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Kültür okumak, anlamak, görebilmek,
görebildiğinden mana çıkarmak,

intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936)

TOBB 69. Genel Kurulu Ata nın Huzuruna Çıktı.’

Atatürk diyorki;
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2014 için hepimizin hedefleri, 
beklentileri var. Ülkemiz için 
kardeşlik, dostluk duygularıyla 
bir ve birlik olmamızı, 2023 
hedeflerimize doğru kocaman bir 
adım atmamızı diliyorum.
 
Yüreklerimiz aynı anda aynı 
güzellikler için çarptığında 
inanıyorum ki bizim önümüzde 
kimse duramaz. 
 
Dünyanın en modern, en gelişmiş, 
en güçlü ülkeleri arasında 
olmaktan başka bir hedefimiz 

olamaz. Bizim tarihimiz bize hep 
büyük sorumluluklar yüklemiştir. 
Daha iyisine ulaşmak için 
çalışmalıyız. Ne kadar çok 
çalışırsak, üretirsek, o kadar mutlu 
ve huzurlu olacağımıza gönülden 
inanıyorum. 
 
Bizde bu vizyon, güç ve inanç var. 
Allah’tan sağlık diliyorum. Biz 
hedeflerimize koşar adım ulaşırız. 
Bu düşünce sadece iş dünyamızın 
değil, toplumumuzun her 
katmanının da ortak görüşüdür. 
Buna da inancım tamdır. 

Mayamız sevgiyle, kardeşlikle 
yoğrulmuş. Bu duygular bize 
huzuru da zenginliği de getirecektir. 
Türk iş dünyası adına, herkesin 
yeni yılını en içten dileklerimle 
kutluyorum.”

“Takvimlerden bir yıl daha eksildi. Bu yıla başlarken 
dileklerimizin ve hayallerimizin ne kadarı gerçek 
oldu, ne kadarı kayboldu? Bunun hesabını elbette 
hepimiz içimizde yapıyoruz.  Ama her yeni yıl, her 
yeni dönem, başlangıçlar ve umutlar içerir. 

Bizim tarihimiz bize hep büyük 
sorumluluklar yüklemiştir. 

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Misyon & Vizyon
5174 sayılı TOBB yasası ile kurulmuş 
olan Marmaris Ticaret Odası sürekli 

gelişen katma değer yaratan ve özgün bir 
kentleşme için mevcut yasa ve mevzuatlar 

çerçevesinde görevlerini yerine getirir. 
Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden 

ödün vermeden % 100 Üye memnuniyetini 
hedefleyen odamız misyonu:

Muğla ili Marmaris ilçesinde kurulan 
Marmaris Ticaret Odası yörenin doğal 

kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak 
ekonomik büyümeyi sağlamayı benimser 

ve üyelerinin ekonomik durumunun 
gelişmesine yardımcı olarak yaşam 

kalitesini yükseltmeyi sürekli önde tutar. 

MARMARİS 
TİCARET 

ODASININ 
İLKELERİAkredite oda olarak her alanda hizmetlerini 

verirken dünya standartlarına ulaşmak, 

Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına 
kaliteli hizmet sunmak,

Marmaris Yarımadasında ticari faaliyetlerin 
artırılmasına katkı sağlayarak ticareti 
geliştirmek,

Üyelerinin sektördeki ulusal ve uluslararası 
rekabet edebilirliğini artırmak,

Üyelerine Hukuki ve Mali konularda 
danışmanlık yapmak,

Üyelerin yerel ve uluslararası ölçekte tanıtımını 
yapabilmek,

Çalışanlarının ve üyelerinin eğitim, proje, 
ARGE, inovasyon, dış ticaret, girişimcilik gibi 
konularda ihtiyaçlarını karşılamak ve

Üyelerinin bulunduğu bölgelerden “her 
üyeye bir proje” sloganıyla proje üretmelerini 
sağlamak, böylelikle her sektörde katma 
değer yaratacak projeler üretmek.

Bu ilkeleri koruyarak üye memnuniyetini esas 
alırken meslek ahlakı ve güveni tesis eden sosyal 
sorumluluk bilinci içerisinde bölgesinde lider bir 
oda olmayı amaçlamak,

Marmaris’e ait tüm değerleri ortaya çıkaran, 
koruyucusu olan, kente ait ticari hayatın gelişimini 
sağlayan,  üyelerinin ve tüm paydaşlarının gözünde 
değerli ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bir 
kurum olmak, 

Ticari ortaklıklara öncülük etmek,

Küresel gelişmeleri yakından izlemek ve üyelerine 
aktarmak,

Yönetişim kavramını üyeleriyle birlikte uygulayan 
bir oda olmak,

Akreditasyonunu tamamlamış, AB normlarında 
uluslar arası bir oda olmak,

Girişimciliği özendiren ve destekleyen bir oda 
olmak,

Odamızın ve Marmaris’ın marka değeri olmasını 
sağlamak ve

Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyetler 
düzenleyen bir oda olmak.

Sosyal 
Sorumluluk

Kurumsal Adalet

Şeffaflık

Hesap vericilik, 
Denetlenebilme

Yenilikçilik

Verimlilik, 
Etkinlik

Takım Çalışması 
(Biz duygusu)

İnsana , Emeğe 
ve Makama Saygı

Değişim ve 
Gelişim
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TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
M. Rifat HİSAYCIKLIOĞLU köşe yazısı MTO yeniden BAYSAL dedi

Milli Merkez Marmaris Komitesi; Marmaris Ticaret Odası yönetim 
kurulu Başkanı Mehmet Baysal’ı makamında ziyaret etti.
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“Rota Marmaris” isimli projemiz
GEKA tarafından onaylanmıştır.

MTO’da Pırlanta Temel Eğitimi Kursu sona erdi.

Elektronik imza nedir?

Asi ve mavi / Ahmet Malik YAVUZ

Marmaris ve 45 dakika ötesi / Ahmet Ali KANSU 

Kurumlarda yeniden yapılanma sürecinde sistem yaklaşımı, 
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mutlu AYHAN köşe yazısı

Ali TEZEL yeni iş sağlığı ve
güvenliği yasasını anlattı.

Sizin dükkan torunlara kalır mı ?
Ahmet Şerif İZGÖREN

UMEM Beceri’10 Marmaris’te
İlk sertifikasını verdi

MTO’nun “Beşi Bir Yerde”
projelerinden biri daha hayata geçiyor: 

Marmaris Bal Evi
Osmaniye köyü’nde arıcılara eğitim 

Girişimci kadınlar ödüllendirildi

KGF kobilere nefes aldıracak

Times meydanı,
Hisarcıklıoğlu ve Babacan’ı izledi

Ankara 6. Ege illeri tanıtım günleri

İŞKUR’dan odamıza teşekkür belgesi

TOBB dünyaya rol model oldu

Odamız ISO 9001:2008 KYS (Kalite Yönetim Sistemleri) 
belgesini TSE’den almıştır.

Kameriye kilisesi restorasyon projesi onaylandı.

Odamızın 2013-2017
Stratejik Planı hazırlanmıştır

Odamız 2009-2013 faaliyet dönemi
plaket töreni gerçekleşti. 

BASKI
DUMAT OFSET / ANKARA

Sürekli Yerel Yayındır.
Yılda 1 (bir) kez yayınlanır.
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2013 yılı genelde, beklenildiği gibi çok iyi geçmedi. Her 
ne kadar istatistikler turist sayısında artış belirleseler 
dahi, gelenler çok az para harcadılar, ‘’Her Şey Dahil’’ 
sistemi her yerde uygulanır oldu, alternatif turizm 
politikaları, yeni turizm destinasyonları üretilemedi, bir 
araya gelip çözüme yönelik kararlar alınamadı. Şimdi 
geldi 2014,bu yıl bilindiği üzere Yerel Yönetim seçimleri 
ve başka seçimlerin yılı. Dolayısıyla politikanın çok 
yoğun olacağı bir yıl yaşayacağız. Eğer yapılabilirse 
sorunların, darlıkların köklü çözümlerine yönelik 
hamleler ancak 2014’ün 2. yarısında başlatılabilir.

Marmaris Ticaret Odası ise bu sürede, siz üyelerimizi 
uzun vadede rahatlatabilecek bir takım projeler 
oluşturmak gayreti içindedir. Bu amaçla olabildiğince 
diğer Meslek Odaları ve Merkezi Yönetim birimleri ile 
ilişki kurulacaktır.

 Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Değerli Marmaris Ticaret Odası Üyeleri,

Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı 
geride bıraktık, her yeni yıl yeni bir 
başlangıç, yeni umutlar demektir. 
Huzurun, refahın, zenginliğin 
arttığı bir Marmaris hepimizin 
ortak umududur.

Marmaris Ticaret Odası olarak 
tüm hemşerilerimizin ve 
üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm 
üretmeye devam edeceğiz. 2014’te 
de toplumun tüm kesimiyle el 
ele vererek Marmaris’imizin 
gelişmesi ve kalkınmasını 
sağlayacak çalışmaları yapmak 
hedefimiz olacaktır. Marmaris’i 
ekonomik ve sosyal alanda önemli 
bir turizm merkezi, bir dünya 
kenti yapabilmek için çıktığımız 
bu yolda, ortak akıl ve ortak 
paydayı yüceltmek zorundayız. 
Bu yolda, sorunlara takılmak 
değil, çözümlere odaklanmak, 
sağduyu ile hareket ederek 
kalıcı çözümlerle sürdürülebilir 
kalkınmayı başarabilmek 
amacımız olmalıdır. 2014 yaz 
sezonunda gerek üyelerimiz ve 
halkımızın, gerek ilçemizi ziyaret 
edecek yerli ve yabancı turistlerin 
beklentilerini karşılamak ve 
mevcut turizmi çeşitlendirmek 
adına çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam etmektedir.

2014’te önceliğimiz olan Güney 
Ege Kalkınma Ajansı tarafından 

onaylanan ve desteklenen 
“ROTA MARMARİS” isimli 
projemizin hayata geçirilmesi için 
hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 
Proje kapsamında Marmaris ve 
köylerimizden Datça’ya uzanan 
gastronomi kültürümüzün haritası 
çıkarılmakta ve turizm rekreasyon 
faaliyetlerimizi anlatan kısa film, 
harita ve kitapçık hazırlanmaktadır. 
Bu tanıtımların yapılmasında 
günümüz teknolojisinden web 
sayfası ve akıllı telefon uygulaması 
marifetiyle yararlanılarak, ilçemize 
gelen ziyaretçilere hemen her 
noktadan ulaşılacaktır. Marmaris’in 
bu güne dek öne çıkarılmamış 
kültürel dokusunu turizme 
kazandırmak ana hedefimizdir. 
Köylerimizde düzenleyeceğimiz 
“Alternatif Turizm Bilinçlendirme 
Seminerleri” bu projeyi 
sürdürülebilir yapmak adına 
önemlidir.

Diğer önemli husus ise, Marmaris 
Ticaret Odası’nın akredite oda 
olma yolunda son viraja girmiş 
olmasıdır. Uzun süredir devam 
eden akreditasyon çalışmalarımız 
artık değerlendirme aşamasına 
geldi. Kasım 2014 itibariyle dünya 
standartlarında Londra, New 
York, Paris gibi ticaret odalarının 
vermiş olduğu hizmet standardını 
Marmaris’te yakalayıp, aynı 
hizmetleri eksiksiz verebileceğimiz 

bir kalite yönetimine sahip olacağız. 
Halihazırda elimizde olan ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi belgemizle 
beraber, akreditasyonumuz dünya 
nezdinde kabul edilebilirliğimizi 
pekiştirecektir. Akreditasyonumuz 
gerek A.B. fonlarından 
faydalanma, gerekse ikili ortaklık 
ve anlaşmalarda tercih sebebi 
olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca 
TOBB’un desteğiyle dış ticaret 
faaliyeti gösteren firmalarımıza 
gerek prestij gerekse kredibilite 
açısından referans olacaktır. 
Akreditasyon şu an için çok az 
miktarda olan dış ticaretimizin 
artırılıp, geliştirilebilmesi için itici 
ve teşvik edici bir güç kaynaği 
olacaktır. Ayrıca odamız içi 
personel ve yönetim verimliliğinin 
artmasına sebep olacak, odamızın 
belirlediği vizyon ve stratejilerle 
uzun dönemli uygulanabilirliği 
olan projeler üretmesine olanak 
sağlayacaktır. 

Büyük önder Atatürk’ün gösterdiği 
muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkmayı kendisine ilke 
edinmiş olan Marmaris Ticaret 
Odası yönetimi olarak 2014’ün, 
bolluk ve bereket getirmesini, 
yeni umut ve başarılara zemin 
oluşturmasını diliyor, tüm 
üyelerimizin ve Marmarislerinin 
yeni yılını kutluyor, saygılar 
sunuyorum.

Hepinizin 2014 yılını kutluyor, sağlık 
ve başarı dolu bir yıl diliyoruz.

Değerli üyelerimiz, sizlere şahsım ve Marmaris Ticaret Odası yönetimi olarak
en derin hürmetlerimi sunuyorum.

Ahmet Ali KANSU 

Meclis Başkanı

Süleyman Mutlu AYHAN 

Yönetim Kurulu Başkanı



haberler
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365 GÜNDE 
DEVRİ ALEM

MESLEK KOMİTELERİ
2013

53 DEFA YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI.

13 DEFA MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

166 DEFA MESLEK GRUPLARINA 
GÖRE KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI

1 DEFA OLAĞAN MESLEK 
KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 
YAPILDI.

4 DEFA MUĞLA İLİ ODALAR 
MÜŞTEREK TOPLANTISINA KATILDIK

5 DEFA EĞİTİM SEMİNERLERİ YAPTIK

3783 DEFA EVRAK GİRİŞİ OLDU

5215 GİDEN EVRAK ÇIKTI.

1233 DEFA FAALİYET BELGESİ 
VERİLDİ.

1566 DEFA SİCİL KAYIT SÜRETİ 
BELGESİ VERİLDİ.

49 DEFA ORTAKLIK TEYİT BELGESİ 
VERİLDİ.

20 DEFA İHALE BELGESİ VERİLDİ

46 DEFA MESLEKTEN MEN 
EDİLMEDİĞİNE DAİR BELGE VERİLDİ.

1 DEFA MÜTEAHHİTLİK TESCİL 
BELGESİ VERİLDİ.

1 DEFA YERLİ İSTEKLİ BELGE 
VERİLDİ.

8 DEFA REGİSTRY DOCUMENT 
VERİLDİ.

8050 TİCARET SİCİL GİDEN EVRAK 
ÇIKTI

7019 TİCARET SİCİL GELEN EVRAK 
GİRİŞİ OLDU

3 DEFA MTO İMECE BÜLTEN ÇIKTI

1 DEFA MTO GÜNLÜK İSMİ ALTINDAKİ 
FAALİYET DERGİSİ ÇIKTI.
 

FATİH KAPLAN (BAŞKAN)      
GÖKHAN KAYA (BAŞKAN YARD)
BURAK İSTANBULLUOĞLU (ÜYE)
İRFAN YILDIRIM (ÜYE)
ÖZKAN ÖZDEMİR (ÜYE)

AYŞE NURDAN GÜRGÖK (BAŞKAN)      
ZEKİYE İPÇİ (BAŞKAN YARDIMCISI)
AHMET ALİ KANSU (ÜYE)
HALİL KARADEMİR (ÜYE)
İBRAHİM SAYAR (ÜYE)
ARIHAN ERDOĞAN (ÜYE)
MEVLUDİN DİZDAR (ÜYE)

GÜNER İNCE (BAŞKAN)      
MUSTAFA ÜNLÜ (BAŞKAN YRD.)
SÜLEYMAN MUTLU AYHAN (ÜYE)
SERHAN DİNÇER (ÜYE)
AHMET MELİH ARTUN (ÜYE)
CEMAL BİNGÖL (ÜYE)
DURDU ADALI (ÜYE)

AHMET ÇATAN (BAŞKAN)      
ECE  KUMANLI (BAŞKAN YRD.)
YUSUF SİVRİ (ÜYE)
ERGÜN ATALAY (ÜYE)
SAİME ÖZER (ÜYE)
OLGUN KALE (ÜYE)
DURAN İLGÜN (ÜYE)

ABDURRAHMAN YÜCE (BAŞKAN)      
ERTAN KORKMAZ (BAŞKAN YRD)
İBRAHİM TAYFUN ŞENTOP (ÜYE)
SERDAR BAKIRLI (ÜYE)
EMRE BALAK (ÜYE)
YAŞAR MEVLÜT BAYINDIR (ÜYE)
İLKER KARADENİZLİ (ÜYE)

MEHMET POYRAZ (BAŞKAN)      
HASAN HÜSEYİN ERTUĞRUL (BŞK.Y)
SALİH BURAK YÜCE  (ÜYE)
NURCAN DAĞ (ÜYE)
HASAN ONAT (ÜYE)

AYCAN ÖNEN (BAŞKAN)      
CÜNEYT ÜNVER (BAŞKAN YARD.)
ÖZLEN ŞAYLI (ÜYE)
TAYFUN HÜSEYİN ÖZŞİMŞEK (ÜYE)
İSMAİL NEJAT ÖZBOZDAĞ (ÜYE)
METİN DEMİRTAŞ (ÜYE)
YILMAZ YETER (ÜYE)

ALİ ULVİ AVANOĞLU (BAŞKAN)      
UMUT ÇAĞATAY KOÇAK (BŞK. YRD)
NESİM TELLİ (ÜYE)
MUSTAFA BARLAS (ÜYE)
MUSTAFA CEM TEKDAĞ (ÜYE)
RAMAZAN EMRE ŞEN (ÜYE)
ALİ TOLGA AKBAY  (ÜYE)

ÖMER ERDEN (BAŞKAN)      
MEHMET ÜNEY (BAŞKAN YARD)
HÜSEYİN SİNKİL (ÜYE)
AHMERT İNOĞLU (ÜYE)
HAKAN ÖNER (ÜYE)

MEHMET MURAT AĞCA (BAŞKAN)
ALİ EKBER MISIRLI (ÜYE)
MEHMET BAYSAL (ÜYE)
BÜLENT HOROZ (ÜYE)
ALİ ÖZENOĞLU (ÜYE)
FERHAT KAYA (ÜYE)
NALAN KAPLAN (ÜYE)

SAMİR ÖZPOLAT (BAŞKAN)      
RAMAZAN KARAVAR (BŞK. YARD)
MUSTAFA KODAMAN (ÜYE)
NURGÜL KARAHİTAY (ÜYE)
MAHMUT AKYAZICI (ÜYE)
MUSTAFA NARLIKAYA (ÜYE)
ABDÜLRAHİM ÇETİNKAYA (ÜYE)

ZAFER ÖZNUR (BAŞKAN)      
VOLKAN UZUN (BAŞKAN YARD)
ADEM GÖKÇEN (ÜYE)
ÇAĞATAY DÖNERTAŞ (ÜYE)
ALİ MURAT AKIN (ÜYE)
DOĞAN SAYGILI (ÜYE)
MEMDUH SAYAR (ÜYE)

MADINA OKÇULAR (BAŞKAN)     
AHMET MALİK YAVUZ (BAŞK. YARD)
OSMAN AKDEMİR (ÜYE)
SEVGİN KARADİNÇ (ÜYE)
ADNAN ÖZDİKER (ÜYE)
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Ali TEZEL yeni iş 
sağlığı ve güvenliği 

yasasını anlattı.

Marmaris Ticaret Odası tarafından organize 
edilen 14 Ocak 2013 Pazartesi günü Grand Yazıcı 
Mares otelinde; 20.06.2012 günü TBMM’de kabul 

edilen 6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununu, Sosyal Güvenlik Müşaviri Sayın 

Ali TEZEL tarafından verilen seminerde tüm 
Marmarislilere anlattı

Grand Yazıcı Mares Otel’de düzen-
lenen bilgilendirme toplantısına 
ilçe belediye başkanlarımız, Muğla 
ili ve ilçelerinden daire başkanla-
rı, oda başkanları, üyelerimiz, mali 
müşavirler, muhasebeciler, şirket 
sahipleri, esnaf ve basın mensup-
larının da aralarında bulunduğu 
600 kişilik bir kalabalık katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında 
Yönetim Kurulu Başkanımız Meh-
met Baysal; görevimizde 4 seneyi 
tamamladığımız bugün Marmaris 
Ticaret Odası Yönetimi olarak ön-
celikle üyelerimizin çıkarlarını ön 
planda tuttuğumuzu gerek ortaya 
koyduğumuz projelerle gerekse 
odaya katılan (KOSGEB, İŞKUR, 
AVUKATLIK BİRİMİ, TAPDK, UMEM 
VE DEİK GİBİ ) yeni gelişim alanları 
ile gösterdiğimizi düşünüyorum.

2012 yılında yürürlüğe giren Yeni 
Türk Ticaret Kanununu enine bo-
yuna tartıştık sizleri bilgilendir-
mek adına Sayın Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot’tan yardım aldık. Yeni ka-
nunda değişmesi gereken nokta-
ları biz kendi odamız adına değer-
lendirdik ve diğer odalarla birlikte 
hareket ederek Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı ile değişiklik ya-
pılması gereken hususları paylaş-
tık. Toplamda 109 madde değişti. 

Örneğin işlem denetimi tamamen 
kaldırıldı. İşlem denetimi suç iş-
leyebilirsin mantığıyla herkesi ön 
denetime tabi tutmak anlamına 
geliyordu. Bu yıllık 150 bin işlemi 
içeriyordu. Ortalama 150 milyon li-
ralık ek yük söz konusu olacaktı. O 
da ortadan kalkmış oldu. Böylece 
Şirketler dolayısıyla üyelerimiz 6.1 
milyar liralık yükten kurtuldu. 

Ayrıca yine Şükrü Kızılot hocamızın 
dediği gibi YENİ Türk Ticaret Kanu-
nu, mevcut şekliyle yürürlüğe girip 
aynen uygulansaydı, hapishane-
lerde yer kalmayacaktı. Dolayısıyla 
bizlerde belki iş hayatımız süresin-
ce birkaç defa hapis cezasıyla karşı 
karşıya kalacaktık. Öyle ki sadece 
borçlananlar değil borç verenlerde 
hapse girecekti. 

Yine hepinizin bildiği bir konu; Türk 
Borçlar Kanunu’nun 1 Temmuz’da 
yürürlüğe girmesi ile birlikte haya-
ta geçen ve iş dünyasından büyük 
tepki toplayan “banka kredilerinde 
eş rızası aranır” hükmü ile ilgili. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ğinin desteğiyle sivil inisiyatif bu 
konunun da üzerine gitmiş sonu-
cunda da özellikle ticaret haya-
tında uygulanabilirliği mümkün 
olmayan bu kanun hükmü hak-
kında geçtiğimiz hafta Ankara’da 
katıldığım bir toplantıda Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Ya-
zıcı bir açıklama yaparak Borçlar 
Kanunu’nda yer alan kamuoyun-
da ‘eş onayı’ olarak bilinen mad-
de de düzenlemeye gidileceğini 
şirket ortaklıklarında eş kefaleti-
nin aranmayacağı ancak bireysel 
kredilerde ve kefaletlerde devam 
edeceğini, bu düzenlemelerin de 
2013’ün ilk çeyreğinde tamamla-
nacağını bildirmiştir.

2012 yılında yürürlüğe giren bir 
başka kanun ise Yeni Çek Kanunu. 
Başta TOBB olmak üzere iş dünya-
sının birçok temsilcisi kurum, yeni 
yasanın uygulanması sürecinde 
üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları 
sürekli dile getiriyor değişiklik ta-

lebinde bulunuyorlar. Çünkü çek 
yasası sonrası karşılıksız çek sa-
yısında geçmiş yıllara göre artış 
olduğu gözlemlenmekte. Örneğin 
Marmaris’te 2011 yılına oranla 
2012 yılında icra takibe alınan dos-
ya sayısı % 43 oranında artış gös-
termiştir. İşletmeleri, esnafı yaşa-
nılan bu zor durumdan kurtaracak 
ve çek sistemini ticarette tekrar 
güvenilir bir araç olarak kullanı-
lır duruma getirecek yeni düzen-
lemelerin yapılmasının gerekliliği 
her platformda dile getiriliyor. 

Çek kanunu yürürlüğe gir-
diği günden beri Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun her konuşma-
sında belirttiği gibi sadece ban-

kaların kredi verirken sicil görme 
hakkına vadeli satışta çek alanla-
rın da sahip olmasının önemi so-
nuç vermiş, Ocak ayından itibaren 
reel sektörün de vadeli mal sattı-
ğı, çek verdiği müşterilerinin sicil 
bilgilerine 3-5 dakikada ulaşabile-
ceği bir sisteme geçileceği bildiril-
miştir. 

Kısaca görüyoruz ki elimizde tut-
tuğumuz önemli bir gücümüz var 
bu gücü sadece kendi hayatımızı 
değil çevremizi de olumlu yönde 
etkileyecek şekilde kullanabiliriz, 
kullanmalıyız. Bugün burada de-
ğerli hocamız SOSYAL GÜVENLİK 
MÜŞAVİRİ Sayın Ali Tezel’in “6331 
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
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işi satın alacak. Ayrıca işverenin 
kendisine ait belgesi varsa kendisi, 
belgesi olan işçisi varsa bu işçisini 
de isterse bakanlığa uzman olarak 
bildirebilecek.

2014 temmuz 
ayında her

yerde
uygulanacak

2014 yılı Temmuz ayında da, kamu 
işyerlerinin tümünde, özel sektör-
deki az tehlikeli tüm işyerlerinde 
devreye girecek. Yani, bakkal, ma-
nav, berber ve apartmanlarda yü-
rürlüğe girmesine daha bir buçuk 
yıldan fazla süre var.

1-9 işçisi olanların 
durumu;

tehlikeli ve çok 
tehlikeli
olanlar

İşyerinde 9 veya daha az işçisi 
olanlardan “tehlikeli” ve “çok teh-
likeli” sınıfta olanların iş sağlığı ve 
güvenliği ile işyeri hekimi veya di-
ğer sağlık personeli ihtiyacını SGK 
(Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde 
açacağı ihaleler sonrasında, ortak 
sağlık-güvenlik birimlerine (OSGB) 
ihale edecek ve bu işyerlerinin ce-
binden tek kuruş para çıkmayacak. 
İhaleyi alan OSGB, sanayi sitele-
rindeki tamirhane, tornacı, elekt-
rik ustaları gibi işyerlerine yılda bir 
defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri 
hekimi gönderecek.

Az tehlikeli olanlar

İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan 
“az tehlikeli” işyerlerinde yani bak-
kal-berber-manav-apartmanlarda 
2014 yılı Temmuz ayında yasa yü-
rürlüğe girecek ve bu işyeri işve-
renleri OSGB ile sözleşme imza-
layacaklar ve yıllık maliyetleri de 
işçi başına 30 ile 100 lira arasında 
değişecek. OSGB’nin doktoru bu 
işyerlerine 3 yılda bir defa bir saat 
uğrayacak, OSGB’nin iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı da yılda bir defa 
1 saat uğrayıp iş kazalarına karşı 
riskleri tespit edip bu risklerin or-
tadan kaldırılmasını isteyecek.

Kanuna tabi
Bütün işyerleri 

risk
Değerlendirmesi 

yapmak
Zorunda

Yasaya göre uzman ve işyeri he-
kimi ile diğer personeli istihdam 
etme zorunluluğu peyderpey ya-
pılacak ama her işveren işyerinde 
iş kazasına yol açacak durumla-
rı belli eden ve tedbirleri içeren 
risk değerlendirmesini şimdi, yani 
1.1.2012 gününden itibaren yap-
mak zorunda.

Cezası çok ağır

Yasaya göre 10’uncu maddesinin 
birinci fıkrasına göre risk değer-
lendirmesi yapmayan veya yaptır-
mayan işveren üç bin Türk Lirası, 
aykırılığın devam ettiği her ay için 
dört bin beş yüz Türk Lirası, dör-
düncü fıkrasında belirtilen yüküm-
lülükleri yerine getirmeyen işvere-

KANUNU” HAKKINDAKİ bilgilen-
dirme toplantısı ardından sizlerin 
konuya vakıf olarak gerekli gör-
düğünüz hususlarda, özellikle uy-
gulanabilirliğini mümkün görme-
diğiniz konuları not alarak bağlı 
bulunduğunuz kurumlara bildir-
menizin öneminin altını ısrarla çiz-
mek isterim. 

Hiçbir üyemizin mağdur olmadı-
ğından emin olmak, tüm haklarının 
farkında olmasını sağlamak bizim 
görevimizdir. Sizlerin bu toplantı-
lara olan ilgisi de bizleri daha da 
çok çalışmaya teşvik etmektedir. 

Bu karşılıklı paylaşımların özel-
likle Marmaris ekonomisine katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. “ di-
yerek konuşmasını bitirdi.

Ali Tezel;
İşverenler risk

değerlendirmesine 
dikkat! 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu 20.06.2012 günü TBMM’de 
kabul edildi. Yasa yürürlüğe tam 
olarak girdikten sonra istisnasız 
tüm iş ve işyerleri iş sağlığı ve gü-
venliği tedbirlerine uymak zorun-
dalar. 10 veya daha çok işçi çalış-
tıranlar uzman istihdam edecek ve 
hizmet alacaklar….

Hangi madde
ne zaman
yürürlüğe
girecek?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 
günü yürürlüğe girdi ama sadece 
50 ve daha çok işçi çalıştıran işyer-
lerinden tehlikeli ve çok tehlikeli 
sayılanlar için geçerli oldu… En 
son 2014 yılı Temmuz ayında da az 
tehlikeli bakkal-manav-market ve 
apartmanlara sıra gelecek.

İşyerleri
tehlike olarak üçe 

ayrılıyor

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası, işyerlerini üçe ayırıyor: Az 
tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlike-
li. Ve bu sınıflandırmayla ilgili ge-
nelge 29 Aralık 2012 günlü Resmi 
Gazete’de yayınlandı, NACE kodla-
rına göre de sınıflandırıldı.

2013 ocak
ayında 50’den çok 
işçisi olan tehlikeli

işyerlerinde

Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü 
sadece 50 veya daha çok işçi ça-
lıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli 
işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu 
işyerleri zaten eski İş Sağlığı uy-
gulamasında kapsamda olup işyeri 
hekimi ve iş sağlığı güvenliği uz-
manı çalıştırmak zorundaydılar. Bu 
sebeple onlar için yeni bir şey yok.

2013 temmuz 
ayında 50’den az 

işçisi olan
tehlikeli

işyerlerinde

Yasa 2013 yılı Temmuz ayında da 
50 işçiden az çalıştıran, tehlikeli 
ve çok tehlikeli işyerleri için yü-
rürlüğe girecek. Bu işyeri işveren-
leri, işyerlerinde ya tam zamanlı 
ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe 
alacak veya ortak sağlık-güvenlik 
şirketlerinden fatura mukabili bu 

ocak 2013 ocak 2013
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ne bin beş yüz Türk Lirası cezaya 
çarptırılacak.

İlgili yönetmelik gereği risk değer-
lendirmesinde işveren ve işçilerle 
birlikte uzman ve hekim de ola-
cak ama henüz uzman ve hekim 
çalıştırma zorunluluğu olmayan 
(gelmeyen) işverenler risk değer-
lendirmesini bu uzman ve hekim 
olmadan kendileri yapacak.

Geçici madde
1- 6’ncı

madde uyarınca oluşturulacak risk 
değerlendirmesi ekibinde, mezkûr 
maddenin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde sayılanların bulundurulma 
zorunluluğu kanunun 38’inci mad-
desinde belirtilen sürelere uygun 
olarak aranır. Yani uzman ve hekim 
bulundurma yürürlük tarihlerine 
göre… ama herkes risk değerlen-
dirmesi yapmak zorunda…

Ali Tezel Bilgilendirme toplantısı 
ardından katılımda bulunan misa-
firlerimizin sorularını cevapladı.

Toplantı sonunda Sayın Ali Tezel’e 
bize vermiş olduğu değerli bilgi-
lerden dolayı Meclis Başkan Yrd. 
Ergün Atalay tarafından kendisine 
yöremiz ürünlerinin bulunduğu bir 
paket ve çiçek verildi.

İzgören’den önce bir konuşma ya-
pan Marmaris Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Bay-
sal, “bir filiz dikmekten ziyada onu, 
o iklimde yetiştirmenin, büyütme-
nin ve korumanın aynı derecede 
önemli olduğunu” dile getirerek 
ilçemizde faaliyet halinde olan es-
nafa, tacirlere ve yeni iş kurmak 
isteyen girişimcilere evladiyelik 
bir tavsiyede bulundu. “Marmaris 
Ticaret Odası olarak üyelerimizin 
istekleri ve önerileri doğrultusun-
da benzer seminer ve eğitimler dü-
zenlemeye devam edeceğiz” şek-
linde belirten Baysal, Akreditasyon 
ve ISO 9001:2008 Kalite sürecinde 
yapılan anketlerin önemli olduğu-
nu vurguladı. Sürecin sadece üye 
ve çalışan memnuniyeti ile yöne-
ticilerden talepleri üzerine kurul-
duğunu ve üyelerin desteğinin çok 
önemli olduğunu dile getirerek ko-
nuşmasını sonlandırdı.

Baysal’dan sonra sahneye çıkan İz-
gören konuşmasında işletmelerin 
büyümesine yönelik tüyolar vere-
rek, işletme sahiplerine uyarılarda 
bulundu.

Aklın ve sevginin bir olduğu işlet-
melerin gelecek planlarını daha iyi 
yapabilecekleri üzerinde duran İz-
gören, çalışanlarının memnuniye-
tini sağlayanların kriz ortamlarını 
daha iyi yönetme becerisine sahip 
olacaklarını dile getirdi. Büyü-
menin, sürdürülebilir olmanın en 
önemli şartının çalışanların mut-
luluğu olduğuna işaret eden 

Ahmet Şerif İzgören “birine bir iş 
yaptırdığınız zaman o kişinin alın 
teri soğumadan ücretini ödeyiniz” 
sözünü esas alan bir yöneticinin 
firmanın geleceğini garanti altına 
alabileceğini dile getirdi. Geciken 
her maaşın personel içerisinde 
huzursuzluğa bunun da perfor-
mansın düşmesine neden olduğu-
nu vurguladı.

ocak 2013 ocak 2013

Sizin dükkan
torunlara kalır mı ?

Marmaris 
Ticaret Odası 

tarafından 
organize 

edilen ‘Sizin 
Dükkan 

Torunlara 
Kalırmı’

başlıklı 
seminer 22 
Ocak 2013 

tarihinde 
Grand Yazıcı 

Mares Hotel’de 
gerçekleşti. 

İzgören 
Akademi 

kurucusu 
Ahmet Şerif 

İzgören 
tarafından 

verilen 
konferansa 

ilçedeki 
işadamlarının 
ve halkın ilgisi 

büyük oldu.

Ahmet Şerif İZGÖREN
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Marmaris’i uyaran İzgören, eğer aynı kültür ve ilkeler 
Marmaris’te uygulanmazsa bundan 20 yıl sonrası çok üzü-
leceğimizi vurguladı. Sahip çıkmanın, farkında olmanın, iyi-
leştirmenin akıl ve sevgiyle yapılması gerektiğini belirten 
İzgören, iletişimin, gelecek kaygısının, hedeflerin birlikte 
konmasının üzerinde durdu.

Katılımcılar, seminer sonunda İzgören ile sohbet edip kendi 
yazdığı kitapları alarak imzalattılar.

