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MARMARİS

Marmaris Ticaret odası olarak ilçemizin 
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 
her türlü tanıtım çalışmalarında 
bulunmaya gayret ediyoruz. 

MTO’da yeni dönem ilk 
meclis toplantısı yapıldı

Odamızın yeni dönemindeki ilk Meclis Toplantısı, MTO Meclis 
Başkanı Ahmet Ali KANSU Başkanlığı'nda yapıldı. 

Meclis Üyelerinin katıldığı 
toplantının açılışında konuşan 
Meclis Başkanı A.Ali KANSU 
dört yıl boyunca görev 
yapacak olan 35 kişilik 
Meclisimizin önümüzdeki 
dönemde birlik ve beraberlik 
içerisinde yeni başarılara imza 
atacağına inandığını söyledi. 

 TOBB’un 69’uncu 
Genel Kurulu’nda M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
TOBB Başkanlığına 
yeniden seçildi. TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi'ndeki 
69. Genel Kurul'da, 
Hisarcıklıoğlu, 
toplam 1734 
delegenin imzasıyla 
aday gösterildi. 
Tek aday olarak 
seçimlere giren 
Hisarcıklıoğlu, 
geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

Muğla’ya emek veren 
kadınlarla ilgili bilgilerin 
kategorize edilerek kent 
tarihine, bugünkü ve 
gelecek kuşaklara belge 
oluşturması ve  katkıda 
bulunan kadınlara 
saygı görevinin yerine 
getirilmesi amaçlanıyor.

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB 
Başkanlığına seçildi

Muğla Kagik Marmaris’de 
“100 Yılda 100 Kadın” Projesi

THY  Skylife dergisi için 
Marmaris’in tanıtımı yapıldı.

Marmaris Müzesinin 
restorasyonu tamamlandı

3. Dönem 3. Muğla bölgesi 
odalar toplantısı gerçekleşti

Kaymakam Saral, MTO 
yönetimini ziyaret etti

Oda Başkanları halkımız 
ile beraber
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Değerli Üyelerimiz sizlere şahsım ve 
Marmaris Ticaret Odası yönetimi olarak 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Öncelikle Marmaris Ticaret Odasının 
ülke bazında daha iyi tanınabilmesi 
için gerek duyduğu kalite belgelerini 
tamamlamada sona gelindiğini 
bildirmekten gurur duyuyorum.
Bu akreditasyon süreci sonunda dış 
ülkelerle olabilecek ilişkilerimizde de  
daha kabul edilir hale gelmiş olacağız.
Amacımız Odamızın tüm personeli 
,yönetimi ve üyelerinin söz sahibi olduğu 
ve fikirlerinin yansıtıldığı 4 yıllık iş 
planı hazırlayarak hizmet kalitemizi 
ve güvencemizi yükseltmektir.Böylece 

yapmış olduğumuz oda hizmetleri giderek 
Avrupa odalarıyla eşdeğerde olacaktır.
Ayrıca bu dönemde Marmaris’te her 
türlü zor şartlara rağmen iş hayatına 
atılıp başarılı olmak isteyen genç 
girişimcilerimizi,kadın girişimcilerimizi 
daha fazla destekleyeceğiz,Marmaris 
geleceğini olumlu etkileyebilecek 
proje fikirlerine sıcak bakacağız. 
Umarız Cumhuriyetimizin 100.yılında 
Marmaris’imizi ekonomik yönden çok 
daha başarılı düzeylere getirmiş olacağız 
ve Marmaris yaşayanını, Marmaris 
işletmelerini daha mutlu yapacağız.

Şu an itibarıyla Marmaris’imizin 
ekonomik göstergeleri tatsızdır, 
turizmde henüz çözemediğimiz sorunlar 
vardır. Bu sorunları herkes yüksek 
sesle sıralamasına rağmen çözümleri 
konusunda biraraya gelinememektedir. 
Aşırı ruhsatlandırma yanında birde 
ruhsatsız işyerleri haksız rekabeti 
getirmekte, haksız rekabet ise 
kayıt dışılığını doğurmaktadır.
 
2014 yılı önemli bir yıldır, 
umudumuz gelecek yıl Marmaris 
köklü iyileştirmeleri başlatır.
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Haberler...

MTO’da yeni dönem ilk 
meclis toplantısı yapıldı

Meclis Üyelerine akreditasyon  
süreci hakkında bilgilendirme

Marmaris Lions Kulübü 
yeni yönetimi Başkan 
M.Baysal’ı ziyaret etti

Odamızın yeni dönemindeki 
ilk Meclis Toplantısı, MTO 
Meclis Başkanı Ahmet Ali 
KANSU Başkanlığı'nda yapıldı. 

Meclis Üyelerinin katıldığı 
toplantının açılışında konuşan 
Meclis Başkanı A.Ali KANSU 
dört yıl boyunca görev yapacak 
olan 35 kişilik Meclisimizin 
önümüzdeki dönemde birlik 
ve beraberlik içerisinde yeni 
başarılara imza atacağına 
inandığını söyledi. Bizleri 
bu görevlere layık gören 
ve seçen tüm üyelerimize 
bizlere gösterdikleri güvene 
teşekkür ediyoruz. 
Üyelerimiz önümüzdeki 
dönem için mesleki, sektörel 
ve toplumsal konularda ki 
sorunlara çözümler üretme, 
gelişmeye destek sağlama 
konularında hizmet etmeye 
bizleri sorumlu kıldılar. 
Üzerimize yüklenen bu 

sorumluluğa uygun icraatlar 
ve hizmetler içerisinde olacağız. 
Meclisimizden çıkacak sonuçlar 
Marmaris Ticaret odasına 
ve Marmaris’e  için hayırlı 
olsun ” şeklinde konuştu. 

