsamda hâlihazırda ihracat yapan ya da yapmak isteyen üyelerimize yol 

göstermek, ışık tutmak amacıyla Oda olarak sık aralıklarla bilgilendirme toplantıları 

düzenliyoruz. 

Bunun yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşları üyelerimizle buluşturmak da hedeflerimiz 

arasında yer alıyor. Bugün de bu amaçla bir araya geldik.  

Bilgilendirme toplantımıza İzmir Ege İhracatçılar Birliği’nden katılım sağlayan Sayın 

Gizem AKSU, Şükrü ERCAN ve Doğuş TURĞUL’a teşekkür ederim. 

Yine toplantımıza teşrif eden;  

 

 Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya’ya,  

 Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı’ya, 

 Fethiye Gümrük Müdür Vekili İlyas Uzuner’e, 

 Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit’e ve 

 Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş’e  

 

katılımları için teşekkürlerimi sunarım.  

 

 

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  
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Değerli Katılımcılar;  

Gelişmiş ekonomilerin en önemli göstergelerinden biri dış ticaret rakamlarıdır. 

Bölgemizde tarımsal ürünler, gıda ürünleri, maden ürünleri başta olmak üzere farklı 

gruplardan pek çok ürün dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor. 

2019 yılında Muğla’dan toplam 550 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 39 

milyon 889 doları Fethiye’den, 6 milyon 960 bin doları ise Seydikemer’den yapılan 

ihracat.   

Bu rakamların artması, ihracat yapan işletmelerimizin çoğalması amacıyla FTSO 

olarak 2019 yılında GEKA’ya iki proje sunduk ve iki projemiz de hibe almaya hak 

kazandı.  

Bu kapsamda 5 günlük ‘Hedef Dış Ticaret’ eğitiminin yanı sıra ‘Fethiye Dış Ticaret ile 

Büyüyor’ eğitim ve danışmanlık hizmetini üyelerimize sunduk.  

Yine Avrupa İşletmeler Ağı çerçevesinde ‘AB Pazarına Yönelik Dış Ticaret Eğitimi’ 

gerçekleştirdik.  

Ayrıca TOBB ve Avrupa Odalar Birliği’nin Türkiye-AB İşbirliği Diyaloğu Projesi 

kapsamında farklı sektörlerden üye firmamız ile ‘Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum 

Çalışması’nı yürüttük. 

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin başta üyelerimiz olmak üzere bölgemizdeki 

firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olması, ihracat destekleri 

konusunda farkındalık oluşturması, pazara yeni girecek firmaların dış ticaret 

konusunda bilgi sahibi olması ana hedefimiz.  

Toplantımızın firmalarımıza katkılar sağlamasını, ihracatta yaşanan sorunların ve 

çözüm önerilerinin sektöre faydalı olmasını diliyorum.  

 

Saygılarımla, 