Çalışanların fikirlerine, öneri ve eleştirilerine değer ve- r i l -
mesi gerektiğinin üstünde duran İzgören, ülkemize 
yerleşmiş olan dikey patron-çalışan ilişkisinin yatay 
düzleme dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Bir firmanın bel kemiğini oluşturan çalışan kadroyla 
yönetici kadronun iletişiminin kuvvetli olması, çalı-
şanların performansını hakkaniyet ile değerlen-
dirme, çalışanların fikir ve eleştirilerini dikkate 
alma gibi unsurların; yaratıcılık, teknolojik 
altyapının geliştirilmesi, piyasanın iyi ana-
liz edilmesi gibi etmenlerle aynı seviyede 
tutulmasının şirketlerin geleceğinde etki-
li olduğu belirtti.

23 Ocak 2013 tarihinde ilçemizde 
düzenlenen ilk UMEM kursunun, 16 
mezununa sertifikalarını vermek 
üzere 75. Yık Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi’nde bir tören düzenlendi.

75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lise-
si, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Odamız işbirliğinde 
5 Kasım 2012 tarihinde başlayan 
Depo Sorumlusu Kursu 23 Ocak 
günü tamamlanarak 16 başarılı 
kursiyere uluslararası geçerliliği 
olan sertifikaları verildi.

Kursiyerlere ve katılımcılara verilen 
kokteyl ile başlayan tören konuş-
malarla devam etti. İŞKUR İl Müdür 
Vekili tarafından yapılan konuşma-
da İŞKUR desteklerine ve UMEM’in 
faydalarına değinildi.

Odamız Genel Sekreteri Taşkın 
BAYKARA ise konuşmasında “İş 
yaşantınız sürdürülebilirliği için 
en önemli unsur kaliteli çalışan-
dır. UMEM bu nedenle Marmaris 
esnafımız ve iş adamlarımız için 
en verimli kaynaktır. Alanında üst 
düzeyde eğitim alan gençlerimi-
zin istihdamı için de Marmaris iş 
adamlarının desteği gerekmekte-
dir” diyerek devam eden Aşçı Çıra-
ğı ve Ön Büro kursları için de aynı 
süreçler geçerli olduğunu dile ge-
tirmiştir.

75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Müdürü mesleki eğitimin önemine 
ve UMEM’in katkılarına değinerek 
bu projenin ilçemizdeki pilot okulu 
olarak her zaman uygulayıcısı ola-
caklarını dile getirmiştir.

Kursiyerlerden Burcu Çavdar ise, 
UMEM’i ilk duyduğunda kendisi için 
bir fırsat olarak gördüğünü, kurs 
süresince ise rakiplerine göre ya-
rışa 2-0 önde başladığını anladı-
ğını dile getirerek “bu şansı bana 
tanıdıkları için çok mutluyum, ha-
yatımın değişmeye başladığını his-
sediyorum” diyerek UMEM Projesi 
uygulayıcılarına teşekkürlerini dile 
getirdi.
Tören 16 başarılı kursiyere sertifi-
kalarının verilmesiyle son buldu.

Kursiyerlere, iş başı eğitimleri eş-
leştirmelerinin yapılması için Mar-
maris Ticaret Odası ile irtibata geç-
meleri gerektiği bilgisi verilmiştir.

UMEM
nedir?

2010 yılından bu yana uygulanmak-
ta olan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver

sitesinin ortak projesi olan UMEM 
Beceri’10; Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi, 2012 
yılından bu yana ilçemizde de faali-
yet halindedir.

Hem işsizlere hem de işverenlere 
yönelik teşvikleri oldukça cezbedi-
ci olan UMEM ile kursiyerlere teo-
rik eğitimleri süresince 20 TL cep 
harçlığı verilmekte, kurs süresince 
ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Sigortası” ve “ Genel Sağlık Sigor-
tası” yapılmaktadır. İşbaşı eğiti-
mi yapan kursiyerlere verilen cep 
harçlığı 25 TL’ye çıkmaktadır.
İşverenler ise kurstan mezun olan-
ları istihdam ettiğinde Sigorta Pri-
mi İşveren Payını İŞKUR karşıla-
maktadır.

NOT: UMEM hakkında daha fazla 
bilgi almak için
Marmaris Ticaret Odası UMEM yet-
kilisi ile irtibata
geçebilirsiniz.

”birine bir iş
yaptırdığınız zaman 
o kişinin alın teri 
soğumadan ücretini 
ödeyiniz”

UMEM Beceri’10 Marmaris’te 
İlk sertifikasını verdi

Mehmet BAYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı



www.mto.org.tr

haberler haberler

20 www.mto.org.tr 21

ocak 2013 ocak 2013

Marmaris koleji yöneticileri 
odamızı ziyaret etti 

Marmaris Bal Evi EMITT 
fuarına katıldı

Özel Marmaris Koleji yeni yöneticileri, odamız yönetim 
kurulu Başkanı Mehmet Baysal’ı ve yönetim kurulu 
üyelerimizi ziyaret etti. Baysal,  Özel Marmaris Kole-
ji yeni yöneticilerinin ziyareti hakkında verdiği bilgide, 
okul yöneticilerinin ziyaretinden memnun olduğunu 
söyleyerek, yeni yöneticiler olarak yapacakları işlerde 
başarılar dilediğini söyledi. 

Ziyarette Kurum Temsilcisi -  Okul Genel Müdür Veki-
li Feza Taş, Eğitim Danışmanı Ramazan Kılıç ve Genel 
Müdür Yardımcısı – Eğitim Koordinatörü Cemal Özko-
ral bulundu. Yaptıkları bu ziyaret hakkında bilgi veren 
Kurum Temsilcisi -  Okul Genel Müdür Vekili Feza Taş, 
“Kısa süre önce yönetime geldiklerini,  Başkanımızla 
tanışmak ve yapacakları işler hakkında görüş alışveri-
şinde bulundu. İnanıyorum ki bundan sonra daha bir-
leştirici olup en iyi eğitimi vereceğiz.” dedi.

Bu yıl 24-27Ocak 2013 tarihlerin-
den 17. kez, TC. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın desteği, TUROFED-
Türkiye Otelciler Federasyonu, TYD- 
Turizm Yatırımıları Derneği ortak-
lığı, THY- A.O. sponsorluğunda ve 
EKIN- ITE Group tarafından organi-
ze edilen EMITT fuarında 2013 de, 
Türkiye ve dünyadan 58.920 turizm 
profesyoneli ile 72.080 tatilci olmak 
üzere toplam 131.000 ziyaretçiyle 
yeni bir rekora imza attı.

Marmaris Ticaret Odası’nı sosyal 
bir projesi olan Marmaris Bal Evi de 
Marmaris’in marka ürünlerinden 
biri olan Çam Balının tanıtılması 
için EMITT fuarında Muğla tanıtım 
standında yerini aldı.

Gerek yurtiçinde gerekse de ulus-
lararası katılımcı ve ziyaretçilere 
tanıtımımız; yeni işbirlikleri ger-
çekleştirmemiz ve var olan ilişkile-
rimizin geliştirilmesi adına; turizm 

17. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı

24-27 Ocak 2013

sektörümüzü bir araya toplayacak 
olan ; Marmaris için bir farkında-
lık yaratmak; Marmaris’i ve Mar-
maris çam balını markalaştırmak; 
öne çıkararak değerini arttırmak 
ve Marmaris’te deniz kum güneş 
turizminin yanında kültür ve yerel 
değerlerimizi  tanıtmak amacıyla 
fuara katılımımız son derece faydalı 
olacağına inanmaktayız. 

Üyelerimiz için

Hukuk Danışmanlığı
servisimiz hizmetinizdedir.
0 252 417 04 69 Dahili:137

Av. Ebru KILIÇ / Hukuk Danışmanı 
Marmaris Ticaret Odası 
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MTO’nun “Beşi Bir Yerde” 
projelerinden biri daha hayata 

geçiyor: 
İl Genel Meclisinden tam destek

Amos Antik Kenti 
turizme kazandırıldı. 

Amos’dan 2000 yıl 
sonra müzik sesi 

yükseldi.

7 Şubat 2013 
Perşembe Günü 
Odamız Başkanı 
Mehmet Baysal, 

Başkan Yrd. Nuran 
Esin, Marmaris Müze 

Müdürü Esengül 
Yıldız Öztekin ve 

Mimar Tamer Kasap 
Marmaris Ticaret 
Odası’nın Beşi Bir 
Yerde Projeleri ile 
ilgili olarak Muğla 

İl Genel Meclis 
Başkanı Cemal 
Gülpınar, Genel 

Sekreter  Sebahattin 
Avcı’yı makamlarında 
ziyaret etti ve İl Genel 

Meclis toplantısına 
katıldılar.

Marmaris Bal Evinin 
açılışı gerçekleşti. 

“KAMERİYE ORTODOKS KİLİSESİNİN 
RESTORASYON ÇALIŞMASINA 

BAŞLANIYOR.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, Muğla İl Genel Meclisi’nde 
Marmaris Ticaret Odası’nın Beşi Bir 
Yerde Projeleri ile ilgili bir sunum 
yaptı.

Baysal; “09 Kasım 2012 Cuma günü 
Marmaris Ticaret Odası ev sahipli-
ğinde, “Marmaris Yarımadası Stra-
tejik Planı” tanıtım toplantısı T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Er-

tuğrul Günay ve TOBB Başkanı Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu katılımı ile ger-
çekleştirildi.  Stratejik planımızın 
amacı; herkesin, her kesimin Mar-
maris için söylediklerini, temelsiz 
verilerden kurtararak, bilimsellik 
ışığında “olabilir”i, “olması gere-
keni” göstermektir” dedi.

Marmaris Ticaret Odasının, Marmaris 
Müze Müdürlüğü’nün Başkanlığında,  
Turunç Belediyesi’nin desteğiyle, Muğla 
Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Adnan DİLER’in Bilimsel 
Danışmanlığı’nda  başlattığı ve bütünüyle 
finanse ettiği Amos Antik Kentinin 
temizlik çalışması ve yol güzergahlarının 
belirlenmesi çalışması sona erdi. Bu 
çalışma sonunda 15 Ekim 2010 tarihinde 
Amos Antik Kenti törenle tanıtıldı ve klasik 
müzik konser verildi. Amos Antik Kenti 
tiyatrosu anıt eser olarak tescillendi. 
Şu anda yüzey araştırması için Selçuk 
Üniversitesi’nin başvuru çalışmaları 
olduğu bilgisi ulaşmış olup netlik kazanır 
kazanmaz kamuoyuna duyurulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, 9 Kasım 2012 tarihinde 
Marmaris Ticaret Odasının 
markalaşma adına Osma-
niye Köyünde başlattığı 
Marmaris Bal Evi ve Hiz-
met Binası’nın açılışını 
gerçekleştirdi. 

Projenin amacı arıcılığın 
ve çam balı üretiminin ka-
lite bilinci ile gerçekleşti-
rilmesini destekleyerek, 
turizmden en az payı alan 
Osmaniye’nin Marmaris 
için alternatif bir turizm 
destinasyonu olmasını 
sağlamaktır.

Proje, sergi, eğitim ve sağ-
lık temalı birimler içermek-
tedir. Maya Uygarlığından 
Osmanlı İmparatorluğuna 
kadar farklı dönem ve kül-
türlerden ürünlerin sergi-
lendiği salonlarda şu anda 
4 dilde tanıtım yapılmakta-
dır. Seminer ve eğitim sa-
lonları 30 kişiye hizmet ve-
recek altyapı ve teknolojiye 
sahiptir. Bahçede bulunan 
Apiterapi evleri arı ile ge-
len sağlık hakkında bilgi ve 
destek vermektedir.
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İnanç turizmi yolunda bir durak; 
Kameriye ortodoks kilisesinin 

restorasyon çalışması

Sağlık turizmi için Hemithea:
İçmeler ılıcası

Siyasi partilerden ortak karar

Kutsal yerlerin bu dinlere men-
sup turistlerce ziyaret edilme eği-
limlerinin, turizm olgusu içerisine 
değerlendirilmesi İnanç Turizmi 
olarak tanımlanır. Türkiye’de İnanç 
Turizmi adı altında ilk faaliyetler, 
1995 yılında başlamıştır. Yapılan 
istatistiksel değerlendirmeler so-
nucu kültür ve inanç turizmi için 
gelenlerin deniz turizmi için gelen-
lerden daha fazla gelir bıraktıkları 
bildirilmiştir. Turizmi çeşitlendir-
mek adına harekete geçen birçok 
ilde kilise restorasyon çalışmaları 

başlamış ve tarihi 
geçmişe 

sahip ibadethaneler turizme ka-
zandırılmıştır. 

Kameriye adası üzerindeki Orto-
doks kilisesinin 1800lerde inşa 
edildiği öngörülmektedir. Kilisenin 
tarihine ve kullanılışına ilişkin bilgi 
ve belgeleri araştırmakta ve Fener 
Rum Patrikhanesi ile yazışmalara 
devam etmektedir. Ancak şu anda 
kullanılmamakta ve yıkıntı halin-
dedir. İnanç ve evlilik turizmi çe-
şitlendirmesine kapı açabilecek bu 
kilisenin onarımının ancak merkez 
ve yerel birlikte çalışırsa müm-
kün olabileceğine inanan Mar-
maris Ticaret Odası, Marmaris’e 

gelen yüz binlerce misafirin 
ziyaret edebileceği 

Kameriye’nin restorasyonu için 
Müze Müdürlüğü ve Bakanlık ile 
irtibata geçmiştir. Sevindirici ha-
ber ise röleve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerinin hazırlanıp 
Kurul tarafından onaylanması 
durumunda restorasyon çalış-
malarına hemen başlanması için 
her şeyin hazır olmasıdır. Resto-
rasyon bütçesi Muğla İl Özel İda-
resi tarafından karşılanacak olan 
Kameriye’nin 2014 turizm sezo-
nuna yetiştirilmesi planlanmak-
tadır. Yerelin ve merkezin birlikte 
çalıştığı bu Proje, maddi ve manevi 
desteklerle iyi sonuçlar elde edile-
bilecek bir projedir.

Marmaris’in İçmeler Beldesi’nde antik çağ-
lardan günümüze gelen bir şifalı su kay-
nağı bulunmaktadır. Adını bu sudan alan 
İçmeler’de hep var olan şifalı suyun ıslah 
edilip, şifa turizmine kazandırılması için be-
lediye ve çeşitli kurumlarla görüşmeler ya-
pılmıştır. Suyun içeriği ve sondaj alanlarına 
ilişkin analiz çalışmaları İstanbul Üniversi-
tesi Jeoloji ve Jeofizik bölümünden oluşan 
akademik ve teknik heyet tarafından gerçek-
leştirilmiştir.  Analizler neticesinde suyun, 
cilt hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca yer röntgenleri ile sondaj yapmaya 
uygun alanlar belirlenerek suyun sıcaklığı 
ölçülmüştür.

Bu süreçte Marmaris Ticaret 
Odası, İçmeler Belediyesi ve 
İstanbul Üniversitesi Jeofi-
zik Mühendisleri Yrd. Doç. 
Dr Oğuz Gündoğdu ve ekibi 
birlikte çalışmıştır. Avrupa-
lı örnekler düşünüldüğün-
de İçmeler bünyesindeki bu 
potansiyel, Muğla turizmi 
için yeni ve önemli bir soluk 
olacaktır. Beldenin böyle bir 
alternatif turizm kaynağının 
üzerinde bulunması, kış aylarını, 
sadece yazın gelecek turisti beklemekle ge-
çiren turizmciler için önemli bir fırsat yara-
tacaktır.

Sunumun ardından Meclis Başka-
nı Cemalettin Gürpınar, mecliste 
üyesi bulunan siyasi parti temsil-
cilerinin, bu sunum hakkında gö-
rüş bildirmelerini istedi. Başkan 
vekili ve CHP grubu adına söz alan 
Dursun Kaplan, MTO’nun projele-
rinin hayata geçirilmesi için destek 
olunması gereği üzerinde durdu 
ve” Marmaris için kültürel ve tari-
hi yapıların iyileştirme projelerinin 
de yapılması gerekiyor. Bunun için 
bütçemizde kaynak var. Marmaris 
Kaymakamlık Binası da bu kap-
samdadır ve proje çalışmaları bit-
mek üzeredir” dedi. AK Parti adına 
söz alan Ceyhan Eroğlu “İnanç tu-

rizmi çok önemli bir turizm çeşit-
liğidir. MTO, çokseçkin çalışmalar 
yapmış ve bu konuda güzel proje-
ler hazırlamış. Bunlara destek ve-
riyoruz. Dünyada her yıl 1,3 milyon 
kişi inanç turizmi amacıyla seya-
hat ediyor. Bu projelerle Marmaris 
bundan payını alır” dedi.

MHP adına konuşan Başkan vekili 
Coşkun Tutal da yaptığı konuşma-
sında özellikle çam balının mar-
kalaşması ve tanıtımı konusun-
da başardıkları projeler için MTO 
Başkanı Mehmet Baysal’ı tebrik 
etti ve “Muğla’daki bal üretiminin 
çoğunun Milâs’ta gerçekleşmesi-

ne rağmen Marmaris’in bu konuda 
önderlik yapmış olması Muğla İli-
miz için büyük bir Kazanç olmuş-
tur” dedi.

Marmaris Ticaret Odası tüm bu 
projeleriyle Marmaris yaşayanla-
rının sosyo ekonomik yapısını yük-
seltmeyi ve farkındalık yaratmayı 
amaçlamaktadır. Ekonomik kriz-
den dolayı oldukça sıkıntılı günler 
yaşayan ve % 95 oranında turizmle 
geçinen Marmaris’i iyileştirme ve 
yeniden canlandırma projeleri ile-
riki günlerde de devam edecektir.
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Marmaris Bal Evi Osmaniye
köyü’nde arıcılara eğitim 

Marmaris Ticaret Odası ve TEB 
anlaşma imzaladı

Marmaris Ticaret Odası’nın sos-
yal projesi olan Marmaris Bal Evi, 
arıcılık ve bal üretimi Marmaris 
çam balını markalaştırma adına 
yaptığı eğitim zincirine bir yenisini 
ekledi. 27.02 2013 tarihinde Os-
maniye köyü Marmaris Bal Evin-
de düzenlenen arıcılıkta ilkbahar 
bakımı, Varoa zararlıları ve mü-
cadelesi ile Marmaris İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün de arıcılıkla ilgili 
mevzuat konusunun ele alındığı 
eğitim semineri büyük ilgi gördü.

Marmaris Bal Evi Genel Koordina-
törü Şiir Dürüst  yaptığı açıklama-

da; Marmaris, Osmaniye köyü ve 
çevre köylerden seminere 50 arıcı 
katıldı. Muğla Üniversitesi Öğre-
tim Görevlileri Veli Türkmen ve Ali 
İhsan Öztürk Varoa zararlıları ve 
ilkbaharda bakımı hakkında eği-
tim verirken Marmaris İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nden Veteriner hekim-
ler Mehmet Elevli ve Semih Kovuk 
tarafından arıcılıkla ilgili mevzuat-
lar konusunda bilgilendirme yapıl-
dı.

Saat 10:00- 17:00 arasında devam 
eden eğitim süresince arıcılarımı-
za çeşitli ikramlarda bulunuldu.

1.2.3- Nisan 2013 tarihinde 3 gün 
sürecek olan; bal, polen, propolis 
hazırlanması, arı sütü toplanması 
konularında eğitimler verilecek.

Öğretim görevlileri, 40 yaş altı arı-
cılar için büyük önem taşımakta 
olan bu eğitimlere ailecek kat ılın-
ması konusuna dikkat çektiler.

Eğitimler gündüz uygulamalı; ak-
şamları da teorik olarak ele alına-
cak.

Taksitli Ticari Nakit Kredi’ kullanan odamız üyeleri geri ödemelerini 3 ay sonra başlatıyor. Maksimum kredi vade-
si 36 ay, maksimum kredi limiti 500.000 TL olan kredi fırsatından faydalanan iş yeri sahipleri, ‘İşyerim Güvende 
Sigortası’ ile birlikte kredi komisyonlarında da indirim elde edebiliyorlar. 

‘Taksitli Ticari Nakit Kredi’ almak için TEB şubelerine başvuruda bulunanlar, bu özel kampanyadan yararlanma 
şansına sahip oluyor. 

Nefes Aldıran Kredi 
Kampanyası ile Türk 

Ekonomi Bankası’ndan 
(TEB) ‘Taksitli Ticari 

Nakit Kredi’ alan Odamız 
Üyeleri, ödemeye 3 ay 
sonra başlayabiliyor. 

36 aya varan vadelerde, 
500.000 TL tutarına 
kadar olan krediden 

faydalanan Üyelerimiz, 
‘Benim İşyerim Sigortası” 

ile birlikte kredi 
komisyonlarında da 
indirim elde ediyor. 

Marmaris Bal Evinde düzenlenen arıcılıkta 
ilkbahar bakımı, Varoa zararlıları ve mücadelesi ile 

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de arıcılıkla 
ilgili mevzuat konusunun ele alındığı eğitim 

semineri büyük ilgi gördü.

Üyelerimize kalite yönetimi, 
girişimcilik, AR-GE konularında 

danışmanlık yapan birimimiz KOSGEB 
hizmetinizdedir.

İlker Gökay / 0 252 417 04 69  Dahili:127



Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi “Bir yandan yaygın olan cehaleti 

ortadan kaldırırken, öte yandan toplum 
hayatında yapıcı, etkili ve verimli insanlar 

yetiştirmek gerekir.”
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UMEM Beceri 10 
kapsamında hizmet 

sektöründe ilk kursumuz 
tamamlandı!

şubat 2013 şubat 2013

Hizmet sektöründe ise Aşçı Çırağı 
ve Ön Büro olmak üzere iki adet 
kursumuz açılmıştır. Özel Ata Mes-
lek Eğitim Kursu, Marmaris Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Muğla Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve 
Odamız işbirliğinde 17 Aralık 2012 
tarihinde başlayan Aşçı Çırağı Kur-
su tamamlanmıştır ve 19 kursiyer 
başarıyla mezun olmuştur. Sertifi-
ka töreni 11 Şubat 2013 tarihinde 
Marmaris Ticaret Odası Meclis Sa-
lonunda Marmaris Kaymakamı Ali 
Galip Saral, İŞKUR İl Müdürü İlyas 

Sarıyerli, Marmaris Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Şükrü Ay-
yıldız, Marmaris Güney Ege Aşçılar 
Derneği Başkanı Alaaddin Çağlar 
ve Dernek Üyeleri ile Marmaris 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu üye-
lerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 
Kursiyerlerimiz işbaşı eğitimlerine 
başlamıştır.

Tören kursiyerlerden Mehmet Ay-
han tarafından yapılan konuşmay-
la başlamıştır. Ayhan UMEM kursu 
sayesinde kazandığı mesleki be-

cerilerinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirdiği konuşmasını “ iş 
hayatına başladığım zaman yapa-
cağım yemeklerden tatmanız için 
hepinizi davet ediyorum” diyerek 
tamamlamıştır.

UMEM Beceri’10; Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesinin ortak projesi 
olarak 2010 yılından itibaren uygulanmaktadır. 
Beceri kazandırma ve iş edindirme ilkeleri üz-
erine kurulan UMEM Beceri’10, 2012 yılından bu 
yana ilçemizde de faaliyet halindedir.

UMEM hem işsizlere hem de işverenlere yönelik 
teşviklerde bulunmaktadır. Kursiyerlere teorik 
eğitimleri süresince 20 TL cep harçlığı verilme-
kte, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” 
ve “ Genel Sağlık Sigortası” İŞKUR tarafından 
yapılmaktadır. İşbaşı eğitimi boyunca kursiyer 
desteği 25 TL’ye çıkmaktadır. İşverenler kurstan 
mezun olanları istihdam ettiği zaman Sigorta Pri-
mi İşveren Payı’nı İŞKUR karşılamaktadır. 

Marmaris’te ilk UMEM kur-
sumuz, ilçemizdeki pilot 
okulumuz olan 75. Yıl Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi’nde 
sanayi kapsamındaki Depo 
Sorumlusu alanında açılmış 
ve 16 kursiyer başarıyla mezun 
olmuştur. Bunlardan 7’si işbaşı 
eğitimlerine başlayacaktır.

KURSİYER
LİSTESİ

Çiçek Ölmez

Mehmet Emin Kaya

Keziban Yıldız

Neslihan Erez

Bayram Kaya

Mehmet Ayhan

Solmaz Duysal

Onur Boğatekin

Mertcan Cengiz

Halil Tırpan

Burcu Artar

Ulaş Özdede

Meltem Adıyaman

Bilal Korkmaz

Cem Asar

Cihat Beken

Reyhan Ürel

Tahir İnce

İzel Soluk



Atatürk’ün 
Marmaris’e 
gelişinin 78. 

yılı düzenlenen 
törenle 

Marmaris’te 
coşkuyla 
kutlandı.

2013 Yılı, 24. Vergi haftası 
kutlamaları 25 Şubat – 01 Mart 
günlerinde Marmaris’te çeşitli 

etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.  
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Atatürk’ün Marmaris’e 
gelişi kutlandı

Vergi dairesinden 
Marmaris Ticaret Odasına 

ziyaret
Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti-
rilen törende, Atatürk Anıtı’na çe-
lenklerin sunulmasının ardından 
sayı duruşunda bulunulup İstiklal 
Marşı okundu. Törene Marmaris 
Kaymakamı Ali Galip Saral, Marma-
ris Belediye Başkanı Ali Acar, Aksaz 
Deniz Üs Komutanı Deniz Kıdemli 
Albay Levent Ateş, Marmaris Tica-
ret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 
siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Ye-
rel tarih araştırmacısı Erol Uysal, 
günlük anlam ve önemini belirten 
konuşma yaptı. Konuşmanın ardın-
dan Atatürk’ün Marmaris’e gelişi 
temsili olarak canlandırıldı. Büyük 
bir Türk Bayrağı ve Atatürk maketi 
bulunan yat, sirenler çalarak kıyı-
ya yanaştı. Halk oyunları gösterisi, 
çalınan marşlar ve vatandaşların 
alkışları arasında Atatürk temsili 
olarak karşılandı.

Resmi törenden sonra etkinlikler 
Elegance Otel’de devam etti. Sa-
yın Mukbil Gülkokan tarafından 
Atatürk’ün Marmaris’e gelişi ile il-
gili bir konferans verildi. Konferans 
bitiminde Marmaris Belediyesi Türk 
Sanat Musikisi Korosu tarafından 
Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslen-
dirildi. Etkinlikler boyunca Marma-
ris Ticaret Odası tarafından Atatürk 
fotoğrafları sergisi açıldı ve gelen 
ziyaretçilere Atatürk’ün Marmaris’e 
gelişi ile ilgili bilgilendirme broşür-
leri dağıtıldı.

Türkiye genelinde Vergi Haftası olarak 
kutlanan 25 Şubat – 01 Mart  tarihleri kap-
samında Marmaris Vergi Dairesi Müdürü 
Hacı Emin Akdemir ve heyeti Marmaris Ti-
caret Odasını Yönetim Kurul Başkanı Meh-
met Baysal’ı makamında ziyaret ettiler.

Marmaris Vergi Dairesi Müdürü Hacı Emin 
Akdemir; bu yıl 24. Düzenlenen Vergi Haf-
tası etkinlikleri hakkında bilgi verdi ve 
haftasında ilçe bazında vergi rekortmeni 
olanlara teşekkür etti ve başarılar diledi. 

Marmaris Ticaret Odası Yön. Kur.Bşk. 
Mehmet Baysal konuşmasında; Böyle gü-
zel ve anlamlı  haftada  sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyoruz. Ülkenin kalkın-
masına katkı koyan değerli müteşebbis-
leri odam ve şahsım adına canı gönülden 
kutluyorum dedi. 

Marmaris Ticaret Odası
İŞKUR Hizmet Noktası

temsilcisi olarak üyelerin 
danışmanlık hizmeti 

vermektedir.



Odamız tarafından her 
yıl yapılması gelenek 

haline gelen 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Sebebi 
ile Marmaris Ticaret 

Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu Marmarisli Kadın 

Girişimcileri Ödüllendirdi.
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Girişimci kadınlar ödüllendirildi
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, Bşk Yrd. Nuran 
Esin, Volkan Yaylalı, Kamil 
Nurdan ve Kadın Girişimciler 
Kurulundan Duygu Dündar 
, Gül Şahin’in katılımları ile 
8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünde; kadın girişimci olarak 
ekonomik kalkınmaya ve Mar-
maris için yapmış oldukları 
katkılardan dolayı Marmarisli 
Kadın girişimcilere ziyaretler-
de bulundular ve birer teşek-
kür plaketi ve çiçek takdim 
ettiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle; Feyza Taş (Kenan 
Evren Kolleji Md.), Cahide 
Çelik ( Çelik Market), Emine 
Tufan ( Okul servis şoförü), 
Şebnem Çamlı ( Okul servisi 
şoförü), Özgür Derviş (Maya 
Dekorasyon), Akkadın Sağla-
mol Ergin ( Esnaf), Meryem 
Coşkun ( Meryem ana rest.), 
Seray Binay ( Binay Rest), Sev-
can Akman (şamata magazin), 
Güner Berktan’ı (Güner Bar iş-
letmecisi)ziyaret ettik.

Mehmet Baysal; bu anlamlı 
günde Kadın girişimci potan-
siyelinin nicelik ve nitelik bakı-
mından geliştirilmesi ve daha 
donanımlı hale getirilmesi 
amacıyla, politika belirlemek 
ve girişimcilik kültürünün ka-
dınlar arasında gelişmesine 
öncülük etmek üzere TOBB 
bünyesinde kurulan Kadın Gi-
rişimciler Kurulunun çalışma-
larının tüm yurta devam etti-
ğini ve  MTO olarak siz kadın 
girişimcilere her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını be-
lirtti.

Bu vesile ile tüm kadınların 08 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlar, kadınların sorunlarının 
değil, sizler gibi başarılarının 
konuşulduğu bir gün olmasını 
dilerim dedi.

Kredi ve para piyasası 
nefes alacak

KGF kobilere nefes aldıracak

Behzat GEZER Kredi Garanti Fonu Muğla (Bod-
rum) Şubesi ve Marmaris Ticaret Odası işbir-
liğinde, “Kredi Garanti Fonu” ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. 
 
Marmaris Ticaret Odası Meclis Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme top-
lantısına, Kredi Garanti Fonu Bodrum Şube 
Müdürü İbrahim Turhan konuşmacı olarak ka-
tıldı. Toplantıya Marmaris Ticaret Odası Başka-
nı Mehmet Baysal ve Marmaris’te bulunan ban-
kaların şube müdürleri ile yöneticileri katıldılar. 
Bilgilendirme paneline ilginin yoğun olduğu ve 
her banka şubesinden yönetici ile katılım sağ-
landığı dikkat çekti.

Kredi Garanti Fonu Bodrum Şube Müdürü İbrahim 
Turhan, KGF’nin amacının küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler (KOBİ) için sağladığı kefaletle bu işletme-
lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin 
finansmanında banka kredisi kullanmalarını müm-
kün hale getirmek olduğunu kaydetti.  Turhan “Ger-
çekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin ban-
ka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli 
kılmaktadır. Öte yandan KOBİ’lerin uzun vadeli kredi 
kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek te-
minatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bunun dışında KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut 
kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen 
ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çö-

Akkadın ENGİN

Cahide ÇELİK

Emine TUFAN

Feyza TAŞ

Güner BERKTAN

Meryem COŞKUN

Özgür DERVİŞ

Seray BİNAY

Sevcan AKMAN

Şebnem ÇANLI
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zülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk 
ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabil-
melerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli 
kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını 
mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik 
teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendir-
me yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya kat-

kı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın 
girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi 
yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren 
küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam 
artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma 
amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak 
değerlendirilen konulardır.” dedi.

Ticaret Sicili Müdürlükleri 1. Bilgilendirme Toplantısı, 
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ve İç Ticaret Ge-
nel Müdürü İsmail Yücel’in açılış konuşmaları ile TOBB 
Konferans Salonu’nda başladı. Marmaris Ticaret Sicili 
Müdürlüğümüzü temsilen toplantıya Ticaret Sicili Müdü-
rü Fırat Kaynak Ünlü ve Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı 
Deniz Tetik katıldı.

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, yaptığı konuşma-
da, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ve buna paralel 
olarak, Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiğini 
ifade etti. Saraçöz, yönetmelik ile ticaret sicil müdürlük-
lerinin yetki, sorumluluk ve özlük haklarının belirlendiği-
ni söyledi. 

Türk Ticaret Kanunu’nun önemine değinen Saraçöz, ka-
nunun hazırlık ve yürürlüğe girme süreci hakkında hatır-
latmalarda bulundu.

İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel de konuşmasında, 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bir devrim niteliğinde oldu-
ğunu, bu devrimi birlikte hayata geçireceklerini belirte-
rek, Türk şirketlerinin uluslararası alanda rekabet edebi-
lirliğini artıracak önemli bir değişim yaşandığını söyledi.

Yücel, ticaret sicil müdürlüklerinin başarılı çalışmaları-
nın, Türk Ticaret Kanunu’nun sağlıklı işlemesini sağla-
yacağını vurguladı. Eski bildiklerinizi unutun diyen Yücel, 
“kendinizi yeni kanuna göre formatlayacaksınız. Eski ka-
nundan kaynaklı unutmanız gereken alışkanlıkları unu-
tun” dedi.

İki gün süren  bilgilendirme toplantısında, 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Ticaret Sicil işlemleri 
hakkında ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) uygula-
malarına ilişkin sunumlarda yapılarak  Merkezi Sicil Ka-
yıt Sistemi (MERSİS) hakkında Ticaret Sicil Müdürlükleri 
bilgilendirildi.

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine 
destek veren KGF’nin, iyi iş fikirlerinin önündeki temi-
nat yetersizliği engelini ortadan kaldıracağını söyle-
yen Kredi Garanti Fonu Bodrum Şube Müdürü İbrahim 
Turan, Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler 
kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu temi-
nat problemi, KGF kefaleti ile giderileceğini vurguladı. 
Turan “Bu sayede KOBİ’lerin de banka kredileri kul-
lanma imkânı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az 
olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, 
imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sek-
töründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmakta-
dır. Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf 
ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın 
ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler” 
dedi.

Bilgilendirme panelinin ikinci bölümü soru cevap şek-
linde devam etti. KGF ile ilgili bilgilendirmelerin ardın-
dan bilgilendirme paneline katılan bankacılar konu ile 
ilgili sorularına KGF yetkililerinden doyurucu cevaplar 
aldıklarını ifade ederek, KGF ile Marmaris’te kredi ve 
teminat sorunlarında çözüm sağlayacak bir sistem 
olduğunu, iş adamlarının ve işletmelerin önümüzdeki 
dönemde çok rahatlayacaklarına inandıklarını belirt-
tiler.

Başarı vaad eden girişimler 
yararlanabilecek

Soru ve cevaplı 
interaktif panel

Ticaret sicili müdürlükleri
1. bilgilendirme toplantısı  
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Times meydanı, Hisarcıklıoğlu 
ve Babacan’ı izledi

Times meydanı izledi

Ankara
6. Ege illeri tanıtım günleri

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri-
nin hisse senetlerinin işlem gördüğü 
ABD’nin ikinci büyük borsası Nasdaq’ta 
kapanış zilini çaldı.