29 Ağustos 2013 Perşembe 
günü saat 15:00 de Sayın 
Ali KANSU başkanlığında 
3. MTO Meclis toplantısı 
gerçekleşmiştir.

Gündem maddelerinin 
sonra TOBB ETU SEM 
eğitmenlerinden Akreditasyon 
Uzmanı Prof. Dr. Fuat ÖNDER 
tarafından odamızda 2012 
Kasım ayından bu yana 
sürdürülen Akreditasyon 
çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. 
Kalite belgesi olan TS EN 
ISO 9001:2008’i 30 Nisan 
2013 tarihinde alan Odamız, 
Akreditasyon Gereklerinden 

olan personel eğitimleri, 
iç ve dış paydaş analizleri, 
çalıştaylar ve Stratejik Plan 
revizyon çalışmalarına hız 
kesmeden devam etmiştir. 
Danışmanımız Prof. Dr. 
Önder tarafından, Meclisimize 
Stratejik Plan Eğitimi 
verildikten sonra, iç paydaş 
çalıştayı gerçekleştirilmiş 
ve görüşleri alınmıştır. 

Amacımız, odamızın tüm 
personeli, yönetimi ve 
üyelerinin söz sahibi olduğu 
ve fikirlerinin yansıtıldığı 4 
yıllık iş planı hazırlayarak 
hizmet kalitemizi ve 
güvencemizi yükseltmektir.

Kısa zaman önce değişen Marmaris 
Lions Kulübü yeni Yönetimi 
Mehmet Baysal ve Yönetim kurulu 
üyelerini makamında ziyaret etti. 
Yeni seçilen Başkan Gökhan 
Yıldırım Lions Kulübü Yeni 
Yönetimini tanıtıp, yapacakları 

projeler hakkında bilgi verdiler.
Yıldırım; kulübümüz yeni 
yönetimi ilk olarak Basın 
Bayramı dolayısıyla sivil toplum 
kuruluşlarıyla beraber basınımıza 

bir iftar düzenleyeceğiz. Kan 
ve organ bağışı kampanyamız 
devam ediyor. Yine her yıl olduğu 
gibi tavla turnuvamızı yapacağız 
diyerek, bu tür etkinliklerin 
artarak devam edeceğini söyledi.
Baysal’da; “Marmaris Lions 

Kulübünün yeni yönetimine hayırlı 
olsun diyerek, , kulübün yapacağı 
çalışmalarda bizde elimizden gelen 
yardımı yapmaya hazırız” dedi.

Marmaris Kültür ve Turizm Müdürü 
Yakup Baykan ziyareti

Marmaris Kültür ve Turizm 
Müdürü Yakup Baykan odamıza 
iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaret 
esnasında Yönetim Kurulu Bşk 
Yrd. Serhan Dinçer ve yönetim 
kurulu üyeleri bulundu. Karşılıklı 

olarak görüş alışverişinde 
bulundular ve Marmaris 
turizminin canlandırılması 
amacı ile alınması gereken 
önlemler hakkında görüştüler.
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Haberler

Yeni Meclis ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin ziyaretleri

Marmaris Ticaret Odası Meclis  
Başkanı Ahmet Ali Kansu, 
Yön.Kur. Bşk Mehmet Baysal 
ve Meclis - Yön.Kur.Üyeleri ; 
Marmaris Kaymakamı Ali Galip 

Saral, Liman Başkanı Burak 
Okçu, İlçe Tarım Müdürü Nazif 
Çiftçi  ve İlçe turizm müdürü 
Yakup Baykan’ı makamlarında  

ziyaretlerinde bulundu. 
Başkan Kansu ve Baysal, 
ziyaretler esnasında Marmaris 
Ticaret Odası yeni yönetimini 
tanıştırdı ve Marmaris’in 

ekonomik, sosyal ve turizm 
alanında ortaklaşa gerçekleş-
tirilebilecek projeler ve 
Marmaris’in sıkıntılarına çözüm 
oluşturabilecek faaliyetler 

hakkında görüşüldü.
Sayın kurum müdürlerimiz 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, kurumlar arası 

dayanışmanın önemine vurgu 
yaptı. Marmaris için hep 
beraber elimizden gelen tüm 
gayreti göstereceğiz" dedi.

Muğla KAGİK Marmaris’de 
“100 Yılda 100 Kadın” 

projesini tanıttı 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler Kurulu 
“100 Yılda 100 Kadın” projesi 
kapsamında Marmaris Ticaret 
Odası’nda bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.
 Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi ve Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu işbirliğiyle hazırlanan 
projenin bilgilendirme 
toplantısına MTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı  Sultan 
Yılmaz, Marmaris KAGİK 
Başkanı Şadan Önen ve  KAGİK 
üyeleri Mehtap Şeniz Tölek 
ve Ayten Arslan katıldı. 
 
