
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Değerli Başkanım,  

Makedonya Türk Ticaret Odası‘nın Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyeleri,   

 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyor, sizlerle online olarak da olsa bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Umarım küresel salgın en kısa zamanda sona erer ve yüz yüze de görüşme 

imkanımız olur. Sizleri Fethiyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.  

Öncelikle çağrımıza olumlu yanıt vererek kültürleri ortak iki Odanın bir araya 

gelmesine vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu arada yıllarca Fethiye’de 

yaşamış ve ticaret yapmış, hemşehrimiz olarak gördüğümüz Sayın Maksut 

Karayalçın’a, iki Oda arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olduğu için ayrıca 

teşekkür etmek istiyorum.  

Bugün ilk adımı atılan işbirliğinin her iki Oda için de verimli olmasını diliyorum.    

İki Odamızın da yönetim kurulu toplantısı esnasında bir araya gelmemiz her iki 

tarafın da bugün imzalanacak protokolle sağlanacak işbirliğine ne kadar önem ve 

değer verdiğinin göstergesi.  

Bu iki oda arasında imzalanacak işbirliği protokolünün amacı, iki Oda bünyesinde, 

Türkiye ile Makedonya arasında iletişimi güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve 

uygulayarak, bu işbirliğinin üyelerimize katkı sağlamasına aracılık etmek.  

Yapacağımız ortak toplantılar ve çalışma ziyaretlerinde birbirimizden edineceğimiz 

bilgi ve tecrübelerle üyelerimize yönelik hizmet standardımızın kalitesini artırmak, 

işbirliğimiz sayesinde daha kapsamlı, nitelikli, uluslararası projeler üretmek için yola 

çıktık.  

Osman ÇIRALI / Yönetim Kurulu Başkanı  
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Ticari ve ekonomik işbirliğin gelişmesiyle gerek Üsküp’te gerekse Fethiye ve 

Seydikemer’deki başta üyelerimiz için uygun yatırım ortamı sunmak ve böylece her 

iki bölgenin de kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz.  

Sanayi ve ticaretimizi geliştirirken bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de 

birlikte hareket etmek ve böylece diğer oda borsalara rol model olmayı hedefliyoruz.  

Ticari işbirliğinin yanında birbirine çok yakın olan kültürlerimiz arasında yöresel ve 

folklorik değerlerin tanınmasını da sağlayabilirsek Fethiye ile Üsküp arasında verimli 

ve etkin bir köprü kuracağımıza inanıyorum.  

Protokolümüzün ve sonrasındaki işbirliğimizin her iki Oda, toplum ve ülke için hayırlı 

olmasını temenni ediyor.  

Saygılarımla.   