“Türkiye Yatırım Haftası” dolayısıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 
(TOBB) kalabalık bir heyetle New 
York’ta bulunan Babacan, söz konusu 
etkinlik kapsamında, ABD’nin teknoloji 
borsası olarak bilinen Nasdaq’ı ziyaret 
etti. Odamızı temsilen de Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Mehmet Baysal ziya-
rete katıldı.

Babacan, endeksin kapanış zilini TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Nas-
daq stüdyosunda çaldı. Törende, ABD 
Ticaret Odası Kıdemli Başkan Danış-
manı Greg Lebedev ve Nasdaq Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Sandy 
Fruchner ile Türkiye’deki birçok ilden 
gelen ticaret odası ve borsası başkan-
ları da Babacan ve Hisarcıklıoğlu ile 
kameralara poz verdi.

Törende konuşan Babacan, yakın za-
manda Borsa İstanbul’un açılışını yap-
tıklarını hatırlatarak, Borsa İstanbul ile 
Nasdaq arasında daha yakın ilişkilerin 
kurulmasını arzuladıklarını söyledi. 

Şu anda Nasdaq’ta 28 Türk şirketinin 
hisselerinin işlem gördüğünü belirten 
Babacan, iki borsanın yakın bir bağ 
içinde olmasının her iki tarafın da ka-
zanacağı bir ilişki olacağını kaydetti.

Kapanış zilinin çalınması sırasında Nasdaq stüdyosun-
daki görüntü New York’un ünlü Times Meydanı’ndaki 
dev ekrana yansıtıldı. Bu sırada meydanı ziyaret eden 
binlerce turist ve New Yorklu da kapanış zilinin çalın-
ması sırasında düzenlenen töreni canlı izledi.

Muğla, Marmaris, Bodrum ve 
Milas’ın tarihi ve kültürel özellikle-
ri, Ankara’da 11-15 Nisan 2013 ta-
rihleri arasında düzenlenen 6. Ege 
İlleri Tanıtım Günleri etkinliklerin-
de tanıtıldı.

Muğla Eğitim ve Çevre Vakfı koor-
dinesinde gerçekleşen etkinliklere 
Marmaris Ticaret Odası Marmaris 
Bal Evi Projesi ile Muğla Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Be-
lediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası, MilasTicaret ve Sanayi Oda-
sı, Bodrum Ticaret Odası, Fethiye 
Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Ko-
operatifi Başkanlığı, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, 
Melsa El Sanatları katıldı.

Fuarda el emeği ürünlerin yanı sıra 
Marmaris çam balının, Bodrum 
mandalinasının,Milas zeytinyağı ve 
halısının, Muğla mermer ve bakır 
işçiliğinin tanıtıldığı fuarda ziyaret-
çilere Marmaris çam balı, Bodrum 
lokumu ve gazozu, Milas zeytinyağı 
ikram edildi. Binin üzerinde ziya-
retçi Marmaris çam balını tadarak 
satın aldı.      

Muğla Belediyesi tarafından hazır-
lanan Muğla Evi’nin yanında ku-
rulan Marmaris Bal Evi standında 
sunulan Marmaris ve köylerinden 
toplanan kekik, adaçayı, ballı ve 
çam yağlı doğal sabunlara ziyaret-
çiler büyük ilgi gösterdi. Birçok zi-
yaretçi ve öğrenci Bal Evi standın-
da fotoğraf çektirerek beğenilerini 
dile getirdi ve Marmaris hakkında 
bilgi aldı.

Marmaris Bal Evi standını ziyaret 
edenBaşbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay; MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli; MHP Grup Başkan Veki-
li Oktay Vural; Muğla AKP Millet-
vekilleri Ali Boğa, Prof. Dr. Yüksel 
Özden; Muğla CHP Milletvekilleri 
Tolga Çandar, Ömer Süha Aldan; 

MHP Muğla Milletvekili Mehmet 
Erdoğan; Halil İbrahim Daşöz Ma-
nisa Valisi; Milas Belediye Başka-
nı Muhammet Tokat; Eski Bakan 
İsmet Sezgin’e Marmaris’e özgü 
yöresel ürünler takdim edilerek 
tanıtım gerçekleştirildi. Birçok te-
levizyon kanalının çekim yaptığı 
Marmaris Bal Evi; aynı zamanda 
yerel işbirlikleri kurmak isteyen 
kuruluş ve derneklerin de gözdesi 
oldu.

6. Ege İlleri Tanıtım Günlerine 
Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yay-
man, Muğla Valiliği Melsa El Sa-
natları Müdürü İbrahim Akoğlu, 
MEÇEV Başkanı İsmail Baykal, 
Muğla Ticaret Odası Meclis Baş-
kanı Hilmi Giresun ve İlçe Ticaret 
Odaları yetkilileri katıldı.
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Marmaris Ticaret Odası Malatya 
Gıda ve Tarım fuarına katıldı

İŞKUR’dan odamıza
teşekkür belgesi

Mehmet Baysal Kanal 48 TV 
“Soruyorum Özel” de

Ordulular derneği başkanımız 
M.Baysal’ı ziyaret etti

Marmaris Ticaret Odası, Marma-
ris Çam Balı’nı tanıtmak amacıyla 
çeşitli fuarlara katılmaya devam 
ediyor. Malatya Belediye Başkanı 
Sayın Ahmet Çakır tarafından özel 
olarak davet edilen,  Marmaris 
Ticaret Odası, 11–14 Nisan tarih-
leri arasında, Malatya Belediyesi 
tarafından 7.si düzenlenen Tarım 
ve Gıda Fuarı’na katıldı.  Fuarda 
Marmaris Çam Balı tanıtım standı 
kuruldu. Kurulan stantla Marma-

ris Çam Balı ve Marmaris Bal Evi 
Projesi gelen ziyaretçilere tanıtıldı. 
Katılımcıların büyük beğeni ve ilgi 
gösterdiği Çam Balı Standımız fuar 
boyu ilgi odağı oldu. 

Marmaris Ticaret Odası tarafından 
kurulan Marmaris Bal Evi standını 
Tayvan Ankara büyükelçisi James 
C.H. Chen, Malatya Valisi Vasip 
Şahin, Malatya Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüse-
yin Erkoç, İl Genel Meclis Başkanı 
Naci Şavata ve birçok milletvekili 
ziyaret etti. Ziyaretçilere Marmaris 
Bal Evi Projesi tanıtıldı, Marma-
ris Çam Balı ve ballı lokum ikram 
edildi. Çam Balımızın lezzetini çok 
beğenen ziyaretçilerimiz. Bal Evi 
Projesinden de övgüyle bahsettiler.

İŞKUR hizmetlerinden Odamız üyelerinin ve yöremiz-
deki işsizlerin yerinde yararlanabilmelerini sağlamak 
üzere Çalışma ve İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü ile 
Odamız arasında “İşkur Hizmet Noktası”protokolü 
imzalanmıştı. Protokolün amacı İŞKUR hizmetlerinin 
daha çok kişiye etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmasını 
sağlamaktır. 

Protokolüm imzalandığı Kasım ayından bugüne 120 
kayıt gerçekleştirilmiştir. Bu proje, iş arayanla işvere-
ni yetenek-ihtiyaç düzleminde eşleştirmeyi amaçlayan 
bir projedir. Bu kapsamda Odamıza,  yaptığı çalışma-
lar doğrultusunda Muğla İŞKUR tarafından teşekkür 
belgesi verilmiştir.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Baysal, Bşk. Yrd. Nuran 
Esin ve Yön. Kur. Üyesi Ali Kansu  
29 Nisan Pazartesi akşamı Kanal 
48 de  yayınlanan  “Soruyorum 
Özel” programına katıldı. Mukbil 
Gülkokan ve İlhan Barlas’ın so-
rularını yanıtlayarak 2009-2013 
dönemi Odamızın hizmet ve faali-
yetleri hakkında Kanal 48 ekran-
larında canlı olarak bilgilendirme 
yaptılar.

Baysal ; “Marmaris Ticaret Oda-
sı Şubat 2009 tarihinde göreve 
geldiğinden beri Marmaris’in son 
yıllarda sıkıntısını çektiği turizm-
de daralma sorununu çözebilmek 
amacıyla ilçedeki tüm atanmış ve 
seçilmiş yöneticiler, meslek oda-
ları ve sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte hareket etmeye özen gös-

tererek çözümler üretmekte ve 
çözümlere yönelik yol haritaları ta-
sarlamaktadır. Bu bağlamda pro-
jeler öngörülmüştür. Bu projelerin 
bazıları bitmiş;  bazıları ise ha-
zırlık aşamasındadır. Marmaris’e 
bütünsel yaklaşılması amacıyla 
çalışmalar ve görüşmeler devam 
etmektedir. Biz MTO olarak tüm bu 
projeleri bitirebilmek veya finanse 
edebilmek şansına hem sahip de-
ğiliz hem de kendimizi bu projeler-
de tek yetkili olarak görmüyoruz. 

Şiddetle yapmak istediğimiz tüm 
bu fikir ve projelerin hayata geçiril-
mesinde  ilk tetiği çekip, düğmeye 
basmak ve her proje etrafında ge-
rekli her kurumu toplamak genel 
ilkemizdir. Böylece genel mutaba-
kat ve geniş fikri katılım ile her şey 
daha kolay halledilecektir.

Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve bek-
lentileri doğrultusunda etkin ve 
nitelikli hizmet sunmaya, sorunlar 
ve çözümler için duyarlı bir şekilde 
çalışmalar üretmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Marmaris Ordulular Derneğinin 
Hacı Ali Elibal başkanlığındaki yeni 
yönetimi Yönetim Kurulu başkanı-
mız Mehmet Baysal’ı Makamında 
ziyaret etti. 

25 Nisan Perşembe günü gerçek-
leşen ziyarette Baysal yeni yöneti-
me başarılar diledi.

Kendilerini birer Marmarisli olarak 
gördüklerini söyleyen Elibal, yaşa-
dıkları bu kentin daha da gelişmesi 
için ellerinden geleni yaptıklarını 
belirtti. Karşılıklı görüş alışverişi 
ve iyi dileklerde bulunuldu.
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Bu sene Oda-Borsalarımızdaki se-
çimlerde rekor sayıda adayın ya-
rıştığını görüyoruz. Hem meslek 
komitelerinde, hem meclis üyelik-
lerinde büyük bir rekabet yaşanı-
yor. Bu aslında sizlerin görevinizi 
ne kadar iyi yaptığınızın, bulundu-
ğunuz yerin kıymetini ne kadar ar-
tırdığınızın en somut göstergesidir.

İnanıyorum ki, bu süreci camiamı-
za yakışan olgunlukta geçireceğiz. 
Hep birlikte, demokrasinin güzelli-
ğini bir kere daha yaşayacağız. Oda 
ve Borsa seçimlerinin şehirlerimi-
ze, camiamıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. İnşal-
lah Ağustos ayında, seçimli Genel 
Kurul’umuzu, her zaman ki gibi en 
geniş katılımla, en geniş protokol-
le, büyük bir coşkuyla gerçekleşti-
receğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım,

Az önce sizlerin gayretleri ve 
emekleriyle yaptığımız hizmetleri-
mizi anlatan filmi izledik. Bütün bu 
faaliyetler camiamızın bel kemi-
ği, camiamızın beyni olan sizlerin 
eseridir. Her birinizi tek tek kutlu-
yor, hepinize sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. 

Yine bu vesileyle faaliyetlerimizde 
bizlere hep destek olan Cumhur-
başkanımıza, Meclis Başkanımıza, 
Başbakanımıza, Bakanlarımıza, 
Meclisimize, siyasi partilerimi-
ze camiamız adına teşekkür edi-
yorum. Bizimle birlikte çalışan, 
emek veren bürokratlarımızı kut-
luyorum.  Hep birlikte kamu – özel 
sektör elele verdik ve pek çok ça-
lışmamızın hayata geçmesini sağ-
ladık. 

Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde 
Bakanımız sayın Hayati Yazıcı da 
hep yanımızda oldu. Vizyonu ile 
güç verdi, cesaret verdi, yolumuzu 
açtı. Uyumlu çalışmalarımızın ne-
ticelerini Allah’a şükür hep birlikte 
aldık. Sayın Bakanımızın vizyonu 
ve katkılarıyla Ticaret Kanunu ve 
NACE gibi devrim niteliğinde adım-

lar atıldı. Kendisine ve çalışma ar-
kadaşlarına camiamız adına ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Sevgili dostlar,

Odalar ve Borsalar, ülkemizdeki, 
yerli-yabancı, küçük-büyük, tüm 
girişimcileri, tüccarları, sanayici-
leri, turizmcileri ve müteahhitle-
ri temsil etme yetkisine sahip tek 
teşkilattır. Gururla ifade etmek 
istiyorum. Sizlerin meydana getir-
diği TOBB camiası, özel sektörün 
birlikten doğan gücü oldu.

Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. 
Sesimiz daha gür çıktı. Biz, bir ol-
dukça önümüzdeki engelleri aştık, 
yeni yollara çıktık. Bu çatı altında 
hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. 
Her fikri, her sesi farklı bir heye-
canla dinledik. 

“İstişare sünnettir” öğüdüne bağlı 
kaldık. İstişare ve diyalog kapısı-
nı her zaman açık tuttuk. İşte bu 
sayede, her toplumsal kesim, her 
farklı düşünce, her farklı anla-
yış, burada kendisini temsil etme 
imkânı buldu. Gönüllerimizi de ak-
lımızı da farklı seslere, farklı dü-
şüncelere açtık. Bu ülkenin bütün 
renklerini kucakladık. 

Sizlerin sayesinde Anadolu’nun 
sesi, yüreği olduk. Anadolu’nun 
nabzı işte burada atmaya başladı. 
Anadolu’nun duygularının, taleple-
rinin, hayallerinin tercümanı olan, 
aktif, dinamik bir TOBB meydana 
geldi. 
Türkiye’nin en büyük çatı örgütü 
işte böyle ortaya çıktı. Ülkeye gü-
ven veren, herkesin fikrini sordu-
ğu, her kesimin danıştığı, büyük 
bir aile olduk. Bunu hep birlikte 
başardık. Biliyoruz ki büyük güç 
büyük sorumluluk getirir. Biz hep 
bu bilinçle hareket ettik. 

Birlik ve bütünlük dedik. Değişim 
ve dönüşümün öncüleri olduk. So-
runlara teslim olmadık. Olumsuza 
odaklanmadık, yakınmadık. Yeri 
geldi fikir verdik, düşünce verdik, 
ilham verdik. Bütün dünyaya bu 
milletin neler yapabileceğini gös-
terdik. 

Bugün artık her alanda, herkesle 
rekabet eder hale geldik. Son 10 
senede milli gelirimiz özel sektör 
eliyle yüzde 63 büyüdü. Özel sektör 
olarak bu dönemde 5 milyon kişi-
ye ilave istihdam sağladık. İhraca-
tımız 4 katına, turizm gelirimiz 3 
katına çıktı. Ülkemizi dünyanın 16. 
büyük ekonomisi yaptık.

Tüm bunları sizlerin, özel sektö-
rümüzün inancı, becerisi ve gayre-
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TOBB dünyaya rol model oldu

TOBB 68. Genel Kurulu TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da bir 
konuşma yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB camiası-
nın, özel sektörün birlikten doğan 
gücü olduğunu belirterek, “Hem 
Türkiye’ye, hem de dünyaya örnek 
olan bu geleneğimiz sayesinde, 
bugün OECD tarafından komşu 
coğrafyamızdaki tüm ülkelere bi-
zim Oda ve Borsa yapımız örnek 
gösteriliyor” dedi. 

Marmaris Ticaret Odasından Birlik 
Delegesi, Meclis Başkanı Hüse-
yin Süer, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal, Başkan Yrd. Ah-
met Özdemir, Yön.kur.üy. Hakan 
Öner , Genel Sek.Yrd. Taşkın Bay-
kara katıldı.

Hisarcıklıoğlu, “Yurtdışında ne 
diyorlar, biliyor musunuz? Ülke-
nizde özel sektörün gelişmesini 
istiyorsanız, sermayenin tabana 
yayılmasını istiyorsanız, toplumun 
demokratikleşmesini istiyorsanız, 

işte örnek orada, Türkiye’dekine 
benzer bir Oda ve Borsa yapısı ku-
run, diyorlar” ifadesini kullandı.
Artık asla eski zihinsel zincirle-
re teslim olamayacaklarını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 
“En iyisi, en güzeli neyse bu ülkede 
artık o olacak. Eskiden başka ül-
kelere bakıp imrenirdik, şimdi im-
renilen bir ülke haline geldik. Oda-
larımız ve Borsalarımız tüm çevre 
coğrafyamızda rol model oldu. Bu 
farkı siz ortaya koydunuz. Bunu ya-
parken de asla değerlerimizi kay-
betmedik. Asla kendi kültürümüze 
sırtımızı dönmedik. O değerlerin 
ışığında en çağdaş şekilde hareket 
ettik.”
İstişareye her zaman önem verdik-
lerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
gönülleri ve akılları farklı seslere 
farklı düşüncelere açtıklarına dik-
kat çekti. 

Hisarcıklıoğlu TOBB Mali Genel 
Kurulu’ndaki konuşmasında şun-
ları ifade etti 

“Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü olması dolayısıyla, önce-
likle işçi kardeşlerimizi kutluyo-
rum. Emeğin ve alın terinin kutsal 
sayıldığı, adaletli paylaşımın esas 
alındığı bir medeniyetin mensup-
ları olarak, tüm emekçilere refah, 
sağlık ve mutluluk temenni ediyo-
rum.

Değerli dostlarım,

Bu sene farklı bir Genel Kurul yaşı-
yoruz. Bugün kanunen Mayıs ayın-
da yapmak zorunda olduğumuz 
Mali Genel Kurul’umuzu yapıyoruz. 
Ayrıca 81 İl ve 160 İlçede Oda-Bor-
sa seçimleri başlıyor ve şehirleri-
nize dönmek zorundasınız. 

Sizler; “seçimler dolayısıyla bu 
Genel Kurulumuzu dar tutalım, 
hızlı bitirelim” demiştiniz. Sizin 
talebiniz doğrultusunda, bu Genel 
Kurulumuzu camiamızla sınırlı bir 
şekilde, aile içinde gerçekleştiriyo-
ruz. 

Biz, bir olduk, 
iri olduk, 

diri olduk. 
Sesimiz daha 
gür çıktı. Biz, 
bir oldukça 

önümüzdeki 
engelleri 

aştık, yeni 
yollara çıktık. 
Bu çatı altında 
hiçbir zaman 

ayrımcılık 
yapmadık. 

Her fikri, her 
sesi farklı bir 

heyecanla 
dinledik. 
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tiyle başardık. Hem biz kazandık, 
hem ülkemiz kazandı. Biz, girişim-
ciliğin örgütlü gücünün bir ülkeye 
neler katacağının, dünyadaki en 
güzel örneği olduk. Kimin sayesin-
de bunu başardık; Odalarımızın sa-
yesinde, Borsalarımızın sayesinde, 
işte bu salonu dolduran sizlerin 
sayesinde.

Değerli arkadaşlarım,

Faaliyet raporumuzda ayrıntılı 
olarak göreceğiniz faaliyetlerimiz-
den bazılarını, özetle paylaşmak 
isterim. En büyük sıkıntı kaynak-
larımızdan biri mesleki eğitimdi. 
Firmalarımız çalıştıracak eleman, 
insanımızsa iş arıyordu.  

Ülkemiz tarihinde ilk defa özel 
sektör, Odalarımız ve Borsaları-
mız vasıtasıyla, mesleki eğitimde 
söz sahibi oldu. Bakanlıklarımızla 
birlikte başlattığımız UMEM Bece-
ri’10 projesiyle, 81 ilde işsizlerimi-
ze umut olduk, iş olduk, aş olduk.

Şirketlerimizin ihracatlarına en 
büyük desteği veren meslek örgü-
tü haline geldik. Hepimiz bundan 
gurur duyalım, Türkiye’nin ihracatı 
TOBB güvencesiyle gerçekleşiyor. 
Gümrük-Ticaret Bakanlığımızın 
uygulamaya koyduğu, yetkilendi-
rilmiş yükümlü uygulaması da ih-
racatımıza hem hız kazandıracak, 
hem de maliyet tasarrufu sağlaya-
cak.

Öte yandan, yurtdışı taşımacılığın 
yapılabilmesi için 35 milyar dolar-
lık teminat riski üstlendik. Dünya-
da en çok tır karnesi veren kuruluş 
olduk. Sayın Hayati Yazıcı Baka-
nımızın vizyonu ve sizlerin bu işe 
sahip çıkmanız sayesinde gümrük 
kapılarını modernize ettik. İpsala, 
Kapıkule, Hamzabeyli, Sarp, Ha-
bur, Cilvegözü’nü tamamladık. 
Böylece ihracattaki lojistik mali-
yetlerini sadece 1 yılda 450 mil-
yon lira azalttık. Bu meblağ her 
yıl cebimizden boşa gidiyordu. 
Hep birlikte bunun önüne geçtik. 
Bu çalışmamız Birleşmiş Milletler 

tarafından tüm dünyaya başarı ör-
neği gösterildi. Şimdi yine Bakan-
lığımızın öncülüğünde Doğudaki 
kapılarımızı da teker teker moder-
nize ediyoruz. Çıldır-Aktaş, Dilucu, 
Kapıköy ve Esendere gümrük kapı-
ları için çalışıyoruz.

Öte yandan İstanbul için çok bü-
yük bir adım atıyoruz. Biliyorsu-
nuz İstanbul Halkalı Gümrüğü 
yılda 40 milyar dolarlık hacmiyle 
Türkiye’nin en büyük kara gümrü-
ğü. Ama şehrin ortasında ve keş-
mekeş içinde. Sanayicimiz, tücca-
rımız ve nakliyecimiz için tam dert 
yumağı, İstanbullular için de bir 
çile kaynağı. 

Bu konuda da sayın Bakanımız bizi 
destekledi. Halkalı Gümrüğü’nü 
Çatalca’ya taşıyıp modernize ede-
ceğiz. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu 
Lojistik Merkezini de burada inşa 
edeceğiz. Yeni hayata geçirdiğimiz 
Büyük Anadolu Lojistik Projesiy-
le de, Anadolu’yu demiryolu üze-
rinden Avrupa’ya bağlayacak çok 
önemli bir girişim başlattık. 

Kredi Garanti Fonu ve Kobi Girişim 
Sermayesi şirketlerimiz kanalıyla, 
Kobilerin finansmana erişimini ko-
laylaştırdık. 19 şehrimizde faaliyet 
gösteren İş Geliştirme Merkezle-

rimiz, Anadolu’daki Kobilerimize 
ihtiyaç duydukları alanlarda danış-
manlık hizmeti sağlıyor.

Kurucusu olduğumuz ve dünyanın 
en büyük 30 türev borsası arası-
na giren, Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası, Borsa İstanbul ile birleşti. 
Camiamızın kurduğu TOBB ETÜ, 
kısa sürede en çok tercih edilen ve 
marka değeri en yüksek üniversi-
teler arasına girdi.

Bir zamanlar ticaret sicil gazete-
sine ulaşmakta herkes sorun ya-
şıyordu. Şimdi bunları tamamen 
internet ortamına taşıdık. Şeffaf 
hale getirdik. Hangi şirketle ilgili 
ticaret sicil kayıtlarına ulaşmak is-
tiyorsanız, TOBB’un internet sayfa-
sına girmeniz yeterli artık. Ticaret 
Kanunu ve Borçlar Kanunlarında 
sıkıntılara yol açan konular vardı. 
Sizlerden gelen öneriler ışığında, 
yani sizlerin gayretleriyle, sayın 
Bakanımızın liderliğinde ve çalış-
ma arkadaşlarının emekleriyle bu 
kanunlar yenilendi. Böylece reel 
sektör üzerine her yıl 6 milyar lira 
ilave yük gelmesini önledik.

Biliyorsunuz, şirketlerin faaliyet 
alanı konusu da tam bir keşmekeş 
içindeydi. Türkiye’de hiçbir kurum, 
hangi faaliyeti yürüten kaç firma 

var, bilmiyordu. Farklı kurumlar-
da, farklı faaliyet sınıflandırmaları 
vardı. Bu yüzden ticaret ve sanayi 
envanteri maalesef hazırlanamı-
yordu. Sanayi politikalarının uy-
gulanmasında, yatırım teşviki ile 
KOBİ desteklerinin tasarımında 
ve dış ticaret taleplerinin eşleşti-
rilmesinde sıkıntılar yaşanıyordu. 
Allah nasip etti, yine bir ilki ger-
çekleştirdik. Bu karmaşık ortama 
son verdik. 

NACE sistemini hayata geçirdik. 
Tepki geleceğini biliyorduk. Ama 
kararlıydık. Çünkü risk almayan 
ilerleyemez. Sağolsun, sayın Ba-
kanımızın kararlı duruşu bize güç 
verdi, cesaret verdi. Yeni ve daha 
sağlıklı bir düzen kurduk. Bunun 
da nimetlerini ilerde hep birlikte 
yaşayacağız.

Yine sizlerden gelen önemli bir ta-
lep, süresi dolan 5084 sayılı yatırım 
teşvik sisteminin devam etmesiydi. 
Bu konuda yoğun bir faaliyet yü-
rüttük. İnşallah yakında olumlu 
haberlerin gelmesini bekliyoruz. 
Sayın Başbakanımıza bu konuda 
gösterdiği hassasiyeti için teşek-
kür ediyoruz.

Son dönemlerde artan diğer bir 
sıkıntı da, çek ve senet ödemele-

rinde yaşanıyordu. Reel sektörün 
bu konudaki sorunlarını azaltmak 
üzere, yine bir ilki gerçekleştirdik. 
Şirketlerin çek ve kredi sicilleri 
reel sektöre açıldı. Artık bir tuşla 
karşı tarafın sicilini görebilecek-
siniz. Böylece daha sağlıklı karar 
verecek, hangi riski aldığınızı gö-
receksiniz. Bankalar müşterisinin 
neyini görüyorsa, artık sizin üye-
leriniz de aynı bilgiyi görecek. Yani 
artık tüccarımız, sanayicimiz ka-
ranlığa kurşun sıkmayacak. 

Değerli dostlarım,

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olanlar, Odalar-Borsalar ne iş ya-
par diyorlar. İşte Odalar ve Borsa-
lar üyelerinin sorunlarını takip edi-
yor, derdine derman oluyor. Peki, 
bunlar yeter mi? Asla yetmez, 
yetmemeli! Zira üreten, istihdam 
eden, ihracat ve yatırım yapan biz-
ler, daha iyilerini hak ediyoruz.

Biz artık asla o eski zihinsel zin-
cirlere teslim olamayız. En iyisi, 
en güzeli neyse bu ülkede artık o 
olacak. Eskiden başka ülkelere ba-
kıp imrenirdik, şimdi imrenilen bir 
ülke haline geldik. Odalarımız ve 
Borsalarımız tüm çevre coğrafya-
mızda rol model oldu. Bu farkı siz 
ortaya koydunuz. Bunu yaparken 
de asla değerlerimizi kaybetmedik. 
Asla kendi kültürümüze sırtımızı 
dönmedik. O değerlerin ışığında en 
çağdaş şekilde hareket ettik.

Ahi Evran diyor ki “doğru ol, sabırlı 
ol, dayanıklı ol.” Biz doğru olduk, 
sabırlı olduk. Gücümüzü bu de-
ğerlerden alarak, dağ gibi dayanık-
lı olduk. Geçmişte Ahilik, Türk iş 
âleminde örgütlenmeyi başlatmış, 
bu camiaya yol göstermiş, yön ver-
mişti.

Hem Türkiye’ye, hem de dünya-
ya örnek olan bu geleneğimiz sa-
yesinde, bugün OECD tarafından 
komşu coğrafyamızdaki tüm ül-
kelere bizim Oda ve Borsa yapımız 
örnek gösteriliyor.  Yurtdışında ne 
diyorlar, biliyor musunuz? Ülke

nizde özel sektörün gelişmesini 
istiyorsanız, sermayenin tabana 
yayılmasını istiyorsanız, toplumun 
demokratikleşmesini istiyorsanız, 
işte örnek orada, Türkiye’dekine 
benzer bir Oda ve Borsa yapısı ku-
run, diyorlar. 

Bakın bunu biz söylemiyoruz, dün-
ya söylüyor. İşte Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev 
bizi davet diyor, tecrübelerimizden 
faydalanmak için. İslam ülkeleri 
kendilerini eğitmemizi istiyor, nasıl 
başardığımızı örnek almak için. 

Eskiden tüm etkinliğimiz, ülkemiz 
sınırları içinde kalırdı. Yurtdışına 
çıkınca kimse bizim farkımızda de-
ğildi. Bugün küresel piyasalardaki 
iş örgütlerinin tamamında söz sa-
hibi olduk. Özel sektörümüzün çı-
karlarını tüm dünyada savunan bir 
camia haline geldik.

Hem Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambers’ın, hem de İslam ül-
kelerinin en büyük iş örgütü, İslam 
Ticaret-Sanayi Odası’nın, Başkan 

Ülkemiz tarihinde 
ilk defa özel 

sektör, Odalarımız 
ve Borsalarımız 

vasıtasıyla, 
mesleki eğitimde 
söz sahibi oldu. 

Bakanlıklarımızla 
birlikte 

başlattığımız 
UMEM Beceri’10 
projesiyle, 81 ilde 
işsizlerimize umut 
olduk, iş olduk, aş 

olduk.

mayıs 2013 mayıs 2013
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yardımcılığına seçildik. Dünyanın 
en büyük iş örgütü olan Milletlera-
rası Ticaret Odası’nın yönetimine 
girmemiz için davet geldi. Filistin 
ve İsrailli iş adamları arasında-
ki anlaşmazlıkları çözecek Kudüs 
Tahkim Merkezi’nin başkanlığı için 
önerildik. 

Bakın başkası değil. Bu iltifata biz 
nail olduk. Türkiye nail oldu. Barış 
sürecine köprü olacağına inandığı-
mız bu onurlu görevi, sizler adına 
üstlendik. Biz bu görevleri neden 
üstlendik biliyor musunuz? Çünkü 
siz barışın kıymetini çok iyi bilir-
siniz. Siz huzurun değerini çok iyi 
bilirsiniz. Siz haksızlığa karşı asla 
sessiz kalamazsınız. Siz hakkı her 
şeyin üstünde tutarsınız. 

Değerli arkadaşlarım,

Son dönemde medyada çok yer 
alan, üzerine polemik yapılan bir 
konu var. İşin aslını bilin diye, bu-
rada sizlere anlatmak isterim. Bi-
liyorsunuz Başbakanımızın daveti 
üzerine Akil insanlar heyeti içinde 
yer aldık. Kendisi bizlere çok açık 
olarak şunları ifade etti;

“Vatandaş ne düşünüyor, sorun. 
Endişeleri, beklentileri nelermiş 
öğrenin. Sonra bunları bir rapor 
halinde devletin kurumlarına gön-
derin”. “Vatandaşı dinleyin, not 
alın, bize iletin” diyorlar. Yani biz 
nabza göre şerbet vermeye değil, 
nabız tutmaya gidiyoruz.

Çok açık söylüyorum, bizim böyle 
bir görevden geri durmamız söz 
konusu olamaz. Bugüne kadar hep 
ne dedik: Huzur olmazsa ticaret 
olmaz. Ticaret olmazsa zenginlik 
olmaz. Duruşumuz belli: Vatanı-
mızın, milletimizin birlik ve bütün-
lüğü çerçevesinde, biz bu ülkenin 
hizmetkârıyız, bu ülke için görev 
almaya hazırız.

Bu çerçevede devletin verdiği gö-
revden kaçılmaz. Devlet terbiyesi 
bunu gerektirir. Hele bizim ca-
miamız hiç dışında kalamaz. Zira 

bugüne kadar ülkemizin her me-
selesinde biz ön aldık. Her milli 
meselede bu camianın katkı ver-
mesi istendi.
 İşte bu itibardır. Bu güçtür. Bu iti-
bar, bu güç, sizlerin bu camiayı ge-
tirdiğiniz noktayı gösteriyor. Sizler 
artık sadece özel sektörün sorun-
ları için değil, Türkiye’nin sorun-
ları için başvurulan insanlarsınız. 
Hepinize yürekten teşekkür ediyo-
rum! Hizmetlerinizi bu camia asla 
unutmayacak! Türkiye unutmaya-
cak! Allah sizlerden razı olsun. 

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Ne yaptıysak, neleri başardıysak, 
sizlerden aldığımız güçle, destek-
le yaptık. Hep birlikte çalıştık, hep 
birlikte başardık. Baş başa, el ele 
vermeyince taş yerinden kalkmaz. 
Elde ettiğimiz başarının tamamı 
ekip çalışmamızın sonucudur. 

Hep beraber, Odaların, Borsaların 
ve TOBB’un hizmet kapasitesini 
artırdık. Reel sektöre hizmet üre-
ten merkezler haline geldik. Oda 
ve Borsalarımız pek çok ilki geçti-
ğimiz dönemde hayata geçirdi. Çay, 
zeytinyağı, un ve buğday, aflatoksin 
ve pestisit alanında sağlayıcı labo-
ratuvarları sizler kurdunuz. 

En modern elektronik satış salonu-
nu, elektronik ürün senedi platfor-
munu, sizler reel sektörün hizme-
tine sundunuz. 73 şehirde ticaret 
borsalarında modern laboratuvar-
lar meydana getirdiniz. Odalarımı-
zın sorumluluk alması sayesinde 

Organize Sanayi Bölgelerimiz ge-
lişti ve böylece sanayi Anadolu’ya 
yayıldı. 1980’de Türkiye’de sadece 
12 OSB vardı. Bugün 150’ye yakın 
OSB, sizler sayesinde yatırımcılar-
la doldu.

Ülkemizin en çok ihtiyaç duydu-
ğu eğitim yatırımları alanında, 
hep birlikte kalıcı eserler bıraktık. 
Odalarımız ve Borsalarımız, kendi 
illerinde okul yatırımları yaptı ve 
yapmaya devam ediyor. Dün yaban-
cı dil bilen çalışanınız yoktu. Bugün 
Odalar ve Borsalar uluslararası 
projelere imza atar hale geldi.

Yurtdışından kaynak temin ediyor, 
Avrupa Odaları ile birlikte çalışma-
lar yapıyorsunuz. Her sene daha 
çok Oda ve Borsa, akredite oluyor. 
Halen 131 Oda ve Borsamız akre-
ditedir ve Avrupa’nın en iyi odaları 
ile aynı hizmeti, aynı kalitede ver-
dikleri belgelenmiştir. Yani Sizler, 
ulaştığınız bu yüksek hizmet kali-
tesi ile daha şimdiden Avrupa Bir-
liğine girdiniz.

Tüm bunları kim başardı? Sizler 
başardınız. Nasıl başardınız? Oda 
ve Borsalarımızda ortaya koydu-
ğunuz çağdaş vizyonla başardınız. 
Hepinizi kutluyorum, Kendinizle 
ne kadar övünseniz azdır. Sadece 
şikayet eden değil, sorunu teşhis 
eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, 
aktif ve yapıcı kurumlar haline gel-
dik.

Bu sayede Oda ve Borsa Başkan-
larım, şehirlerinin kanaat önderle-
ri oldular. Gecesini gündüzünü bu 
camianın gelişmesine, büyümesi-
ne adayan, her biri hizmet ehli olan 
Oda ve Borsa Başkanlarımı, Yöne-
timlerini, Meclislerini ve Meslek 
Komitelerini, yani bu salonda bulu-
nan sizleri, yürekten kutluyorum. 