KAGİK Başkanı Sultan 
Yılmaz toplantıda proje ile 
ilgili Marmaris basınını 
bilgilendirerek “ Bu proje ile 
Muğla ve ilçelerinde 1913-
2013 yıllarını kapsayan 100 
yıllık süreçte Muğla bölgesine 
emek veren, Muğla’nın veya 
ilçelerinin adını duyuran 
kadınlara ait silinmiş izlerin ya 
da gizlenmiş konuların bugüne 
taşınmasını, Muğla’ya emek 
veren kadınlarla ilgili bilgilerin 
kategorize edilerek kent 
tarihine, bugünkü ve gelecek 
kuşaklara belge oluşturması 
ve  katkıda bulunan kadınlara 
saygı görevinin yerine 
getirilmesi amaçlanıyor” dedi.
 
MTO Yönetim Kurulu Baysal; 
böyle bir projeye imza 
attıkları için Muğla TSO 
Kadın Girişimciler Kurulu’na 
teşekkür ederek kendilerine 
gereken tüm destekleri 
vereceklerini ifade etti. 
Marmaris KAGİK Başkanı 
Şadan Öner; Marmaris 
kadın girişimcileri olarak 
bir komite oluşturacağız ve 
Marmaris’de öncü olmuş 
kadınları seçerek kendileri 
ile bağlantıya geçeceklerini 
ifade etti. Ayrıca 1 Temmuz 
- 31 Ekim 2013 tarihleri 
arasında koşulları sağlayan 
adaylar şahsen, posta yoluyla 
ya da internet ortamından 
başvuruda bulunabilirler dedi.
Muğla Sanayi ve Ticaret 

odası web sayfasından (www.
mutso.org.tr) ve Marmaris 
Ticaret odasından detaylı 
bilgi alabilirsiniz.
"100 Yılda 100 Kadın" 
projesinde adaylarda 
aranan kriterler :
a-Muğla'ya mesleki rolleri 
gereği hizmet veren ilk kadınlar
b-Kamu ve özel kuruluşların 
ilk kadın yöneticileri
c-Muğla Halkı için bazı 
hizmetlerin gerçekleşmesine 
ön ayak olmuş kadınlar
d-Seçilmiş kadınlar
e- Hayırsever olarak adını 
duyurmuş kadınlar
f- Hizmet sektöründe 
ilk kadınlar
g-Sanat, kültür ve spor 
alanında Muğla'nın adını 
duyurmuş kadınlar
h- Bilim alanında Muğla'nın 
adını duyurmuş kadınlar
ı- Kurtuluş mücadelesine 
katılmış kadınlar,
i- Ve projenin amacına 
uygun olabileceği düşünülen 
diğer kadınlar
aday olarak gösterilebilirler.

Başvuru Tarihleri : 1 Temmuz 
2013 – 31 Ekim 2013
Başvuru Adresi : Muğla 
Sanayi ve Ticaret Odası
Muslihittin Mh. Şehit Yrb. 
Alim Yılmaz Cad. No : Muğla
Telefon : 0252 214 11 22
E-mail : 
seherakgun@hotmail.com
Detaylı bilgi :  
www.mutso.org.tr
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Marmaris’te hizmet üreten sivil toplum 
kuruluşlarının başında gelen odaların 
başkanları Salı günleri düzenlenen 
kahvaltılı toplantılarına devam ediyor. 

Çeşme Meydanı, Sanayi, Armutalan, 
Beldibi ve köylerdeki  toplantı ve ziyaretler 
Marmaris Ticaret Odası başkanı Mehmet 
Baysal , Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Marmaris 
Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan 
Mengi, Marmaris Şöförler Odası Başkanı 

İbrahim Tarım ve Marmaris Esnaf Kredi 
Kooperatifi Başkanı Mehmet Şencan’ın 
katılımları ile devam etmektedir.

Birlik ve beraberlik mesajı veren 
başkanlar, bundan böyle her hafta bir 

araya gelerek esnafın sorunlarını masaya 
yatıracaklarını belirttiler. Esnafımızla, 
halkımızla iç içe olmak onların duygu ve 
düşüncelerini almak, esnafın sorunlarını 
yerinde tespit etmek, yetkililere sorunları 
götürerek çözümler üretebilmek 
amaçlarımız arasındadır;  dediler.

Haberler...

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanlığına seçildi
 TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanlığına 
yeniden seçildi. TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi'ndeki 69. Genel 
Kurul'da, Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 
delegenin imzasıyla aday gösterildi. Tek 
aday olarak seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, 
geçerli oyların tamamını alarak 4 
yıl süreyle TOBB Başkanı oldu. 
Odamızı temsilen Meclis Başkanımız A. Ali 
Kansu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, TOBB genel kurul delegeleri; 
Bülent Horoz, Zafer Öznur, Ali Murat Akın, 
Osman Akdemir ve Halil Karademir ve genel 
sekreterimiz Taşkın Baykara katıldılar.

TOBB YENI YöNETIM KURULU

M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki yeni 
TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden 
oluştu: İbrahim Çağlar (İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı), Harun Karacan (Eskişehir 
Ticaret Odası Başkanı), Necdet Özer (Denizli 
Ticaret Odası Başkanı), Ender Yorgancılar 
(Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı), Memiş 
Kütükçü (Konya Sanayi Odası Başkanı), 
Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı), İbrahim Burkay 

(Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), 
Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay 
(Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), 
Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası 
Başkanı), Çamur Ali Kopuz (İstanbul 
Ticaret Borsası Başkanı), Şahin Bilgiç 
(Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı), 
Ebubekir Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası 
Başkanı), Halim Mete (İstanbul Deniz 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı).