Size emanet edilen makamların 
hizmet aracı olduğunu bildiniz ve 
hep bu anlayışla çalıştınız. Öbür 
tarafta hesabın olduğunu hep akıl-
da tuttunuz. Bu camianın hizmet 

anlayışı, işte budur. Şimdi bu vesi-
leyle hatırlatmak isterim. Herkes 
bilsin ki Oda ve Borsa Başkanları, 
Meclis üyeleri ücret-maaş almaz-
lar. Bu işleri meccanen yaparlar. 
Zamanlarını ve emeklerini, ken-
di işleri için değil, şehirlerinin ve 
üyelerinin sorunlarını çözmek için 
harcarlar.

İşte bu yüzden, Oda ve Borsa Baş-
kanlarımın, Meclis üyelerimin her 
biri hizmet ehlidir. Ben sizlerle 
gurur duyuyorum. Siz de, kendi-
nizle ve bu camianın bir parçası 
olmakla gurur duyun. Bu hizmet 
hikâyesinin şerefini ve sevincini 
ilinizde, ilçenizde anlatın. Unutma-
yın, siz kendinizi doğru anlatmaz-
sanız, başkaları sizi eksik anlatır. 

Kıymetli dostlarım,

Biliyorsunuz önümüzde seçimler 
var. Elbette her seçim sürecinde 
rekabet olur, yarış olur. Ama şunu 
aklımızdan çıkarmayalım. Oda ve 
Borsalarımızdaki seçimler makam 
kapma yarışı değil, camiamıza ve 
ülkemize hizmet yolunda bayrak 
yarışıdır.

Makamlar gelip geçicidir. Bizim 
için esas olan, reel sektöre hizmet 
etmektir. Baki kalacak bu kubbe 
altında hoş bir seda bırakmaktır. 
365 Oda ve Borsa Başkanım, Yö-
netimlerim, Meclis Başkanlarım, 
Meclisler üyelerimin, Meslek Ko-
mitelerimin hepsi birbirinden gü-
zide insanlardan oluşuyor.

Kendi alanında liyakat sahibi olan 
bu insanlar üzerlerine düşeni hak-
kıyla yerine getirdiler. Şüphesiz ki, 
seçimlerde kazanan da olacaktır, 
kaybeden de olacaktır. Görevlerini 
devredecek veya kendi isteğiyle ye-
niden aday olmayacak arkadaşla-
rımız olacak. Onlar zor bir dönem-
de bu büyük sorumluluğu hakkıyla 
üstlendiler. Kendileriyle birlikte 
çalışmaktan, mesai arkadaşım ol-
malarından büyük onur duydum. 
Allah hepsinden razı olsun.

Hizmet bayrağını teslim alacak 
kardeşlerimiz, bundan sonra daha 
iyisini yapmak için çalışacaklar. Al-
lah hepsinin yardımcısı olsun. Şim-
di benim sizlerden tek bir ricam 
olacak. Seçim sonuçlarını sadece 
bir bayrak değişimi, bir tazelenme 
olarak görelim. Yeni göreve gele-
cek arkadaşlarımız, eski Başkan-
ların tecrübelerinden faydalansın. 
Bu büyük çatı altında birlik, bera-
berlik ve camia ruhunu yansıtsın-
lar. Hepimiz, bu büyük ailenin bir 
mensubu olmaktan gurur duyalım. 

Yarın, bugünden daha zengin ol-
mak istiyorsak, yarın, bugünden 
daha gelişmiş olmak istiyorsak, 
daha adil paylaşan, daha özgür, 
daha demokratik, daha mutlu ol-
mak istiyorsak, birbirimize kenet-
lenelim. Zira bu seçimler ne ilktir, 
ne de son olacak. Bizi başarıya 
ulaştıracak esas güç, birlik olma-
mızdır.

Bizler son 10 yılda olduğu gibi, 
daha fazla çalışacak, daha faz-
la üretecek, daha fazla istihdam 
sağlayacak, daha fazla yatırım ve 
ihracat yapacağız. Biz kendimize 
güveniyoruz! Bu millet de bize gü-
veniyor. Sizlerin meydana getirdiği 
bu büyük camia, güçlü ekonomi ve 
güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Dün 
olduğu gibi bugün de büyük Türki-
ye için, yeni ufuklar için koşmaya 
devam edeceğiz. 

İddia ediyorum; Türkiye hakettiği 
yere kavuşacak. Dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri Türkiye 
olacak. Bunu da hep birlikte başa-
racağız. Kardeşliğimiz, birliğimiz, 
dirliğimiz hep daim olsun. Yolu-
muz, bahtımız her daim açık olsun. 
Allah yar ve yardımcımız olsun.”

mayıs 2013 mayıs 2013

“Vatandaş ne 
düşünüyor, 

sorun. 
Endişeleri, 
beklentileri 

nelermiş 
öğrenin. Sonra 

bunları bir 
rapor halinde 

devletin 
kurumlarına 
gönderin”. 
“Vatandaşı 

dinleyin, not 
alın, bize iletin” 

diyorlar. Yani 
biz nabza 

göre şerbet 
vermeye değil, 
nabız tutmaya 

gidiyoruz.
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MTO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, İstanbul Kültür Üni-
versitesi tarafından düzenlenen 12. 
Ulusal İşletmecilik Kongresi’nde “İş 
Dünyasının İşletmecilik Okulları ile 
Buluşması” başlıklı sempozyum da 

konuşma yaparak Sektör temsilci-
lerinin öğrencilerden, mezunlardan 
ve eğitim sisteminden beklentileri-
ni dile getirdi. Katılımcıların sorula-
rını yanıtlayan Baysal, “daha çok gi-
rişimci, daha çok istihdam” diyerek 

mezunların sektörle tanıştırılması 
gerektiği üzerinde durdu. Baysal’a 
katkılarından dolayı Kültür Üniver-
sitesi tarafından teşekkür plaketi 
verildi. Program kapsamında Mar-
maris Bal Evi’ne gezi düzenlendi.

Akredite Oda derecesinde hizmet sunan 
Odamız, 2012 yılında Akreditasyon ve 
Kalite Belgelendirmeleri için çalışmala-
rına hız vermiştir. 

Akreditasyonun ilk aşaması olan ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemle-
ri kapsamında belgelendirilmeye hak 
kazanmak için personeli ile etkin ve 
hummalı bir çalışma süreci başlatan 
Odamızda 2011 yılında Kalite Yönetim 
Sistemleri Temel Eğitimleri ve Dokü-
mantasyon Eğitimleri verilmiş, persone-
limiz belgelendirilmiştir. 

2012 yılında da bu eğitimlere devam 
eden Odamız, süreç içinde personelinin 
sertifika bazında değil hizmet bazında 
kaliteli olmasını sağlamıştır. 

ISO 9001:2008 KYS (Kalite Yönetim Sis-
temi)  Belgesini 30 Nisan 2013’te alan 
Odamız TOBB Akreditasyon takviminin 
ilk yarısını tamamlamıştır. Kurulan sis-
temin dokümantasyonunun Akreditas-
yon şartlarını da içermesi için bu prog-
ram, TOBB ETUSEM eğitmenlerinden 
ve Muğla, Milas, BODTO’nun da akredi-
tasyon sistemini kurmuş olan Prof. Dr. 

mayıs 2013 mayıs 2013

M. BAYSAL, Ulusal İşletmecilik 
kongresinde

Odamız ISO 9001:2008 KYS (Kalite 
Yönetim Sistemleri) belgesini 

TSE’den almıştır.

Fuat Önder tarafından yürü-
tülmektedir.

Bundan sonra ise Temmuz 
2013’te başvuru şartları-
nı tamamlamış olan Oda-
mız başvurusunu yapacak ve 
TOBB’un takvimine “ Geliştir-
me Denetimine” Eylül- Ekim 
ayları gibi girecektir. Bu tarih-
ten itibaren Odamızın “Akre-
ditasyon Denetimi” yine TOBB 
tarafından düzenlenen takvi-

me göre Haziran 2014’te ger-
çekleştirilecektir. Bu takvime 
Odalarımızın müdahale etme 
şansı yoktur. Ancak “Marma-
ris Ticaret Odası Stratejik Pla-
nı” Ege Üniversitesi akade-
misyenlerince tamamlanmış, 
ISO 9001:2008 KYS Belgesinin 
alınması ile birlikte akredi-
tasyon süresinde önümüzde 
önemli bir engel kalmamış 
olup odamızca verilen hizmet 
kalitesi belgelendirilmiştir.

Kameriye kilisesi restorasyon 
projesi onaylandı.

2010 yılından bu yana yürüttüğü-
müz Beşi Bir Yerde Projelerimizden 
inanç ve evlilik turizmi alanında 
Marmaris’e cazibe merkezi oluş-
turmayı hedeflediğimiz Marmaris 
– Selimiye Köyü’nde bulunan Ka-
meriye Ortodoks Kilisesi’nin res-
torasyonu için son aşamaya gelin-
di. Marmaris Ticaret Odası olarak 
Muğla İl Özel İdaresi’ne sunduğu-
muz Projemizin maliyetlerinin kar-
şılanmasına 04.02.2013 tarihinde 
oy birliği ile karar verilmesinin ar-
dından Mimar Taner Kasap tarafın-
dan Kameriye Kilisesi’nin röleve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri 
hazırlandı. Muğla Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu tarafından 
projeler 17.05.2013 tarihinde onay-
landı. Bozburun Belediyesi, Mar-
maris Müze Müdürlüğü, Muğla İl 
Özel İdaresi ve Odamızın ortak pro-
jesi olan Kameriye’de çalışmaların 
en kısa sürede başlatılması öngö-
rülmektedir. Marmaris turizmine, 
halkımıza ve üyelerimize hayırlı 
olmasını dileriz. Gelecek nesilleri-
miz için attığımız bu adımların ardı 
gelen olsun!
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Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ve Marmaris Ordu-
lular Derneğinin Başkanı  Hacı 
Ali Elibal  başkanımız Mehmet 
Baysal’ı ve  Yönetim Kurulu üye-
lerimizi ziyaret etti. 

Baysal, Ordu Belediye Başkanı’nın yaptığı zi-
yaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi ve 
kendilerini Marmaris’te görmekten dolayı çok 
memnun olduklarını söyledi. Zi-
yaret anısına kendisine plaket 
verildi.

Odamız Yö-
netim Kuru-
lu  Başkanı 
Mehmet Bay-
sal ; “Strate-
jik planlama, 
sadece kamu 
iradeleri için 

değil aynı zamanda ticari yaşama 
hareketlilik getiren ve ülke eko-
nomisinin temellerini oluşturan 
tacirlerimizi temsil eden meslek 
odaları için de önem haiz eden bir 
süreçtir.

Önemi her geçen gün artan strate-
jik planlama mali yönetime etkinlik 
kazandırırken, kurumsal kimliğin 
ve kültürün geliştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. 

Amacı hizmet kalitesinin, perfor-
mans verimliliğinin arttırılması 
olan stratejik planlar vasıtasıyla 
bütçe planlamalarını somut ve bi-
limsel verilere dayandırarak, hedef 
ve politikaları belirleyerek biz tica-

ret odalarının üyeleri karşısındaki 
sorumluluklarını sağlam plan 
ve projelerle gerçekleştirmesine 
yardımcı olmaktadır.

Üyelerimizden, paydaşlarımızdan 
ve etkileşim içinde olduğumuz tüm 
kurum ve kuruluşlardan alınan ta-
lep, eleştiri ve memnuniyet bilgile-
ri stratejik planımızın da temelini 
oluşturmuştur. 

Beş ay gibi kısa fakat yoğun bir 
çalışma dönemi sonucunda orta-
ya çıkan Marmaris Ticaret Odası 
Stratejik Planı 2013-2017 

dönemlerini kapsayan dört yılın 
faaliyet ve hedef haritasını çıkar-
mıştır.

Üyelerimize ve Marmaris tica-
ri yaşamına katkı sağlayacağına 
inandığımız Stratejik Planımızın 
hazırlanmasında emeği geçen 
Meclisimize ve Meclis Başkanımı-
za, paydaşlarımıza, personelimize, 

tüm çalışmaları için teşek-
kür ederim” Dedi.

mayıs 2013 mayıs 2013

Ordu belediye Bşk. Torun, 
başkanımız Baysal’ı ziyaret etti

Odamızın üyelerinin 
taleplerini karşılama ve 

hizmetlerimizi belirli 
bir standardizasyona 

oturtma amacıyla 
gelişime açık süreklilik 

arz eden bir meslek 
kuruluşu olması 

amacıyla 2012 Aralık 
ayından bugüne 

gerçekleştirdiği yoğun 
çalışmalar neticesinde 

Stratejik Planımız 
ortaya çıkmıştır.

2009-2013 dönemi son meclis 
toplantısı gerçekleşti

Odamız 2009-2013 faaliyet 
dönemi plaket töreni gerçekleşti.

16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 15:00 de odamız 
Jale Bayındır

Meclis salonunda  Meclis Başkanı Hüseyin Süer Baş-
kanlığında, meclis üyelerimizin katılımları ile 55. Son 
olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Süer;  toplantı sonunda göreve geldikleri günden bu 
yana emeği geçen herkese yürekten teşekkür etti ve 
görev sürecimiz bitmiş olsa bile oluşan dostluğumuz, 
Marmaris’e o olan sevgimiz ise baki kalalacaktır dedi.

Marmaris Ticaret Odası’nın 
2009 – 2013 faaliyet döne-
minde, odamız ve Marmaris 
için yapmış olduğunuz çalış-
malar ve katkılardan dolayı 
meslek komitesi üyelerine, 
meclis üyelerine, yönetim 
kurulu üyelerine, kadın ve 
genç girişimcilerine ve oda-
mız personeline teşekkür 
etmek münasebetiyle oda-
mızın bahçesinde plaket tak-
dim töreni ve kokteyli ger-
çekleştirdi.
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Törende ilk konuşmayı yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal;  2009-2013 dö-
nemimizde sizlerin desteği ile 
elde ettiğimiz başarı grafiğini 
yine sizlerin dilek ve gücüyle 
yükseldi. Bizlere destek veren 
herkese teşekkür eder, ilçemi-
ze hizmetlerimiz artarak devam 
edecektir” dedi.

Meclis Başkanı Hüseyin Süer de 
bu zorlu mücadelede destekle-
rini esirgemeyen tüm meslek 
üyelerine ve çalışanlara teşek-
kür ederim dedi.

Konuşmalardan sonra Süer ve 
Baysal teşekkür plaketlerini 
takdim ettiler ve flarmoni der-
neğinin mini konseri ile koktey-
le devam edildi.

MTO yeniden BAYSAL dedi

Marmaris
Ticaret Odası 

organ
seçimleri 

15 Haziran 
2013 Cumartesi 

günü saat
09:00 – 17:00 
arası Sabancı 

Lisesi
binasında

gerçekleştirildi.

Marmaris Ticaret Odası organ 
seçimleri Mehmet BAYSAL ve 
ekibinin oluşturduğu güç bir-
liği, galibiyet ile sonuçlandı. 
BAYSAL, 13 komiteden 8 ini 
kazandığı seçimlerde, diğer 
adaylardan İsmail ÖZBOZDAG  
5 komite aldı.  Ertuğrul KUR-
TULAN ise komite kazana-
madı.  1923 oyun kullanıldığı 
seçimlerde;  Baysal grubu 21 
üyelik kazanırken, Özbozdağ 
grubu 14 üyelik kazandı. Kur-
tulan Grubu ise mecliste üye-
lik çıkartamadı.

Saat 17.00’yi gösterdiğinde oy 
kullanma işlemi sona erip sa-
yımlar başlarken. Sandık ba-
şına her iki listeden birer kişi 
görevlendirildi. Büyük bir he-
yecana sahne olan seçimlerin 
sonucu açıklandığında salon-
da büyük bir coşku yaşandı. 
BAYSAL,  “Seçimlerimizin 
ülkemize ve Marmaris’imizde 
hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” dedi. 

MESLEK KOMİTELERİ 
VE MECLİS ÜYE 

SAYILARI

TARIM, GIDA, İNŞAAT, 

İMALAT (2)

İNŞAAT (3)

TOPTAN, PERAKENDE (2)

GIDA (3)

TEKSTİL (3)

ULAŞTIRMA, OTOMOTİV, 

AKARYAKIT (2)

KUYUMCU, SAAT (2)

KONAKLAMA (4)

YİYECEK, İÇECEK (3)

BANKA, SİGORTA, EMLAK, 

MÜHENDİSLİK (3)

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR (3)

DENİZCİLİK (2)

SEYAHAT ACENTELERİ (3)
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MTO’da yeni dönem başkan 
seçimleri

Marmaris Ticaret  Odası organ seçimlerinin ardından 21- 
22 Haziran 2013 Cumartesi günü MTO Jale Bayındır top-
lantı salonunda Meclis başkanı, yönetim kurulu başkanı 
ve üyeleri, disiplin kurulu, Tobb delege üyeleri seçimleri 
yapıldı. Seçim sonucunda Ali Kansu Meclis Başkanı, Ali 
Özenoğlu ve Nurgül Karahitay meclis başkan yardımcısı 
olurken, Gökhan Kemal Kaya da kâtip üye seçildi.

Meclis Başkanı Ali Kansu desteklerinden dolayı tüm mec-
lis üyelerine teşekkür ederek, geçmiş dönemde yapılan 
güzel işlere yeni dönemde de devam edeceklerini belirte-
rek herkese başarılar diledi.

Meclis Başkanı ve Yardımcıları

TOBB Genel Kurul Delegesi
(2013-2017)

Yönetim Kurulu ve Yönetim
Kurulu BaşkanıAHMET ALİ KANSU (MECLİS BAŞKANI)

NURGÜL KARAHİTAY (MECLİS BAŞKAN YAR.)

ALİ ÖZENOĞLU (MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI)

GÖKHAN KEMAL KAYA (KATİP ÜYE)

BÜLENT HOROZ

ZAFER ÖZNUR

ALİ MURAT AKIN

OSMAN AKDEMİR

HALİL KARADEMİR

MEHMET BAYSAL (YÖN. KURULU BAŞ.)

HAKAN ÖNER (YÖN. KURULU BAŞ. YARD.)

SERHAN DİNÇER (YÖN. KUR. BAŞ. YARD.)

FATİH KAPLAN (MUHASİP ÜYE)

SÜLEYMAN MUTLU AYHAN

AHMET MALİK YAVUZ

ÇAĞATAY DÖNERTAŞ

MUSTAFA KODAMAN

MAHMUT AKYAZI

Disiplin Kurulu
Üyeleri

2013-2017 MTO Meclis Üyeleri

METİN TOTOĞLU

MURAT SÜTÇÜOĞLU

KAMİL NURDAN

MUAMMER KIZILCA

YILMAZ ÖNER

ÜMİT KARABULUT

ZAFER ÖZNUR

ALİ MURAT AKIN

AHMET MALİK YAVUZ

OSMAN AKDEMİR

ZEKİYE İPCİ

HALİL KARADEMİR

SÜLEYMAN MUTLU AYHAN

SERHAN DİNÇER

GÜNER İNCE

RAMAZAN EMRE ŞEN

UMUT ÇAĞATAY KOÇAK

AHMET ALİ KANSU

FATİH KAPLAN

GÖKHAN KEMAL KAYA

MEHMET BAYSAL

HAKAN ÖNER

BÜLENT HOROZ

ALİ ÖZENOĞLU

MUSTAFA KODAMAN

NURGÜL KARAHİTAY

MAHMUT AKYAZI

ÇAĞATAY DÖNERTAŞ

İSMAİL ÖZBOZDAĞ

ALİ TOLGA AKBAY

DURAN İLGÜN

HÜLYA ALPER

MURAT AZGUN

SALİH BURAK YÜCE

NURCAN DAĞ

TAYFUN ŞENTOP

EMRE BALAK

SERDAR BAKIRLI

ERGÜN ATALAY

ÖMER ERDEN

MTO yeni yönetim kurulundan Marmaris 
Kaymakamına ziyaret

Marmaris Ticaret Odası’nın 15 
mayıs 2013’de yapılan seçimler 
sonucu oluşan yeni yönetim kuru-
lu Marmaris Kaymakamı Ali Galip 
Saral’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Mehmet Baysal;  katıldığı 
ziyarette Yeni yönetim kurulu üye-
lerini tanıttı ve geçmiş dönemler-
de kaymakamlık ile uyum içinde 
ortak çalışmaların gelecek dö-
nemde de devam edecek dedi.

Marmaris Kaymakamı Ali Galip 
Saral; öncelikle bir nezaket zi-
yareti niteliğini taşıyan görüşme 
sonrası yeni yönetim kuruluna 
başarılar diledi.

Mehmet BAYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

A. Ali KANSU
Meclis Başkanı

Ali Galip SARAL
Marmaris Kaymakamı



www.mto.org.tr

haberler haberler

54 www.mto.org.tr 55

İçmeler Belediye Başkanı Z.Eren ziyareti

Marmaris Çevreciler Derneğinin odamıza ziyareti

İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren;  
2013-2017 dönemi yeniden Yöne-
tim kurulu Başkanı seçilen Mehmet 
Baysal’ı ve yeni yönetim kurulu üyele-
rini makamında ziyaret etti.

Eren;  nezaket ziyareti sonrası Baysal 
ve yeni yönetim kuruluna başarılar 
diledi.

Baysal; ziyaretten duyduğu memnu-
niyetini belirtti ve bu yeni dönemde 
birlik ve beraberlik içerisinde ortak 
çalışmalara adım atmak istediğini, 
her zaman göreve hazır olduklarını 
söyledi.

Marmaris Çevreciler Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Kutengin ve üyeleri Cengiz 
Alkaya,Muharrem Turşucu,Sevil 
Öksüz;  Mehmet Baysal’ı maka-
mında   ziyaret ederek devam ede-
cek olan görevi için kutladı ve ba-
şarılarının devamını dilediler. 
Kutengin;  Sayın Baysal MÇD’yi 
ofisimizi ziyareti ile başlayan il-
gisini kuruluşumuzdan bu yana 
çalışmalarımızı ve projelerimizi 
destekleyen, Marmaris ve yarınla-
rına duyarlı az sayıda ve Marmaris 
ile bütünleşmiş ve gönül vermiş 
aileler ve iş adamlarından biridir. 
Ayrıca,bu vesile ile tüm bize des-
tek olan aynı düşünceye sahip kişi 
ve kurum liderlerine de minnetta-
rız. MÇD,üyeleri tarafsız ve siyaset 
dışı bir resmi dernek olarak hiçbir 
karşılık beklemeden çevre olum-
suzlukları ile mücadele eden çev-
reye duyarlı kişilerden ve birlikte-
liğinde oluşmakta olup Ben değil 
Biz prensibi ile çalışmaktadır ve üç 

yılını doldurmuştur.Bir çok makam 
gibi Bizler de geçiciyiz, önemli ve  
devamlılığı olması gereken  

Marmaris doğası ve yarınlarıdır.
Günlük yaşayanlar, Marmaris 
doğası ve çevresi biterse Turizm de 
evlerine ekmek götüren yüzlerce 
ailenin de biteceğini bilmelidirler.
Çalışmalarımızda da bize destek 
olanlar da bunun farkında olup 
bizle birlikte bilimsel veriler ile ve 
ısrarla bunu anlatmaya çalışmak-
tadırlar.’dedi..

Mehmet Baysal; ‘Yaşadığımız yere, 
gerek MTO Olarak gerekse sivil 
toplum kuruluşları ve halkımızla 
bütünleşerek fikir teatisi ve birlik 
beraberlik içinde hizmet vermek 
ve Marmaris için tarafsızlık ilkesi 
ile kimden gelirse gelsin aynı duy-
guları paylaşarak her zaman ça-
lışmalarına ve projelerine deste-
ğimiz sürecektir. Kapımız herkese 
açıktır. Seçim sonrası tekrar aynı 

göreve layık görüldüğüm ve MÇD 
Yönetim kurulunuza 
ziyaretiniz için teşekkür ederim. 
Marmaris’in en çok ihtiyacı olan 
birlik beraberlik ve şeffaflıktır. 
MTO, Yeni yönetiminde yer alan 
arkadaşlarımızla ve tüm Marma-
rislilerle bu ilçenin yarınlarına 
yatırımlarımızla ve projelerimizle 
hizmet vermeye devam edece-
ğiz. Marmaris’in yarınları ve çevre 
olumsuzlukları için Muğla Üniver-
sitesi tarafından hazırlanan Sonuç 
raporunu da her fırsatta kamuoyu 
ile paylaşmaktayız ve bilgilendir-
mekteyiz’ dedi. 

haziran 2013 haziran 2013

Marmaris Dayanışma Derneği nezaket ziyareti

Marmaris Dayanışma Derneği üyeleri 2013-2017 dönemi ye-
niden başkan seçilen Mehmet Baysal’ı ve yeni yönetim kurulu 
üyelerini makamında ziyaret etti.

Dayanışma derneği üyeleri; nezaket ziyareti sonrası Baysal ve  
yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Kameriye Kilisesi Restorasyon Projesi
ön çalışmaları başlamıştır.

2010 yılından bu yana yürüttüğü-
müz Beşi Bir Yerde Projelerimiz-
den inanç ve evlilik turizmi ala-
nında Marmaris’e cazibe merkezi 
oluşturmayı hedeflediğimiz Ka-
meriye Ortodoks Kilisesi’nin res-
torasyonu için son aşamaya gelin-
di. Marmaris Ticaret Odası olarak 
Muğla İl Özel İdaresi’ne sundu-
ğumuz Projemizin maliyetlerinin 
karşılanmasına 04.02.2013 tari-
hinde oy birliği ile karar verilme-
sinin ardından Mimar Taner Kasap 
tarafından Kameriye Kilisesi’nin 

röleve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri hazırlandı. Muğla Kültür 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
tarafından projeler 17.05.2013 ta-
rihinde onaylandı. Bozburun Bele-
diyesi, Marmaris Müze Müdürlüğü, 
Muğla İl Özel İdaresi ve Odamızın 
ortak projesi olan Kameriye’de ça-
lışmaların en kısa sürede başlatıl-
ması öngörülmektedir.

Ön çalışma olarak 08.06.2013- 
09.06.2013 tarihleri arasında Muğ-
la İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve 
Muğla Anıtlar Kurulu uzmanların-
dan oluşan bir ekip Simi Adası’na 
giderek araştırma ziyaretinde bu-
lunmuştur. Kameriye’nin tarihi, 
mimari yapısı ve benzer kiliseler 
hakkında bilgi ve belge toplayan 
uzmanlar Kameriye Kilisesi Resto-
rasyon Projesi için veri tabanı oluş-
turmuştur.
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Muğla Odalar toplantısı gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne(TOBB) bağlı Muğla’daki 
ticaret, sanayi, deniz ticaret oda-
ları ve Ticaret Borsası’nın başkan 
ve meclis başkanları, bir araya 
geldi. Toplantıdan, ağustos ayında 
yapılacak TOBB seçimlerinde Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve ekibini destekle-
neceği kararı çıktı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
(MUTSO) ev sahipliğinde toplantı-
ya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
Marmaris Ticaret Odası, Milas Ti-
caret ve Sanayi Odası, Bodrum Ti-
caret Odası, Muğla Ticaret Borsası, 
Bodrum ve Marmaris Deniz Ticaret 

Odaları başkan, meclis başkanları 
ve temsilcileri katıldı. Toplantıda 
alınan kararlar ile ilgili açıklama-
yı MUTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bülent Karakuş yaptı. Muğla 
odaları ve Borsası’nın bölgesel 
toplantılarının üç ayda bir Oda ve 
Borsa’nın bulunduğu ilçelerde ya-
pılacağını belirten Karakuş, “Oda-
larımız ve Borsa yeni seçimden 
çıktı. Milas haricindeki tüm arka-
daşlarımız yeniden göreve seçildi. 
Yönetim ve Meclislerde değişikler 
yaşandı. Muğla’da yaptığımız ilk 
bölgesel toplantıda ortak kararlar 

aldık. Öncelikle bu toplantıların üç 
ayda bir yapılması kararının ya-
nında, MUTSO Meclis başkanımız 
başkanlığında ortak bir sekretarya 
oluşturulması kararı çıktı. Tüm ça-
lışmalar bu sekretarya üzerinden 
yapılacak.” dedi.

Karakuş, Muğla’nın önemli turizm 
merkezlerinin bulunduğu il olması 
nedeniyle TOBB’un Turizm Komis-
yonu toplantısının burada yapılma-
sı için karar aldıklarını ifade ede-
rek, “Fethiye, Marmaris, Bodrum, 
Datça, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, 
Ula ve Milas ilçelerimizin tamamı 
denize kıyısı bululan ilçelerimiz. 

Türkiye’ye önemli döviz girdisi sağ-
layan kentimizde önümüzdeki gün-
lerde TOBB Turizm Komisyonunun 
Muğla’da yapılmasını sağlamak 
için karar aldık.” diye konuştu.
TOBB’nun ülkenin kalkınma he-
deflerine ulaşmada vazgeçilmez 
unsur olarak ekonomik, kültü-
rel ve sosyal alanda yurtiçinde ve 
yurtdışında iş dünyasına yön veren 
bakış açısı ile öncü olduğunu dile 
getiren Karakuş, 

Bütün bu görüşlerden yola çıkarak 
Muğla İli Odaları ve Borsası olarak 
ağustos ayında yapılacak TOBB 
seçimlerinde sayın Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve ekibine desteğimizin tam 
olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.” 
şeklinde konuştu.

“Bizler yaklaşık 
9 yıldan bu yana 
başkanımız Rifat 

Hisarcıklıoğlu 
ile aynı ekipte 
çalışıyoruz. Bu 
yeni dönem ile 
birlikte Muğla 
ili odaları ve 

Borsası olarak 
önümüzdeki 4 

yıllık süreçte bu 
tablonun aynı 
şekilde devam 

etmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Muğla Valisi Sayın M.Hakan Güvençer’e ziyaret

Marmaris Ticaret Odası’nın 
15 haziran 2013’de yapılan 
seçimler sonucu oluşan yeni 
yönetim kurulu üyeleri,  son 
kararname ile Bingöl’den 
Muğla Valiliği’ne atanan Vali 
Mustafa Hakan Güvençer’e 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Mehmet Baysal ve yeni yöne-
tim kurulu üyeleri ile bir süre 

sohbet eden Vali Güvençer, 
Marmaris Ticaret Odasının 
yapmış ve yapacak olduğu fa-
aliyetler hakkında kısa bilgi 
aldı.

Vali Güvençer, öncelikle bir 
nezaket ziyareti niteliğini ta-
şıyan yeni yönetim kuruluna 
başarılar diledi ve teşekkür 
etti

Marmaris Genç İşadamları
Derneği ziyareti

Marmaris Genç İşadamla-
rı Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Koçer, 
TUGİK Yönetim Kurulu 
Üyesi Süleyman Erdaş ve 
yönetim kurulu üyeleri; 
odamız başkanı Mehmet 
Baysal ve yönetim kurulu 
üyelerine nezaket ziyare-
tinde bulundular.

Baysal; ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti belirtti ve 
ileriki zamanlar da  genç iş 
adamları ile ortak çalışma 
ve projelerde beraber yer 
almayı istediğini belirtti.

GETOB ziyareti

GETOB Başkanı Bülent Bülbü-
loğlu ve Yönetim Kurulu üyele-
ri; Meclis Başkanımız Ali Kan-
su, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Baysal ve üyelerini oda-
mızda nezaket ziyaretinde bu-
lundu.

Bülbüloğlu’na   yeni oluşan Mec-
lise ve yönetim kurulu üyelerine 
yeni dönemlerinde başarılar di-
ledi. 

Baysal; ziyaret nedeniyle GETOB  
Başkanı ve üyelerine teşekkür 
ederek Marmaris için her zaman 
bir arada çalışmaya hazır olduk-
larını ifade etti. 
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Marmaris Lions Kulübü yeni yönetimi
başkan M.Baysal’ı ziyaret etti

Marmaris Ak Parti odamızı ziyaret etti

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, yapacak-
ları projeler hakkında bilgi verdiler.

Yıldırım; kulübümüz yeni yönetimi ilk olarak Basın 
Bayramı dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla bera-
ber basınımıza bir iftar düzenleyeceğiz. Kan ve organ 
bağışı kampanyamız devam ediyor. Yine her yıl olduğu 
gibi tavla turnuvamızı yapacağız diyerek, bu tür etkin-
liklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Baysal’da; “Marmaris Lions Kulübünün yeni yönetimi-
ne hayırlı olsun diyerek, , kulübün yapacağı çalışma-
larda bizde elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız” 
dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni den 
Marmaris Ticaret Odası Başkanlı-
ğına yönetimini yenileyerek seçilen 
Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Baysal’ı ve yönetim kuru-
lu üyelerini AK partililer ziyaret et-
tiler. Geçtiğimiz günlerde AK Parti 
olarak kentimizde bulunan tüm 
oda başkanlıklarını ziyaret kararı 
aldıklarını söyleyen AK Parti Mar-
maris ilçe başkanı Kadem Mete 
şunları söyledi. 

 “ Son günlerde oda başkanlıkları-
mızın yeniden seçimleri olmakta. 
Bunların başında önce Deniz Ti-
caret Odası seçimleri oldu. Daha 
sonra ise Marmaris Ticaret Odası 
seçimleri oldu. Bundan sonra da 
belki de önümüzdeki yerel seçim-
ler öncesi Esnaf Odası ve Şoförler 
Odası seçimleri de olacaktır. Ancak 
biz AK Parti olarak tüm oda baş-
kanlarımızı turizm sezonunda zi-
yaretlerde bulunuyoruz. Hem yeni 
seçilenlere görevlerinde başarılar 
diliyoruz. Ve hem de eskiden beri 

göreve devam eden oda başkan-
lıklarımızı ziyaret ederek kent so-
runları hakkında fikir alışverişinde 
bulunuyoruz. Bu bakımdan bugün 
de Marmaris Ticaret Odası baş-
kanlığına yeniden seçilen Mehmet 
Baysal’ı yeni görevinde başarılar 
temennisi ile yönetim kurulu üye-
lerimizin bazıları ile birlikte ziya-
ret ettik. Bizden hükümet olarak 
Marmaris’e ne türlü bir destek is-
teniyorsa biz göreve hazırız” dedi.

Marmaris Ticaret Odası Başkan-
lığına 2. Defa yeniden seçilen ve 
yönetim kurulunun bazılarının 
değiştiği Mehmet Baysal ise açık-
lamalarında şunları söyledi. “ Biz 
de bize olan destekleriniz için te-
şekkür ediyoruz. Ne zaman gere-
kiyorsa size ihtiyacımız olduğunda 
gereken fikir alışverişinde bulun-
maktan sevinç duyarız” dedi.

Marmaris Rotary Kulübü yeni yönetimi
odamızı ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta yapılan Genel 
Kurul toplantısı ile yeni yöneti-
mini belirleyen Marmaris Rotary 
Kulübü, 2013-14 dönem Başkanı 
Ferhat Düztaşlık ve yeni yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte  Meh-
met Baysal’ı makamında ziyaret 
ettiler.

Marmaris Rotary Kulübü 2013-14 
Dönem Başkanı Düztaşlık, ziya-
ret ile ilgili yaptığı konuşmasında, 
“her başkan kendi döneminde, 
kendi yönetiminde yeni proje-
ler üretiyor. Biz de bu dönem al-

mış olduğumuz bayrağı daha da 
yükseğe çıkartmayı 
amaçlıyoruz. Yaşadığı-
mız yer olan Marmaris 
için en iyisini yapmak 
için elimizden gel-
diğince çalışacağız” 
dedi.