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür 
konuşmasında, uzun süredir devam 
eden bir seçim maratonunun içinden 
geçtiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle 
bugün camiamızın seçim döneminin 
son aşamasını tamamlıyoruz. Ben sizin 
başkanınız olmaktan ve hep birlikte 
omuz omuza çalışmaktan büyük 
bir onur ve grur duydum" dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak 
talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday 
gösterildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
bir işi yaparken delegelerin gücünü hep 
hissettiğini söyledi. Bu nedenle seslerinin 
gür çıktığını ve bir başarı hikayesi 

yazdıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
"Sizlerin desteği, benim en mutlu dayanağım 
oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu büyük 
sevgisini kazanabildiysem ne mutlu 
bana. Bu herkese nasip olmaz. Benim 
en büyük şansım böyle büyük bir aileye 
sahip olmak. Sizlerden aldığım destek 
ve cesaretle buradayım" diye konuştu.

Yönetim Kurulu başta olmak üzere, 
birlik organlarında görev almak için 
çok sayıda başvuru yapıldığını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu 
kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. 
Her biri bu görevleri en iyi şekilde yürütür 
ama ne yazık ki görev sayısı belli. Bu nedenle 
organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla 
ilgili teamül yoklamaları yaptık, istişare 
anlayışını burada da uyguladık. En 
adil sonuca ulaşmaya gayret ettik." 

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa 
başkanının hepsinin yönetim kurulunda 
yer alabilecek düzeyde olduklarına işaret 
ederek, esas olanın birlik ve beraberlik içinde 
hareket etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Oda Başkanları halkımız ile beraber
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Haberler...

THY  Skylife dergisi için Marmaris’in tanıtımı yapıldı.
“YAZ BİTMEDEN MARMARİS”

Marmaris Ticaret odası olarak ilçemizin 
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 
her türlü tanıtım çalışmalarında 

bulunmaya gayret ediyoruz. 
Bu amaç doğrultusunda yurt içinden ve 
yurt dışından gelen turistlerimize daha iyi 
bir tanıtım yapmak için Türk Hava Yolları 
uçak içi yayını olan Skylife dergisinde 
Marmaris’e yer verilmesini istedik. SkyLife 
Gezi Editörü Melih Uslu ve fotoğrafçısı 
Erkan Tabakoğlu’nda katkılarıyla Marmaris 
ve civarında tanıtım çalışmaları yapılmış 
olup 2013 Ekim ayında çeşitli ülkelerde 
Skylife dergisinde yer alacaktır.  
Skylife ın dosya konuları seyahatten kültür 

sanata spordan teknolojiye dek farklı ilgi 
alanlarına dair kapsamlı analizlere ve 
özel haberlere yer vererek aylık 250.000 

adet tirajı ve ortalama 
3.000.000 yolcusuna direkt 
erişimiyle göz önünde 
olmaya devam ediyor. 
Yolculukları daha keyifli 
hale getirmeyi amaçlayan 
Skylife içeriği ve tasarımıyla 
fark yaratan bir çizgiye 
sahip olup;  bir rehber 
havasında okurları 
bilgilendirmeyi amaçlıyor.
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Haberler...

Kaymakam Saral, MTO yönetimini ziyaret etti

Kuyumcular Meslek Komitesi bilgilendirme toplantısı

Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral, 
Marmaris Ticaret Odası’nı ziyaret eti.
Marmaris Ticaret Odası meclis başkanı 
Ali Kansu ve yönetim kurulu başkanı 
Mehmet Baysal’ın yanı sıra, meclis üyeleri 
Serhan Dincer, Mutlu Ayhan, Fatih 
Kaplan, Mahmut Akyazıcı ve Mustafa 
Kodaman’ın hazır bulunduğu ziyarette 
Marmaris’in güncel konuları görüşüldü.
MTO Başkanı Mehmet Baysal ziyaretten 
duyduğu mutluluğu dile getirirken, 
Marmaris’in sorunlarının çözülmesinde 
kurumların işbirliğinin önemine dikkat 
çekerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde 
hareket ettiğimiz sürece Marmaris’in 
çözülemeyecek sorunu yoktur” dedi.

7. meslek grubu üyesi kuyumcular için 
7 Eylül Cumartesi günü odamız Jale 
Bayındır toplantı salonunda odamız ve 
HRD (Hoge Raad voor Diamant) Yüksek 
Elmas konseyi işbirliğiyle gerçekleşecek 
olan eğitimler hakkında  bilgilendirme 

ve ön kayıt toplantısı düzenlendi.
Yönetim kurulu üyesi Ahmet Malik 
Yavuz’un organize ettiği eğitimde 
kuyumcu üyelerimiz için HRD Antwerp 
firması tarafından Dünya ve Türkiye’nin 

en prestijli kuyumcu firmalarının almış 
olduğu temel pırlanta eğitimi, sertifikalı 
pırlanta eksperliği, mücevher satış eğitimi 
planlandı. Yüksek kalitenin bir sonucu 
olan mücevher raporları son tüketicilerin 
güveninin sağlanması ve geliştirilmesinin 

önemi vurgulanarak, kalite ve verimliliğin 
artırılması için yapılacak eğitimlerin 
katkısı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantı öncesi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Baysal üyelerimize 

hoş geldin konuşması yaparak odamız 
çalışmaları ve yapacağımız eğitimler 
hakkında bilgilendirme yaptı.
Kısaca HRD ANTWERP;
HRD Antwerp’te , bilgi araştırması sadece 
Elmaslar ve Değerli Taşlar laboratuarlarıyla 

sınırlı değildir. Eğitimde 25 yılı aşkın 
deneyimiyle HRD Antwerp’in departmanı 
Belçika’da ve tüm dünyada elmas ve gemoloji 
kursları organize etmekte ustalaşmış, dünya 
çapında 10.000 den fazla mezun vermiştir.
HRD Antwerp – Eğitimin özellikleri ;
• Maksimum kişisel rehberlik 
( her kursa en fazla 10 öğrenci)
• Her öğrenciye 1 mikroskop 
(ideal laboratuar ortamı)
• Her kursa 120 ye kadar 
farklı taş (pratik eğitim önceliği)
• Kurslar tüm dünyada ve 
birçok dilde verilmektedir. İngilizce, 
Çince, Türkçe, Fransızca, Felemenkçe, 
İspanyolca ve İtalyanca.
HRD Antwerp Eğitimi mezunları 
ayrılmıyorlar. Yıl boyu katılımı yüksek 
etkinlikler yürüten ve üyelerine oldukça 
geniş ve etkili uluslar arası network 
hizmeti veren HRD Antwerp Mezunlar 
Klübüne katılmaya davetliler.
Yapılacak eğitimler için son başvuru 
tarihi 12 Ekim 2013 olup katılım kayıt 
formları ve katılım şartları için odamıza 
başvurulması gerekmektedir.
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Baysal’dan Milli Eğitim ve okul ziyaretleri

Yeni  bir eğitim- öğretim yılına başlamamız 
nedeni ile bugün MTO Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Baysal, Bşk 
yardımcıları Serhan Dinçer ve Hakan 
Öner; İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha 
Aldoğan’ı makamında ziyaret etti.
Mehmet Baysal; “hayallerimizi 
gerçekleştireceğimiz, verimli çalışmalarımızı 
hep birlikte taçlandıracağımız ve yeni 

başarılara imza atacağımız 2013-2014 
eğitim-öğretim yılının sizlere, kıymetli 
öğrencilerimize, değerli velilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ayrıca 
Marmaris Ticaret Odası her yıl olduğu gibi 
bu yılda ihtiyacı olan okul öğrencilerine 
yardım yapmaya devam ettiğimizi 
ve 1.050 öğrenciye kırtasiye yardımı 
yaptığımızı, bundan sonra da eğitim 
camiasını, öğrencilerimizi desteklemeye 
uğraşacağız. Çünkü biz geleceğimiz 

için gelecek neslimizin eğitimli olması 
gerektiğine inanıyoruz diye belirtti.
Aldoğan, " Sizlerle ortak paydamız her 
zaman çocuklarımızın geleceği için 
çalışmamız oldu. MTO'yu her zaman 

yanımızda buluyoruz. Sizlerden aldığımız 
bu destek hem bizleri güçlendiriyor. Hem 
de sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Her türlü 
sıkıntımızda her zaman size ulaşabildiğimiz 
bir başkanımızsınız. Kısacası MTO'dan 

tam destek alıyoruz. O nedenle hem 
şahsım hem de camiamız adına sizlere 
şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Baysal eğitimle ilgili çalışmaları hakkında 
açıklamalarının devamında, her salı 
oda başkanlarıyla gerçekleştirdikleri 
toplantıların çok verimli geçtiğini 
belirterek, "Marmaris'e çok amaçlı bir 
kültür salonu projesi düşündüklerini 
belirtti. Beş oda başkanımızla birlikte 
projemizi gerçekleştirmek için Marmaris 

Kamuoyunun önünde söz verdik. dedi

Aldoğan; " Hayata geçirmek istediğimiz bir 
başka projemizde var. Hepimizin bildiği 
gibi ilköğretim öğrencilerimiz ortaokula 
taşınıyor. Köylerden Marmaris'e gelen 6 bin 
606 öğrencimiz var. Bunların taşınmasını 
devletimiz karşılıyor. Fakat okullarımızın 
yapılışında daha önceden böyle bir 
planlama olmadığı için çocuklarımızın 
sağlıklı bir ortamda yemek yiyebilecekleri 
bir alan yok.Bizim en çok arzu ettiğimiz 
konulardan biride bu çocuklarımızın 
ortak bir alanda buluşup ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği estetik görsel bir ortam 
yaratılmasını istiyoruz. Onun için ben 
bir dosya hazırlıyorum. Bunu bütün 
sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmak 
istiyorum. Böyle bir şeyi yapabilirsek eğitim 
camiası adına çok mutlu olacağız" dedi.

Mehmet Baysal'da projenin birisini 
üstlenerek şöyle konuştu. " Ben Mehmet 
Baysal olarak kendim bir tanesini 
üstlenirim. Biz gençlerimiz için çalışıyoruz. 
Bugünden sonra yapacağımız bütün 
yatırımlar çocuklarımız için Marmaris'in 

gelişimi için, onlar mutlu olsun bize 
yeter. Bu konuda şüpheniz olmasın. 

Ziyaretten sonra MTO Yönetim Kurulu 
Başkanı M.Baysal ve üyeleri İlçemizde 

yeni açılan özel okulları,  ilk ve orta 
dereceli okulları ziyaret ederek yeni 
eğitim dönemimizin hayırlı olmasını diledi 
ve ihtiyarcı olan okul öğrencilerimize 
kırtasiye yardımları bırakıldı.