Baysal; ziyaretten do-
layı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi ve 
Marmaris için hep be-
raber çalışmaya hazır 
olduklarını söyledi.

Milli Merkez Marmaris Komitesi; Marmaris 
Ticaret Odası yönetim kurulu Başkanı Mehmet 

Baysal’ı makamında ziyaret etti.

Baysal;  “Atatürk inkılâplarına sahip çıkan insanlarız”

Baysal ziyarette yaptığı konuş-
mada; “MTO meclisi, yönetimi ve 
üyeleri olarak, üstümüze düşen ne 
varsa bizler hazırız, her zaman ya-
nınızda olacağız” dedi.
Ziyarette Milli Merkez Marmaris 
Komitesi Başkanı Ali İhsan Kada-
yıfçı Milli Merkez’in kuruluşu hak-
kında Baysal’a bilgi verdi.  Kada-
yıfçı, Milli Merkez’in partiler üstü 
olduğunu söyleyerek, “amacımız, 
vatansever, Atatürk’te birleştik il-
kesinde sağ sol ayırımı yapmadan, 
din, dil, ırk ayırımı yapmadan tek bir 
çatı altında birleşmektir” dedi. Mil-
li Merkez Marmaris Komitesi Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Balcı’da 
neden bu komite içinde olduğunu 
şu sözleri ile anlattı; “Milli Merkez 

bir zorunluluktan doğdu. Toplu-
mun birikimlerinden çıkıyor bu tür 
topluluklar. Milli Merkez tamamen 
Kuvayi Milliye ruhu ile doğmuştur. 
Türkiye’nin Atatürk’ün 19 Mayıs’ta 
Samsun’a çıktığı günlerin aynısını 
yaşadığına inanıyorum”

MTO Başkanı Mehmet Baysal ken-
disine yapılan bu nezaket ziyareti 
için komite üyelerine teşekkür ede-
rek, “Yapmış olduğunuz çalışmala-
rı takdirle izliyorum, biz MTO’daki 
arkadaşlarımızla birlikte Atatürk-
çü Düşünce ve inkilaplarına sahip 
çıkan insanlarız. Bu güne kadar bu 
yaşlara geldiysek, Atatürk’ün kur-
muş olduğu bu ülkede yaşayabilme 
imkânını bulduysak da Atatürk’ün 

kurmuş olduğu Cumhuriyet sa-
yesinde bu günlere geldik ve hiç 
kimsenin şüphesi olmasın bizler 
Atatürk’ün her zaman düşünce-
lerine sahip çıkan ve rejimlerine 
devam etmesi için elimizden gelen 
gayreti gösterecek vasfa sahip in-
sanlarız. 
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Kameriye Kilisesi hakkında sayın vali 
Güvençer bilgilendirildi.

Marmaris’e cazibe merkezi oluşturmayı hedeflediği-
miz Selimiye Köyü - Kameriye Ortodoks Kilisesi’nin 
restorasyonu için yapılan çalışmalar hakkında Muğ-
la Valisi Sayın M.Hakan Güvençer’i makamında bil-
gilendirme ziyareti yapıldı. Ziyarette Bozburun Bele-
diye Başkanı Cemil Şener, CHP il genel meclis üyesi 
Mehmet Erden ve Yönetim Kurulu başkanı Mehmet 
Baysal katıldılar.

Hisarcıklıoğlu, Ege Bölgesi Oda ve Borsa 
Başkanlarıyla ‘istişare’ toplantısında

bir araya geldi

Ege Bölgesi İstişare Toplantı-
sı TOBB İkiz Kuleler’de gerçek-
leştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki 
toplantıda bölgenin sorunları ve 
çözüm önerilerinin yanı sıra ülke 
ve dünya ölçeğindeki ekonomik 
gelişmeler de masaya yatırıldı.
Yönetim Kurulu başkanı Mehmet 
Baysal’da toplantıya katıldı.
 Hisarcıklıoğlu toplantının açılış ko-
nuşmasında, oda/borsa seçimleri-

nin tamamlandığını anımsatarak, 
hayırlı olması dileğinde bulundu ve 
bu makamların hizmet verme ma-
kamı olduğunu, Türkiye’nin zen-
ginleşmesi için çalıştıklarını ifade 
etti.

TOBB’un çalışmalarına ilişkin oda 
ve borsa başkanlarına bir sunum 
yapan Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 
Türkiye’nin en demokratik kuru-
mu olduğunu vurgulayarak, “oda 

sistemini biz Avrupa’dan değil, 
Avrupa bizden aldı. Dünyaya oda 
sistemini tanıtan biziz. Tarihimizde 
ahilik sistemi ile başlıyor. Ahilik 12. 
Yüzyılda, lonca sistemi 15. Yüzyılda 
başladı” dedi.

Göreve geldiği dönemde yaptı-
ğı oda/borsa ziyaretlerinde, oda/
borsaların fiziki altyapısında bü-
yük problemler gördüğünü anla-
tan TOBB Başkanı, “Biz tulumbaya 

su döktük. Bu kapsamda 233 oda/
borsa yeni hizmet binasını yaptı. 
132 oda/borsamız binasını yenile-
di” şeklinde konuştu.

Fiziki altyapının itibar açısından 
önemli ama yeterli olmadığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hizmet 
noktasında da sıkıntıların olduğu-
nu gördüklerini, bu amaçla Akredi-
tasyon sistemi ile oda/borsalardaki 
hizmetlerin kalitesinin yükseltil-
diğini söyledi. Bugüne kadar 131 
oda/borsanın 5 yıldızlı hale geldiği-
ni ifade eden TOBB Başkanı, bu ak-
redite odaların üyelerine verdikleri 

hizmet kalitesinin, en az Londra, 
Paris, Madrid odaları kadar oldu-
ğunu belirtti.

Zengin olmak için girişimci sayısı-
nın artırılması gerektiğine dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, hem zengin-
leşmek hem de her yıl iş piyasasına 
katılan 750 
bin gence iş 
sahası aça-
bilmek için 
g ir iş imci-
liğin şart 
o l d u ğ u n u 
vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, özellikle kadın ve 
genç girişimciler üzerinde durdu. 
Konuk başkanlardan, illerinde ve 
ilçelerinde, kadın ve genç girişim-
cilerle yakından ilgilenmelerini, 
onları motive etmelerini ve sayıla-
rının artması için onlara pozitif ay-
rımcılık yapılmasını istedi. 

Baltık Türk İş Formu koordinasyon toplantısı 
Fethiye’de yapıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdul-
lah Gül 1 - 4 Nisan 2013 tarihleri 
arasında Litvanya ve Letonya’ya 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde Baltık 
bölgesinde faaliyet gösteren orga-
nizasyonlar ile Türkiye arasındaki 
işbirliği anlaşmalarının zemini ha-
zırlamış ve gerçekleşmesine vesile 
olmuştur.

4 Temmuz 2013 tarihinde Baltık 
Türk Ticaret Odası (BTTO) tara-
fından İstanbul’da organize edilen 
Baltık-Türk İş Forumu hazırlık top-
lantısında görüşülen ve kararlaştı-
rılan gündem maddelerinden birisi 
de 2013 Baltık-Türk İş Forumu or-
ganizasyonunun Muğla bölgesinde 
gerçekleştirilmesiydi. Eylül veya 
Ekim aylarında gerçekleşmesi 
öngörülen söz konusu forumda, 
Baltık ülkelerin önde gelen firma-
larının temsilcilerinden oluşan bir 
heyet ile üyelerimiz arasında ikili iş 
görüşmeler gerçekleştirilecektir.
Bu amaçla 11 Temmuz 2013’de 
saat 14.00’de FTSO’nun ev sahip-
liğinde yapılan toplantıda  Baltık 
Türk İş Forumunun Türkiye’de 
hangi şehirde, hangi tarihte ve fo-
rumun Türkiye’deki ana koordine 

merkezinin neresi olacağının  be-
lirlenmesi konuları ele alınmıştır.

Yukarıda belirtilen Baltık-Türk İş 
Forumu hazırlık toplantılarında 
ele alınan konularda BTTO, Fethi-
ye TSO, Muğla TSO, Bodrum TO, 
Milas TSO, Marmaris TO, Muğla 
Ticaret Borsası, Marmaris Deniz 
Ticaret Odası ve Fethiye Deniz Ti-
caret Odasının katılımlarıyla Baltık 
İş Forumu’nun 31 Ekim - 1 Kasım 
2013 tarihleri arasında Baltık Oda-
larının da katılımlarıyla Dalaman 
Sarıgerme’de Muğla TSO’nun ko-
ordinesinde yapılması oybirliği ile 
kararlaştırılmıştır.

Odamızda gerçekleştirilen Baltık-
Türk İş Forumu Koordinasyon 
Toplantısı’na FTSO’dan Meclis 

Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Ku-
rulu Başkanı Akif Arıcan,Bodrum 
TO’dan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Akkaya, Muğla 
TSO’dan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Mustafa Ercan ve Meh-
met Dişçigil, Milas TSO’dan Meclis 
Başkanı Mustafa Yüksel, Marmaris 
TO’dan Meclis Başkanı  Ahmet Ali 
Kansu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Kodaman, Marma-
ris Deniz Ticaret Odasından Ercan 
Güneştutar, Muğla Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
Turgut Tokmak, Fethiye Deniz Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Şaban Arıkan ve BTTA’dan Ayhan 
Güven katılmıştır
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ABD Oklahama heyeti Marmaris’i ziyaret etti MTO’da yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı.

Basın mensupları 
için İftar yemeği

Oklahoma Askeri ve Gazi Eyalet 
Bakanı Rita Adell Aragon, bera-
berindeki heyetle Muğla Sanayici 
ve İşadamları Derneği misafirli-
ğinde Muğla Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer’i makamında ziyaret etti.
Vali Güvençer ziyarette yaptığı ko-
nuşmada, “Sizleri,  şahsım ve Muğ-
la halkı adına ilimizde ağırlamak 
benim için büyük bir mutluluk. 
Türkiye’ye ve Muğla’ya hoş geldi-
niz.  Muğla’nın muhteşem güzel-
liğini bende yeni gözlemliyorum. 
Bu güzelliğin birer emanetçisi ol-
duğumuzun farkında olarak sahip 
olduğumuz zenginliği gelecek ne-
sillerimize koruyarak bırakmanın 
bilincinde olmalıyız. Bu güzelliği 
hem Türk vatandaşlarımızla hem 
de Dünya vatandaşları ile paylaş-
maktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette açıklama yapan TCAE 
Başkan Yardımcısı Orhan Küçü-
kosman ise, “Oklahoma’da Türk 
Derneğimiz var. Derneğimiz bün-
yesinde Türkiye’nin tanıtımı için 
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Her 
yıl Türk işadamlarını ağırladığımız 
bir resepsiyon düzenliyoruz. Bu 

sayede Oklahoma ve Türkiye ara-
sındaki dostluğu pekiştirmek ve 
işadamlarımızın ortak çalışmalar 
yapmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Bu organizasyona hem Türkiye’den 
hem de Oklahoma’dan milletvekil-
lerimiz ve işadamlarımız katılıyor. 
Oklahama Türkiye’nin can kapısı-
dır” diye konuştu.

Amaçlarının bu iki grubu bir araya 
getirerek her iki tarafın birbirini ta-
nımasını sağlamak olduğunu söy-
leyen Küçükosman,  “Muğla ziya-
retimiz Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
2 yıl önce yaptığı çalışma ile başla-
dı. Daha önce 1,5 yıl önce bir ekiple 
Muğla’ya geldik. Bu ikinci ziyareti-
miz. Amerikalılar Türkiye’yi çok iyi 
tanımıyorlar. Bizim asıl amacımız 
Türkiye’nin iyi bir şekilde tanıtıl-
ması, Türk halkının sevecenliğini, 
dostluğunu, gelişmişliğini, demok-
ratik bir ülke olduğunu göster-
mek.” diye konuştu.

Heyet cumartesi akşamı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Bay-
sal’ında katılımla ile Marmaris 
Aqua otel de misafir edildi. Ayrıca 
Pazar günü Baysal evsahipliğin de 

Marmaris Bal Evini ziyaret ettiler.
Heyette, Cumhuriyetçi Eyalet Mil-
letvekili John Trebilcock, Hakim 
Susan Childers Rogers,  Cumhu-
riyetçi Eyalet Milletvekili Tomas 
Ray Newell, Oklahoma Community 
College Rektörü William Sechrist, 
UMB Bankası Başkan Yardımcı-
sı Mary Donna Pointer, Oklahoma 
Eyaleti Cumhuriyetçi Senatör Cliff 
Aldridge ve eşi Deeann Aldridge, 
Eski Meclis Başkanı ve İş Adamı 
Greg Allen Piatt ve eşi Kay Lynn 
Piatt, Turquoise Council of Ameri-
cans and Eurasians (TCAE) Başkan 
Yardımcısı Orhan Küçükosman, 
Oklahama Kültür Derneği Direktö-
rü Ersin Demirci, MUSİD Başkanı 
Sami Çoban hazır bulundu.

Marmaris’te bulunan Ticaret Oda-
sı, Deniz ticaret Odası, Şoförler 
Odası, Esnaf Kredi ve Kefalet Ko-
operatifi, Lions Kulübü, Genç İş 
Adamları Derneği, Rotary Kulübü, 
Yeni Yüzyıl Lions kulübü birlikte 
basın mensupları için öğretmen 
evinde bir yemek verdi.

Marmaris ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Baysal basın mensupları 
için düzenlenen bu etkinlik hakkın-
da bilgi verdi.

Başkan Baysal, “Bütün basın men-
suplarını basın bayramını dernek 
ve oda başkanları olarak kutladık. 
Bu güzel gece Lions Kulubü ön-

cülük etti ve basın mensubu ar-
kadaşlarımızla bir araya geldik. 
Elbette ki Basın ve Medya kuruluş-
larımız kamuoyuna tarafsız ve sağ-
lıklı haberler iletebilmek için gece 
gündüz demeden zor şartlarda öz-
veriyle çalışmaktadır. Basın sektö-
rü demokrasilerde vazgeçilmez bir 
unsurdur. Bir ülkede demokrasi 
ne kadar ilerdeyse basın da o ka-
dar ilerde ve hürdür. Büyük Önder 
Atatürk’ün, ‘Basın, bir milletin or-
tak sesidir. Bir milleti aydınlatma 
ve olgunlaştırmada, bir milletin 
ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı 
vermede, özet olarak bir milletin 
hedefi mutluluk olan ortak doğrul-
tuda yürümesinin sağlanmasında 

basın, başlı başına bir güç, bir okul, 
bir öncüdür (1922 TBMM)’’ sözü de 
basının önemini ve mensupları-
nın üstlendiği büyük sorumluluğu 
ortaya koymaktadır.Bu duygu ve 
düşüncelerle, 24 Temmuz basın 
bayramınızı kutluyor, basın meslek 
ilkeleri doğrultusunda ilkeli, taraf-
sız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik 
anlayışıyla yapılan çalışmaların 
devamını diliyorum” dedi.

24 Temmuz Basından sansürün kaldırılışının 
105. Yıldönümünü ve basın bayramını kutlamak 

amacıyla Marmaris’te bulunan Bazı Meslek Odaları 
ve Sivil Toplum Kuruluşları basın mensupları için 

öğretmenevinde bir yemek düzenledi. 

Odamızın yeni dönemindeki ilk Meclis Toplan-
tısı, MTO Meclis Başkanı Ahmet Ali KANSU 
Başkanlığı’nda yapıldı. 

Meclis Üyelerinin katıldığı toplantının açılı-
şında konuşan Meclis Başkanı A.Ali KANSU 
dört yıl boyunca görev yapacak olan 35 kişi-
lik Meclisimizin önümüzdeki dönemde birlik 
ve beraberlik içerisinde yeni başarılara imza 
atacağına inandığını söyledi. Bizleri bu görev-
lere layık gören ve seçen tüm üyelerimize biz-
lere 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 olaca-
ğız. Meclisimizden çıkacak sonuçlar Marma-
ris Ticaret odasına ve Marmaris’e  için hayırlı 
olsun ” şeklinde konuştu. 
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800 Aileye Ramazan yardım paketi

Yeni yönetim kurulu üyelerimiz 
Marmaris Balevi’ni ziyaret etti

Yeni meclis ve yönetim kurulu üyelerinin
ziyaretleri

Muğla KAGİK Marmaris’de “100 Yılda 100 Kadın” 
Projesini tanıttı 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve 
Marmaris Ticaret Odası (MTO)’nın katkıla-
rıyla, her Ramazan ayında geleneksel olarak 
dağıtılan Ramazan yardım paketleri bu yıl-
da dağıtılmaya başlandı. İçerisinde 19 parça 
temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri bulunan 
Ramazan yardım paketleri, Marmaris ve ci-
varında yaşayan 800 yardıma muhtaç ailelere 
dağıtılmak üzere hazırlandı.

2012 yılı Ramazan ayında dağıtmaya karar 
verdiğimiz 800 paket yardım malzemelerini, 
İhtiyaç sahiplerini geçen seneden elimizdeki 
listeden ve Muhtarlıklardan istemiş olduğu-
muz ek ihtiyaç listelerinden, meclis ve yöne-
tim kurulu üyelerinin titiz çalışmaları sonun-
da tespit edilmiştir. 

15 Haziran 2013 seçimlerinden sonra, Marmaris Ticaret Odası yeni yöne-
tim kurulu olarak seçilen üyelerimiz Marmaris Balevini ziyaret ettiler ve 
balevi hakkında detaylı bilgi aldılar.

Marmaris Balevi; Marmaris için bir farkındalık yaratmak; Marmaris’i ve 
Marmaris çam balını markalaştırmak; öne çıkararak değerini arttırmak 
ve Marmaris’te deniz kum güneş turizminin yanında kültür ve yerel değer-
lerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığımız sosyal projeden biridir.

Marmaris Ticaret Odası Meclis  
Başkanı Ahmet Ali Kansu, Yön.
Kur. Bşk Mehmet Baysal ve Mec-
lis - Yön.Kur.Üyeleri ; Marmaris 
Kaymakamı Ali Galip Saral, Liman 
Başkanı Burak Okçu, İlçe Tarım 
Müdürü Nazif Çiftçi  ve İlçe turizm 
müdürü Yakup Baykan’ı makamla-
rında  ziyaretlerinde bulundu. 

Başkan Kansu ve Baysal, ziyaret-
ler esnasında Marmaris Ticaret 
Odası yeni yönetimini tanıştırdı 
ve Marmaris’in ekonomik, sos-
yal ve turizm alanında ortaklaşa 
gerçekleştirilebilecek projeler ve 
Marmaris’in sıkıntılarına çözüm 
oluşturabilecek faaliyetler hakkın-
da görüşüldü.

Sayın kurum müdürlerimiz ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, kurumlar arası dayanış-
manın önemine vurgu yaptı. Mar-
maris için hep beraber elimizden 
gelen tüm gayreti göstereceğiz” 
dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ka-
dın Girişimciler Kurulu “100 Yılda 
100 Kadın” projesi kapsamında 
Marmaris Ticaret Odası’nda bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ka-
dın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle 
hazırlanan projenin bilgilendirme 
toplantısına MTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal, Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı  Sultan 
Yılmaz, Marmaris KAGİK Başka-
nı Şadan Önen ve  KAGİK üyeleri 
Mehtap Şeniz Tölek ve Ayten Ars-
lan katıldı. 
 
KAGİK Başkanı Sultan Yılmaz top-
lantıda proje ile ilgili Marmaris 
basınını bilgilendirerek “ Bu proje 

ile Muğla ve ilçelerinde 1913-2013 
yıllarını kapsayan 100 yıllık süreç-
te Muğla bölgesine emek veren, 
Muğla’nın veya ilçelerinin adını du-
yuran kadınlara ait silinmiş izlerin 
ya da gizlenmiş konuların bugüne 
taşınmasını, Muğla’ya emek veren 

kadınlarla ilgili bilgilerin 
kategorize edilerek kent ta-
rihine, bugünkü ve gelecek kuşak-
lara belge oluşturması ve  katkıda 
bulunan kadınlara saygı görevinin 
yerine getirilmesi amaçlanıyor” 
dedi.
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MTO Yönetim Kurulu Baysal; 
böyle bir projeye imza attıkları 
için Muğla TSO Kadın Girişimciler 
Kurulu’na teşekkür ederek ken-
dilerine gereken tüm destekleri 
vereceklerini ifade etti. 
 
Marmaris KAGİK Başkanı Şadan 
Öner; Marmaris kadın girişim-
cileri olarak bir komite oluştu-
racağız ve Marmaris’de öncü ol-
muş kadınları seçerek kendileri 
ile bağlantıya geçeceklerini ifade 
etti. Ayrıca 1 Temmuz -1 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 hizmetle-
rin gerçekleşmesine ön ayak ol-
muş kadınlar
d-Seçilmiş kadınlar
e- Hayırsever olarak adını duyur-
muş kadınlar
f- Hizmet sektöründe ilk kadınlar
g-Sanat, kültür ve spor alanında 
Muğla’nın adını duyurmuş kadın-
lar
h- Bilim alanında Muğla’nın adını 
duyurmuş kadınlar
ı- Kurtuluş mücadelesine katıl-
mış kadınlar,
i- Ve projenin amacına uygun ola-
bileceği düşünülen diğer kadınlar 
aday olarak gösterilebilirler.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlı-
ğındaki yeni TOBB Yönetim Kuru-
lu ise şu isimlerden oluştu: İbra-
him Çağlar (İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı), Harun Karacan (Eskişe-
hir Ticaret Odası Başkanı), Necdet 
Özer (Denizli Ticaret Odası Baş-
kanı), Ender Yorgancılar (Ege Böl-
gesi Sanayi Odası Başkanı), Me-
miş 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 Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı), 
Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı), Faik Yavuz 
(Ankara Ticaret Borsası Başkanı), 
Çamur Ali Kopuz (İstanbul Tica-
ret Borsası Başkanı), Şahin Bil-
giç (Adana Ticaret Borsası Meclis 
Başkanı), Ebubekir Bal (Diyarba-
kır Ticaret Borsası Başkanı), Ha-
lim Mete (İstanbul Deniz Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı).

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür 
konuşmasında, uzun süredir de-
vam eden bir seçim maratonunun 
içinden geçtiklerini belirterek, 
“Allah’ın izniyle bugün camiamı-
zın seçim döneminin son aşama-
sını tamamlıyoruz. Ben sizin baş-
kanınız olmaktan ve hep birlikte 
omuz omuza çalışmaktan büyük 
bir onur ve grur duydum” dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 de-
legenin ortak talebiyle TOBB baş-
kanlığına yeniden aday gösterildi-
ğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir 
işi yaparken delegelerin gücünü 
hep hissettiğini söyledi. Bu ne-
denle seslerinin gür çıktığını ve 
bir başarı hikayesi yazdıklarını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sizle-
rin desteği, benim en mutlu da-
yanağım oldu. Sizlerin bu denli 
takdirini, bu büyük sevgisini ka-
zanabildiysem ne mutlu bana. 
Bu herkese nasip olmaz. Benim 
en büyük şansım böyle büyük bir 
aileye sahip olmak. Sizlerden al-
dığım destek ve cesaretle burada-
yım” diye konuştu.

Yönetim Kurulu başta olmak üze-
re, birlik organlarında görev al-
mak için çok sayıda başvuru ya-
pıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti:

“Ben eminim ki bütün arkadaş-
larım bu kurullarda görev alacak 
ehliyete sahiptir. Her biri bu gö-
revleri en iyi şekilde yürütür ama 
ne yazık ki görev sayısı belli. Bu 
nedenle organlarımızda yer ala-
cak arkadaşlarımızla ilgili teamül 
yoklamaları yaptık, istişare anla-
yışını 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 ede-
rek, esas olanın birlik ve beraber-
lik içinde hareket etmek olduğu-
nu sözlerine ekledi.

TOBB’un 69’uncu Genel 
Kurulu’nda M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu TOBB Baş-
kanlığına yeniden seçildi. 
TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi’ndeki 69. 
Genel Kurul’da, Hisarcık-
lıoğlu, toplam 1734 dele-
genin imzasıyla aday gös-
terildi. Tek aday olarak 
seçimlere giren Hisar-
cıklıoğlu, geçerli oyların 
tamamını alarak 4 yıl sü-
reyle TOBB Başkanı oldu. 

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB başkanlığına 
seçildi 01.08.2013 / Ankara

TOBB yeni 
yönetim kurulu

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.
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Meclis üyelerine akreditasyon süreci 
hakkında bilgilendirme

Sanayi esnafının yanındayız

BAYSAL’dan Taşhan önerisi Esnafımızın evrakları eksik

AYYILDIZ: “Eesnafla ortak bir 
fikir oluşturmalıyız”

“Ziyaretlerden başka bir 
anlam çıkartılmasın”

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

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

olan personel eğitimleri, iç ve dış 
paydaş analizleri, çalıştaylar ve 
Stratejik Plan revizyon çalışmala-
rına hız kesmeden devam etmiş-
tir. 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 kalite-
mizi ve güvencemizi yükseltmek-
tir.

Ticaret Odası Başkanı Mehmet 
Baysal, Deniz Ticaret Odası Baş-
kanı Hasan Mengi, Esnaf Kefalet ve 
Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet 
Şencan, Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı Başkanı Şükrü Ayyıldız, Şöförler 
Odası Başkanı İbrahim Tarım, Çeş-
me Meydanı’nındaki kahvaltıda bir 
araya gelerek esnafın sorunları-
nı konuştular. Birlik ve beraberlik 
mesajlarının da verildiği toplantı-
ya çevre esnafında katıldı. Çeşme 
Meydanı’ndaki Kahvaltılı toplantıya 
katılan Oda Başkanları da esnafın 
sorunlarını yerinde tespit etmek ve 
konuşmak amacı ile bir araya gel-
diklerini yinelerken, “Bu toplantı-
dan siyasi bir amaç çıkarılmasın” 
dediler. Bir soru üzerine Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Şük-
rü Ayyıldız, esnafın kendisine çeki 
düzen vermesi gerektiğinin altını 
çizerken, eğer esnaf kendine çeki 
düzen vermezse bu günlerin ara-
nacağını üstüne basarak vurguladı. 

Marmaris’te bulunan oda başkan-
ları sanayi esnafıyla bir araya ge-
lerek sanayi esnafının sorunlarını 
dinledi. Esnafla ilk olarak kahvaltı 
yapan başkanlar daha sonra esnafı 
tek tek ziyaret ederek sorunları ye-
rinde dinledi eksiklikler konusunda 
esnafa uyarılarda bulundular. 

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Mar-
maris Ticaret Odası Başkanı Meh-
met Baysal, Deniz Ticaret Odası 
Başkanı Hasan Mengi, Şoförler 
Odası Başkanı İbrahim Tarım, Es-
naf ve Sanatkarlar Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Şencan, sanayi 
esnafıyla bir araya gelen isimler 
oldu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren 
başkanlar, bundan böyle her hafta 
bir araya gelerek esnafın sorunla-
rını masaya yatıracaklarını belirt-
tiler.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 
sanayinin taşınması konusunda Taşhan’daki sana-
yi sitesinin en uygun yer olduğunu ifade etti. Baysal, 
Beldibi’nden açılacak tünelle de sanayiye yol açılabi-
leceği görüşünü sundu. Baysal, Taşhan bölgesinde alt 
yapı ve düzenleme çalışması yapılarak o bölgeyi sana-
yi bölgesi haline getirmek için uygun bir bölge olduğu-
nu savundu. 

  Ayyıldız, ziyaret sırasında çoğu esnafın evraklarının 
eksik olduğunu ve bu konuda uyarılarda bulunduk-
larını belirterek, “Birçok iş yerini dolaştık ancak es-
nafımızın nerdeyse tamamının evrakları tamam de-
ğil. Bodrum’da denetimler başlamış durumda. Biz 
esnaf ve sanatkarımızın eksiklerini yerinde görmek 
için ve cezalardan kurtulmaları için uğraş veriyoruz. 

Risk analizi ve iş güvenliği 2013 yılından itibaren 
yürürlüğe girdi. Bunun tüm iş yerlerinin yapmak 
zorunluluğu var. Vergi mükellefi olup da vergi mü-
kellefinin yanında çalışan herhangi bir sigortalı kim 
olursa olsun fark etmiyor. Resmi devlet dairesinde 
dahi sigortalı olarak çalışan varsa mutlaka iş güven-
liği eğitimini almak zorundadır. Bu iş güvenliği eğiti-
mi belgelerini alanlar bu belgelerini istedikleri yere, 
Türkiye’nin herhangi bir yerinde kullanma hakkına 
sahiptir. Vergi mükellefi olup da yanında sigorta-
lı çalıştırmayanlar risk analizi yaptırmak zorunda 
değildir. Ancak yanında bir kişi dahi çalışıyorsa risk 
analizini yaptırmak zorundadır. Esnaf ve Sanatkar-
lar belgesi olanlar sözleşme imzalıyoruz. Sözleşme 
gereği bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar ceza 
vermek yerine 17.5-45 TL arasında çok cüzi ücretler 
altında bu işlemler yapılıyor. Arkadaşlarımızın ileriki 
günlerde zor duruma düşmemesi için bu uğraşları 
veriyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü 
Ayyıldız da sanayinin taşınması konusunda esnafın bü-
yük bir çoğunluğunun aynı fikirde olmasının yanı sıra 
arazi sıkıntısının aşılması gerektiğini ifade etti. Ay-
yıldız, Marmaris’te arazi sıkıntısı olduğu için önce bu 
sıkıntıyı aşmak gerektiğini aynı zamanda esnafın da 
alan konusunda hem fikir olması gerektiğini ifade etti. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, 
esnafla bir araya geldikleri toplantıların önümüzdeki 
günlerde belde ve köylere de uzanacağına değinerek 
“bu toplantıların altından başka bir neden çıkarmak 
için kimse çabalamasın” dedi.

Ayyıldız, “Havalar müsaade etiği sürece bu toplantı-
larımız devam edecektir. Esnafımızla zaten iç içeyiz 
sürekli. Şu anda sahaya inerek esnafımızı uyarmaya, 
onların eksiklerini görmeye, esnafımızın da isteklerini 
bire bir olarak bize söylemesi için bu toplantıları ger-
çekleştiriyoruz.  Her hafta bir bölgemizde bu ziyaret-
lerimiz devam edecektir. Marmaris’in bütün belde ve 
köylerini de ilerleyen günlerde bütün başkanlarımızla 
birlikte dolaşacağız. Amacımız esnafımızı uyarmak 
ve sıkıntıya düşürmeden rahat hale getirmektir.  Di-
ğer oda başkanlarıyla birlikte yaptığımız bu ziyaretleri 
kimse başka tarafa çekmeye çalışmasın. Tek amacı-
mız esnafımızla diyalog içerisinde olmaktır” dedi.

Marmaris’in oda 
başkanları esnaf 

ziyaretlerine 
devam ediyor. 

Başkanların adresi 
bu kez Marmaris 

Sanayisi oldu. 
Sanayi esnafıyla 
bir araya gelen 

başkanlar 
esnafla sanayinin 

taşınması 
konusunu 

görüştüler. 
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Kaymakam Saral, MTO yönetimini ziyaret etti Kısaca HRD ANTWERP;

Marmaris Kültür ve Turizm Müdürü
Yakup Baykan ziyareti

Kuyumcular Meslek Komitesi
bilgilendirme toplantısı

BAYSAL’dan Milli Eğitim ve okul ziyaretleri

Marmaris Kaymakamı Ali 
Galip Saral, Marmaris Ti-
caret Odası’nı ziyaret eti.

Marmaris Ticaret Odası 
meclis başkanı Ali Kansu 
ve yönetim kurulu başka-
nı Mehmet Baysal’ın yanı 
sıra, meclis üyeleri Serhan 
Dincer, Mutlu Ayhan, Fatih 
Kaplan, Mahmut Akyazı-
cı ve Mustafa Kodaman’ın 
hazır bulunduğu ziyarette 
Marmaris’in güncel konu-
ları görüşüldü.

MTO Başkanı Mehmet 
Baysal ziyaretten duyduğu 
mutluluğu dile getirirken, 
Marmaris’in sorunlarının 
çözülmesinde kurumla-
rın işbirliğinin önemine 
dikkat çekerek, “Birlik 
ve beraberlik içerisinde 
hareket ettiğimiz sürece 
Marmaris’in çözülemeye-
cek sorunu yoktur” dedi.

HRD Antwerp’te , bilgi araştırması 
sadece Elmaslar ve Değerli Taşlar 
laboratuarlarıyla sınırlı değildir. 
Eğitimde 25 yılı aşkın deneyimiy-
le HRD Antwerp’in departmanı 
Belçika’da ve tüm dünyada elmas 
ve gemoloji kursları organize et-
mekte ustalaşmış, dünya çapında 
10.000 den fazla mezun vermiştir.
HRD Antwerp – Eğitimin özellikleri
•	 Maksimum	kişisel	 rehber-
lik ( 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. İngiliz-
ce, Çince, Türkçe, Fransızca, Fele-
menkçe, İspanyolca ve İtalyanca.

HRD Antwerp Eğitimi mezunları 
ayrılmıyorlar. Yıl boyu katılımı yük-
sek etkinlikler yürüten ve üyeleri-
ne oldukça geniş ve etkili uluslar 
arası network hizmeti veren HRD 
Antwerp Mezunlar Klübüne katıl-
maya davetliler.

Yapılacak eğitimler için son başvu-
ru tarihi 12 Ekim 2013 olup katılım 
kayıt formları ve katılım şartları 
için odamıza başvurulması gerek-
mektedir.

Yeni  bir eğitim- öğretim yılına baş-
lamamız nedeni ile bugün MTO Yö-
netim 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 ça-
lışmalarımızı hep birlikte taçlandı-
racağımız ve yeni başarılara imza 
atacağımız 2013-2014 eğitim-öğ-
retim yılının sizlere, kıymetli öğ-
rencilerimize, 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 öğrenci-
ye kırtasiye yardımı yaptığımızı, 
bundan sonra da eğitim camiasını, 
öğrencilerimizi desteklemeye uğ-
raşacağız. Çünkü biz geleceğimiz 
için gelecek neslimizin eğitimli 
olması gerektiğine inanıyoruz diye 
belirtti.

Aldoğan, “ Sizlerle ortak paydamız 
her zaman çocuklarımızın gele-
ceği için çalışmamız oldu. MTO’yu 
her zaman yanımızda buluyoruz. 
Sizlerden aldığımız bu destek hem 
bizleri güçlendiriyor. Hem de so-
rumluluğumuzu hatırlatıyor. Her 
türlü sıkıntımızda her zaman size 
ulaşabildiğimiz bir başkanımızsı-
nız. Kısacası MTO’dan tam destek 
alıyoruz. O nedenle hem şahsım 
hem de camiamız adına sizlere 
şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Baysal eğitimle ilgili çalışmaları 
hakkında açıklamalarının deva-
mında, her salı oda başkanlarıyla 
gerçekleştirdikleri toplantıların 
çok verimli geçtiğini belirterek, 
“Marmaris’e çok amaçlı bir kültür 
salonu projesi düşündüklerini be-
lirtti. Beş oda başkanımızla birlik-
te projemizi gerçekleştirmek için 
Marmaris Kamuoyunun önünde 
söz verdik. dedi

Aldoğan; “ Hayata geçirmek iste-
diğimiz bir başka projemizde var. 
Hepimizin bildiği gibi ilköğretim 
öğrencilerimiz ortaokula taşınıyor. 
Köylerden Marmaris’e gelen 6 bin 
606 öğrencimiz var. Bunların taşın-
masını devletimiz karşılıyor. Fakat 
okullarımızın yapılışında daha ön-

Marmaris Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Yakup Bay-
kan odamıza iadeyi zi-
yarette bulundu. Ziyaret 
esnasında Yönetim Kurulu 
Bşk Yrd. Serhan Dinçer ve 
yönetim kurulu üyeleri bu-

lundu. Karşılıklı olarak gö-
rüş alışverişinde bulundu-
lar ve Marmaris turizminin 
canlandırılması amacı ile 
alınması gereken önlemler 
hakkında görüştüler.