Haberler...
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Marmaris’i  daha iyi şartlarda görmek istediğimiz için SPOT analizlerimize 
devam ediyoruz.
80.000 nüfuslu kasabamızda;  işlevsel analizlerle  emsal diyarlarla 
karşılaştırıldığında olsa olsa 100 büyük ölçekli, 500 orta ölçekli firma ;  500 
bilemediniz 1000 işadamı ve alt çalışanları  olması gerekirken bir bakıyorsunuz 
Ticaret Odasına kayıtlı 3500 firma bir o kadar da Esnaf Sanatkar …Yani her 10 
kişiden biri patron. İşçi arıyorsunuz işinde uzman arıyorsunuz yok, tabi bir de  
arada bir işadamı olup arada daralma yaşayıp bir bond çantalı bir naylon torbalı 
görünenler var…
      Turizm ve ticaret kültür eksikliğimizi gayrimenkul mirasçılığımız 
dolduramazken ve sürekli kayıplar verirken;  artık yeter, disiplinli verimli, 
işinde uzman yapılar oluşturmalıyız, işbirliği yapmalıyız hala diyemiyoruz 
aksine açlık sınırına asla gelmeyiz, iki balık tutar geçiniriz diyebiliyoruz işte bu 
‘felsefi rahatlık’  dip noktalardan gelecek uyanışa  engel oluyor.
      Marmaris’te sektörel sır ve başarının anahtarı pratik piyasa bilgilerinin 
girişimcilere doğru şekilde aktarılmadığını düşünüyorum.Maalesef teorik 
bilgiler kasabamızın sıkıntılarına  derman olmuyor ,
Bilgiye ulaşan grup kendi çıkarı için kullanıyor . Baybars Altuntaş’ın dediği 
gibi ‘Öğretenler Bilmiyor ,
Bilenler Öğretmiyor’.   Görünen o ki her bilginin ve çözümün ‘ 
MARMARİSLİLEŞTİRİLMİŞ’ haline 
şiddetle ihtiyaç var.
     Durumun vehametini ‘ ASİYE NASIL KURTULUR ‘ tiyatro oyununa 
çevirmek istemiyoruz ama Asiye kurtulmak istemiyor halinden memnun 
diyesimiz de gelmiyor.
       Oysa Marmaris’te yaşamak ve çalışmak ne güzel bir rahatlık…İstanbul 
çalışanına göre 3 ,
Ankara çalışanına göre 2 , İzmir çalışanına göre 1 saat trafik kaybından zaman 
arttırmış durumdasınız…Zamanı doğru kullanma, verimli çalışma,  dinlenmeyi 
abartmama  eğitimle mümkün mü bilemem ama halinden memnun olmak acı 
bir durum. Bu arada ‘BACASIZ İHRACAT ‘ diye gururlanıp turizm giderlerini 
yok sayıp havadan para kazanıyormuş sınıfına sokup devlet desteğini esirgeyen 
devlet büyüklerimizi kınıyorum.
    İngiliz piyasasına değinmeden olmaz…’ Gözüaçık’ İngilizler Çinli 
‘çekikgözlülerin’ gözünü açıp üretim canavarından birer pazarlama canavarına 
dönüştürdüler.Hizmet alırken sırlarını bırakıp gittiler. Kasabamız gibi seçili tatil 
beldeleriise ; azami hizmet verip asgari bedel dönüşüyle başbaşa  kaldı. Orası 
ticaret burası  turizm demeyin,  turizm tıkanıklığını dış ticeretle aşamamak 
hepimizin ortak hatası….
      Bu arada tabi  yağız delikanlılar  beldenin önüne geçmeye kalktılar , turist 
kendileri için geliyor sandılar.  Sunulan, beğenilen ,tanımlı, markalı , iyi 
yönetilen EŞSİZ Marmaris değil de
ÇOK EŞLİ turizm elemanları  öne çıkmak istedi; kasaba çanak tuttu ve 
misafirperverlik bu vatandaşlara kaldı.Marmarisseverler bu hizmetlilere  ana 
unsur değil sadece birer eleman olduklarını hissettiremedi.
    Ticaret kültürümüz eksik demiştik elbette atadan süngerci, balıkçı olup sadece 
20-30 yılda turizm kültürü kolay oluşmuyor.   Güleryüz, karşılama ,turiste ikram 
apayrı sanat dalları… Mesela İstanbul Tahtakale esnafının surat asıklığı karsız 
ürün sattığının belirtisidir ( blöf yapmıyorsa).. Az gülüyorsa
az kar ediyordur;  mağaza dekoru, ikramı , güleryüzlü bayan çalışanı bolsa 
yandınız…. Her yaş grubuna
abi ,abla  diyebilecek egolarını bastırmış esnaf ve tüccarı boldur..Bir anda sizi 
havaya sokup pazarlık
kozunuzu azaltıp ‘ ABİME Bİ ÇAY SÖLİM ‘ durumu  oluşabilir.  Oysa ATADAN 
SÜNGERCİ esnafımız maalesef   ABİME 1 ÇAY söylerken ABLAMA 2 ÇAY 
söylemeye kalktı . Parayı ÖDEYENİ bulacağına  parayı ÖDETENİ buldu.

                                                                                    Hakan ÖNER
                                                                      MTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Haberler...