7. meslek grubu üyesi kuyumcular 
için 7 Eylül Cumartesi günü oda-
mız Jale Bayındır toplantı salonun-
da odamız ve HRD (Hoge Raad voor 
Diamant) Yüksek Elmas konseyi 
işbirliğiyle gerçekleşecek olan eği-
timler hakkında  bilgilendirme ve 
ön kayıt toplantısı düzenlendi.
Yönetim kurulu üyesi Ahmet Malik 
Yavuz’un organize ettiği eğitimde 

kuyumcu üyelerimiz için HRD Ant-
werp 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 so-
nucu olan mücevher raporları son 
tüketicilerin güveninin sağlanması 
ve geliştirilmesinin önemi vurgula-

narak, kalite ve verimliliğin artırıl-
ması için yapılacak eğitimlerin kat-
kısı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantı öncesi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Baysal üye-
lerimize hoş geldin konuşması 
yaparak odamız çalışmaları ve ya-
pacağımız eğitimler hakkında bil-
gilendirme yaptı.
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ceden böyle bir planlama olmadı-
ğı için çocuklarımızın sağlıklı bir 
ortamda yemek yiyebilecekleri bir 
alan yok.Bizim en çok arzu ettiği-
miz konulardan biride bu çocuk-
larımızın ortak bir alanda buluşup 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği este-
tik görsel bir ortam yaratılmasını 

istiyoruz. Onun için ben bir dos-
ya hazırlıyorum. Bunu bütün sivil 
toplum kuruluşlarıyla paylaşmak 
istiyorum. Böyle bir şeyi yapabilir-
sek eğitim camiası adına çok mutlu 
olacağız” dedi.

Mehmet Baysal’da projenin birisi-
ni üstlenerek şöyle konuştu. “ Ben 
Mehmet Baysal olarak kendim bir 
tanesini üstlenirim. Biz gençlerimiz 
için çalışıyoruz. Bugünden sonra 
yapacağımız bütün yatırımlar ço-
cuklarımız için Marmaris’in gelişi-
mi için, onlar mutlu olsun bize ye-
ter. Bu konuda şüpheniz olmasın. 

Ziyaretten sonra MTO Yönetim Ku-
rulu 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.

Yenilenme projesi tamamlanan 
Marmaris Müzesi 27 Eylül Dünya 
Turizm Günü açıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan ayrılan 657 bin liralık ödenekle 
yaklaşık bir yıl önce ziyarete kapa-
tılan kalede restorasyon yapılırken, 
müzenin ise tanzim ve teşhir alan-
ları yenilendi. Kalenin avlusunda 

gerçekleştirilen törene Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Abdur-
rahman 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 Ha-
kan Öner katıldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bağlı Muğla’daki Ticaret, Ticaret ve 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ti-
caret Borsasının Başkan ve Meclis 
Başkanları, Fethiye Ticaret ve Sa-
nayi Odası  ev sahipliğinde 20 Ey-
lül 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 Kan-
su, Yönetim kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, Genel Sekreter Taşkın 
Baykara, Eğitim Proje Danışmanlık 
Sorumlusu Miray Apak ve Halkla 
İlişkiler ve Basın Sorumlusu Cevri-
ye Güneştutar katıldı. 

Açılış Konuşmasını FTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan yaptı. 
Arıcan konuşmasında “ Ortak akıl 
ve işbirliğimiz olmazsa olmazıdır” 
diyerek misafirlerine hoş geldin ko-
nuşması yaptı. 2. Konuşmacı FTSO 
Meclis Başkanı Osman Çıralı “bu 
toplantılarda bir araya gelmemizin 
en büyük sebebi üyelerimizin tica-
reti geliştirmek içindir” dedi.

Daha sonra konuşma yapmak için 
kürsüye çıkan AKP Muğla Mil-
letvekili 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 çevre-
nin mutlaka korunması gerekiyor. 
Çevreyi bozmadan yer altı zengin-
likleri ile su ürünlerinden de fayda-
lanmak lazım. Dengeyi sağlamak 
durumundayız. Asla zengin ülkenin 
fakir bekçileri olmamalıyız. Biz siz-
lerin karı dışında her şeyine ortağız, 
derdinizin ortağıyız, sorunlarınızın 

ortağıyız Beraber geleceği planla-
yan gençler yetiştirmeliyiz, Bizler, 
sizin dertlerinizin hizmetkârıyız” 
diye konuştu. AKP Muğla Milletve-
kili Ali Boğa, dile getirilen sorunlar 
hakkında notlar alırken, hükümet 
düzeyinde yapılacak görüşmelerde 
destek olacağını söyledi. 

Oda yöneticileri ve Muğlalı işadam-
larının belirlenen sorunların çözü-
mü için çaba sarf edeceklerini ifade 
ettikleri toplantıda, turizmcilerin 
kişisel ÖTV alınan ürünleri sata-
rak para kazandığını belirtilerek, 
turizm işletmelerine ÖTV’nin iade 
edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 
Kasım ayı sonunda Kültür ve Tu-
rizm Bakanı’nın katılımlarıyla ya-
pılması planlanan turizm sezonu-
nun değerlendirileceği toplantıya 
hazırlık yapılması konusu görüşü-
lürken, 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 belir-
ten Marmaris Deniz Ticaret Oda-
sınca, 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 işadam-
ları, teknelerde de aynı sistemin 
uygulanması gerektiğini belirterek 
görüşlerini; “Mantık aynı olmalı, 
denizde başka karada başka olma-
malı. Tekne gezi teknesiyse ÖTV yok 
ancak ticari tekneyse çok fazla ÖTV 
ödeniyor. Bunun tersi olmalı. Ticari 
teknelerden ÖTV alınmamalı” şek-
linde dile getirdiler.

Bodrum’a ciddi bir tüccar göçü ol-
duğuna dikkat çeken Bodrum Tica-
ret 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 açı-
lış 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 
Mehmet Baysal, fiyatla rekabetin 
bölge turizmine ciddi zarar verdi-
ğine işaret ederek “Muğla’ya ge-
len turist sayısı artsa da gelirlere 
o oranda yansımıyor. Yansımama 
nedeni; işyeri fazlalığı nedeniyle or-
taya çıkan fiyat rekabeti gibi sorun-

Marmaris müzesinin restorasyonu tamamlandı.

3. dönem 3. Muğla Bölgesi Odalar Toplantısı 
gerçekleşti

“ Eğitim ve Proje Danışmanlık”
üye ve personel eğitim 

ihtiyaçlarını belirleyerek, 
eğitimler, seminerler 

planlamak
Eylem Miray APAK
0 252 417 04 69  Dahili: 135
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lar. 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 al-
mış. Arkadaşlarımız taban fiyatın 
belirlenmesi gerektiğini söylemiş-
ler. Taban fiyatın belirlenmesi dü-
rüst esnafa kazandıracağı gibi ge-
len turistlerin de sağlıklı ve hijyenik 
yiyecek içecek tüketmesine neden 
olacaktır” dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Bülent Karakuş, isteyenin is-
tediği yerde işyeri açamaması için 
işletmelerin açılmadan önce valilik, 
(ilçedeyse kaymakamlık) beledi-
yeler ve odalarında içinde olduğu 
komisyondan görüş alması gerek-
tiğini belirterek “Bu komisyonun 
görüşünden sonra ruhsat verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda 
bakanlığın da bir çalışması var an-
cak biz de buradan destek vermeye 
çalışıyoruz. Avrupa’da insanlar ka-
fasına estiği yerde dükkan kiralayıp 
istedikleri işi yapamıyorlar” diye 
konuştu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasından 
Mevlüt Acar, işletmelerin çalıştır-
dıkları personele sezon sonunda 
SGK giderlerinden ötürü çıkış ver-
mek zorunda kaldıklarını belirte-
rek, işletmelerin nitelikli eleman-
larını kaybetmemesi, işsizliğin de 
önlenmesi amacıyla devletin prim 
ödemeleri konusunda destek olma-

sını, gerekli düzenlemelerin yapıla-
rak istihdamda sürdürülebilirliğin 
sağlanması gerektiğini söyledi.

Toplantıda, Marmaris Ticaret Odası 
personeli Miray Apak, 12 Adalar ile 
Muğla ilinin yakınlaşmasını amaç-
layan Kalimola Projesi’nin strate-
jisi, amaçları, proje paydaşları ve 
faaliyetleri ile ilgili slayt eşliğinde 
detaylı bilgi verdi. Miray Apak sunu-
munda, farklı yaş gruplarına göre 
faaliyetlerin düzenleneceği proje-
nin Muğla ilinin turizm potansiyelini 

artıracağı ve Yunanistan ile Türkiye 
arasındaki önyargıların aşılması-
na katkıda bulunacağını belirterek, 
Oniki adalarda kimlerle görüşü-
leceğinin belirlenmesi gerektiği, 
bunun için de Yunan Adaları’ndaki 
bütün Odalara ve Atina’daki Odalar 
Birliği’ne bir yazı yazılmasının uy-
gun 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 belirt-
mesi hususundaki İzmir Ticaret 
Odası’nın talebinin görüşülmesi, 
Milas Zeytinyağı’nın tanıtımı, çam 
balında kodeksin yüzde 10’a yük-
seltilerek ihracatın önünün açılma-
sı konuları da görüşüldü.

Toplantı sonunda tüm misafirle-
rinde katıldığı Babadağı’na gidildi. 
Fethiyeli Viyolonsel Sanatçısı Ben-
yamin Sönmez anısına yapılan 2. 
Klasik Müzik Festivali çerçevesin-
de günbatımına doğru Babadağ’ın 
muhteşem manzarasında yapılan, 
CSO Cello Quartet grubunun verdi-
ği  gün batımı konserleriyle devam 
etti.

Ünlü Paraşüt merkezleri arasında 
yer alan ve manzarasıyla ziyaretçi-
lerini kendine aşık eden Babadağ 
zirvesinde 1700 rakımda muhte-
şem bir çello ziyafeti yaşandı. CSO 
Cello Quartet grubu birbirinden 
güzel müziklerini katılımcılar ile 
paylaştı. Konsere Muğla Milletve-
killi Ali Boğa, Muğla Bölgesi Oda 
Başkanları, Üyeleri ve birçok müzik 
sever katıldı. Muhteşem müzik zi-
yafetinden sonra hep beraber Kaya 
Köyünde akşam yemeği yenildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, yapılan seçimlerde 83 oyun 
tamamını alarak, Avrupa Ticaret 
ve Sanayi Odaları Birliği (EUROC-
HAMBRES) Başkan Yardımcılığına 
yeniden seçildi. EUROCHAMBRES’ın 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirilen Genel Kurulu’nda birliğin 
yeni başkanı Almanya Ticaret Odası 
Başkanı Richard Weber oldu.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden 
Başkan Yardımcısı olarak seçildiği 
Genel Kurul’da, 2014-2015 yılları 
arasında EUROCHAMBRES’ın Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürüte-
cek diğer isimler Avusturya Ticaret 

Odası’ndan Marta Schultz, Lüksen-
burg Ticaret Odası’ndan Pierre Gra-
megna oldu.

EUROCHAMBRES Yönetim Kuru-
lu üyeliklerine de Fransa Ticaret 
Odası’ndan Andre Marcon, İtalya 
Ticaret Odası’ndan Michl Ebner, 
Polanya Ticaret Odası’ndan And-
rzej Arendarski ve İspanya Ticaret 
Odası’ndan Miquel Valls i Maseda 
seçildi.

Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul so-
nuçlarının açıklandığı toplantıda, 
TOBB’un evsahipliğinde İstanbul’da 
3 gün boyunca EUROCHAMBRES 
Global Oda Platformu toplantısı-
nı, EUROCHAMBRES Ekonomik 
Forumu’nu ve EUROCHAMBRES’ın 
114. Genel Kurul toplantısını ger-
çekleştirerek Avrupa iş dünyasını 
zirvesini İstanbul’da topladıklarını 
ifade etti.

EUROCHAMBRES’ın Genel 
Kurulu’nda bugüne kadar görül-
memiş rekor oyla tekrar Başkan 
Yardımcılığına seçildiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Daha önce 2010’da, 
ilk defa Avrupa Birliği (AB) üyesi 
olmayan bir ülkeden başkan yar-
dımcılığına seçilmiştik. O zaman da 
rekordu ama bu sefer enteresan bir 
sonuç çıktı. 83 oyun tamamını al-
mış olmak ülkem ve Türk iş dünyası 
açısından büyük bir onur ve gurur” 
dedi. 

Bu sonucun Avrupa iş dünyasının 
Türkiye’ye bakışını net bir şekilde 
gösterdiğini ifade eden Hisarcıklı-
oğlu, şunları kaydetti:

“Avrupa iş dünyası, Türkiye’nin AB 
içerisinde olmasından, Avrupa ile 
Türkiye ekonomisinin entegre ol-
masından yana ve Türkiye’nin Av-
rupa ekonomisine bir ivme kazan-
dıracağına inanıyorlar. Biz de Türk 
iş dünyası ve TOBB olarak ülkemizi 
temsil noktasında elimizden gel-
diğince çaba sarf ediyoruz ama en 
önemlisi bulunduğumuz pozisyon 
itibariyle iş dünyasının menfaatle-
rini Avrupalı siyasi liderlere aktara-
rak Avrupa’nın bir an önce krizden 
çıkıp yeni umutlara doğru yönelme-
sine katkı sağlıyoruz.

“Dünya ekonomide yeni bir eksene 
doğru kaydı. Dünya ticaret örgütü-
nün yeteri kadar aktif olmamasın-
dan dolayı ABD kendisine iki yeni 
eksende ortak buluyor. Bunlardan 
biri Avrupa ile yürüttüğü Transat-
lantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı. 
Bir de Pasifik tarafında bir çalışma 
yürütülüyor. Bu ikisi gerçekleştiği 
takdirde dünya ekonomisinin 4’te 
3’ü ABD, Avrupa ve Pasifik’te bir 
araya gelecek ve bu ülkelerde hiçbir 
ticari engel olmayacak. Türkiye’nin 
bunu dışında kalması mümkün de-
ğil. Eğer Türkiye bu zincire dahil 
olursa o zaman büyük müthiş bir 
pazarın içinde olacağız.”

eylül 2013 ekim 2013

Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile yeniden 
EUROCHAMBRES Başkan yardımcılığına seçildi

 “Ülkem ve Türk iş dünyası açısından büyük bir onur ve gurur”
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Marmaris Ticaret Odası Osmaniye 
Köyü Marmaris Bal Evi’nde, Mar-
maris Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğü ve İlçe Tarım, Hayvancılık 
ve Gıda Müdürlüğü işbirliği  ile  arı 
sütü ve polen üretimi ile ilgili eğitim 
alan 147 arıcı sertifikalarını aldı.

Marmaris Bal Evi’nde düzenlenen 
sertifika törenine İl ve ilçelerin Ta-
rım, Hayvancılık ve Gıda müdürleri-
nin yanı sıra Marmaris Ticaret Odası 

başkanı Mehmet Baysal, Marmaris 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım 
Doğan, İlçe Jandarma Komutanı 
Yarbay Cafer Öz, ilçe Müftüsü Ha-

san Ersöz, daire amirleri, civar köy 
muhtarları ve arıcılar katıldı. 

Sertifika töreninde ilk olarak serti-
fika alan arıcılar adına konuşma ya-
pan Mehmet Kaya,  Arı sütü üretimi-
ne başladıktan sonra gelirinde artış 
olduğunu kaydederken, Osmaniye 
Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Ay-
dın da konuşmasında  İl, İlçe Tarım, 
Hayvancılık ve Gıda müdürlükleri  
ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi 
tarafından verilen eğitimler neti-
cesinde bölgede arı sütü ve polen 
üretiminin artığını ifade  etti. Aydın, 
“Artık halkımız ve turistler Çin’den 
gelen ithal arı sütünü değil Osma-
niye Arı Sütünü yiyecekler.” diye ko-
nuştu. Aydın, kaliteli ürün üretildiği 
takdirde arıcının da emeğinin karşı-
lığını alacağını söyledi. Tüccarın çok 
ucuza aldığı balları yüksek fiyatlar-
la pazarladığına da dikkat çeken 
Aydın, “Bizde yan ürünlerle kazan-
cımız arttırmaya çalışacağız.”dedi. 
Aydın, ayrıca Marmaris’te bir soğuk 
hava deposunun kurulması gerek-
tiğine işaret ederek, kurum ve ku-
ruluşlardan destek istedi. Aydın, 

zaman zaman Osmaniye Bal Evi’nin 
köye olan katkısının sorulduğuna 
da dikkat çekerken, “ Bal evi hem 
köyümüze hem de bölgeye katkı-
ları oluyor. Yeter ki biz kaliteli bal 
üretelim.”dedi.

ekim 2013 ekim 2013

“Türkiye ekonomik kalkınmasına devam edecek”

EUROCAHMBRES Ekonomik Forumu sonuçları

EUROCHAMBRES’in yeni başkanı 
Richard Weber ise EUROCHAMB-
RES Genel Kurulu’nun İstanbul’da 
gerçekleştirilmesinin TOBB’un 
bir başarısı olduğunu belirterek, 
“Rifat Hisarcıklıoğlu, benim için 
Akdeniz’in en önemli insanlarından 
biri. Avrupa’yı ve Asya’yı tek bir ki-
şilikte buluşturabilen, Türkiye’nin 
gelecekte çok önemli roller oynaya-
cağının farkında olan bir kişi” dedi. 

Türkiye’nin gelecek yıllarda 
Avrupa’nın önemli aktörlerinden 
biri haline geleceğini dile geti-
ren Weber, istikrarlı bir ülke olan 
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına 
devam edeceğini söyledi.

Kızının İstanbul’da Dünya 
Bankası’nda çalışması dolayısıyla 
Türkiye ile şahsi bir ilişkisinin de 
bulunduğunu anlatan Weber, Al-
manya ile Türkiye arasındaki ilişki-
lerin iki ülke açısından önemli ol-
duğunu kaydetti.

EUROCHAMBRES’ın son 4 yılda 
Alessandro Barberis başkanlığın-
da önemli gelişmeler kaydettiği-
ni belirten Weber, bugünkü Genel 
Kurul’da Barberis’i ömrünün sonu-
na kadar EUROCHAMBRES’ın bü-
yükelçisi ilan ettiklerini söyledi. 

Yeni dönemde üzerinde duracakları 
3 önemli konu olduğuna işaret eden 
Weber, “İlk olarak odaların kapsa-
yıcı ve genişleyen bir ağ halinde bir 
araya getirilmesini amaçlıyoruz. 
Sadece büyükler, küçükler, parlak 

olanlar olmayanlar değil bütün ül-
keleri bir araya getirmek; iş dünya-
sıyla ahlaki ve kültürel değerlerle 
uyum halinde tek pazar içinde ça-
lışmak istiyorum” diye konuştu.

İkinci olarak güvenilir ekonomik 
kalkınma ortakları olarak öne çık-
mak istediklerini, çeşitli siyasi li-
derlere ve kurumlara mesajlar ver-
meyi amaçladıklarını dile getiren 
Weber, üçüncü olarak organizasyo-
nun kapısını birçok ülkeye açacak-
larını kaydetti. 

Toplantıda, EUROCAHMBRES Ekonomik Forumu’nun 
sonuçları da EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnal-
do Abruzzini tarafından paylaşıldı.

Abruzzini, forumda 4 ana konuya odaklandıklarını be-
lirterek, şunları kaydetti: “Birincisi yeni başlayan şir-
ketlere yatırım, finansman ve desteklemek ve bunu da 
eğitsel ve destekleyici aktivitelerle yapmak üzerinde 
durduk. İkinci olarak Avrupa şirketlerinin uluslararası 
görüşe sahip olmaları gerekliliği ve odaların bu konu-
daki etkin olmaları öne çıktı.

Üçüncü olarak özellikle kadınlar başta olmak üzere gi-
rişimci potansiyellerinin önünün açılmasına odaklan-
dık. Son olarak da Avrupa’da tekrar endüstriyelleşme-
nin önem kazanması ve endüstriyel sektördeki değer 
zincirinin bir parçası olarak Ar-Ge süreçlerinin destek-
lenmesi üzerinde durduk. Sonuç olarak Odalar Avrupa 
şirketlerinde değişimi yönetmeye talipler.”

Arı sütü ve Polen üretimi eğitimini bitiren
147 arıcı sertifika aldı
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Marmaris İlçe Tarım, Hayvancılık ve 
Gıda Müdürü Nazif Çiftçi’de yaptığı 
konuşmasında, 147 arıcıya  Arı Sütü 
ve Polen  üretimi ile ilgili hem te-
orik hem de uygulamalı eğitim ve-
rildiğini söylerken, bu eğitimlerden 
sonra kovan başına yaklaşık  beş 
kilogram artış beklediklerini kay-
detti. Üretimin ve kalitenin arması 
için eğitim verildiğine dikkat çeken 
Çiftçi, “Çin’den gelen Arı Sütü yeri-
ne bölgemizde üretilen Arı Sütünü 
tüm dünyaya pazarlamalıyız.”dedi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürü Kazım Doğan da “Bal Evi’ni 
bölgemize kazandıran Başta Mar-
maris Ticaret Odası ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” Diyerek 
başladığı konuşmasına  şöyle de-
vam etti; “ Arıcılarımıza eğitimlere 
katıldıkları için teşekkür ederken, 

zeytin ve zeytinyağı üreticilerimiz 
içinde kurs açtık ama yeterli katı-
lım olmadı. Bunu da üzülerek be-
lirtmek isterim.”

Sertifika töreninde Marmaris Tica-
ret odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal da konuşmasında 
“ Marmaris Bal Evi’ni açarken iki 
amacımız vardı. Biri turizme yeni bir 
destinasyon kazandırmak. İkincisi 
ise yöremiz arıcılarına destek ver-
mekti. Biz her zaman arıcılarımızın 
yanındayız. Bal Evi’nin yanındaki 
araziyi de almak istiyoruz;  Muğ-
la Üniversitesi’ne  Arıcılık Meslek 
Yüksek Okulu yapmaları  için tahsis 
edeceğiz. Ayrıca Ziraat Bankası ile 
imzaladığımız protokol çevresin-
de arıcılarımız kovan başına 265 
TL düşük faizli kredi alabilecekler. 
Arıcılığı geliştirerek, hem arıcıları-

mızın hem de turizmcilerimiz ka-
zanmasını sağlamak amacındayız. 
Geçen sene beş yüzün üzerinde tu-
rist Bal Evi’ni ziyaret etti. “dedi.

Muğla Üniversitesi Ula Arıcılık 
Programı Öğretim Görevlisi Yardım-
cı Doçent Doktor Ali İhsan Öztürk de 
konuşmasında üretim çeşitliliğinin 
önemine dikkat çekerken, Bu sene 
çiçek balı da, çam balı da yeteri ka-
dar üretilemedi. Bu açığı Arı Sütü 
ve Polen üretimi ile kapatabiliriz. 
“dedi.“Arı kovanı doğal eczanedir.” 
Diye sözlerini sürdüren Öztürk, arı 
ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki 
olumlu etkilerine dikkat çekti.

İl Tarım, Hayvancılık ve Gıda Mü-
dürü Nazif Ekici’de konuşmasında, 
eğitime katılanları kutlarken, üre-
timin çeşitlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.  Arıcıların konaklama 
yerleri ile ilgili sıkıntıların gideril-
mesi gerektiğine dikkat çeken Eki-
ci, “Bölgemizde dokuz yüz bin ci-
varında kovan var. Yıllık bal üretimi 
de yirmi bin ton civarında. Bu ara-
da böyle bir tesis kazandırdığı için 
Marmaris Ticaret Odası’na teşek-
kür ederiz. Marmaris’te bir soğuk 
hava deposu ihtiyacı olduğu dile ge-
tirildi. Kooperatif müracaatını ya-
parsa yeni çıkacak yönetmelik kap-
samında   masrafların yüzde ellisini 

hibe yolu ile karşılayabiliriz. Son 
olarak şunu söylemek istiyorum. 
2017 yılında Dünya Arıcılık kongre-
si Türkiye’de yapılacak. Tüm dünya 
arıcılarını İstanbul’da ağırlayacağız. 
Bu da gösteriyor ki arıcılıkta dünya-
nın kabul ettiği üretici ülkelerin ba-
şında geliyoruz.” Şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından arıcıla-
ra sertifikaları dağıtıldı. Bal Evi’ni 
gezen arıcılara ve davetlilere ballı 
yoğurt, ballı lokma ve gözleme gibi 
çeşitli ikramlar yapıldı.

Marmaris Ticaret odası olarak il-
çemizin ekonomisine katkıda bu-
lunmak amacıyla her türlü tanıtım 
çalışmalarında bulunmaya gayret 
ediyoruz. 

Bu amaç doğrultusunda yurt için-
den ve yurt dışından gelen turistle-
rimize 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 ça-
lışmaları yapılmış olup en kısa süre 
içerisinde çeşitli ülkelerde Skylife 
dergisinde yer alacaktır.  

Skylife ın dosya konuları seyahatten 
kültür sanata spordan teknolojiye 
dek farklı ilgi alanlarına dair kap-

samlı analizlere ve özel haberlere 
yer vererek aylık 250.000 adet tira-
jı ve ortalama 3.000.000 yolcusuna 
direkt erişimiyle göz önünde olma-
ya devam ediyor. Yolculukları daha 
keyifli hale getirmeyi amaçlayan 
Skylife içeriği ve tasarımıyla fark 
yaratan bir çizgiye sahip olup;  bir 
rehber havasında okurları bilgilen-
dirmeyi amaçlıyor.

THY  Skylife dergisi için
Marmaris’in tanıtımı yapıldı.
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Kuyumcular için 
“Pırlanta temel eğitimi” başladı.

Mehmet Baysal; konuşmasında 
“ Marmaris Ticaret Odası ola-
rak bir ilke daha imza atacak-
larını belirterek şöyle konuştu; 
“ Eğitimlere Marmaris Ticaret 
Odası olarak çok büyük önem 
verdik. Şu ana kadar birinci 
dönemimizde Bin 400’e yakın 
ara eleman yetiştirdik. Yaklaşık 
bir ay önce Marmaris Ticaret 
Odası, Marmaris İlçe Tarım ve 
Muğla Arıcılık Enstitüsü ile bir-
likte geçen 2012-2013 baharın-
da arıcılığımıza yönelik yapmış 
olduğumuz çalışmalarda 140 
kişi sertifikalarını aldılar. İkinci 
dönemimizde aldığımız kararla 
da bundan sonra işletmelerde 
sertifikasyon sistemine yöne-
leceğimizi karar aldık. Kış dö-
neminde de bu çalışmalarımız 
hızla devam edecek. Bununla 
ilgili olarak geçen dönemde al-
mış olduğumuz karar doğrultu-
sunda HRD Antwerp firmasıyla 
kuyumcularımıza yönelik büyük 
destek verilecek. Şöyle baktığı-
mızda kuyumculuk sektörünün 
Marmaris’te 90’lı yıllarda 500 
Milyon dolarlık bir ticari hacmi 
vardı. Fakat bu ilerleyen yıllar da 
hem dünyadaki global krizden, 
demde Marmaris’e gelen misa-
firlerimizin alım gücüyle doğru 
orantılı olarak sektör bu yıl 180 
milyon dolarlık bir ciro hacmine 
geriledi. Bu kayıpları önleyebil-
mek ve gelen misafirlerimize 
sertifikasyon sistemi ile alacak-
ları ürünlerde daha güvenilir 
olmak adına bu çalışmayı ger-
çekleştiriyoruz. Bizden sonra 
HRD Antwerp firmasıyla Muğla 
ve Bodrum Ticaret odaları da bu 
sertifikasyon sistemini düzenle-
yecekler” dedi.

Marmaris Ticaret 
Odası ve HRD 

(Hoge Raad voor 
Diamant) Yüksek 

Elmas konseyi 
işbirliğiyle 
başlayan 
eğitimler 
hakkında 

bilgilendirme 
amaçlı basın 
açıklaması 

yapıldı. Basın 
açıklamasına 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Baysal, Başkan 

Yrd. Serhan 
Dinçer, Yönetim 

Kurulu Üyesi 
Ahmet Malik 
Yavuz ve HRD 

Atwerp Türkiye 
Genel Müdürü 
Mehmet Can 

Özdemir 
katıldılar.

Daha sonra Yönetim Kurulu üye-
si Ahmet Malik Yavuz kuyumcu-
luk sektör üyeleri için düzen-
lenen  “Pırlanta temel eğitimi” 
hakkında detaylı bilgi verdi.

Yavuz; “bugünün önemi Dünya 
ve Türkiye’nin en güvenilir pır-
lanta sertifikasyon firması olan 
HRD Antwerp firması tarafın-
dan Marmaris’te Pırlanta temel 
eğitim kursuna başlanmış ol-
masıdır. Temel pırlanta eğitimi, 
sertifikalı pırlanta eksperliği, 
mücevher satış eğitiminin de-
tayları laboratuar ortamında 
teorik bilgiden daha çok pratik 
görsel bilgiyle yapılan bir eği-
tim olduğunu; özel mikroskop-
lar, ışık skalaları ve 200’e yakın 
farklı özelliğe sahip pırlantalar 
Belçika ve İstanbul ofislerinden 
Marmaris’e taşınarak görsel 
eğitim açısından bir şölen yaşı-
yoruz” dedi. Ayrıca bu eğitime 
sadece MTO üyeleri değil Esnaf 
sanatkarlar odasına bağlı üye-
lerinde yararlanabileceğini ve 
04-30 Kasım tarihleri arasında 
10 ar kişilik gruplar halinde, bi-
rebir kursiyerler ile ilgilenilerek 
eğitimlerin devam edeceğini be-
lirtti ve  “Amacımız tüm sektöre 
kalite eğitiminin verilmesi” dedi.

Yavuz; HRD Antwerp, bilgi araş-
tırması sadece Elmaslar ve De-
ğerli Taşlar laboratuarlarıyla 
sınırlı değil; eğitimde 25 yılı aş-
kın deneyimiyle HRD Antwerp’in 
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departmanı Belçika’da ve tüm dün-
yada elmas ve gemoloji kursları or-
ganize etmekte ustalaşmış, dünya 
çapında 10.000 den fazla mezun 
vermiştir. 500 yıldan beri Belçika 
Antwerp Dünyanın elmas merkezi 
olma konumunu koruyor. HRD Bel-
çika hükümeti tarafından destekle-
nen Belçikanın elmas endüstrisini 
temsil ede, Dünyanın bir çok ülke-

sinde sertifikasyon laboratuarları 
olan; bir çok ülkenin temsilciliği 
olan dünya pırlantalarına yön veren 
bir şirket olduğunu ifade etti.

HRD Antwerp Türkiye Genel Müdü-
rü Mehmet Can Özdemir; Yüksek 
kalitenin bir sonucu olan mücevher 
raporları son tüketicilerin güveni-
nin sağlanması ve geliştirilmesinin 

önemi vurgulanarak, kalite ve ve-
rimliliğin artırılması için yapılacak 
eğitimlerin katkısı hakkında bilgi-
lendirme yaptı. 

Özdemir;  Marmaris Ticaret Odası 
ile bu eğitimi gerçekleştirmeden 
dolayı onur duyduğunu ifade etti.

Akbank, dünyadaki ve Türkiye’deki 
ekonomik gelişmeleri müşterile-
riyle paylaşmak ve fikir alışverişin-
de bulunmak amacıyla düzenlediği 
“Akbank Sizin İçin Buluşmaları”nın 
2013 yılındaki onbeşinci toplantısı-
nı Marmaris’te gerçekleştirdi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Bin-
başgil ve ilgili birimlerden yöneti-

ciler ile birlikte Marmaris Ticaret 
Odası Başkanı Mehmet Baysal’ı 
makamında ziyaret etti.

Marmaris’in gelen yolcu ve gemi 
sayısı bakımından Türkiye’de ilk 
dört içinde yer aldığını vurgulayan 
Binbaşgil, “Marmaris ve bağlı ol-
duğu Muğla, Türkiye’nin en önemli 
turizm bölgelerinden biri. Akbank 

olarak Marmaris ve Muğla’ya ayrı 
bir önem veriyoruz. Bölgenin daha 
da büyümesi için katkımızı artıra-
cağız. Bölgenin sahip olduğu yük-
sek büyüme potansiyeline inanıyo-
ruz. Akbank Marmaris ve Muğla’ya 
yatırım yapmaya devam ediyor, 
edecek” diye konuştu.

Marmaris Ticaret Odası ile MNG 
Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşıma-
cılık A.Ş. MNG Kargo ve ile Yurtiçi 
Kargo Servisi A.Ş. , Yurtiçi Kar-
go ile karşılıklı olarak anlaşarak 
22.11.2013 Cuma günü odamızda 
Marmaris Ticaret odası üyelerinin 
yararlanabileceği protokol imza-
lanmıştır.

Protokola MTO Başkanı Mehmet 
Baysal, Yönetim Kurulu üyeleri 
ve MNG Kargo Ege bölge Müdürü 
Mehmet Aziz Kanca, Yurtiçi kargo 
Ege Bölge Müdürü Levent Bardak-

çı ve ilçe temsilcileri katılmıştır.
MTO;  üyelerinin kargo gönderi-
lerinin şirket giderleri arasında 
önemli bir yer tutmasından hare-
ket ederek, oda üyelerinin her tür-
lü gönderisi ve gelen kargoları için 
geçerli olmak üzere MNG Kargo 
ve Yurtiçi kargo ile özel bir proto-
kol imzaladı. Oda üyesi olan kişi ve 
kuruluşlar, her türlü kargo hizmet-
lerinden daha avantajlı koşullarda 
yararlanabilecek.

MNG Kargo teklifte belirtildiği 
üzere protokol tarihinden itiba-
ren bir yıl süre ile ve yazılı şartlar 
dâhilinde %40 indirim yapılacaktır.

Yurtiçi Kargo Teklifte belirtildiği 
üzere protokol tarihinden itibaren 
altı ay süre ile yakın hat, orta hat, 
uzun hat taşıma ücretleri üzerin-
den %35 indirim uygulanacaktır. 
Şehir içi taşıma fiyatı yakın hattın 
%60’dır. Yurtdışına yapılacak gön-
deriler için %45 indirim uygulana-
cak ve yakıt ücreti alınacaktır. 

Marmaris Ticaret Odası, üyeleri-
nin Mersis ve E-devlet uygulama-
larında kullanılan elektronik imza 
ihtiyaçları için TNB E-imza A.Ş. ile 
anlaşması tamamlanmıştır.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal ve TNB E-imza Genel 
Müdürü Cenk Özcan ile protokol 
imzalanmıştır.

TNB E-imza A.Ş., Türkiye  Noterler 
Birliği Vakfı tarafından kurulmuş 
ve Elektronik imza hizmeti ver-
mektedir. Aynı zamanda E-imzaya 
bağlı olarak katma değerli servis-

lerde sunmaktadır. Türkiye  Noter-
ler Birliği Vakfı şirketin tek hisse-
darıdır.

Marmaris Ticaret Odası üyeleri 
E-imza kullanarak MERSİS Projesi 
ile yeni şirket kurulumu, bilgi gün-
celleme, şirket birleştirme, unvan 
değişikliği, iflas başvuruları, ge-
nel kurul bildirimlerinin yapılması, 
onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli 
lisans başvuruları, mail setsek ve 
teşvik başvuruları, çalışan SGK ka-
yıtları vergi beyan ve ödemeleri on-
line ortamda yapılabilecektir.
Ayrıca şirketlerin yaşam süreçleri 

içinde faaliyetlerini sürdürebilme-
leri amacıyla çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşlarından aldıkları veya 
almaları muhtemel tescil, izin, 
patent ve belge işlemleri de kap-
sama dahil edilecektir.Bu işlem-
lerin mersis.gumrukticaret.gov.
tr üzerinden elektronik ortamda 
yapılabilmesi için işlem yapacak 
kişi ve kişilerin (bu kişi gerçek kişi 
ise kendisinin, şirket ise temsil 
yetkisine haiz kişilerin) elektronik 
imzaya sahip olmaları gerekmek-
tedir.

Odamız ve TNB e-imza işbirliği başlıyor

Akbank genel müdürü H. Binbaşgil 
odamızı ziyaret etti.

Marmaris Ticaret Odasın’dan kargo 
anlaşmaları
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Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı “Rota Marmaris” isimli projemiz GEKA 
tarafından onaylanmıştır.

Marmaris Ticaret Odası 2013 yılı 2. 
dönem ortak olağan meslek komi-
teleri toplantısı yapıldı. 

Martı Resort Otel’de gerçekleşti-
rilen toplantıya Marmaris Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Ali Kansu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri, Muğla Vergi Dairesi Baş-
kanı Zafer Evci, Marmaris Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü 
Ayyıldız, Marmaris Şoförler Oda-
sı Başkanı İbrahim Tarım,  Esnaf 
Sanatkârlar Kredi koop. Başka-
nı Mehmet Şencan, Deniz Ticaret 
Odası başkanı Hasan Mengi, mes-
lek komite üyeleri ve basın men-
supları katıldı.

Meslek komiteleri toplantısında 
Muğla’nın büyükşehir statüsüne 
girecek olmasıyla birlikte kar-
şılaşacak durumlar konuşuldu. 
Toplantının ilk bölümünde Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu 
yönetimi Bölüm Başkan Yardımcı-
sı Doç.Dr. Ayşe Yılmaz Özsalmanlı 
Muğla’nın 2014 yılında büyükşehir 
statüsüne girmesi hakkında ko-
nukları bilgilendirdi.

Marmaris Ticaret Odası Başka-
nı Mehmet Baysal da toplantıda 
yaptığı konuşmada 2012-2013 se-
zonunda turizm girdilerinden bah-
setti. Baysal, Marmaris’in Kültür 
turizmi açısından çok büyük ka-
zanımlar elde edeceğini savuna-
rak “bundan kimsenin şüphesi ol-
masın” dedi. Baysal, ticaret odası 
olarak yeni projeler içerisinde ol-
duklarını söyleyerek, bu projeleri 
anlattı. Mehmet Baysal’ın ardından 
Meslek Komitesi Başkanlarına söz 
hakkı verildi. Tüm komitelerin ken-
dileri ile ilgili sorunları ve çözüm 
önerilerini yazılı hale getirerek 
oluşturulan kitapçık üyelerimize 

dağıtıldı. Başkanların konuşmaları 
sonucunda eklenmesi gereken so-
runlar ve çözüm önerileri belirlen-
di. Bu kitapçık üzerinde gerekli dü-
zeltmeler ve eklemeler yapılacağı; 
en kısa sürede gerekli mercilere 
iletilmesi ve takibinin yapılması 
gerektiği kararı verildi. 

Meclis Başkanı Ali Kansu kapanış 
konuşması sonrası;  Marmaris tu-
rizminin markalaşmasına katkıla-
rından ve kaliteli çalışmalarından 
dolayı Club Alize Grubu Sahibi Sa-
yın Mustafa Çoban’a odamız tara-
fından plaket verildi. Ayrıca Güney 
Ege Kalkınma Ajansı tarafından 
başarılı bulunan “ROTA MARMA-
RİS” isimli projemize iştirakçi ola-
rak katılımları ve katkılarından 
dolayı Nurcan Dağ, Ali Kırlı, Reha 
Sezer, Miray Apak ve Ali Kansu’ya 
teşekkür plaketleri verildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından proje teklif 
çağrısı Nisan ayında ilan edilmişti. Çağrı kapsamı-
na alınan konular içerisinde bölgemizde alternatif 
turizmin ekonomiye katkısını arttırma, turizm fa-
aliyetlerini geliştirme ve çeşitlendirmeye yardımcı 
olmak amacıyla alternatif turizm dallarının tanı-
tımı ve pazarlanması için yenilikçi uygulamalar 
geliştirilmesi alınmıştır.

GEKA 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yü-
rüttüğü, “Alternatif Turizm” ile “Turizm Altyapısı” 
Mali Destek Programlarında proje değerlendirme 
süreci tamamlanmış ve sözleşme imzalamaya 
hak kazanan projelerin kamuoyuna açıklanması-
na karar vermiştir.

Marmaris Ticaret Odası tarafından iştirakçilerimiz 
ile birlikte hazırladığımız Marmaris’in alternatif 
turizm alanlarının tanıtımında yenilikçi uygula-
malar ile yöremize özgü tatlarının denenmesini 
sağlayan bir gastronomi turunu içeren “Rota Mar-
maris” isimli projemiz GEKA tarafından onaylan-
mıştır.

Köylerimizi içerisine alan Rota Marmaris kapsa-
mında Marmaris’i ziyaret etmemiş kişilerde me-
rak uyandırması, ziyaret etmiş olanlarda tekrar 
gelme isteği yaratması, hedef kitleyi, tatillerini 
Marmaris’te yapmaları için harekete geçirmesini 
sağlayıcı tanıtım ve bilgilendirme stratejileri be-
lirlenmiş, yerel halk ve ziyaretçilerin faydalanabi-
lecekleri altyapı kurulması öngörülmüştür. 

Proje bütçemizin %75’i desteklenmiş olup uygu-
lamaya GEKA ile sözleşme imzalandıktan sonra 
başlanacaktır.

Projemizin gidişatı ve faaliyetleri hakkında bilgi-
lendirmelerimiz devam edecektir.
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MTO’da Pırlanta Temel Eğitimi Kursu sona erdi.

Elektronik imza neler kazandırır ?

Elektronik imza nelerde kullanılır ?

Merkezi sicil kayıt sistemi (MERSİS), 

Elektronik imza nedir?
Marmaris Ticaret Odası ve  HRD 
Antwerp (Elmas Yüksek Konseyi) 
işbirliğinde, Marmaris bölgesinde-
ki kuyumcu ve mücevherci esnafla-
rın katıldığı “Pırlanta Temel Eğitimi 
Kursu” sona erdi. Kursu başarıyla 
tamamlayan kursiyerler kep ve 
cübbelerini giyerek sertifikalarını 
aldılar.

Marmaris Ticaret Odası Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen sertifika 
törenine Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Baysal, Başkan 
Yardımcısı Serhan Dinçer, HRD 
Antwerp Türkiye Genel Müdürü 
Mehmet Can Özdemir, yönetim ku-
rulu üyeleri ve HRD Antwerp tem-
silcileri katıldı. 

Marmaris Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 
Muğla ilinde böyle bir çalışma-
nın ilk kez Marmaris’te yapıldığını 
belirtti. Baysal, “Umarım kuyum-
culuk sektörüne çok büyük katkı 
sağlar. Kursa katılan arkadaşları-
mız 20-30 yıldır bu sektörün için-
de olduklarını ve kurs sayesinde 
çok önemli bilgiler edindiklerini 
öğrendik. Bu da verilen eğitimin 
kalitesinin çok yüksek olduğunu 
gösteriyor. Bu sektöre bu tür bir 
destek verilmesine de kendi adıma 
çok memnun oldum. Umarım sek-
tör eski canlılığına döner. 98 yılında 
500 milyon dolardayken şu an 150 
milyon dolar civarında olduğunu 
öğrendik. Umarım bu rakam tekrar 
yükselir” dedi.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Malik Yavuz, 
bu tür zor bir eğitime büyük bir 
azimle gelen herkese teşekkür 
ettiğini belirtti. Malik, “Marmaris 
adına ciddi bir gün. Dünyada bu işi 
en ciddi yapan firmayı Marmaris’e 
getirdik. Ege bölgesinde İzmir’den 
sonra ilk kez Marmaris’te bu tür 

bir kurs gerçekleştirildi. Çevre böl-
gelerden Bodrum ve Fethiye gibi 
ilçelerden kursa katılmak için bir-
çok başvuru oldu. Ancak sadece 
bunu Marmaris gerçekleştirebildi. 
Marmaris’ten sonra Muğla’da dü-
zenlenecek. Herkese örnek olduk. 
Teorik değil pratik olan çok ciddi 
bir eğitim verildi. 100’e yakın ayrı 
pırlanta taşı ve özellikleri tanıtıldı. 
Bu eğitim mutlaka kaliteyi de geti-
recektir” dedi.

HRD Antwerp Türkiye Genel Mü-
dürü Mehmet Can Özdemir de  Bir 
haftalık bir eğitimle 10’ar kişilik 
guruplar halinde eğitimlerin ve-
rildiğini söyledi. Can; “Eğitimimiz 
laboratuvar ortamında katılımcılar 
mikroskop kullanımı ve diğer bütün 
teşkilatları kullanarak öğrendiler. 
Eğitimler sonunda da öğrencilerin 
Elmas Yüksek Konseyi ile olan ili-
şiklerinin kesilmemesi bu sayede 
hem kendi güvenleri hem de tica-
ri alandaki güvenlerini arttırmak 
açısından güzel bir uygulama oldu. 
Böyle bir eğitim ve kuyumculara 
böyle bir gelecek tasarladığı için 
Marmaris Ticaret Odası’na çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyer-
lere sertifikaları verilirken Marma-
ris Ticaret Odası bahçesinde kursi-
yerler keplerini fırlattılar. 

HABER:
Marmaris Manşet Gazetesi

“Başka bir elektronik veri-
ye eklenen veya başka bir 
elektronik veriyle mantık-
sal bağlantısı bulunan ve 
kimlik doğrulama amacıy-
la kullanılan elektronik ve-
riyi ifade eder.”

Elektronik imza; bir bilgi-
nin üçüncü tarafların eri-
şimine kapalı bir ortamda, 
bütünlüğü bozulmadan 
(bilgiyi ileten tarafın oluş-
turduğu orijinal haliyle) ve 
tarafların kimlikleri doğru-
lanarak iletildiğini elektro-
nik veya benzeri araçlarla 
garanti eden harf, karakter 
veya sembollerden oluşur.

Ayrıca elektronik imza, 
elektronik ortamdaki bel-
ge ve işlemlerin hukuki 
açıdan geçerlilik ihtiyaçla-
rına cevap veren bir tekno-
lojidir.

Elektronik imza sağlamış 
olduğu kimlik doğrulama, 
veri bütünlüğü ve inkar 
edilemezlik gibi özellikler 
ile sanal ortamda karşıla-
şılan söz konusu güvenlik 
ve güvenilirlik sorunlarının 
aşılmasına katkıda bulun-
maktadır.

•	 Hukuki	geçerlilik,
•	 Zaman,	para	ve	iş	gücünden	tasarruf,
•	 İnkar	edilemezlik,
•	 Arşivleme	kolaylığı,
•	 Elektronik	ortamda	güvenlik	ve	güvenilirlik	sorunlarına	kolay	ve	
hızlı çözüm.

•	 MERSİS
•	 KEP	(Kayıtlı	Elektronik	Posta)
•	 E-Fatura
•	 Bağımsız	Denetçilik
•	 E-ÇED
•	 UYAP
•	 EKAP
•	 ASBİS
•	 EPDK	(EVİS)

ve daha birçok uygulama ile ELEKTRONİK İMZA bir gereklilik haline 
gelmiştir. 

MERSİS Projesi ile yeni şirket ku-
rulumu, bilgi güncelleme, şirket 
birleştirme, unvan değişikliği, if-
las başvuruları, genel kurul bil-
dirimlerinin yapılması, onaylan-
ması, arşivlenmesi, çeşitli lisans 
başvuruları, mali destek ve teşvik 
başvuruları, çalışan SGK kayıtları 
vergi beyan ve ödemeleri online 
ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, 
şirketlerin yaşam süreçleri için-
de faaliyetlerini sürdürebilmele-
ri amacıyla çeşitli kamu kurum 

ve kuruluşlarından aldıkları veya 
almaları muhtemel tescil, izin, 
patent ve belge işlemleri de kap-
sama dahil edilecektir. Bu işlem-
lerin, mersis.gumrukticaret.gov.
tr üzerinden elektronik ortamda 
yapılabilmesi için işlem yapacak 
kişi veya kişilerin (bu kişi gerçek 
kişi ise kendisinin, şirket ise tem-
sil yetkisine haiz kişilerin) elekt-
ronik imzaya sahip olmaları ge-
rekmektedir.

5070 Sayılı elektronik imza kanunu’na göre e-imza;
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2014 yılı itibarıyla MERSİS uygulaması Türkiye 
genelinde zorunlu hale gelecektir.

E-Fatura 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ta-
rafından oluşturulan ve Resmi 
Gazete’de yayınlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
e-fatura kullanması gereken şir-
ketler, 1 Eylül 2013 tarihine kadar 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na baş-
vuru yapmak zorundadır. E-fatura 
başvurusunu henüz yapamamış 
şirketler başvurularını e-imza ile 

kolay bir biçimde yapabilecekler.
E-fatura uygulamasına elektronik 
ortamda e-imza ile başvuruda bu-
lunmak isteyen şirketler efatura.
gov.tr adresi üzerinden işlem yapa-
bilecekler. Yasayla e-fatura kullan-
ması zorunlu olan veya bu hizmet-
ten faydalanmak ve başvurusunu 
elektronik ortamda iletmek isteyen 
şirketlerin yetkilileri, 

öncelikle efatura.gov.tr portalında 
yer alan e-fatura başvuru formu-
nu eksiksiz biçimde doldurmalıdır. 
Ardından sahip oldukları e-imza 
ile bu formu onaylamaları yeterli 
olacaktır. Ayrıca, başvuru sonrası 
GİB’in e-fatura sistemini kullan-
maya başlayacak şahıs şirketleri 
e-imzayla, diğer firmalar ise mali 
mühür ile faturalarını gönderebile-
ceklerdir.

Elektronik imza başvuru evrakları:

I. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi 
fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve bel-
genin fotokopisi,
II. Başvuru Formu (ıslak imzalı ve Ticaret 
Odası’nda kimlik doğrulaması yapılmış)
III. NES Taahhütnamesi (ıslak imzalı)
IV. Sertifika içine başvuru sahibinin çalıştığı ku-
rum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kay-
dıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” ninaslı ve firma 
yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisi,

Başvuru evrakları tamamlanan kişilerin kimlik doğ-
rulamaları TNB E-İmza personeli veya noter kanalıyla 
gerçekleştirildikten sonra elektronik imzalar sahiple-
rine gönderilip KEP hesapları aktif edilir.

kasım 2013

Başlığı okuduğunuzda 
Karadeniz ya da Onur Akın’ın 

güzel bir şarkısı gelebilir 
aklınıza; Hayır bu başlık 

MARMARİS için…

Asi ve mavi

Ahmet Malik YAVUZ 

Yönetim Kurulu Üyesi

Asi çünkü ; Bizim ona yaptıklarımız 
ya da O’nun için yapamadıklarımız 
hırçınlaştırmış Marmaris’i… O’na 
yaptıklarımızın en acısı mavisine 
sahip çıkamamış, denizaltı oksi-
jen üreten bitki florası %10’a kadar 
düşürmüşüz artık. Kasım – Hazi-
ran arası temiz kalabiliyor, Tem-
muz – Ekim arasında oksijensizlik-
ten kendine yetemiyor.  O’na sahip 
çıkamayışımız Marmaris’e eski 
ikbal günlerini hatırlatıyor. Lisan-ı  
haliyle “nerede benim kaliteli tu-
ristim, nerede dünya sıralamasın-
daki yerim” diyor. Her geçen gün 
turizm adına skalanın altına düşen 
kalitemizle Marmaris’i hırçınlaş-
tırdık. Eğer böyle devam edersek 
“O” bizi bırakacak dönüşü olmayan 
bir ayrılık yaşayacağız. Marmaris 
için yapamadıklarımızın listesi çok 
uzun o ayrı bir yazının konusu…
Asiliğin hırçınlığın nedenlerini an-
ladık sanırım. 

Ama bir taraftan da mavi “O”…
Umudun rengini taşıyor. 

Umut; hayallerin aksiyon olarak 
can bulması temennisi ….

Biraz göz atalım hayallere;
Sıfırın altında bir sıcaklık  Moskova 
veya St. Petersburg da bir billboard 
üzerinde mavi ve yeşilin sonsuzluk 
perspektifiyle çekilmiş bir resmi, 
resmin üzerinde güneşin rengiy-

le yazılmış “ MARMARİS”, onca 
soğuğa inat insanın içini ısıtıp yaz 
hülyalarına sürüklüyor. Her har-
fin sağına soluna bezemiş turizm 
aktivite işaret ve ikonları, (sağlık, 
tarih, su sporları, festivaller, or-
ganizasyonlar) o da ne aynı tema 
Moskova metrosun da, otobüsler-
de, her yerde. Aynı temayı Londra, 
Manchester, Liverpool’da görmek 
mümkün. Hatta belki New York ve 
Tokyo’da…

Sizce Marmaris turizmine ne ka-
dar katkısı olur; bence çok…

Tabii Marmaris’in her alanda kali-
tesini artırmak şartıyla; 
Peki sadece hayal olarak mı kalır 
bu tema; Hayır, bence aksiyon için 
ilk adım atıldı. Adı “ ROTA MARMA-
RİS” Marmaris Ticaret Odasının 
GEKA’ dan onaylı ve destekli proje-
si Rota Marmaris; tanıtım için ufak 
bir adım olsa da Marmaris için bü-
yük ve temel basamak olacak bir 
adım. 2014’te hayat bulacak ve sa-
hip çıkılıp Marmaris adına marka 
olursa, sürekliliği de sağlanabilir-
se hayallerimize rehberlik edecek. 
Proje kapsamında hazırlanacak 
görsel malzeme, kısa film, inte-
raktif  internet sitesi, akıllı telefon 
uygulaması vb çalışmalarla Rota 
Marmaris turizm için referans ola-
cak.

Dünya markası demişken Marma-
ris Ticaret Odası’ da dünya enteg-
rasyonunun bir parçası olmak adı-
na TOBB’un Türk loyd’u ile organize 
ettiği Akreditasyon programının 
son aşamasına geldi. Sezon içinde 
yapılacak denetimlerden sonra se-
zon sonu MTO. Akredite bir ticaret 
odası olacak. Birçok odadan sonra 
başlamasına rağmen, hızlı bir ça-
lışmayla bir çoğunun önüne geç-
miş olacak. Dünya standardında 
hizmet artık gerçek olacak.

Asi ve Mavi için yapılabilecek işle-
rin listesi o kadar uzun demiştik. 
Lakin hepsi yapılabilir şeyler. Sa-
dece sahip çıkmak ve desteklemek 
gerekiyor. Marmaris yerel yönetimi 
,STK’ lar ve Marmaris halkı için 
bunlar aşılamayacak şeyler değil. 
Atasözümüz “Bir elin nesi var, iki 
elin sesi var” diyor. Biz eğer tek eli-
mizle parmaklarımızı şıkırdatarak 
bu sesi çıkarabiliyorsak; iki elle 
nerelere ulaşabileceğimizi düşün-
mek lazım. Ne diyor çağ açıp ka-
patan Fatih Sultan Mehmet; “Bizim 
gücümüzün ulaştığı yerlere, onla-
rın hayalleri dahi ulaşamaz…
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Genelde yemek kültürümüzü turizm hareketimize ilave 
edememişiz, halbuki ülkemizi ziyaret eden milyonlarca 

yabancıya bize özgün reçeteler sunabilsek, beğendirebilsek 
ülkemizin beğenilme katsayısını çok artırırız

Marmaris ve
45 dakika ötesi 

Küçük turizm işletmemizin sezonu 
bitince gezmek ve kıyaslama ya-
pabilmek için birçok kez gittiğimiz 
Rodos’a acaba ayrıntılar yakalıya 
bilir miyiz diye 3 günlüğüne gittik.

 Öncelikle liman ve gümrük binala-
rından,  tuvalet ve diğer sosyal hal-
lerden başlayalım. Marmaris’,in 
liman işletmesi, gümrüğü, park 
yeri, tuvaletleri Rodos’unkinden 
misliyle iyi. Rodos ilk ziyaretimiz-
de bizi nasıl karşıladıysa hala aynı 
fiziki şartlarla karşılıyorlar. Şartlar 
iyileşmemiş olması ekonomik dur-
gunluk ile ilintili değil çünkü Av-
rupa Birliğinin fonlarını cömertçe 
harcarken bile aynı görüntü vardı. 

İlla bizim tarafa bir şey bulacaksak 
erkek tuvaletindeki lavaboların de-
ğişme zamanı gelmiş, renkleri ko-
yulaşmaya başlamış.

 Rahat bir gümrük ve deniz ula-
şımı ile Rodos’a vardık, malum 
gümrüklerinden uysalca bekleye-
rek geçtik ve güzel bir ekim günü 
yürüyerek çok merkezi otelimize 
vardık. Otelimiz 4 yıldızlı, temiz 
ve güleryüzlü personelin çalıştığı 
bir işletmeydi. Ancak bizim ve bi-
linen 4 yıldız oteller ile odasının 
ve donanımının kıyaslanması söz 
konusu olamazdı, daha mütevazi 
bir donanıma sahipti. Bizim için 
temizlik ve merkezi olması yetiyor-

du. Otele yerleştikten sonra hemen 
dışarı çıktık ve otele yakın çok şirin 
bir restoranta girdik. Yemek ser-
visi boyunca duyduğumuz Yunan 
müziği bize tüm gezimiz boyunca 
eşlik etti. Ben şahsen Yunan mü-
ziğini severim ama konu o değil. 
Yunanlı restorantlarda, klüplerde, 
kafelerde müzik olarak Yunan mü-
ziğini kullanıyor ve yıllardan beri 
bu devam ede gelen bu uygulama 
ile Yunanistan’da Yunan müziği 
dinliyorsunuz, esasında olması ge-
reken o. Biz ise Marmaris’te 1-2 
türkü bar haricinde restoran, bar 
ve kafelerde hiç Türk müziği duy-
muyoruz.

Ahmet Ali KANSU 

Meclis Başkanı

Gittiğimiz her restoranda kapıda 
hatta sokakta bir garson veya bir 
çalışan vardı. Eskiden bu sistem 
hiç yoktu, herhalde şimdi ekono-
mik durgunluk ile başlamış, biz 
bizdekilerden şikayet ederken 
Yunanistan’da  Avrupa Birliği stan-
dartları değişmiş. Nitekim yakında 
Berlin’e gittik, orada da özellikle 
İtalyan restoranlarının kapıların-
da sizi içeri davet edenlerin sayısı 
fazlalaşmış. Bu önemli bir ayrıntı, 
demek ki ekonomik durgunluk ku-
ral dışı şeyleri yaptırabiliyormuş. 
En önemli ayrıntı ise senelerdir 
Yunanlı gelen her turiste beyaz 
peynirini, salatasını, tavuk sisini, 
musakkasını, köftesini, baklava-
sını, lokumunu zeytinyağlılarını 
yedirtir, yanında uzosunu içirtir. 
Üstelik tüm bu yemek programını 
Yunan müziği eşliğinde yapar, hem 
de sirtaki bile yaptırırlar.  

Ancak biz çok daha zengin mut-
fağımızı gelen yabancı misafirle-
re niçin gösteremiyorum, tattıra-
mıyorum ve beğendiremiyorum? 
Hiç unutmam, Alman Ahçılık Mil-
li takım kaptanı demişti ki “ Biz 
italya’yı ve yemeklerini 1960-70 
lerde Almanya’ya işçi gelip sonra 
restoran açan İtalyanlardan öğren-
dik, Yunanistan’da öyle. Biz ise bu 
kadar sene sonra ancak bu kadar 
öğretebilmişiz. Gerçi Berlin’de, 
Londra’da kaliteli Türk restoran-
ları var ama Yunanlının mutfağına 
yönelik uygulaması bizden çok ba-
şarılı.

Marmaris restoranlarına bir bakın, 
kaç tanesi Ege, Karadeniz, G.Doğu 
Anadolu yemek reçetelerini yapı-
yor, sadece 3-4 tane var, onlarında 
müşterisi Türk. Yazın yemek sektö-
ründe çalışan tüm işletmeler batı 
veya Uzakdoğu damak tadına yöne-
lik menüler hazırlıyorlar. Yani turist 
İngiltere’de İngiliz tarzı, Fransa’da 
Fransız yemeği,İtalya’da İtalyan 
yemeği,  Yunanistan’da  Yunan ye-
meği, Türkiye’de ise Batı menüleri 
servis eden restoranlar bulur. Bu 
bana göre turizm kimliğimizin he-
nüz oturmamış olduğunu gösterir. 
Bu kimliği edinmek için çok gayret 
gösterdiğimizi de söyleyemem. 

İstanbul bu konuda kendini çoktan 
aştı. Genelde yemek kültürümü-
zü turizm hareketimize ilave ede-
memişiz, halbuki ülkemizi ziyaret 
eden milyonlarca yabancıya bize 
özgün reçeteler sunabilsek, be-
ğendirebilsek ülkemizin beğenil-
me katsayısını çok artırırız, baka-
lım ne zaman olur.

Bizim Anadolumuz o denli gastro-
nomik zenginliğe sahipki. Ama biz 
T-Bone Steak’i veya Fish & Chips 
servis eden restoranlarla turiste 
hizmet veriyoruz. Herhalde turizm 
kimliğimizin yetersizliği nedeniyle 
“acaba beğenmezlerse” diye turis-
te turistik menü sunuyoruz.

Son olarak Rodos’da Lindos’u zi-
yaret ettik. Ben Lindos’u Marmaris 
kalesinin olduğu tepeye benzeti-
yorum. Eski evleri, dar sokakları, 
bitki örtüsü. O ufacık tepede, inişli 
çıkışlı 200-300 metrelik parkurda 
onlarca eşek turist taşıyor. Öyle bir 
çekim alanı yaratmışlar ki sanki 
Lindos’a gelen hemen hemen her 
turist eşek turu yapıyor. 

Oradaki turist grupları bize son 
senelerde gelmeyen, getiremedi-
ğimiz ülkelerden, doğrusu için cız 
etti.

Son gözlem motosiklet sürücü-
leri ile ilgili, kask takmıyorlar ge-
nelde. Enteresan geldi bana. Bu 
arada Berlin havaalanından otele 
giderken taksi sürücüsünün emni-
yet kemeri takmadığını gördüm ve 
sordum “ zorunlu değil mi? “ diye, 
“hayır” dedi sürücü, meğer yeni bir 
kural ile taksi doluyken müşteri 
bir sağlık sorunuyla karşılaşabilir 
veya taksiyi bir an önce terk ede-
bilmek için emniyet kemeri takma-
yabiliyorlarmış, ama taksi boşken 
sürücünün mutlaka emniyet ke-
meri takmalısı zorunluymuş.
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Kurumlarda 
yeniden yapılanma 
sürecinde sistem 

yaklaşımı, 
standardizasyon ve 

akreditasyon

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Aralık, 2013

Bir “sistem”, belirli bir amaca yö-
nelik olarak, birbirlerine bağımlı 
ve birlikte çalışan parçalar toplu-
luğudur. Yani sistem sadece par-
çalardan oluşmaz, önemli olan 
bunların aynı zamanda birlikte ça-
lışmasıdır. “Sistem Mühendisliği” 
ise disiplinler arası yaklaşımı esas 
alarak sistemleri tasarımlayıp op-
timize etme sanatıdır.

Sistem Mühendisliğinin yaşam 
içinde çok çeşitli uygulama alan-
ları vardır. Bunlardan biride kurum 
ve kuruluşlar aracılığı ile küresel 
dünyada toplumun rekabet ede-
bilme güçlerinin geliştirilmesidir. 
Yani daha yüksek kalitede hizmet 
ve üretimi daha düşük maliyetle 
elde edebilme yeteneğini arttıra-
bilmektir. Peki, bu nasıl gerçekleş-
tirilecektir? 

Bir “sistem”in vazgeçilmez iki 
öğesi vardır; Bunlar, parçaların 
birbirlerine bağımlılığı ve par-
çaların çalışır olmasıdır.Günü-
müzde kuruluşlar; geleneksel 
yaklaşım olan “birimler eliyle sü-
reçlerin parçalanması” esasında 
(Daire Başkanlıkları,Müdürlükler..
vb) merkeziyetçi bir anlayışla yö-
netilmektedirler. Bu nedenle, sü-
reçlerin parçalanması ve/veya si-
temin öğelerinden biri ya da iki

sinin olmamasıyla çeşitli sorun-
lar ortaya çıkar. Kuruluşlar ise bu 
sorunları kısa vadede palyatif ted-
birlerle çözmeye çalışırlar. Bu da, 
uzun vadede sorunların derinleş-
mesine yol açar. 

Hâlbuki Sistem Mühendisliği kap-
samında, kuruluşların geleneksel 
yönetim yaklaşımı yerine “SÜREÇ 
VE ALT SÜREÇ TAKIMLARI ELİY-
LE SİSTEM YAKLAŞIMI” esasında, 
“SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİNİN” 
yeniden yapılandırılarak kurum-
ların yönetilmesi önerilmektedir. 
Bu yönetim sisteminde sorunlar 
bütüncül ve proaktif biçimde ele 
alınarak en kısa sürede ve tek-
rarlanmayacak biçimde çözülebil-
mektedir. Kısacası, bir kurumdaki 
Yönetim Sistemi reaktif halden çı-
karılıp proaktif hale sokulmaktadır. 
Sonuçta yaşanılan tüm bu sorun-
lar ve bu sorunlara anlık tedbirler 
üretme nedeniyle hizmet üretimin-
de KALİTE’ sürekli düşmektedir. 
Bu nedenle, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarına, daha düşük KALİTE 
ve daha pahallı maliyetle üretim 
yaptığı için pazar kaybeden firma-
lara ve AB’ye üyelik sürecinde rol 
almak isteyen vakıf ya da dernekler 
gibi tüm STK’lara reorganizasyon-

da yapılabileceklerin en iyisini Sis-
tem Mühendisliği önermektedir. 

Bu bağlamda, iş yerinde bir rehber 
eğitmen yönetiminde oluşturulan 
KALİTE TAKIMIYLA reorganizasyon 
çalışmalarına başlanır. Bu takım 
en süratli biçimde mevcut süreç 
haritasını çıkarır, dar boğazları 
ve sorunları belirleyerek durum 
tespiti yapar. Bu çalışmalara pa-
ralel olarak süreçlerden beklenen 
başarı göstergelerini tespit eder. 
Kurumun tümü ya da birimleri için 
SWOT ve PEST analizleri ile diğer 
kurumsal analizlerini yapar. Ayni 
anda kurum içi personel eğitimle-
rine başlar. 

Sistem Mühendisliği çalışmaları 
bu temel üzerine oturur ve kurum-
larda şeflik, müdürlük gibi organi-
ze olmuş, ilk bakışta birbirleriyle 
sıkı işbirliği halinde gözüken, an-
cak detaylı incelendiğinde birlikte 
değil de ayrı ayrı çalışan parçalar-
dan oluşmuş yapının çöküşünü en-
gellemek üzere yeniden yapılanma 
metotlarının oluşturulmasıyla de-
vam eder. 

Bu metotların başında uluslar 
arası teknik mevzuatlara uyumlu 
hale gelebilmek için ilgili standart-
lara uygun “ENTEGRE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ”nin kurulması, do-
kümante edilmesi ve uygulanabilir 
olması gelir.Bu standartlar “Süreç 

Yönetimi”nin de uygulanmasını 
zorunlu kılan ISO 9001:2008 Ka-
lite Yönetim Sistemi ile başlayan 
ve ISO 14001:2004 Çevre Yöne-
tim Sistemi ,OHSAS 18001:2005 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi standartları gibi bir dizi 
standartla sürdürülen ve kurulu-
şun yada firmanın uyması zorunlu 
olan teknik standartlarla devam 
ederek ürün/hizmet güvenilirliği 
olarak bildiğimiz teknik şartla-
rın (CE,HACCP,MID gibi kuruluş 
gereklilikleri....vs) sağlanmasına 
kadar sürer.Sonunda standardi-
zasyon çalışmaları üçüncü taraf 
bağımsız kuruluşlarca denetlene-
rek belgelenebilen çalışmalardır.
böylelikle kuruluşların reorgani-
zasyon ile kurum içinde kazandık-
larının yanı sıra uluslar arası tanı-
nırlıkları da sağlanmış olacaktır. 

Akreditasyona gelince; uluslar 
arası anlamda ve imalat sektö-
ründe  kalite sağlık emniyet çevre 
standartlarının şartlarını sağlaya-
rak yeniden organize olan ve ilgili 
birimlerini ve süreçlerini oluşturan 
kuruluşlardan bazıları kendi sek-
törlerinde muayene,denetim ve/
veya belgelendirme kuruluşu ha-
line geçmek isteyebilirler.Bu ku-
ruluşların kendilerini akreditasyon 
standartlarına (en 45000 ve 17000 
serisi standartları) uyumlu hale 
getirerek Yönetim Sisteminde or-
ganizasyonuna ilave unsurlar ve 
dokümanlar eklemeleri onların  ilk 
adımları olmalıdır.Uygulamalar-
dan sonra uluslar arası onaylanmış 
bağımsız kuruluşlar tarafından 
(UME,TURKAK...vs.) denetlene-
rek onaylanmaları bu kurumların 
akredite olmaları anlamına gel-
mektedir.CE işaretlemesi ve ben-
zeri ürün güvenirliliği konularında 
onaylanmış kuruluş olmak isteyen 
şirketler ise gereklilikleri tamam-
lar ve bu çalışmalarını AB’nin ilgili 
teknik komisyonlarına götürerek 
imza yetkisi alır ve uluslar arası 
onaylanmış kuruluş haline gelir-
ler (TÜRK LOYDU İK. İŞLT., KÇK 
İK.İŞLT., KGS İK.İŞLT.....vb). 

Hizmet sektörü akreditasyon ça-
lışmalarında yerel otoriteler ise 
(Bakanlıklar, Belediyeler, Meslek 
Odaları....ya da ilgili birimleri) ye-
rel akreditasyon merkezleri haline 
gelmek ve yasayla kendilerine ve-
rilen piyasa gözetim ve denetimini 
gerçekleştirebilmek için burada 
sözü edilen reorganizasyon çalış-
malarını ilgili birimlerinde yapmak 
zorundadırlar. Böylece kamusal 
alandaki bu birimler ile piyasa gö-
zetim ve denetimini yerine getire-
cek şirketler oluşurken, onları de-
netleyen ve akredite eden sektörel 
merkezler de oluşacaktır. 