Marmaris Müzesinin 
restorasyonu 
tamamlandı

Yenilenme projesi tamamlanan 
Marmaris Müzesi 27 Eylül 
Dünya Turizm Günü açıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından ayrılan 657 bin 
liralık ödenekle yaklaşık bir yıl 

önce ziyarete kapatılan kalede 
restorasyon yapılırken, müzenin ise 
tanzim ve teşhir alanları yenilendi. 
Kalenin avlusunda gerçekleştirilen 

törene Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, 
Muğla Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer, Muğla Kültür ve Turizm 
Müdürü Kamil Özer'in yanı sıra 
çok sayıda davetli katıldı. 

Odamızdan Yönetim kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal ve 
yardımcısı Hakan Öner katıldılar.

 ABİME Bİ ÇAY SöYLİM
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3. Dönem 3. Muğla bölgesi odalar toplantısı gerçekleşti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 
Muğla’daki Ticaret, Ticaret ve Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsasının 
Başkan ve Meclis Başkanları, Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası  ev sahipliğinde 
20 Eylül 2013 Cuma günü Fethiye’de 
bir araya geldi. Toplantıya AKP Muğla 
Milletvekili Ali Boğa konuk olarak katıldı.
Marmaris Ticaret Odasını temsilen 
toplantıda  Meclis Başkanı Ali Kansu, 
Yönetim kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, Genel Sekreter Taşkın Baykara, 
Eğitim Proje Danışmanlık Sorumlusu 
Miray Apak ve Halkla İlişkiler ve Basın 
Sorumlusu Cevriye Güneştutar katıldı. 
Açılış Konuşmasını FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan yaptı. 
Arıcan konuşmasında “ Ortak akıl ve 
işbirliğimiz olmazsa olmazıdır” diyerek 
misafirlerine hoş geldin konuşması yaptı. 
2. Konuşmacı FTSO Meclis Başkanı 
Osman Çıralı “bu toplantılarda bir araya 
gelmemizin en büyük sebebi üyelerimizin 
ticareti geliştirmek içindir” dedi.
Daha sonra konuşma yapmak için 
kürsüye çıkan AKP Muğla Milletvekili Ali 

Boğa konuşmasında Muğla’nın ticaretinin 
gelişmesi için yapılacak çalışmalara 
destek olacağını belirterek “Muğla’nın 
potansiyelinin ortaya çıkarılması, 
marka değerinin ortaya çıkarılması 
gerekiyor. Bunu yaparken de çevrenin 
mutlaka korunması gerekiyor. Çevreyi 
bozmadan yer altı zenginlikleri ile su 
ürünlerinden de faydalanmak lazım. 
Dengeyi sağlamak durumundayız. 
Asla zengin ülkenin fakir bekçileri 

olmamalıyız. Biz sizlerin karı dışında 
her şeyine ortağız, derdinizin ortağıyız, 
sorunlarınızın ortağıyız Beraber geleceği 
planlayan gençler yetiştirmeliyiz, Bizler, 
sizin dertlerinizin hizmetkârıyız” diye 

konuştu. AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, 
dile getirilen sorunlar hakkında notlar 
alırken, hükümet düzeyinde yapılacak 
görüşmelerde destek olacağını söyledi. 
Oda yöneticileri ve Muğlalı işadamlarının 
belirlenen sorunların çözümü için çaba 
sarf edeceklerini ifade ettikleri 
toplantıda, turizmcilerin 
kişisel ÖTV alınan ürünleri 
satarak para kazandığını 
belirtilerek, turizm işletmelerine 
ÖTV’nin iade edilmesi 
gerektiğine dikkat çekildi. 
Kasım ayı sonunda Kültür 
ve Turizm Bakanı'nın 
katılımlarıyla yapılması 
planlanan turizm sezonunun 
değerlendirileceği toplantıya 
hazırlık yapılması konusu 
görüşülürken, ağırlıklı olarak 
tüm turizm bölgelerinde 
yaşanan sorunların büyük çoğunluğunun 
kaynağı olan gereğinden fazla işletme 

açılması konusu geniş yer buldu.
Yunanistan ile ülkemiz arasında 
alkol fiyatları konusunda önemli 
bir fiyat farkı bulunduğunu belirten 
Marmaris Deniz Ticaret Odasınca, 
alkoldeki ÖTV oranlarının turizmde 
diğer ülkeler ile rekabeti olumsuz 
etkilediğini, Özel Tüketim Vergisi’nin 
alkol satan işletmelere daha farklı 
uygulanması gerektiği dile getirildi.
Binek araç alırken ÖTV ödendiği, ticari 
araç alırken ÖTV’nin daha az ödendiğine 
dikkat çeken işadamları, teknelerde de 
aynı sistemin uygulanması gerektiğini 
belirterek görüşlerini; “Mantık aynı olmalı, 
denizde başka karada başka olmamalı. 
Tekne gezi teknesiyse ÖTV yok ancak 
ticari tekneyse çok fazla ÖTV ödeniyor. 
Bunun tersi olmalı. Ticari teknelerden 
ÖTV alınmamalı” şeklinde dile getirdiler.
Bodrum’a ciddi bir tüccar göçü olduğuna 
dikkat çeken Bodrum Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon 
bölgelerde gereğinden fazla işletme 
olmasına karşı halen artmaya devam 
ettiğini belirterek bunun önüne geçilmesi 
gerektiğini söyledi. Konuşmasında 
yapılacak küçük düzenlemelerle iç 
turizmin canlandırılabileceğini de belirten 
Mahmut Serdar Kocadon okul açılış ve 
kapanış zamanlarının turizm sezonuna 
uygun düzenlenmesini istedi. Kocadon, 
Ülkemizde 73.000 okul, 900 bin öğretmen, 