Hizmet üreten firmalar, KOBİ’ler, 
STK’lar, Oda ve Borsalar, Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile özellik-
le yerel olarak alt yapı ve hizmet 
üreterek ülkemizin ekonomik kal-
kınmasında önemli rolleri vardır. 
Belediyeler İle Kaymakamlıklar, 
küreselleşme ve bütünleşmelerin 
gerçekleştiği günümüz dünyasın-
da, esnek yönetim yapıları ve ye-
relde yüksek uyum kabiliyetleri ile 
denge unsuru olarak yer almakta-
dırlar. Ayrıca küreselleşmeye pa-
ralel olarak gelişen hızlı rekabet 
ortamında yerelde kurulu KOBİ’ler, 
hem yerel rakipleri hem de küresel 
alanda faaliyet gösteren rakipleri 
ile mücadele etmek mecburiyetin-
dedirler. Bunlara yerelde destek 
ve kontrol hizmetleri veren STK; 
Belediyelerimiz İle Kaymakamları-
mızın hizmetlerindeki kalite ve ve-
rimliliği arttırma gerekliliğinin de 
önemi giderek artmaktadır.

Özellikle, yerel odakların dışa 
açılması ve ticaretin serbestleş-
tirilmesi üzerine geliştirilen po-
litikaların uygulanma sürecinde, 
KOBİ’ler birçok sorunla mücadele 
ederek varlıklarını  sürdürmekte-
dirler. Yereldeki bir çok kurum ve 
kuruluş STRATEJİK PLANLARINI 
hazırlarken eski alışkanlıklar ne-
deniyle “bütçe esaslı” davranmak-
tadırlar. Evet, Stratejik Planlar; 
“Maliyet, Hedef ve Zaman” üçlü-
sü açısından bütçeyi de içerebilir: 
Ancak kamu kurum ve kuruluşları 

ile STK ve diğer kuruluşlar ileride 
“PERFORMANS YÖNETİMİ”NE ge-
çebilmeleri için Stratejik Planlarını 
ISO 9001:2008 KYS doğrultusun-
da kalite tabanlı hazırlamalıdırlar. 
Gerek kalite hedefleri ve gerekse 
Stratejik Plan hedeflerinin per-
formans değerlendirme kriterleri 
olarak kullanılarak Performans 
Yönetimine geçilebileceği ise göz-
den kaçırılmaktadır. Kurum ve 
kuruluşlarımızın bilimsel bilgi ek-
sikliliklerini gidermeleri ve tüm bu 
sistemleri birbirleri ile bütünleş-
miş (Kalite ve Akreditasyon Stan-
dartları gereklilikleri sağlanmış) 
olarak dokümante etmeleri bugün 
sahip oldukları en önemli yönetim 
sorunlarından biridir. . Bu kurum-
lar “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM-
LERİNİ” oluştururken ISO 9001 sis-
tem dokümantasyonu içine İnsan 
Kaynakları Yönetim Sistemi, Acil 
Durum Yönetim Sistemi ve benze-
ri sistemleri ekleyerek bütünleşik 
bir yapı oluşturmalıdırlar. Böylece 
kurulan sistem Stratejik Plan ve 
Performans Yönetimini de içine 
alabilir olacaktır..Bundan sonra ise 
TOBB’un kendi bünyesinde ki oda 
ve borsaları denetlediği gibi yerel 
akreditasyon gündeme gelir.

Sonuç olarak; bir kurum veya ku-
ruluşta reorganizasyon çalışmaları 
tüm standardizasyon ve akredi-
tasyon çalışmalarını içine alarak 
yapılmalıdır. Bu da, uzun bir sü-
reç olup ilk adımdan itibaren tüm 
seviyedeki personel eğitimleri ile 
desteklenmelidir. Aksi takdirde 
birçok kurumumuzda kalite çalış-
maları olarak başlatılan ISO 9001 
ve toplam kalite yönetimi uygu-
lamalarının yarım kaldığını ya da 
uygulanmadan duvara asılan bel-
geler olduğunu görmekteyiz. Böy-
lece kurumlarımızda ya da firma-
larımızda boş yere zaman ve para 
kaybettiğimiz çok açıktır. Oysaki 
ISO standartları, kurumlarımızda-
ki değişim ve dönüşümün ilk adımı 
olarak toplam kaliteye ulaşma yo-
lunda anlaşılmak ve uygulanmak 
durumunda olan temel gereklilik-
leri içerir.
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Muğla Müze Müdürlüğü Belediye  
binasının arkasında eski cezaevi 
binasında hizmet vermektedir.  Söz 
konusu bina 1980-1990 tarihleri 
arasında onarım geçirerek kültür 
merkezi olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Bina  İzmir II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kurulu’nun  21.12.1994 tarih ve 
4477 sayılı kararıyla tescilli kent-
sel sit alanında yeralmaktadır. Aynı 
Kurulun 29.01.1988 tarih ve  4 sayı-
lı kararıyla anıt eser olarak tescilli 
bir binadır.  

  
Müze Binası açık avlusu bulunan 
iki katlı dikdörtgen bir plan üze-
rine otutturulmuştur. Bina bod-
rum katı, zemin kat ve 1. kattdan 
oluşmaktadır. Ana giriş kapısından 
girince zemin katta Müdür odası, 
Uzman odası, Arkeoloji, Etnoğraf-
ya, Gladyatörler salonu ve Doğa 
tarih salonu  ile depolarımız mev-
cuttur. 1. Katta depolar, Kütüphane 
ve Kültür Merkezi ne ait ofisler bu-
lunmaktadır. 

Bina içinde öncelikle 1994 
yılında Doğa Tarihi Bölümü 
açılmış, ardından 12.Aralık 
1995 yılında Etnografya sa-
lonu , 1997 yılında Arkeoloji 
Sergi Salonu  ve son olarak 

2007 Yılında Gladyatörler salonu 
ziyarete açılmıştır. 

Doğa Tarih Bölümü : Muğla’nın 
doğu tarafında Özlüce Köyü Kak-
lıca Tepesi yakınlarında, 1993 yı-
lında çobanlar tarafından bulunan 
fosillerin müzeye haber verilmesi 
ile yapılan incelemede 9 milyon 
yıl öncesine ait olduğunun anla-
şılması üzerine dönemin Muğla 
Valisi Lale Aytaman’ın talimatıy-
la kazı çalışmaları başlatılmıştır. 
Kazı çalışmaları Ankara Üniversi-
tesi Dil ve Tarih Çoğrafya fakültesi 
Antropoloji Bölümü öğretim üyesi 
Antropolog Prof. Dr. Berna Alpagut 
Başkanlığında yürütülmüştür. Ya-
pılan kurtarma kazıları sonucunda 
birçok hayvan ve bitki fosili çıkarıl-
mıştır. Bu kazılarda çıkarılan fosil-
lerin 1994’te Kültür merkezi olarak 
kullanılan binanın bir bölümünde 
Muğla Müzesi Doğa Tarihi Bölü-
münde Turolian Dönemi Buluntu-
ları olarak sergileniyor. Boynuz-
lugiller, gergedangiller, hortumlu 
memeliler, domuzgiller, atgiller ve 

bir bölüm etgil ailelerinden önem-
li fosillerin bulunduğu Kaklıcate-
pe’deki üç ayrı alanda kazı ve araş-
tırmalardan elde edilen buluntular 
yer almaktadır. 

Doğu Asya’dan İspanya’ya kadar 
çok geniş bir coğrafyada günümüz-
den 5-9 milyon yıl önce yaşamış ve 
yok olmuş canlıların fosilleri ilk 
kez İspanya’nın Teruel havzasında 
bulunduğu için bu döneme Turoli-
an deniyor.

Etnoğrayfa sergi salonu:  Muğla 
İli ve İlçelerinde Osmanlıdan Cum-
huriyet Dönemine kadar günde-
lik yaşamda kullanılan etnoğrafik 
eserler sergilenmektedir. Kolek-
siyonumuzda satın alma ve hibe 
yoluyla Müzemize kazandırılmış 
eserler mevcuttur.  Bölgemizin 
gündelik hayatta kullanılan giyim 
kuşam aksesuarları ve kap kacak-
lar, bunun yanısıra dokuma ve ma-
rangozluk meslekleriyle ilgili araç 
gereçlerde sergilenmektedir.

Arkeoloji Salonu: Muğla İli, Mer-
kez İlçe, Kavaklıdere İlçesi, Ya-
tağan İlçesi ve Ula İlçesinden ele 
geçen arkeolojik eserler sergilen-
mektedir. Bakanlar Kurulu Kararı  

Muğla müzesi

Esengül YILDIZ ÖZTEKİN

Muğla İli Müze Müdürü ile kzıları yürütülen Yatağan İlçesi, 
Eskihisar Köyü’ nde yer alan Stra-
tonikeia Antik Kenti ile yine Yata-
ğan İlçesi Turgut Beldesi’ nde La-
gina Kutsal Alanından kzılarda ele 
geçen eserler Sergi salonumuzun 
ana meteryallerini oluşturmakta-
dır.

Ayrıca Muğla Müze Müdürlüğü 
sorumluluk alanında kalan alan-
larda yapılan kurtarma kazıların-
dan,  Kolluk kuvvetlerince yapılan 
operasyonlarda ele geçirilen eser-
lerin mahkeme kararıyla Müdürlü-
ğümüze teslim edilmesiyle, Satın 
alma yoluyla ve vatandaşlarımızın 
hibe yoluyla kazandırdıkları eser-
lerde Arkeoloji Sergi salonumuzda 
sergilenmektedir.

Sergilenen eserler arasında gün-
lük hayatta kullanılan kap kacak-
lar, kandiller, göz yaşı şişeleri
(unguanterium), mezar stelleri

(mezar başlıkları), sikkeler, ziynet 
eşyaları, maskeler, pişmiş toprak 
figürinler, mühürler sergilenmek-
tedir.

Gladyatörler Salonu: Bu salon-
da Stratonikeia antik kentinde ele 
geçirilen 7 adet  gladyatör Mezar 
stelli yer almaktadır. Gladyatör 
dövüşlerinin kökeni İ.Ö. 4. YY’da 
Güney italyada Cenaze törenlerin-
de ölünün arkasından onurlan-
dırmak amacıyla yapılan cenaze 
oyunlarına dayanmaktadır. İ.Ö. 3. 

Yy.da Etrüsklerden Roma’ya geç-
miş ve gerçek kimliğini kaybedip 
bir eğlence unsuru ve bir propo-
ganda aracı olmuştur. Munus de-
nen okullar aracılığıyla eğitilen 
insanlar arenelarda kanlı gösteri-
lerle halkı eğitmeye çalışmışlardır. 
Bu kanlı gösteriler İ.Ö. 105 yılında 
yasallaştırılmıştır. Bu yasallaştır-
manın ardından antik dünyanın he-
men hemen her yerine yayılmıştır. 
İ.S. 404 yılında bu savaşlar yasak-
lanmıştır. Gladyatörler salonunda 
bulunan mezer stelleri  üzerinde 
eğlence amaçlı düzenlenen glad-
yatör dövüşlerinde ölen kişiler be-
timlenmiştir.

Ayrıca Müdürlüğümüz denetimin-
de Muğla Arıcılık Müzesi ve Mulaj 
müzesi bulunmaktadır. 

Muğla Arıcılık Müzesi : Muğla Arı-
cılık Müzesi 2010 yılında açılmıştır., 
Türkiye çam balı üretiminin yüz-
de 80’inin karşılandığı Muğla’da 
bal üretiminde kullanılan 100 yıl-
lık malzemeler sergilenmektedir.  
Müzede ressamlar tarafından ya-
pılan arılar ve arıcılıkla ilgili yapıl-
mış seçkin eserler sergilenirken, 

Arıcılığın dünden günümüze geç-
mişiyle ilgili araç ve gereçlerle bal 
üretim yöntemleri canlandırma-
larla  anlatılıyor.  Müze Muğla Arı 
Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tara-
fından yaptırılmıştır.  

Muğla Mulaj Müzesi : Muğla Sıt-
kı Koçman Üniversitesi Rektörlük 
hizmet binasında 2010 yılında hiz-
mete giren Türkiye’nin ilk Mulaj 
(kopya) Müzesi 1 Aralık 2010 tari-
hinde açılmıştır. Mermer tozu ve 
polyester karışımından elde edi-
len madde ile 22 adet antik çağ 
heykelleri  yer almaktadır. Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi  içeri-
sinde yer alan bu müzede evrensel 
kültür tarihinin önemli örneklerini 
kopyalarından bile olsa detaylı ola-
rak inceleme fırsatı bulunabilmek-
tedir.

Muğla Müzesinin sorumluğu ol-
dukça geniş bir alana yayılmak-
tadır. Müzeyi  çağdaş müzecilik 
anlayışına yakışır bir müze haline 
getirerek kültürümüzü gelecek ku-
şaklara aktarmak için Muğla Müze 
Müdür Vekili Esengül YILDIZ ÖZ-
TEKİN,  Arkeolog Habibe BÜKLER, 
Hakan DİNÇ ve Musa ÖTENEN ve 
diğer tüm çalışanlar özverili bir 
şekilde çalışmalarını  yürütmekte-
dirler.
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T.C. Marmaris Ticaret Sicili
Müdürlüğü 2013 yılı faaliyet raporu   

Marmaris Ticaret Sicili 
Müdürlüğü’nde yapılan tescil ve 
belge işlemleri için günlük tutulan 
kayıtlar esas alınarak yapılan 2013 
yılına ait istatistik çalışması so-
nucunda elde edilen veriler belge 
ve tescil sayıları, açılış ve kapanış 
sayıları, açılışların ve kapanışların 
meslek gruplarına göre dağılımı, 
ticaret sicili harcı tahsilat tutarları 
ve 2012 ile 2013 yılları karşılaştır-
ması başlıkları altında ele alınmış-
tır. 

A-2013 YILI BELGE VE TESCİL 
SAYILARI:

2013 yılı içerisinde Müdürlüğümü-
ze tescil ve belge talebiyle başvu-
ruda bulunan ve işlemine ait ka-
nuni harç tutarını Marmaris Vergi 
Dairesi veya anlaşmalı bankala-
rımız olan Halk Bankası, Vakıflar 
Bankası ve Ziraat Bankası vez-
nelerinden ödeyerek vergi tahsil 
alındısının aslını tarafımıza teslim 
eden ve tescil işlemi için gerekli 
belgeleri tam, eksiksiz ve düzgün 
olan üyelerimizin gerçekleştirmiş 
olduğu belge ve tescil işlemlerine 
ait veriler şöyle gerçekleşmiştir:
1- Tescil ve Belge Sayıları: 2013 
yılında Müdürlüğümüze kayıtlı iş-
letmelerden 152 tanesi adres de-
ğişikliği, 55 tanesi sermaye artışı, 
313 tanesi hisse devri, 68 tanesi 
madde tadili(şirket ana sözleş-
mesinde değişiklik yapılması), 68 
tanesi unvan değişikliği, 34 tanesi 
tasfiyeye giriş için tescil yaptırmış-

tır. 270 adet olağan genel kurul, 
17 adet olağanüstü genel kurul 
gerçekleşmiştir.17 işletme sigorta 
acenteliği tescili yaptırmıştır. 2013 
yılında Müdürlüğümüzden 8050 
adet resmi evrak çıkmış olup, Mü-
dürlüğümüze gelen evrak ise 7019 
adet olarak gerçekleşmiştir.

B-2013 YILI AÇILIŞ VE KAPANIŞ 
SAYILARI:

Sorumluluk alanı Marmaris İlçe-
si sınırları olan Müdürlüğümüze 
2013 yılında yeni kayıt olmak ve 
kayıt sildirmek için talepte bulu-
nan işletmelere ilişkin veriler şöyle 
gerçekleşmiştir.

1- Kuruluşlar: 65 adet limited şir-
ket, 9 adet anonim şirket, 281 adet 
şahıs işletmesi, 1 adet kooperatif 
yeni kuruluşu gerçekleştirilmiş-
tir.2013 yılında 12 adet firma mer-
kez nakli yaparak Müdürlüğümüze 
kayıt olmuş, merkezi Müdürlüğü-
müzde olan 57 adet firma ile mer-
kezi Müdürlüğümüz dışında olan 
61 adet firma şube açılışı yapmış-
lardır.278 adet şahıs işletmesinin 
34 adedi tekne/yat işletmesi oldu-
ğundan oda kaydını Deniz Ticaret 
Odası’ na; 11 adedi eczane işlet-
mesi olduğundan oda kaydını Ec-
zacılar Odası’ na ve kalan 237 adet 
şahıs işletmesi ise Odamıza kay-
dını yaptırmıştır. Merkez nakli ile 
gelen 12 adet firmanın 10 tanesi li-
mited, 2 tanesi anonim şirket olup, 
toplamda açılan 118 adet şubenin 

48 adedi anonim şirket şubesi, 
70 adedi ise limited şirket şubesi 
olarak tescil edilmiştir. Buna göre 
Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen 
toplam yeni kayıt sayısı 489 olmuş-
tur.

2- Kapanışlar: 2013 yılı çalışma 
döneminde 175 adet şahıs işletme-
si kapanmış olup, bunların 90 adedi 
Marmaris Vergi Dairesi’ nden mü-
kellefiyet kaydını sildirmiş ancak 
Müdürlüğümüzden ticaret sicili 
kaydını sildirmemiş şahıs işletme-
lerinin vergi dairesinden öğrenil-
mek suretiyle kaydının silinmesi 
işlemidir. Şube olarak tescil edil-
miş işletmelerin ise 51 adedi ka-
patılmıştır. 35 işletme tasfiye süre-
cini tamamlayarak, 252 adet şirket 
ve kooperatifin ticaret sicili kaydı 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ 
nun geçici 7.maddesi kapsamında, 
14 işletme ise merkezini başka bir 
sicil müdürlüğüne taşıyarak ticaret 
sicilinden feshedilmiştir. Böylece 
toplam kapanış sayısı 527 olarak 
gerçekleşmiştir.

C- MESLEK GRUPLARINA GÖRE 
AÇILIŞ VE KAPANIŞLARIN

DAĞILIMI:
Burada belirtilmesi gereken önem-
li husus, Müdürlüğümüze kayıt 
yaptıran veya Müdürlüğümüzden 
kaydını sildiren, Deniz Ticaret Oda-
sı’ na bağlı işletmelerin 12.mes-
lek grubuna ve Eczacılar Odası’ 
na bağlı işletmelerin 10.meslek 

2013 YENİ KAYITLAR 

MESLEK GRUBU 

1.MESLEK GRUBU  15

2.MESLEK GRUBU  45

3.MESLEK GRUBU  25

4.MESLEK GRUBU  61

5.MESLEK GRUBU  35

6.MESLEK GRUBU  28

7.MESLEK GRUBU  14

8.MESLEK GRUBU  68

9.MESLEK GRUBU  58

10.MESLEK GRUBU  38

11.MESLEK GRUBU  54

12.MESLEK GRUBU  38

13.MESLEK GRUBU  10

TOPLAM   489

2013 KAPANIŞLAR

MESLEK GRUBU 

1.MESLEK GRUBU   7

2.MESLEK GRUBU   9

3.MESLEK GRUBU   8

4.MESLEK GRUBU   36

5.MESLEK GRUBU   22

6.MESLEK GRUBU   12

7.MESLEK GRUBU   11

8.MESLEK GRUBU   24

9.MESLEK GRUBU   21

10.MESLEK GRUBU   16

11.MESLEK GRUBU   10

12.MESLEK GRUBU   8

13.MESLEK GRUBU   4

GEÇİCİ 7.MADDEYLE TERKLER 252

TOPLAM    440

grubuna ilave edilmiş oldu-
ğudur. Bu sebeple Odamız ile 
Müdürlüğümüzün bu mes-
lek gruplarındaki verilerinde 
farklılık oluşmaktadır. Oda-
mız verileri ile farklılığa sebep 
olan bir diğer unsur ise kayıt 
canlandırma olarak nitelen-
dirdiğimiz, ticaret sicili kaydı 
devam eden ancak aidat borç-
ları sebebiyle oda kaydı silin-
miş olan üyelerimizin yeniden 
odaya kayıt edilmesi işlemidir. 
Bu tip işlemler Odamıza yeni 
kayıt olmakla birlikte ticaret 
sicili açısından yeni kayıt iş-
lemi olarak değerlendirilme-
mektedir.2013 yılı içerisinde 
bu şekilde kayıt canlandırma 
işlemine tabi tutulan işletme 
sayısı 2 adet olarak gerçekleş-
miştir.

1- 2013 Yılı Yeni Kayıtların 
Meslek Gruplarına Göre
Dağılım:
Odamız verilerine göre 2013 
yılı yeni kayıt sayısı 444 adet 
olup, bu sayının 2 adedi kayıt 
canlandırma işleminden gel-
mektedir. Ticaret sicili verile-
rine göre ise 2013 yılı yeni ka-
yıt sayısı 483 adet olup, bunun 
34 adedi Müdürlüğümüzden 
ticaret sicili kaydı alarak De-
niz Ticaret Odası’ na, 11 adedi 
ise Müdürlüğümüzden ticaret 
sicili kaydı alarak Eczacılar 
Odası’na yapılan kayıtlardır.

2013 yılı yeni kayıt tablosuna 
göre konaklama işletmeleri-
nin bulunduğu 8. meslek gru-
bunun 68 adet yeni kayıtla açık 
ara önde olduğu görülmekte-
dir. Bunu sırasıyla 61 adet yeni 
kayıtla toptan gıda ve market 
işletmelerinin bulunduğu 4. 
meslek grubu ve 58 adet yeni 
kayıtla bar-restaurant işlet-
melerinin bulunduğu 9. mes-
lek grubunun izlediği görül-
mektedir. 54 adet yeni kayıtla 
11. meslek grubu da yeni ka-
yıtlarda başı çeken meslek 
gruplarından olmuştur. 12. 

meslek grubundaki 38 adet 
yeni kaydın 34 adedi Deniz 
Ticaret Odası’na gerçekleşti-
rilmiş kayıt olup, bunlar ilgili 
meslek grubu olan 12. meslek 
grubuna dahil edilerek faaliyet 
raporumuza konu edilmiştir. 

2- 2013 Yılı Kapanışların
Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı:
Yukarıda bulunan 2013 terkin-
ler tablosu incelendiğinde en 
çok kapanışın 29 adet kapa-
nışla konaklama meslek gru-
bunda olduğu görülmektedir. 
Ardından 23 adet kapanışla 
tekstil, 22 adet kapanışla yi-
yecek-içecek ve 21 adet ka-
panışla gıda meslek grupları 
gelmektedir.

D-2013 YILI TİCARET SİCİLİ 
HARCI TAHSİLATLARI:

2013 yılı içerisinde Müdürlü-
ğümüze belge ve tescil işlemi 
talebiyle başvuran üyelerimi-
zin ilgili işlemlerinin bedeli 
olarak Maliye Bakanlığı tara-
fından belirlenmiş kanuni harç 
tutarlarını Marmaris Vergi 
Dairesi veznesine veya anlaş-
malı bankaların veznelerine 
yatırmaları sonucu yaklaşık 
toplam 936.733,60.TL ticaret 
sicili harcı ödemesi gerçek-
leştirilmiş olup, 6102 Sayı-
lı Türk Ticaret Kanunu’ nun 
1532.maddesi gereği bunun 
%25’lik kısmı Odamıza gelir 
olarak aktarılmıştır. (2013 yılı 
için tahmini olarak Odamıza 
234.183,40.TL gelir kazandı-
rılmıştır.) 
 

E- 2012 – 2013 KARŞILAŞ-
TIRMALI İNCELEME:

2012 ve 2013 yılları arasında-
ki karşılaştırma ticaret sicili 
harcı tahsilatları ve yeni ka-
yıtlar ve terkinler açısından 
karşılaştırma olarak iki başlık 
altında ele alınacaktır.

Fırat Kaynak ÜNLÜ
Marmaris Ticaret Sicili Müdürü

Deniz TETİK
Marmaris Ticaret Sicili Müdür Yrd.
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2012 VE 2013 YILLARI YENİ KAYITLAR

AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA

2000 - 2013 YILLARI ARASI MTO ÜYE SAYISI GELİŞİMİ(KÜMÜLATİF)

MESLEK GRUBU 2012 2013

1.MESLEK GRUBU 16  15

2.MESLEK GRUBU 19 45

3.MESLEK GRUBU 32 25

4.MESLEK GRUBU 77 61

5.MESLEK GRUBU 43 35

6.MESLEK GRUBU 24 28

7.MESLEK GRUBU 16 14

8.MESLEK GRUBU 48 68

9.MESLEK GRUBU 54 58

10.MESLEK GRUBU 13 38

11.MESLEK GRUBU 26 54

12.MESLEK GRUBU 47 38

13.MESLEK GRUBU 16 10

TOPLAM  431 489

2012 VE 2013 YILLARI TERKİNLER

AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA

MESLEK GRUBU  2012 2013

 1.MESLEK GRUBU  8  7

2.MESLEK GRUBU  14 9

3.MESLEK GRUBU  13 8

4.MESLEK GRUBU  21 36

5.MESLEK GRUBU  23 22

6.MESLEK GRUBU  12 12

7.MESLEK GRUBU  10 11

8.MESLEK GRUBU  29 24

9.MESLEK GRUBU  22 21

10.MESLEK GRUBU  12 16

11.MESLEK GRUBU  16 10

12.MESLEK GRUBU  22 8

13.MESLEK GRUBU  6 4

GEÇİCİ 7.MAD. TERKLER - 252

TOPLAM   208 440

1- Ticaret Sicili Harcı Tahsilatları Açısından:
2012 yılında toplam 600.753,65.TL olarak gerçekleşen 
tahsilatlar, 2013 yılında ise yaklaşık %55,93 artarak 
toplam 936.733,60.TL olarak gerçekleşmiştir. Harçla-
rın 2013 yılında %15 oranında arttırıldığı düşünüldü-
ğünde tahsilatlardaki reel artış %40 olarak gerçekleş-
miştir.

2-Ticaret Siciline Yeni Kayıtlar ve Ticaret Sicilinden 
Terkinler Açısından:
2012 yılında 431 olan ticaret siciline yeni kayıt sayısı 
2013 yılında yaklaşık %13,46 oranında artış göstererek 
489 olarak gerçekleşmiştir. Ticaret sicilinden terkinler 
açısından bakıldığında ise 2012 yılında 208 adet olan 
ticaret sicilinden terkin sayısı, 2013 yılında ise geçici 
7.madde kapsamında kaydı silinen, 252 işletme dikka-
te alınmadığında yaklaşık %9,70 oranında düşüş gös-
tererek 188 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Hemen hemen her sektörde fakat 
özellikle turizm sektörünün her iş 
kolunda, çalıştığı alanda diploması 
ya da sertifikası bulunan, dil bilen, 
nitelikli personel açığı, hizmette 
kalitenin yükseltilmesinin ve mi-
safir memnuniyetinin artırılması-
nın önündeki en büyük engellerden 
biri olarak kabul edilmektedir.

Meslek Liselerinin gerek sayı ge-
rekse nitelik bakımından yetersiz 
kalması, ihtiyacın altında kalan 
mezun sayısı, okullardaki fiziki 
şartların yetersizliği, mezunlara 
yabancı dil, mesleki yeterlilik gibi 
konularda kendilerinden beklenen 
özelliklerin kazandırılamaması, 
çeşitli konularda düzenlenen kısa 
süreli ve ücretsiz kurs program-
larının ihtiyacı karşılamaması, as-
lında yaşam boyu belli aralıklarla 
yenilenmesi gereken mesleki eği-
timlerin temelinin verilmesinde 
bile ciddi şekilde zorlanılması, her 
meslek komitesi tarafından dile 
getirilen ve çözüm bekleyen en bü-
yük sorunumuzdur.

Ülkemiz gibi genç nüfusu kalabalık 
ülkelerde eğitimlerini bir şekilde 
tamamlayamamış düz Lise mezu-
nu hatta Ortaokul mezunu gençler 
Turizm sektöründe hiç olmazsa 
sezonluk çalışmayı bir umut ola-
rak görmekte, para biriktirmekte 
ve geleceklerini biçimlendirme-
ye çalışmaktadırlar. Turizmde ilk 
düzeltilmesi gereken eksiklik bu 
gençlerin çalıştıkları meslek ko-
lunda eğitilmelerini sağlamak, 
belli bir standart getirmek ve ça-
lıştıkları yerin değerlerine saygılı 
olmayı öğretmek olmalıdır. Unu-

tulmamalıdır ki turizmde nitelikli 
ara eleman kadroları salt turizm 
okulları açarak veya var olanların 
kalitesini yükselterek sağlanamaz, 
mutlaka okul dışı kalmış gençlerin 
mesleki eğitim seferberliğinden 
geçirilmesi düşünülmelidir, bu çö-
züm ise MEB, YÖK ile değil, Yerel 
Yönetimler,  Meslek Odaları ve ilgili 
Dernekler tarafından tasarlanma-
lıdır.   

Ezbere dayalı değil, teorik ve pratik 
eğitimin tam donanım ile verildiği, 
mezunların en azından bir yabancı 
dili rahatlıkla konuşabildiği öğren-
ciler yetiştiren meslek okulları ku-
rulmalı, mevcut okullar fiziki şart-
lar ve eğitim politikası açısından 
yenilenmeli, kısa süreli sertifika 
programları artmalı ve süreklilik 
kazanmalıdır.
Marmaris Ticaret Odası Eğitim Ko-
misyonu 15 Kasım 2013 tarihinde 
toplanarak 2014 yılı için eğitim tak-
vimi hazırlamıştır. 

Öncelikle MTO Üyelerinden gelen 
talepler doğrultusunda aşağıdaki 
konularda üyelerimize yönelik kısa 
süreli kurslar yapılacaktır.

1. Etkili Satış ve Müşteri İliş-
kileri
2. KOSGEB Destekleri ve Pro-
je Yazma Teknikleri
3. Maliyet Düşürme ve Verim-
lilik Artırma Yön   
temleri

Eğitimler 2014 yılı içinde gerçek-
leştirilecektir.

Mesleki eğitim açığının kapatılma-

sı için meslek komitelerinden ge-
len talep ve şikayetler neticesinde 
2014 yılında sezon öncesi ve son-
rasında gerçekleştirilmek üzere 
aşağıdaki eğitimlerin planlanma-
sına karar verilmiştir

İngilizce eğitimi, Aralık ayı içeri-
sinde başlamak üzere çalışanlara 
ve ara elemanlara yönelik planla-
nacaktır. Ders içeriği genel dilbil-
gisi kuralarının yanında öncelikli 
olarak mesleki İngilizce, müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sıkıntıla-
rının çözümüne yönelik bilgilendir-
melerden oluşacaktır. 

Hasta ve Yaşlı Bakımı Kursu, il-
gili meslek kurumları ile işbir-
liğinde gerçekleştirilmek üzere 
Marmaris’te önemli bir açık olan 
hasta ve yaşlı bakımını üstlene-
bilecek kişiler yetiştirmek üzere 
daha çok köylerimizdeki işsiz kız-
larımıza yönelik olacaktır.

Servis Elemanlarına Yönelik Mes-
leki Kurs bu kursta asıl amaç 
meslek edindirmekten ziyade ça-
lışanların mesleki kalitesini yük-
seltmektir. Kursun içeriğinde 
Marmaris’in turizm değerlerinden, 
meslek etiğine ve teknik kurallara 
yönelik bilgi ve uygulamalar yer 
alacaktır. 

Ayrıca Odamız personeli ile üyele-
rimiz arasında iletişim bağını kuv-
vetlendirmek adına Personel Üye 
İletişim Toplantıları düzenlenerek 
birimler ve faaliyetleri hakkında 
bilgi verilecektir. Toplantılar Ocak- 
Şubat aylarında her hafta Cuma 
günleri gerçekleştirilecektir.

2000 YILINDA 2861 OLAN TOPLAM ÜYE SAYISI GEÇEN ONÜÇ YILLIK DÖNEMDE YAKLAŞIK %152 
ORANINDA ARTIŞ GÖSTEREREK 2013 YILI SONU İTİBARİYLE 7210 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.ŞİR-
KET TÜRLERİNE GÖRE ARTIŞ İNCELENDİĞİNDE ANONİM ŞİRKETLERDE YAKLAŞIK %60 ORANINDA 
ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞ VE 2000 YILINDA 446 OLAN SAYI 2013 SONU İTİBARİYLE 715’E YÜKSELMİŞ-
TİR.LİMİTED ŞİRKETLERDE 1810 OLAN SAYI YAKLAŞIK %120 ORANINDA ARTARAK 3980’E YÜKSEL-

MİŞTİR.ONÜÇ YILLIK DÖNEMDE EN ÇOK ARTIŞ İSE YAKLAŞIK %357 ORANINDA ARTIŞLA ŞAHIS 
İŞLETMELERİNDE GERÇEKLEŞMİŞ VE 2000 YILINDA 529 OLAN ŞAHIS İŞLETMESİ SAYISI 2013 YILI 
SONUNDA 2417 OLMUŞTUR.KOOPERATİFLERDE İSE ARTIŞ ORANI  %21 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞ 
VE 75 OLAN SAYI 2013 YILI SONU İTİBARİYLE 91’E YÜKSELMİŞTİR.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

446
470
491
508
540
567
593
631
654
683
717
743
770
715

1810
2009
2180
2337
2548
2763
2977
3157
3336
3516
3713
3908
4014
3980

529
600
660
791
899

1071
1349
1462
1553
1680
1862
2091
2344
2417

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

75
82
87
89
94
98

106
108
110
110
113
115
117
91

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
4
4

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

2861
3163
3420
3727
4084
4502
5029
5363
5658
5994
6410
6863
7253
7210

ANONİM
ŞİRKET

LİMİTED
ŞİRKET

ŞAHIS
İŞLETMESİ

KOMANDİT 
ŞİRKET

KOLLEKTİF 
ŞİRKET DERNEK VAKIF TOPLAMKOOP.

Eğitim tek çare

Eylem Miray APAK
Eğitim Proje Danışmanlık
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Marmaris Ticaret Odası
2014 yılı aidat tarifesi

1-KAYIT ÜCRETİ................................................440-TL.

2-YILLIK AİDATLAR

DERECE                              SERMAYE                                YILLIK AİDAT

1.Derece            100.000-TL. ve Üzeri Firmalar                   440-TL.
2.Derece              50.000-TL./100.000-TL.nin altı                420-TL.
3.Derece              25.000-TL./ 50.000-TL.nin altı                 400-TL.
4.Derece                5.000-TL./  25.000-TL.nin altı                380-TL.
5.Derece                5.000-TL.nin Altı                                      360-TL.

Munzam Aidat tavan sınırı  8.800,00 -.TL. olarak belirlenmiştir. 

2014 yılı aidatlarınızı ödeyebileceğiniz banka hesap numaraları alttadır.

BANKA ADI         HESAP NO                              

HALKBANK  TR26 0001 2009 2660 0016 0000 11

YAPI KREDİ BANK TR95 0006 7010 0000 0087 8591 45

GARANTİBANKASI TR29 0006 2000 3080 0001 2996 23

FİNANSBANK  TR81 0011 1000 0000 0001 9689 26

VAKIFBANK  TR11 0001 5001 5800 7281 0528 35

ZİRAAT BANKASI TR73 0001 0002 0429 6985 0650 07                                                                                                

T.C. MARMARİS TİCARET ODASI TELEFONU:  0 252 417 43 73
Muhasebe Dahili:130-121 Fax: 417 04 83
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