22 milyon öğrenci bulunduğunu kaydetti.
Marmaris Ticaret Odası Başkanı 

Haberler...
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Mehmet Baysal, fiyatla rekabetin bölge 
turizmine ciddi zarar verdiğine işaret 
ederek “Muğla’ya gelen turist sayısı 
artsa da gelirlere o oranda yansımıyor. 
Yansımama nedeni; işyeri fazlalığı 
nedeniyle ortaya çıkan fiyat rekabeti gibi 
sorunlar. Fiyat rekabeti nedeniyle dürüst 
çalışan işletmeler zarar görüyor. Bu 
nedenle tavan fiyat kadar taban fiyatında 
belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
FTSO’nın Haberler adlı bülteninde de 
aynı konu yer almış. Arkadaşlarımız 
taban fiyatın belirlenmesi gerektiğini 
söylemişler. Taban fiyatın belirlenmesi 
dürüst esnafa kazandıracağı gibi gelen 
turistlerin de sağlıklı ve hijyenik yiyecek 
içecek tüketmesine neden olacaktır” dedi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Bülent Karakuş, isteyenin 
istediği yerde işyeri açamaması için 
işletmelerin açılmadan önce valilik, 
(ilçedeyse kaymakamlık) belediyeler ve 
odalarında içinde olduğu komisyondan 

görüş alması gerektiğini belirterek “Bu 
komisyonun görüşünden sonra ruhsat 
verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu 
konuda bakanlığın da bir çalışması var 
ancak biz de buradan destek vermeye 
çalışıyoruz. Avrupa’da insanlar kafasına 
estiği yerde dükkan kiralayıp istedikleri 
işi yapamıyorlar” diye konuştu.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odasından 
Mevlüt Acar, işletmelerin çalıştırdıkları 
personele sezon sonunda SGK 
giderlerinden ötürü çıkış vermek zorunda 
kaldıklarını belirterek, işletmelerin 
nitelikli elemanlarını kaybetmemesi, 
işsizliğin de önlenmesi amacıyla 
devletin prim ödemeleri konusunda 
destek olmasını, gerekli düzenlemelerin 

yapılarak istihdamda sürdürülebilirliğin 
sağlanması gerektiğini söyledi.
Toplantıda, Marmaris Ticaret Odası 

personeli Miray Apak, 12 Adalar ile 
Muğla ilinin yakınlaşmasını amaçlayan 
Kalimola Projesi’nin stratejisi, amaçları, 
proje paydaşları ve faaliyetleri ile ilgili 
slayt eşliğinde detaylı bilgi verdi. Miray 
Apak sunumunda, farklı yaş gruplarına 
göre faaliyetlerin düzenleneceği projenin 
Muğla ilinin turizm potansiyelini 
artıracağı ve Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki önyargıların aşılmasına 
katkıda bulunacağını belirterek, Oniki 
adalarda kimlerle görüşüleceğinin 
belirlenmesi gerektiği, bunun için de 
Yunan Adaları'ndaki bütün Odalara 
ve Atina’daki Odalar Birliği’ne bir yazı 
yazılmasının uygun olduğunu dile getirdi.
Toplantıda, kasım ayında Sarıgerme’de 

yapılacak Baltık İş Forumu Toplantısı 
hazırlıkları, yeni alkol yasasının getirdiği 
sorunlar, İzmir’in EXPO 2020  adaylığı ile 
ilgili yapılacak oylamada Yunanistan’ın 
Dubai’yi desteklenmesini belirtmesi 
hususundaki İzmir Ticaret Odası’nın 
talebinin görüşülmesi, Milas Zeytinyağı'nın 
tanıtımı, çam balında kodeksin yüzde 
10’a yükseltilerek ihracatın önünün 
açılması konuları da görüşüldü.
Toplantı sonunda tüm misafirlerinde 
katıldığı Babadağı’na gidildi. Fethiyeli 
Viyolonsel Sanatçısı Benyamin Sönmez 
anısına yapılan 2. Klasik Müzik 
Festivali çerçevesinde günbatımına 
doğru Babadağ’ın muhteşem 

manzarasında yapılan, CSO Cello 
Quartet grubunun verdiği  gün 
batımı konserleriyle devam etti.
Ünlü Paraşüt merkezleri arasında yer 
alan ve manzarasıyla ziyaretçilerini 
kendine aşık eden Babadağ zirvesinde 
1700 rakımda muhteşem bir çello 
ziyafeti yaşandı. CSO Cello Quartet 
grubu birbirinden güzel müziklerini 
katılımcılar ile paylaştı. Konsere Muğla 
Milletvekilli Ali Boğa, Muğla Bölgesi 
Oda Başkanları, Üyeleri ve birçok 
müzik sever katıldı. Muhteşem müzik 
ziyafetinden sonra hep beraber Kaya 
Köyünde akşam yemeği yenildi.
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KURULAN SAYI 53 195 122 1 371

SERMAYE 3.583.500 15.504.500 6.141.000 700 25.229.700

KAPANAN SAYI 112 138 151 27 428
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